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Підсилювач смаку – Е-621 глутамат натрію є найбільш розповсюдженим,
вживання якого щороку сягає понад 200 тис. тон. Важко знайти напівфабрикати
чи готові продукти, виготовлені промисловим способом, у яких не було б цієї
добавки [1,2].
Харчову добавку E-250 широко використовують як фіксатор кольору при
виготовленні м’ясних виробів та консервант, для надання продуктам певних
властивостей та підтримки якості. Повідомляється, що нітрит натрію чинить
шкідливий токсичний вплив на різні органи тіла.
У харчовій промисловості одним із дуже популярних барвників є харчова
добавка Е124, яка відповідає за надання продукту привабливого зовнішнього
вигляду і є початковим етапом зацікавлення споживача. Повідомляється, що
багато азобарвників та їх продуктів, що відновлюються, а також хімічно
пов’язаних ароматичних амінів впливають на здоров’я людей, викликаючи
алергію та інші людські хвороби [3, 4].
Метою роботи було встановити динаміку змін метричних показників
компонентів ворсин слизової оболонки дванадцятипалої кишки щурів у нормі та
при дії комплексу харчових добавок – глутамату натрію, нітриту натрію та Понсо
-4R на ранніх термінах експерименту.
Робота проведена на 42 статевозрілих щурах-самцях. Контрольна група
щурів вживала питну воду і отримувала перорально фізіологічний розчин.
Щурам експериментальної групи, за умов вільного доступу до води, давали пити
10 % розчин нітриту натрію. Глутамат натрію вводили в дозі 20 мг/кг в 0,5 мл
дистильованої води, Понсо-4R – в дозі 5 мг/кг в 0,5 мл дистильованої води 1 раз
на добу перорально. Дози харчових добавок вдвічі були меншими за допустиму
норму у харчових продуктах. Оцінку адаптивної поведінки щурів проводили за
допомогою тесту відкрите поле [5]. Тварин виводили з експерименту через 8, 12
та 16 тижнів шляхом передозування тіопенталового наркозу. Після евтаназії
тварин фрагменти стінки дванадцятипалої кишки фіксували у 10 % формаліні.
Потім шматочки стінки дванадцятипалої кишки ущільнювали у парафін. Зрізи
8
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товщиною 5-10 мкм отримували за допомогою санного мікротома і монтували їх
на предметні скельця за трафаретною методикою. Після забарвлення
гематоксиліном та еозином зрізи вивчали в світловому мікроскопі. За допомогою
цифрового

мікроскопу

адаптованими

для

з

даних

цифровою

мікрофотонасадкою

досліджень

програмами,

DCM

було

900

з

проведене

морфометричне дослідження. Статистичну обробку морфометричних даних
проводили з використанням програми Exсel [6].
На 8-му тижні вживання комплексу харчових добавок середні значення
довжини ворсин зменшились на 41,34 % та становили 180,50±0,61 мкм, що на
37,98 % було достовірно меншим за значення контрольної групи (р<0,05).
Ширина ворсин також була достовірно меншою від значень попереднього
терміну експерименту на 34,99 % та показників контрольної групи на 38,88 %, її
середні значення становили 42,09±0,20 мкм (р<0,05). Середня кількість
стовпчастих ентероцитів зменшилась, як по відношенню до значень на 4-й
тиждень на 14,01 % та дорівнювала 17,00±0,08, так і до показників контрольної
групи на 5,56 % (р<0,05). Середня кількість келихоподібних клітин була меншою
від значень попереднього терміну експерименту на 41,33 %, та дорівнювала
4,00±0,08, що було на 63,67 % достовірно меншим за показники контрольної
групи (р<0,05). Інраепітеліальних лімфоцитів було визначено в середньому зі
значенням 2 в п/з.
Комплекс харчових добавок глутамату натрію, нітриту натрію та Понсо4R на 12-му тижні призвів до збільшення середніх показників довжини ворсин
слизової оболонки 12-ти палої кишки щурів на 23,39 %, стосовно попереднього
терміну дослідження, та становили 222,71±0,21 мкм, але дані значення були
достовірно меншими за значення контрольної групи на 23,48 % (р<0,05). Ширина
ворсин також збільшилась по відношенню до значень на 8-й тиждень на 25,26 %,
та складала 52,72±0,13 мкм, і також, достовірно була меншою, за середні
показники в контрольній групі на 23,45 % (р<0,05). Кількість ентероцитів з
облямівкою збільшилась на 2,24 % у порівнянні з попереднім терміном
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дослідження, але була меншою за значення в контрольній групі на 3,44 % з
середніми значеннями 17,38±0,11 (р<0,05). Середня кількість келихоподібних
клітин на 12-й тиждень становила 5,79±0,12, що на 44,75 % було достовірно
більшим за значення попереднього терміну експерименту, але на 47,41 % було
достовірно меншим за їх значення в контрольній групі тварин (р<0,05). Кількість
інтраепітеліальних лімфоцитів становила 1–2 в п/з.
На 16-му тижні експерименту середні значення довжини ворсин слизової
оболонки 12-палої кишки дорівнювали 232,09±0,48 мкм, що на 4,21 % було
достовірно більшим від результатів попереднього терміну експерименту, але на
20,25 % було достовірно меншим за контрольні показники (р<0,05). Ширина
ворсин достовірно збільшилась на 33,59 % та складала 70,43±0,15 мкм, але на
2,27 % достовірно була меншою від значень контрольної групи (р<0,05). Середня
кількість ентероцитів з облямівкою зросла як порівняно з 12- м тижнем
експерименту на 6,50 %, так і у порівнянні з контрольною групою щурів на 2,83
% та становила на 16-му тижні 18,51±0,09 (р<0,05). Кількість келихоподібних
клітин становила 6,12±0,16 та була достовірно більшою на 5,78 % від результатів
попереднього терміну експерименту, що на 44,41 % достовірно було меншим від
значень контрольної групи тварин (р<0,05). Кількість інтраепітеліальних
лімфоцитів дорівнювала 3 в п/з.
Таким чином, дія комплексу з глутамату натрію, нітриту натрію та Понсо4R на слизову оболонку дванадцятипалої кишки призводить до змін метричних
показників довжини та ширини ворсин, що на пізніх термінах експерименту
призводить до розвитку запальної реакції та набряку, які призводять до
збільшення значень метричних показників та зменшення кількості клітин
епітелію

ворсини.

Адаптивно-пристосувальні

механізми

не

повністю

відновлюють показники морфометричного дослідження, що проявляється
зменшенням довжини ворсин на 20,25 % порівняно з контрольною групою зі
збільшенням кількості облямованих ентероцитів та зменшенням кількості
келихоподібних клітин на 44,41 %.
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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Єремян О. М., Сер геєва Т. Д.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У
ВІТЧИЗНЯНІЙ І МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ
Єремян О. М.,
к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування
Сергеєва Т.Д.
здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 071 «Облік і оподаткування»,
Херсонський національний технічний університет,
м. Херсон
Одним

з

пріоритетних

напрямів

в

управлінні

підприємством

є

удосконалення організації обліку інформації про стан поточних зобов’язань
підприємства. Своєчасний облік та контроль поточних зобов’язань забезпечує
формування повної та достовірної інформації про їх стан на підприємстві.
Методологічними засадами формування в бухгалтерському обліку інформації
щодо зобов'язань та її розкриття у фінансовій звітності визначені в П(С)БО 11
«Зобов'язання» [4]. На розмір зобов’язань можуть вплинути валютні курси, що
відображається у П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» [5]. У міжнародній
практиці порядок визначення та відображення короткострокових зобов'язань
визначається відповідно до МСБО 1 «Подання фінансових звітів» [1], МСБО 37
«Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи» [2].
Нормативно-правове забезпечення обліку поточних зобов’язань наведено у
табл.1.
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Таблиця 1
Систематизація нормативно-правового
забезпечення обліку поточних зобов’язань
Нормативноправовове
джерело

Основні положення, що мають вплив на процес обліку

1
2
П(С)БО 11
Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно
«Зобов’язання» визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у
[5]
майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше
визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума належить
до складу доходу звітного періоду. Поточні зобов'язання відображаються
в балансі за сумою погашення.
П(С)БО 21
Кредиторська заборгованість за імпортними контрактами визнається
“Вплив змін монетарною статтею й перераховується в результаті зміни курсу НБУ
валютних
на
дату
здійснення розрахунків і дату балансу. Кредиторська
курсів”[6]
заборгованість, що виникла в результаті отриманої передоплати,
відноситься до немонетарних статей балансу. Сума попередньої оплати в
іноземній валюті перераховується у валюту звітності із застосуванням
валютного курсу на дату одержання авансу.
МСБО 1
Суб'єкт господарювання класифікує зобов'язання як поточне, якщо: а) він
«Подання
сподівається погасити це зобов'язання в ході свого нормального
фінансових
операційного циклу; б) він утримує це зобов'язання в основному з метою
звітів» [1]
продажу; в) зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців
після звітного періоду; г) він не має безумовного права відстрочити
погашення зобов'язання протягом як мінімум дванадцяти місяців після
звітного періоду. Умови зобов'язання, які можуть, за вибором контрагента,
привести до його погашення випуском інструментів власного капіталу, не
впливають на класифікацію. Суб'єкт господарювання повинен
класифікувати всі інші зобов'язання як непоточні.
МСБО 37
Зобов'язання - існуюче зобов'язання суб'єкта господарювання, яке виникає
«Забезпечення, в результаті минулих подій і погашення якої, за очікуванням, призведе до
непередбачені вибуття ресурсів суб'єкта господарювання, які втілюють у собі економічні
зобов’язання та вигоди.
непередбачені Торговельна кредиторська заборгованість є зобов'язанням оплатити товари
активи» [2]
або послуги, що були отримані чи надані, на які виставлені рахунки або які
офіційно узгоджені з постачальником. Нарахування є зобов'язанням
оплатити товари або послуги, що були отримані або надані, але не були
сплачені, на них не були виставлені рахунки або вони не були офіційно
узгоджені з постачальником, разом із сумами, які підлягають виплаті
працівникам (наприклад, суми, пов'язані з нарахованою оплатою
відпусток).

Однією з основних принципових відмінностей П(С)БО від МСФЗ
(IFRS;IAS) є жорстка регламентація дій бухгалтера. П(С)БО традиційно
© Єремян О. М., Сергеєва Т.Д.
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орієнтуються на запити регулюючих органів (податкова служба, Держкомстат та
інші), в той час як МСФЗ (IFRS; IAS) головним чином орієнтовані на
користувачів, які мають дійсний чи потенціальний фінансовий інтерес до
суб’єкта звітності: акціонерів, інвесторів, контрагентів. Згідно з МСБО 37
забезпечення відображається в балансі в складі короткострокових або
довгострокових зобов’язань. У бухгалтерській практиці нашої країни взагалі не
передбачено поділ забезпечень за часом їх залучення, хоча термін виконання цих
зобов’язань різний. Зобов’язання підприємств і згідно з національними П(С)БО,
і згідно з МСБО, прийнято поділяти на довгострокові, короткострокові і
непередбачені. У міжнародній практиці довгострокові і короткострокові
зобов’язання відносять до фактичних, тобто таких, які виникають з договорів,
контрактів або на основі законодавства і їх вартість можна точно визначити.
Віднесення зобов’язань до довгострокових або поточних у нашій країні
регулюється П(С)БО 11 “Зобов’язання”.
Таким чином, Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку
було розроблено на основі Міжнародних стандартів, тому існують як спільні
характеристики, так і відмінні. А удосконалення існуючої в Україні системи
обліку зобов’язань можливе лише за умови її уніфікації, з міжнародною, але при
одночасному урахуванні національних особливостей. Це дозволить повністю
розкрити облікову інформацію для ефективного управління господарською
діяльністю підприємств, в тому числі про дебіторську та кредиторську
заборгованість.
Список літератури:
1.Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансових звітів».
URL: http://zakon1.rada.gov.ua. (дата звернення 12.01.2022р.).
2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні
зобов’язання та умовні активи». URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення
12.01.2022р.).
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СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНЕ НАВЧАННЯ –
СУЧАСНА ВИМОГА СУСПІЛЬСТВУ У ПІДГОТОВЦІ
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО ФІХІВЦЯ
Єрошенко Галина Анатоліївна,
д.мед.н., професор, завідувачка кафедри медичної біології
Полтавський державний медичний університет
Ваценко Анжела Володимирівна,
к.б.н., доцент кафедри медичної біології
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доктор філософії, викладач кафедри медичної біології
Полтавський державний медичний університет
Науково-технічний прогрес, розвиток новітніх технологій та значне
збільшення інформаційного навантаження в освіті, медицині та інших сферах є
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тенденцією сучасного життя. В таких умовах збільшується потреба у підготовці
висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців на ринку праці нашої
країни та за її межами[2,3].Впровадження студентоцентрованого навчання у
вищих навчальних закладах є актуальним і дуже важливим для належного
забезпечення якості вищої освіти. Студентоцентризм – це позитивна реакція
освітянського середовища на швидкоплинні потреби ринку праці, на потребу
формування компетенцій.
Студентоцентроване навчання (СЦН) - це сучасний

ефективний

педагогічний підхід при реалізації освітніх програм навчальними закладами
освіти [3].
Студентоцентрована освіта передбачає таку організацію навчання
суб'єктів освітнього процесу, яка максимально орієнтована на їх індивідуальні
особливості та специфіку особистісного розуміння світу. Студентоцентрований
підхід покладає на студента велику відповідальність, спонукаючи його думати,
обробляти, аналізувати, критикувати, вирішувати проблеми і т. ін. У цих умовах
відбувається не тільки передача знань, умінь, але й формування спрямованості
пізнавальних інтересів студента, життєвих планів, ціннісних орієнтацій,
розвиток особистісного потенціалу [6].
Концепція студентоцентрованого навчання спрямована на сучасний
розвиток компетенцій здобувача освіти в рамках освітнього процесу, а саме на
комплексний, особистісний розвиток. Умови використання даного підходу в
навчанні допомагають сформувати у студентів світогляд, підкріплений
моральними цінностями, гуманістичними ідеями. Студентоцентроване навчання
сприяє розвитку таких навичок як критичне мислення, вирішення проблем,
лідерство, навички міжособистісного спілкування та ін. [3,5].
При студентоцентрованому навчанні роль викладача не зменшується, а
змінюється. Викладач має стати для студента фасилітатором у навчальному
процесі, систематизатором та коректором знань, куратором студентів у процесі
засвоєння нової інформації [8]. Переміщення фокусу освіти з викладача на
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студента вимагає змін методiв навчання, зокрема типу взаємовідносин
«викладач-студент» [1, 4].
Зміни в підході до навчання стосуються, перш за все, зміни ролі викладачів
у зв’язку зі зміщенням в центр процесу навчання студентів і пов’язаних з цим
змін в організації навчання і методах оцінки. Основне завдання викладача –
стимулювання (фасилітація) осмисленого навчання студента та тьюторство
(супровід) студента в освітньому процесі. У сучасному педагогічному процесі
викладач повинен мати навички фасилітації, які передбачають стимулювання та
спрямовування процесу самостійного пошуку інформації та спільної діяльності
[3]. Сучасний викладач

повинен створювати відкриту і доброзичливу

атмосферу, представляти знання в структурованій формі, стимулювати студентів
до розвитку нових ідей. Студентоцентроване навчання сприяє індивідуалізації
навчальної діяльності студентів і реалізації індивідуальної освітньої траєкторії
навчання [5,7].
Для СЦН використовуються переважно інноваційні методи викладання,
що стимулюють навчання на основі взаємодії викладача зі студентами, а також
вимагають ставлення до студента як до активного учасника освітнього процесу,
який формує універсальні і ключові компетенції, а саме розв'язання проблем,
критичне та рефлективне мислення. Ці навички безумовно відповідають запитам
суспільства ХХІ ст. [9]. Вагома роль у реалізації СЦН належить цифровим
технологіям, які дозволяють використовувати гнучкі техніки, проводити он-лайн
пошук інформації, організувати її та представляти онлайн або офф-лайн у різних
формах [2].
При студентоцентрованому навчанні головним завданням є

навчити

здобувачів освіти мислити, розвивати їх внутрішню мотивацію до навчання.
Основний акцент при СЦН поставлений на співпрацю, а не конкуренцію між
студентами. Важливо, щоб студенти могли взяти на себе відповідальність за
навчання активно та самостійно. Освітній процес, орієнтований на студента,
більшою мірою визначається тим, чого хочуть досягти саме ті, хто навчається.
18
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Студент набуває великої самостійності у виборі шляхів освоєння навчального
матеріалу. Викладач в даному навчальному процесі є консультантом, який
спрямовує

його

активність

в

навчальну

траєкторію.

Інформація

використовується як засіб організації діяльності, а не як мета навчання. Студенти
"конструюють" свій власний зміст за допомогою активного навчання, рефлексії,
знахідок і "відкриттів". Часто акцентуються міжпредметні зв'язки з метою
досягнення вищого рівня базових умінь і знань. Викладач виступає в ролі
педагога-менеджера, а не транслятора інформації, тоді як студент є суб'єктом
діяльності, на одному рівні з викладачем, а його особистісний розвиток стає
однією з головних освітніх цілей. СЦН сприяє розвитку змішаних навчальних
моделей, де навчання передбачається протягом усього життя [2].
Студентоцентроване навчання означає «створення можливостей», а не
«інформування» під час простої передачі студентам фактів і знань, коли
підготовка та зміст виходять від викладача. Тому студентоцентрований підхід
потребує від студента більшої відповідальності та спонукає його думати,
обробляти, аналізувати, синтезувати, критикувати, застосовувати, вирішувати
проблеми і та ін. Студент розглядається як особистість – враховується його
досвід, особливості, здібності сприйняття, інтереси і потреби і він сам вирішує,
чому і як йому слід вчитися [7].
Студентоцентроване навчання є підходом, спрямованим на створення
максимально можливих умов для розвитку в учасників освітнього процесу
здатності до самоосвіти, самовизначення, самостійності й самореалізації в
побутовій сфері та сфері професійної діяльності.
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Навчання у вищій школі за формою та змістом є набагато складнішим від
навчання

в

середній,

тому

показником

психологічної

підготовки

першокурсників до навчально-професійної діяльності є ступінь адаптованості у
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вищому навчальному закладі. На сьогоднішній день проблема адаптації
здобувачів освіти є суттєвим фактором впливу на освітньо-виховну діяльність
ЗВО та якість надання ним освітніх послуг.
В Полтавському державному медичному університеті (ПДМУ) на
медичному факультеті навчаються здобувачі освіти, які вступили на перший
курс з атестатом про середню освіту та на другий курс з дипломом молодшого
спеціаліста (здобувачі зі скороченим нормативним терміном навчання).
Відповідно, здобувачі освіти, які мають різний досвід навчання перед вступом
до вузу по різному сприймають зміни в проведенні навчального процесу,
притаманні вищим навчальним закладам освіти. Процес адаптації проходить
набагато складніше у здобувачів, що вступають до університетів після
закінчення ліцеїв і шкіл на відміну від тих, хто приходить на навчання після
закінчення медичних коледжів. Здобувачі освіти з нормативним терміном
навчання вирізняються комунікацією, активним прагненням до навчання,
самостійністю, тому й адаптація у них проходить набагато швидше [1]. Деякі з
них встигли попрацювати молодшими спеціалістами та отримати досвід
проведення медичних маніпуляцій і спілкування з хворими. Частина здобувачів
освіти і на сьогоднішній день поєднують навчання в університеті та роботу в
лікувальних закладах Полтави (чергування в нічний час та вихідні дні).
В сучасному освітньому просторі до найбільш розповсюджених
адаптаційних проблем першокурсників відносять: неадекватні очікування; не
співпадіння мрій з дійсністю; невизначеність планів і цілей під час навчання;
відсутність власної стратегії навчання; зовнішня мотивація здобуття освіти («на
прохання рідних», «отримати диплом про вищу освіту, бо це престижно»);
незнання норм та стандартів студентського середовища [2].
Для визначення проблемних аспектів під час навчання, проведено
анкетування здобувачів освіти медичного факультету ПДМУ першого року
навчання, щодо їх відношення до адаптації в університеті. Опитування
здобувачів з нормативним терміном навчання (50 осіб) показало, що лише 20% з
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них (10 осіб) мали проблеми з адаптацією, а у 80% (40 осіб) – труднощів в процесі
звикання до навчання та нових умов побуту не виникало. До проблем з якими
стикаються здобувачі освіти відносять відсутність індивідуального підходу
викладачів та складнощі пов’язані з великим об’ємом нової інформації, яка на
початку навчання важко сприймається. Усі 100% анкетованих на запитання «Чи
допомогло навчання в медичному коледжі під час адаптації в університеті?»
відповіли «так», пояснивши це наявністю отриманих знань та навичок
самостійного життя.
Анкетування першокурсників вказало на протилежні результати. З 50
респондентів труднощів з адаптацією не мали лише 30% (15 осіб), а у 70% (35
осіб) - проблеми виникали. Частіше за все труднощі були пов’язані не лише з
навчальним процесом, а й з побутовими проблемами (це стосується тих, хто
приїхав на навчання з інших населених пунктів). Раніше проведене анкетування
здобувачів-першокурсників стоматологічного факультету ПДМУ, які вступили
на навчання до ПДМУ на базі середньої освіти показало, що 80% з них відчули
труднощі під час адаптації в університеті, а 20% – ні. Серед здобувачів, що мали
проблеми з адаптацією: у 50% виникали труднощі пов’язані з навчальним
процесом, у 25% – з навчальним процесом та побутовими проблемами
одночасно, 25% анкетованих мали лише побутові проблеми. Більшість
респондентів скаржились на відсутність індивідуального підходу до них зі
сторони викладачів та складнощі пов’язані з налагодженням дисципліни і
звиканням до нового режиму життя [3].
Про деякі проблеми з адаптацію першокурсників на базі загальної
середньої освіти свідчать результати проведеного опитування здобувачів освіти
(200 осіб) першого курсу медичного факультету Вінницького національного
медичного університету. За результатами анонімного анкетування було
встановлено, що 17% респондентів процес адаптації назвали проблемою, яка
вимагає значних зусиль та тривалих затрат часу. Вирішальними факторами, що
впливали на дану ситуацію були соціальний статус та місце проживання
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першокурсників до вступу на навчання. На причину даної ситуації, вірогідно,
вказує переїзд на навчання з сільської місцевості, низький соціальний статус та
слабкі навички комунікації. Для 28% - адаптація не була потрібною, що пов'язано
з навчанням у рідному місті та з наявністю знайомих студентів на старших
курсах університету, які їм допомагали в навчанні та налагодженні побуту [4].
Отже, здобувачі вищої медичної освіти, які мають досвід навчання в
медичному коледжі, проблем з адаптацією частіше за все не відчувають, на
противагу першокурсникам із середньою освітою. Для подолання труднощів, що
виникають у деяких здобувачів, основним принципом роботи викладачів та
кураторів університету має стати індивідуальний підхід до кожного з них: вміння
знаходити спільну мову та налагоджувати відверті стосунки; давати поради і
рекомендації щодо вивчення дисциплін та організації дозвілля; навчати
здобувачів об’єктивно оцінювати свої знання і можливості; визначати проблеми
першокурсників та надавати допомогу в їх вирішенні.
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Повноцінне функціонування органів та систем залежить від стану стану
судин, що забезпечують процеси притоку та відтоку крові від органів. Аналіз
вмісту харчових добавок продуктів вітчизняного та зарубіжного виробництва
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показав, що найбільш розповсюдженими речовинами, що використовуються у
виробництві є глутамат натрію, нітрит натрію та синтетичний барвник Понсо 4R.
На даний час, внаслідок агресивного впливу продуктів харчування та
різних хімічних агентів на слизову шлунково-кишкового тракту, відбувається
стрімке зростання рівня хронічних захворювань органів травлення, а шлунок є
одним з органів травної системи, який першим уражується за різних критичних
станів [1, 2].
Метою роботи було визначити метричні зміни у судинах підслизової
основи стінки шлунку щурів за умов дії екзогенних полютантів.
Робота проведена на 84 статевозрілих нелінійних щурах-самцях. Щури
контрольної групи вживали питну воду і отримували перорально фізіологічний
розчин. Щурам експериментальної групи, за умов вільного доступу до води
вводили 0,6 мг/кг нітриту натрію, глутамат натрію в дозі 20 мг/кг, та в дозі 5 мг/кг
Понсо 4R в 0,5 мл дистильованої води 1 раз на добу перорально. Дози харчових
добавок вдвічі були меншими за допустиму норму у харчових продуктах. Перед
виведенням тварин з експерименту проводили оцінку адаптивної поведінки
щурів за допомогою тесту відкрите поле [3].
Тварин виводили з експерименту через 1, 4, 8, 12 та 16 тижнів шляхом
передозування тіопенталового наркозу. Після евтаназії тварин, частину
фрагментів стінки фундального відділу шлунка фіксували у 10 % формаліні
протягом трьох діб. Потім шматочки стінки шлунка, фіксовані у формаліні,
ущільнювали у парафін [4]. Зрізи отримували за допомогою санного мікротома
та ультрамікротома і монтували їх на предметні скельця. Забарвлення проводили
гематоксиліном та еозином. За допомогою цифрового мікроскопу з цифровою
мікрофотонасадкою DCM 900 з адаптованими для даних досліджень
програмами, було проведене морфометричне дослідження. Статистичну обробку
морфометричних даних проводили з використанням програми Exel [5].
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Морфометричне дослідження судин підслизової основи встановило, що
діаметр просвіту артерій складав 36,42±3,38 мкм, діаметр просвіту венул
становив 48,94±4,02 мкм.
Через 1 тиждень вживання комплексу глутамату натрію, нітриту натрію та
Понсо 4R діаметр просвіту артерій у підслизовій основі збільшився на 24,52 %
та становив 45,35±2,94 мкм, відмічене також і достовірне збільшення середніх
значень морфометричних показників діаметру просвіту вен на 33,71 %, що
складало 65,44±2,03 мкм (р<0,05).
На 4-й тиждень проведення експерименту спостерігалось недостовірне
збільшення просвіту артерій, внутрішній діаметр яких складав 47,83±1,02 мкм,
однак дані показники залишились достовірно більшими від контрольної групи
на 31,33 % (р<0,05). Діаметр просвіту вен достовірно зменшився на 7,64 % за
показники на 1-й тиждень дослідження, що дорівнювало 60,44±2,12 мкм, але на
23,50 % також залишились достовірно більшими за значення контрольної групи
щурів (р<0,05).
З 4-го тижня спостереження просвіти артерій підслизової основи шлунку
щурів були розширені. Стінка зберігала пошарову будову. Ядра ендотеліоцитів
були видовженої форми і орієнтовані паралельно базальній мембрані. Зовні
визначались 3 шари гладеньких міоцитів та пухка волокниста сполучна тканина
адвентиційної оболонки з поодинокими тілами фібробластів. В просвітах
виявляються формені елементи крові. Оточуюча сполучна тканина проявляла
морфологічні ознаки гіпергідратації.
При вживанні комплексу харчових добавок на 8-й тиждень діаметр
просвіту артерій підслизової основи фундальної частини шлунку складав
45,08±3,17 мкм, що було недостовірно більшим за показники попереднього
терміну дослідження, однак на 23,78 % достовірно перевищували контрольні
показники (р<0,05). Діаметр просвіту ємнісних судин зазнав достовірного
зменшення на 10,29 %, відносно значень попереднього терміну експерименту,
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що складало 54,22±3,14 мкм та було достовірно більшим від показників
контрольної групи на 10,79 % (р<0,05).
Внаслідок дії комплексу харчових добавок на 12-й тиждень внутрішній
діаметр артерій підслизової основи недостовірно зменшився та становив
42,36±2,84 мкм, однак залишався достовірно більшим за контрольні показники
на 16,31 % (р<0,05). Вени підслизової основи реагували достовірним
збільшенням діаметру просвіту відносно попереднього терміну дослідження на
12,01 %, що дорівнювало 60,73±2,71 мкм, та також перевищувало контрольні
показники на 24,09 % (р<0,05).
За результатами отриманими при прийомі комплексу харчових добавок
глутамату натрію, нітриту натрію та Понсо 4R на 16-й тиждень встановлено, що
діаметр просвіту артерій підслизової основи фундальної частини шлунка щурів
становив 35,36±0,02 мкм, що на 16,53 % було достовірно меншим від показників
на 12-й тиждень експерименту, та на 2,91 % меншим від значень у контрольній
групі тварин (р<0,05). Діаметр просвіту вен достовірно збільшився на 11,03 %
від результатів попереднього терміну експерименту, що становило 67,43±3,18
мкм, і було достовірно більшим за значення контрольної групи на 37,78 %
(р<0,05).
Судини крупного калібру підслизової основи, внаслідок порушення
гемодинамічних умов у судинах гемомікроциркуляторного русла, реагували
збільшенням діаметру як резистивної та і ємнісної ланки, що також відображено
у раніше проведених дослідженнях по вивченню реакції судин на дію комплексу
харчових добавок судин слизової оболонки 12-палої кишки щурів.
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Вступ. Останні роки в сучасному суспільстві спостерігається наявне
підсилення індивідуалістичного світогляду, що виявляється у свідомому підході
до побудови особистого бренду. Дійсно, це вагомий аспект здатен в умовах
конкуренції позитивно вплинути на розвиток підприємницької діяльності,
вирізнити продукт з низки схожих на нього та збільшити кількість продажів.
Зростання запиту на формування унікального особистого стилю, що є
невід’ємною частиною іміджу сучасної людини актуалізує значимість індустрії
краси як однієї з найбільш перспективних галузей, здатної задовольнити ці
прагнення. Різними видами послуг салонів краси користується велика частина
населення. У наш час привабливий зовнішній вигляд – необхідний атрибут
кожної успішної людини. У всьому світі, індустрія краси стрімко розвивається,
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впроваджуються цікаві інноваційні технології, з'являються нові послуги в сфері
косметології, епіляції, догляду за волоссям та нігтями. Список професій в сфері
краси постійно оновлюється, а кількість салонів зростає. Високий рівень
конкуренції в салонах призводить до боротьби за кожного потенційного
відвідувача. Важливу роль в цій боротьбі відіграє розробка якісного дизайну
логотипу. У свідомості споживача наявність логотипу є гарантією якості салону.
Він є обличчям фірми, це те, що може виділити її серед конкурентів, викликати
довіру, сформувати позитивне враження і привернути увагу нових клієнтів.
Постановка завдання. Провести аналіз сучасних тенденцій в графічному
проектуванні для індустрії краси, окреслити типологію закладів, що надають
косметологічні послуги, систематизувати загальні особливості логотипів салонів
краси.
Класифікація салонів краси

Кабінети (моностудії)

Косметологічні
салони/клініки

Салони, Spa-салони

Масажні салони

Центри здоров’я

Мережі салонів краси

Перукарні
Студії манікюру та
педикюру
Барбершоп

Рис. 1. Типологія сучасних закладів краси, що надають косметологічні послуги.

Результати досліджень. Сьогодні велика частина споживачів ринку послуг
обирає для себе за певний ритуал відвідування салонів краси, бо догляд за
зовнішністю стає невід'ємною частиною життя сучасної людини (див. рис. 1).
Здоровий, доглянутий зовнішній вигляд в постіндустріальному суспільстві давно
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асоціюються з успішністю і є своєрідним капіталом їх володарів. Сучасні салони
краси

вийшли

за

рамки

звичайних

перукарень,

де

можна

зробити

манікюр/педикюр або нескладні косметичні процедури для обличчя. Нині це
солідні заклади, де надають послуги широкого профілю з акцентом на
кардинальне омолодження та перетворення зовнішності [6].
Для салону краси розробка логотипу є одним з перших і важливих кроків,
які знаменують початок підприємницької діяльності. Підходити до цього
питання варто з усією відповідальністю і серйозністю, так як від цього залежить
репутація і стиль майбутнього закладу. Розробляючи логотип, слід звертати
увагу на всі візуальні компоненти, враховуючи специфіку салону, уподобання
потенційних споживачів, масштабність бізнесу тощо. Дійсно, логотип є
головним репрезентативним елементом усього фірмового стилю компанії, тому
до нього дуже суворі вимоги. Адже, фірмовий стиль відображає суть компанії та
виділяє її поміж конкурентів. Тому успішність проектування всього фірмового
стилю для компанії напряму залежить від ефективної розробки логотипу [3].
Логотип
Каліграфічний

Чорно-білий

Шрифтовий(з
засічками та без)

Кольоровий
Однокольоровий

Лого+плашка

Різнокольоровий

Логотип-знак
Логотип з елементами
графіки
Рис. 2. Типологія логотипів.

Логотип являє собою певний візуальний образ, який відображає частину
або повну назву компанії. У перекладі з грецької «логос» позначає «слово», а
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відбиток. Як правило, логотип складається із 4-7 літер [2]. Логотип

розробляють для того, щоб надати закладу індивідуальності і впізнаваності.
Вкрай важливо, щоб цей візуальний відображав спрямованість салону та його
пріоритети, націленість на певну аудиторію потенційних клієнтів [1]. Логотипи
бувають найрізноманітнішими (див. рис. 2).
До питання дефініції поняття «логотип» у своїх роботах звертаються як
вітчизняні так і зарубіжні дослідники. Так, Б. Ельбрюнн приділяв увагу
створенню, розвитку та управлінню логотипами організацій як складною
системою знаків, що дозволяє підвищити рівень ідентифікації та впізнавання
фірми або товару, займався проблемами класифікації логотипів [2]. Дослідниця
Л. Безсонова аналізувала аспекти визначення дефініції поняття «логотип»,
розглядала методи і способи створення ефективного графічного дизайну
логотипів [1]. В. Побєдін досліджував історію виникнення та розвитку графічних
знаків, займався їх класифікацією, розробкою різних творчих методів
проектування логотипів [5]. Крім того, значення логотипу у системі фірмового
стилю вивчав О. Тєлєтов.
Зазначимо, логотип салону краси повинен бути простим, легко
запам'ятовуватись та підкреслювати його індивідуальність. Важливо, щоб
неодмінно

простежувався

зв'язок

логотипу

з

діяльністю

організації.

Розробляючи логотип, потрібно враховувати плани салону краси на майбутнє.
Необхідно, щоб логотип повторював назву салону та добре прочитувався у
чорно-білому варіанті. При розробці логотипу салону потрібно враховувати
особливості цільової аудиторії. При орієнтації бізнесу на жіночу аудиторію
логотип салону краси може мати рожевий колір або «жіночі» графічні елементи.
У випадку, коли цільова аудиторія закладу широка, то використовувати такий
елементи не доречно, адже чоловіки не відвідуватимуть такий заклад. Логотип
повинен включати якомога менше дрібних деталей, він має добре виглядати як в
великому, так і маленькому форматі [8].
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В проектуванні логотипу салону краси важливо враховувати стиль
шрифту, щоб він максимально вдало представляв компанію. Різні шрифти
можуть викликати у людей певні асоціації. Завдання дизайнера – знайти
адекватний для салону шрифт, який вписався б в образ марки. Існує безліч типів
шрифтів, які умовно поділяються на великі групи: латинські і кириличні, рубані
і з засічками, прямі та каліграфічні, орнаментовані та інші [3].
Дуже важливим є правильний вибір кольору при створенні логотипу
салону краси. У фірмовому стилі салонів частіше за все зустрічаються кольори,
що асоціюються з приналежністю до жіночої статі, такі як рожевий, червоний,
фіолетовий. Однак, це не є правилом. Часто представники beauty-бізнесу
обирають більш сучасну, складну, іноді навіть «чоловічу» палітру кольорів для
свого логотипу, якщо вони краще пасують їх бренду [4]. Звичайно, це пов’язано
с тим, що все більше чоловіків відвідують салони краси.
При використанні в логотипі більше одного кольору слід знайти
гармонічне поєднання, щоб відтінки добре взаємодіяли один з одним, не
викликаючи конфлікту. В сумі кількість кольорів не повинна перебільшувати
трьох. У такому логотипі, зазвичай, основним кольором є чорний. Не важливо
яким буде другий колір, але слід дотримувати умови, що третій повинен бути
ахроматичним або хроматично-контрастним до другого [3]. Білий і чорний
кольори вважаються нейтральними. Тому їх використання з іншими кольорами
не викликає конфлікту, є доречним і, більше того, а доповнюють ці кольори. Так
само всі градації сірого належать до нейтральних [4, с. 54-59].
Крім вищезазначеного, важливим аспектом у розробці логотипів є
цілісність форми всієї композиції. У дизайні це поняття наповнене цілком
конкретним змістом і проявляється безпосередньо у конкретних аспектах
проектування [5]. Більше того, існує ще дві композиційні якості, які є
обов’язковими при створенні логотипу – це єдність стилю (вкрай вагома, коли
йдеться про комплексне проектування логотипу в контексті розробки фірмового
стилю компанії) й виразність художнього образу. Їх виокремлення з поміж інших
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елементів композиції пов’язано з тим, що стильова єдність потребує
застосування не лише звичайних, «класичних» засобів композиції (пропорції,
ритм, контраст, нюанс тощо). Досягнення єдності усіх компонентів композиції
залежить від уміння дизайнера передати дух актуального часу [7].
Висновки. Проведений аналіз показав, що логотип салону краси виступає
одним з найбільш ефективних засобів залучення уваги та інформування
потенційних споживачів. Виявлено, що комплексний підхід у проектуванні
логотипів для салонів краси, враховуючи синтез формотворчих й образних
засобів підсилює маркетинговий успіх, допомагає виділити цей заклад серед
багаточисельних та конкуруючих між собою, дозволяє розширити клієнтську
базу, створивши позитивний імідж, підвищує довіру потенційних клієнтів,
слугує привабливою візитівкою не тільки для відвідувачів, але також і для
потенційних співробітників. Підкреслено, сучасний дизайн логотипів для салону
краси потребує креативного підходу, розуміння та дотримання професійних
правил розробки. Зазначено, що поєднання стислої лаконічної назви, зрозумілого
візуального ряду, адекватної комбінації кольорів, гармонійного об’єднання
символічних образів у логотипах підвищує рівень позитивного сприймання
сучасними споживачами.
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Сучасні умови життєдіяльності вимагають від людини нових форм
мислення, поведінки й співпраці, відповідальності за власні дії. За таких умов
освіта, особливо вища, стає головним чинником соціального та економічного
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прогресу, де найвищою цінністю й головним капіталом суспільства визнається
людина, здатна до пошуку й засвоєння нових знань, ухвалення нестандартних і
відповідальних рішень у всіх сферах життєдіяльності [4].
Сьогодні якість професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах
вищої освіти України зорієнтована на загальносвітовий вимір, де визначальними
є: індивідуалізація навчання у рамках освітніх програм, самовдосконалення й
саморозвиток

студентів,

вміння

здобувати

знання

й

продуктивно

використовувати їх у професійній діяльності [1].
Сучасним і динамічним напрямком реформування вищої освіти є
формування у здобувачів освіти індивідуальних можливостей і потреб до
навчання впродовж життя. Це дає можливість розширювати освітню
самостійність і свідому орієнтацію на професійну діяльність, формувати і
удосконалювати

професійні компетентності. Створюється освітній простір,

який націлює студента на конструювання власної освітньої програми, розуміння
свого місця в майбутній професійній діяльності, постійне підвищення власної
конкурентоспроможності. Серед розмаїття засобів, що забезпечують реалізацію
диференційованого навчання, суттєва роль належить індивідуальним освітнім
траєкторіям [7].
Модернізація

сучасного

освітнього

процесу

припускає

студентоцентровану спрямованість, що означає самостійність, комфортність і
індивідуалізацію програм, збільшення ступенів свободи тих, хто навчається,
відносно вибору ними різних індивідуалізованих освітніх траєкторій. У свою
чергу поняття «індивідуальна освітня траєкторія» примушує переглядати
підходи до відбору змісту освіти і технологій навчання.
Відповідно до Закону України «Про освіту», індивідуальна освітня
траєкторія - персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача
освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб,
мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів,
форм і темпу здобуття освіти, суб'єктів освітньої діяльності та запропонованих
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ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і
засобів навчання [5].
Під індивідуальною освітньою траєкторією розуміється послідовний рух
студента до вершин професійно-особистісного розвитку й саморозвитку в
умовах інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу [7] .
Індивідуальна освітня траєкторія – це індивідуальний шлях здобувача
вищої освіти, який він обирає для реалізації освітнього стандарту в межах певної
освітньої програми і який залежить від індивідуальних особливостей та
пізнавальних потреб студента, а також освітнього середовища закладу вищої
освіти [1].
Мета індивідуальної освітньої траєкторії полягає в більш серйозній
підготовці

студента

в

межах

його

інтересів,

підвищення

його

конкурентоспроможності на ринку праці, надання можливості отримання двох
дипломів тощо. Вона передбачає вільний вибір студентом видів навчальної
діяльності, а також дисциплін, які найбільше імпонують його побажанням і
уявленням про професію, яку він обрав, коли вступав до вищого навчального
закладу [7].
У процесі реалізації навчання за індивідуальною освітньою траєкторією
самостійна інтелектуальна діяльність повинна стати основною на тлі
традиційного підходу. За таких умов індивідуалізація програми навчання й
персональна робота зі студентом сприятимуть активізації всіх механізмів
сприйняття й обробки інформації (пам’ять, увага, мислення, емоції).
Індивідуальний темп і обсяг навчальної роботи активізують пізнавальну
діяльність студента, удосконалюють його абстрактну й аналітичну діяльність,
мотивують активну творчу роботу. Це сприяє не тільки реалізації індивідуальної
освітньої траєкторії, а й дає змогу сформувати професійну особистість
майбутнього фахівця [3].
Процес формування індивідуальної освітньої траєкторії повинен бути
підпорядкований таким принципам: усвідомленість перспективи й можливість
40
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активної участі у власній освіті, гнучкість і динамічність освітньої системи
відповідно до вимог ринку праці, індивідуалізація і творчий складник у роботі з
викладачем. Індивідуальна траєкторія передбачає такі технологічні засоби
реалізації: розуміння термінів на рівні вивчення дисципліни, мінімально
допустимий освітній стандарт і варіанти його розширення, віртуальні тренінгові
системи, модульне навчання, чергування різних форм роботи й атестації [6].
Навчання за індивідуальною траєкторією вимагає особливої методики та
технології її організації. Індивідуальні освітні траєкторії розробляються для
кожної освітньої програми. Під індивідуальною освітньою програмою
розуміється освітня програма студента, що фіксує індивідуальну освітню
траєкторію, обрану студентом із запропонованих (нормативних) дисциплін, а
також перелік (вибіркових) дисциплін варіативної частини основної освітньої
програми, які пропонуються здобувачу освіти на власний вибір. Індивідуальна
освітня траєкторія визначається на весь період навчання. Вибір траєкторії
здійснюється після зарахування студента до вищого навчального закладу [7].
Для якісної підготовки компетентного фахівця начальний процес
передбачає наявність освітньо-професійної програми (ОПП) в якій обгрунтовані
загальні та спеціальні компетентності і результат и навчання. Здобувач освіти
має можливість вибудовувати власну лінію освіти, яка орієнтована набуття
особистої професійної компетентності.
Процес формування індивідуальної освітньої траєкторії передбачає аналіз
навчального плану спеціальності, ознайомлення з анотаціями дисциплін, які
входять до навчального плану, аналіз компетентностей, які формуються в
процесі вивчення конкретних дисциплін [7]. Одним з інструментів забезпечення
якості вищої освіти та удосконалення процесів індивідуалізації навчання є право
здобувача вищої освіти на вибір дисциплін при самостійному формуванні певної
частини індивідуального навчального плану [1].
Індивідуальна освітня траєкторія здобувача освіти визначає його
особистісно-орієнтований підхід - це рух по індивідуальному освітньому
© Єрошенко Г.А., Ваценко А.В., Рябушко О.Б., Кінаш О.В., Клепець О.В.
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маршруту для досягнення власного рівня професійної компетентності,
визначеного стандартом освіти, в умовах особистої відповідальності та
бажання. Водночас індивідуальний освітній маршрут можна презентувати у
вигляді

індивідуальної

програми

формування

студентом

професійної

компетентності з урахуванням власних інтересів, навчальних можливостей,
психологічних характеристик тощо [2].
У вищому навчальному закладі результати індивідуального руху студентів
по освітній траєкторії

перевіряються, орієнтуючись на отримані знання, які

реалізуються в уміннях оперувати ними в стандартній або творчій ситуації.
Необхідною умовою є постійний зворотний зв’язок, який дозволяє коригувати
рух студента по траєкторіях (а іноді і саму траєкторію), але і оцінювати його
просування. При організації індивідуальної освітньої траєкторії викладач - це
консультант і порадник. На занятті викладач враховує індивідуальні інтереси
студентів, особливості навчальної діяльності, вид навчального заняття, способи
роботи з навчальним матеріалом, особливості засвоєння навчального матеріалу;
форми контролю.

Студент повинен оцінити свої можливості, здібності,

перспективи, інтереси, зусилля,

щоб добитися запланованого результату.

Процес виявлення, реалізації і розвитку здібностей студентів відбувається в ході
освітнього руху студентів по індивідуальних траєкторіях. Студент здатний
знайти, створити або запропонувати свій варіант рішення будь-якої задачі, що
відноситься до власного навчання. Студент зможе просуватися по індивідуальній
траєкторії якщо буде можливость і обирати оптимальні форми і темпи навчання,
застосовувати
індивідуальним

ті

способи

навчання,

особливостям,

які

найбільш

рефлексивно

відповідають

усвідомлювати

його

отримані

результати, здійснювати оцінку і коригування своїй діяльності.
Пріоритетними цілями сучасної вищої школи є підготовка фахівців з
гармонійним поєднанням як високо професійних так і особистісних якостей, які
здатні до саморозвитку та самореалізації в майбутній професійній діяльності.
Тому
42

освітній

процес

закладів

вищої

освіти

дедалі

більше

стає
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студентоцентрованим та передбачає урахування індивідуальних можливостей та
потреб здобувачів вищої освіти, розширення їхньої свободи щодо вибору
компонентів освітніх програм, визначення студентами індивідуального змісту
освіти, а як наслідок усвідомленого формування індивідуальної освітньої
траєкторії.
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ЗАХИСТ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
У ДОКУМЕНТАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ
Зубрицький Ігор
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти
Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка
Починаючи з 1945 року, найважливішу роль у процесі творення основних
орієнтирів та концептуальних засад сучасного глобального міжнародного права
відіграє Організація Об’єднаних Націй (далі - ООН).
Визначальне значення для вираження, закріплення та забезпечення
невід’ємних прав людини мало ухвалення 10 грудня 1948 року, на третій сесії
Генеральною Асамблеєю ООН у Парижі, Загальної декларації прав людини
(далі - ЗДПЛ). Декларація закріпила у міжнародному праві поняття «права
людини» та підтвердила, що всі люди є вільними і рівними у своїй гідності та
правах. Стаття 2 ЗДПЛ вказує, що кожна людина повинна володіти
основоположними правами і свободами, «незалежно від раси, кольору шкіри,
статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи
соціального походження, майнового, станового або іншого становища» [1].
Варто зазначити, що хоча положення Загальної декларації прав людини від
початку носили лише рекомендаційний характер, вони поступово були
імплементовані правовими системами більшості демократичних країн світу та
лягли в основу інших нормативно-правових документів, що розширили та
закріпили права і свободи людини. Україна у 1973 році ратифікувала ЗДПЛ
(1948 р.) разом із Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні
права (1966 р.), Міжнародним пактом про громадянські і політичні права
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(1966 р.) та Факультативний протокол до нього, які у сукупності отримали
неофіційну назву - Міжнародний білль про права людини [2].
Слід вказати, що упродовж останніх сімдесяти років було прийнято велику
кількість міжнародних та регіональних нормативно-правових актів, які прямо чи
опосередковано стосувалися питань захисту прав і свобод людини –
Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1965 р),
Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що
принижують людську гідність, видів поводження і покарання (1984 р.),
Конвенція про права дитини (1989 р), Конвенція про захист прав усіх
працівників-мігрантів і членів їх сімей (1990 р.), Конвенція для захисту осіб від
насильницьких зникнень (2006 р.) і т. п. Але, що важливіше, відбулося
виокремлення спеціального законодавства, яке стосувалося захисту прав різних
категорій осіб або груп осіб, наприклад жінок, дітей, біженців, мігрантів, а також
осіб з інвалідністю.
Надзвичайно важко переоцінити діяльність ООН спрямовану на захист
інтересів осіб з інвалідністю по цілому світу. По-перше, вона вирізняється
піонерським характером щодо запровадження нормативно-правових стандартів
захисту прав і свобод цієї категорії осіб, а по-друге – позитивно впливає на
формування та розвиток законодавства окремих держав, яке покликане
врегульовувати питання соціальної захищеності осіб з інвалідністю.
До основних правових актів ООН у сфері захисту прав осіб з інвалідністю
належать:
• Декларація про права розумово відсталих осіб (Declaration on the Rights
of Mentally Retarded Persons) від 20 грудня 1971 року. Декларація вказує, що
розумово відсталі особи мають ті ж самі права й свободи, що й інші люди, а
також встановлює спеціальні права для осіб, які є найбільш уразливими щодо
зловживань та порушень в силу об’єктивних обставин [3].
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• Декларація про права інвалідів (Declaration on the Rights of Disabled
Persons) від 9 грудня 1975 року. Декларація підтверджує, що особи з
інвалідністю мають такі ж громадянські та політичні права, що й інші люди [4].
• Декларація про права осіб, які втратили зір і слух (Declaration on the
Rights of Deaf-Blind Persons) від 9 травня 1979 року. Декларація вказує, що особи,
які втратили зір і слух, мають право користуватися тими ж правами, що й інші
люди (закарбовані у ЗДПЛ) та спеціальними правами, які зазначені у Декларації
про права інвалідів [5].
• Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 31/123 від 1976 року, яка
проголосила 1981 рік Міжнародним роком інвалідів. Метою Резолюції було
привернути увагу світової громадськості до потреб осіб з інвалідністю.
Основним підсумком Міжнародного року інвалідів стала розробка проекту
Всесвітня програма дій щодо інвалідів - прийнята Генеральною Асамблеєю ООН
у грудні 1982 року.
• Всесвітня програма дій щодо інвалідів (World Programme of Action
Concerning Disabled Persons) прийнята Резолюцією Генеральної Асамблеєї ООН
№ 37/52 від 3 грудня 1982 року. Мета програми - підтримка ефективних заходів,
які сприяють попередженню інвалідності, відновлення працездатності та
реалізації ідей «рівності» та «повної участі» осіб з інвалідністю у соціальному
житті суспільства. Одним із результатів реалізації програми стало те, що
Генеральна Асамблея ООН своєю Резолюцією A/RES/47/3 від 14 жовтня 1992
року, проголосила Міжнародний день осіб з інвалідністю (International Day of
Persons with Disabilities), який відзначається щорічно 3 грудня [6].
• Талліннські керівні принципи (Tallinn Guidelines for Action on Human
Resources Development in the Field of Disability), прийняті 8 грудня 1989 року.
Документ, окрім усього іншого, стосується питань освіти, професійної
підготовки й працевлаштування осіб з інвалідністю та їх активного залучення до
всіх сфер суспільного життя [7].
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• Принципи захисту осіб з психічними захворюваннями та поліпшення
психіатричної допомоги (Principles for the Protection of Persons with Mental
Illness and for the Improvement of Mental Health Care) прийняті Резолюцією
Генеральною Асамблеєю ООН № 46/119 від 17 грудня 1991 року. Принципи
стали своєрідним підсумком Декади осіб з інвалідністю (United Nations Decade
of Disabled Persons), яка тривала впродовж 1983-1992 років. Документ містить
двадцять п’ять основних засад (принципів), які окреслюють права осіб з
інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень [8].
• Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів
(The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with
Disabilities), прийняті 20 грудня 1993 року на 48-ій сесії Генеральної Асамблеї
ООН. Цей документ визначає головні принципи взаємодії суспільства та осіб з
інвалідністю. Також, він подає конкретні рекомендації державам щодо
впровадження заходів з метою усунення перешкод, які не дають змоги особам з
інвалідністю реалізовувати свої права й свободи та повноцінно приймати участь
у громадському житті [9].
Все ж, варто наголосити, що основоположним документом ООН з питань
захисту прав осіб з обмеженими можливостями, вважається Конвенція про права
осіб з інвалідністю (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), яка була
ухвалена 13 грудня 2006 року Генеральною Асамблеєю ООН [10]. Конвенція,
разом із Факультативним протоколом до неї, була підписана Україною 24
вересня 2008 року та ратифікована українським парламентом 16 грудня 2009
року. Але, процес імплементації цих документів у вітчизняне законодавство ще
не завершений. Кабінет Міністрів України у квітні 2021 року, затвердив
стратегічний документ - Національну стратегію створення безбар’єрного
простору в Україні на період до 2030 року. Він закладає нормативні передумови
та створює можливості для забезпечення активної участі осіб з інвалідністю у
всіх сферах життєдіяльності суспільства [11].
© Зубрицький І.Я.
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Доцільно підкреслити, що міжнародне законодавство про права осіб з
інвалідністю є надзвичайно обширним. У нормативних актах ООН неодноразово
наголошувалося на тому, що особи з інвалідністю володіють тим самим обсягом
прав й основоположних свобод, що й інші люди. У нормативно-правових актах,
які регламентують питання захисту прав осіб з інвалідністю, напряму
зазначається, що будь яка дискримінація цих осіб трактується як пряме
порушення прав людини. Але, що нам видається більш істотнішим, так це те, що
країни-підписанти, беруть на себе зобов’язання здійснювати соціальний захист і
надавати соціальну підтримку особам з інвалідністю, а у контексті українського
законодавства, створювати необхідні умови, «які дають можливість особам з
інвалідністю ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та
вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями,
здібностями і інтересами» [12].
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МЕТОДИ ЗАСВОЄННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Карпюк Людмила Вікторівна
старший викладач кафедри машинобудування та прикладної механіки
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8447-0103
Ганжа Світлана Анатоліївна
викладач вищої категорії Сєвєродонецького політехнічного фахового коледжу
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., Україна
Декілька останніх десятиліть у світі ознаменувалися не лише бурхливим
розвитком комп'ютерної техніки, а й зародженням на її основі та подальшим
стрімким розвитком нової галузі знань, яку сьогодні прийнято називати IT–
технологіями. У вищій школі IT-технології широко застосовуються у
навчальному

процесі:

це

електронні

підручники,

мультимедіа-системи,

комп'ютерні програми, системи контролю знань, системи дистанційного
навчання та багато іншого. Поряд з перерахованими засобами для цілей
навчального проектування все частіше застосовують так звані системи
автоматизованого

проектування

(САПР),

що

являють

собою

пакети

прикладних проблемно-орієнтованих програм. Питання їх застосування в
освітньому процесі заслуговують на пильну увагу, оскільки у виробництві
результати впровадження новітніх технологій на основі САПР у проектування
найскладніших виробів давно довели свої переваги перед традиційними
методами.
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Сьогодні жодна важлива розробка у машинобудуванні, енергетиці,
електроніці не обходиться без використання систем автоматизованого
проектування. Сам термін «САПР» став синонімом таких характеристик, як
висока точність та висока швидкість проектування. В цих умовах є очевидною
необхідність деякого коригування вузівських освітніх програм. В даний час до
найважливіших компетенцій випускників вузів інженерних спеціальностей і
напрямів підготовки [1] віднесені вміння використовувати пакети прикладних
програм аналізу та синтезу пристроїв.
На шляху вирішення цієї проблеми ВНЗ сьогодні зустрічають низку
серйозних труднощів, пов'язаних з недостатньою матеріальною базою (нестача
потужних комп'ютерів, висока вартість ліцензійного програмного продукту
тощо). Щоправда, низка великих компаній – розробників САПР – пропонують
(безкоштовно) «урізані» студентські версії САПР, які можуть надати значну
допомогу в навчанні.
Вивчення сучасних САПР та набуття навичок у роботі з ними, безумовно,
сприятиме підвищенню якості підготовки інженерних кадрів, значно скоротить
період часу, необхідний для адаптації молодого спеціаліста на робочому місці
після закінчення ВНЗ, суттєво підвищить його затребуваність з боку
роботодавця. Крім того, використання у навчальному процесі систем
автоматизованого проектування, поряд з рішенням основного, сформульованого
вище завдання, дає низку додаткових освітніх ефектів, сумарна дія яких
багаторазово покращує результати навчання. Розглянемо деякі відмінні риси
САПР, які позитивно впливають на результативність підготовки сучасного
спеціаліста.
Система для проектування систем. Відповідно до визначення [2] САПР
– це сукупність засобів та методів здійснення автоматизованого проектування.
Вона включає кілька складових частин (підсистем), що називаються технічним,
математичним, програмним, лінгвістичним, інформаційним, методичним та
організаційним забезпеченням. Важливо, що САПР – це система «людина© Карпюк Л.В., Ганжа С.А.
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машина». Колектив розробників є складовою системи проектування, що виконує
проектні роботи у взаємодії з ЕОМ. Зазначена особливість САПР найбільш
природно сприяє розвитку у студентів навичок роботи в колективі, що є однією
з найважливіших вимог освітніх стандартів.
Дуже важливо, що усі САПР призначені для проектування не окремих
деталей чи вузлів, а всієї системи загалом. Таким чином, студент, розпочинаючи
роботу з САПР, з першого кроку отримує уявлення про найскладніший
виробничий процес проектування. Він вчиться складати технічне завдання,
знайомиться із конструктивними особливостями майбутньої системи, виконує
кресленики, вибирає матеріали та елементи для її реалізації тощо. САПР
дозволяють моделювати роботу апаратури і мають засоби аналізу процесів, що
відбуваються в моделі. Це забезпечує студенту можливість в інтерактивному
режимі аналізувати результати, зіставляти з технічним завданням, при
необхідності вносити корективи у вихідні дані. Студент при цьому зайнятий
справжньою творчою інженерною справою. Проміжні та підсумкові результати
САПР обчислює з урахуванням взаємодії окремих елементів проектованої
системи, цим сприяючи найважливішому процесу синтезу знань, отриманих
студентом на ранніх етапах навчання. Синтез розрізнених знань прищеплює
настільки необхідний для розробника складної техніки системний підхід.
Проектне навчання. При правильному підході САПР може бути
прекрасною основою запровадження у освітній процес проектного способу
навчання [3]. Суть його полягає в тому, що викладач задає вихідні дані та
формулює заплановані результати навчальної задачі. Студенти самі намічають
проміжні завдання, шукають шляхи їх вирішення, а виконуючи проект,
порівнюють отримані результати з необхідними, при необхідності коригують
регульовані параметри. У результаті вони набувають навичок самостійно
«добувати» нові знання, вчаться застосовувати їх до вирішення практичних
завдань, набувають першого досвіду дослідницької роботи.
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Роль педагога в такій ситуації зводиться до спрямовуючої, консультаційної
та коригуючої діяльності. При цьому вимоги до кваліфікації викладача під час
роботи за проектним методом надзвичайно високі. Тепер від викладача вже
недостатньо вимагати наявності багажу знань і досвіду роботи з САПР, уміння
виступити в ролі тренера, який грає. Його роль значно складніша. Справа в тому,
що подібний метод навчання припускає порушення традиційної послідовності
вивчення дидактичних одиниць курсу. Студент має можливість самостійно
формулювати для себе навчальні завдання відповідно до особливостей проекту,
планувати та вирішувати їх у тій послідовності, яка потрібна для його виконання.
При цьому виникає небезпека «пропуску» у вивченні важливих розділів курсу.
Є інші ризики. Наприклад, неприпустимою є ситуація, коли студент досить
успішно освоює правила користування САПР, не переймаючись вивчення
методів проектування, запрограмованих у системі. Отже, впровадження
проектного методу навчання, що спирається на використання сучасних САПР,
може дати прогресивний результат, але вимагає дуже виваженого підходу та
участі викладачів дуже високої кваліфікації.
Математичні моделі та можливості САПР. При вивченні фізичних або
інженерних дисциплін математичний опис процесів часто наштовхується на
значні труднощі сприйняття отриманих результатів і фізичного тлумачення
виразів і формул. У цих випадках на допомогу приходить чисельне
(комп'ютерне)

моделювання.

Модель

дозволяє

не

тільки

виконувати

розрахункову частину, але й правильно трактувати отримані результати, глибше
вникати в процеси, що вивчаються. З освітньої точки зору сам процес створення
подібних

математичних

(отримання

формул,

розробка

алгоритмів)

та

комп'ютерних (написання та налагодження програм) моделей є одним з
найважливіших та найефективніших етапів вивчення дисципліни. На жаль,
сформулювати завдання студенту з дорученням розробити серйозну модель
вдається рідко, оскільки навчальним планом далеко не завжди передбачено
необхідну кількість годин на цю роботу. Викладачеві, який обрав такий підхід,
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доводиться йти на вимушені заходи, скорочуючи завдання, застосовуючи
наближені методи вирішення проблеми. У цих випадках доцільно розглянути
можливість використання покупного програмного продукту як САПР. Робота з
нею не потребує витрат зусиль на розробку моделі, студент має лише освоїти
правила роботи. Це дозволить зосередитись на процесі проектування, на
вивченні та аналізі отриманих результатів та, можливо, на процедурі оптимізації
отриманого рішення.
Водночас робота з САПР має і свій «тіньовий» бік. Не беручи
безпосередньої участі у створенні математичної моделі, студент отримує лише
приблизне уявлення про її особливості та методи вирішення. Як правило, його
частина роботи зводиться до правильного опису (комп'ютерного креслення)
проектованого виробу. Після цього необхідні операції САПР виконує самостійно
в автоматичному режимі. У результаті виникає небезпека поверхневого освоєння
теоретичних основ дисципліни. Щоправда, заощаджені на створенні моделі
витрати зусиль дозволяють значно далі просунутися шляхом створення проекту.
Аналізуючи можливості застосування САПР в освітньому процесі, не
зайве нагадати, що перші спроби автоматизувати процеси проектування часто
наштовхувалися на перешкоди, пов'язані з недостатніми обчислювальними
ресурсами (невисока швидкість обчислень, малі обсяги оперативної пам'яті
комп'ютерів, примітивний інтерфейс). Ці обмеження змушували розробників
САПР створювати системи, засновані на примітивніших моделях, що
використовують наближені методи опису проектованих виробів. Ось чому
спочатку такі системи не дуже відрізнялися від навчальних моделей.
Бурхливі темпи розвитку обчислювальної техніки поступово дозволяли
знімати обмеження на ступінь автоматизації проектування. Збільшення
швидкодії, підвищення «потужності» систем автоматизованого проектування та
розширення їх можливостей – це не єдиний і найголовніший результат прогресу
в галузі IT–технологій. Значно найважливішим результатом стала можливість
початку створення САПР, що базуються на досконаліших математичних
54
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моделях, які найбільш адекватно описують складні фізичні процеси з
урахуванням численних зв'язків, властивостей матеріалів та його змін у процесі
роботи, впливу довкілля тощо. Як наслідок, вдосконалення моделей та САПР на
їх основі призвело до підвищення достовірності результатів проектування, а
розробка засобів аналізу та оптимізації отриманих результатів, а також
створення

зручних

інтерфейсів

різко

підвищили

ефективність

праці

проектувальників.
Вирішення питання про те, як краще організувати навчальне проектування
– з використанням САПР або на основі спрощених моделей, що створюються
студентом, – повинна приймати кафедра. Це рішення вимагає виваженого
підходу, обліку всіх «за» та «проти» та висуває високі вимоги до кваліфікації
викладацького складу.
Повертаючись до процесу навчання, слід наголосити, що робота з САПР
дозволяє студенту поринути в атмосферу, наближену до умов майбутньої роботи
на реальному виробництві. Результатами його проекту стануть не просто
абстрактні структурні схеми, формули і цифри, а конкретні конструкції приладів,
виготовлені з реальних елементів і матеріалів. САПР дає студенту можливість
оцінити поведінку характеристик спроектованого ним приладу в реальних
умовах, у тому числі і при зміні параметрів зовнішнього середовища, оцінити
необхідні витрати на його виробництво і т.п. Це серйозний крок у справі
підготовки спеціаліста з огляду на вимоги сучасного виробництва. Зближення
навчальних завдань із потребами та можливостями виробництва в даний час –
дуже актуальна проблема.
У процесі проектування студент має можливість проводити невеликі
власні дослідження, спрямовані на отримання оптимального рішення.
Робота з САПР як когнітивний процес. Навчальне проектування під час
використання САПР значно розширює пізнавальні можливості. Цьому сприяють
закладені у них механізми проектування та відображення отриманих результатів.
Практично всі сучасні системи автоматизованого проектування дозволяють
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візуалізувати складні фізичні процеси, які не спостерігаються у звичайних
умовах [4].
Слід зазначити, що всі САПР дозволяють після створення просторової
комп'ютерної моделі її всебічно розглянути, побачити «невидиму» сторону,
вивчити деталі та вузли, що знаходяться всередині блоку, краще зрозуміти їхнє
взаємне розташування. Іншими словами, система проектування формує
адекватний деталізований образ виробу, що створюється.
Комп'ютерне інтерактивне моделювання на основі САПР як
віртуальна лабораторна робота. Перехід до нових освітніх стандартів зажадав
перегляду співвідношення годин аудиторної та самостійної роботи студентів на
користь останньої. При цьому очевидно, що зниження кількості лабораторних
занять з більшості дисциплін негативно позначиться на якості підготовки.
Деяким компромісом може бути виконання віртуальних аналогів лабораторних
робіт, у яких закладено комп'ютерне моделювання [5, 6]. САПР і в цьому випадку
може виявитися дуже корисним інструментом та скласти основу створення
лабораторної роботи. Важливо відзначити, що її виконання можна організувати
дистанційно, що позбавить необхідності встановлювати САПР на комп'ютер
кожного студента.
Засіб підвищення мотивації до навчання. Пропонується викладачам
«розвивати у тих, хто навчається самостійність, ініціативу, творчі здібності». Це
складне завдання. Однією з найголовніших умов її виконання є підвищення
мотивації студентів до навчання за вибраним напрямом. Досвід організації
освітнього процесу як для бакалаврів, так і для магістрів свідчить про позитивну
роль САПР у підвищенні зацікавленості студента у вивченні предмета. Робота з
комп'ютером, з «розумною» програмою автоматизованого проектування в
режимі діалогу з перших кроків залучає студента до найцікавішого процесу
творення. Цю психологічну особливість доводиться враховувати у шкільному
віці. Не випадково за кордоном народився і стає все більш популярним
спеціальний термін edutainment, що означає отримання знань через гру. Така
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«доросла гра» в абсолютній більшості випадків сприяє підвищенню інтересу
студента до майбутньої професії..
Великі можливості САПР надають студенту впевненість у тому, що він
може виконати серйозні проекти. І справді, якби ВНЗ досить широко залучали
студентів до виконання замовлень підприємств із розробки нової техніки,
студент відчував би себе у при цьому рівноправним виконавцем науководослідної чи дослідно-конструкторської розробки, проведеної ВНЗ. У багатьох
прокидалася б потреба у творчості, у реалізації власних ідей та створенні своїх
розробок. У ряді університетів США існує система підтримки подібних
ініціативних розробок студентів та просування їх на ринок. Інтелектуальна
власність у цьому випадку належить студенту та університету; дохід від продажу
таких розробок становить значну частку у бюджеті університету.
Висновки.

Розглянутий

аналіз

особливостей

застосування

систем

автоматизованого проектування в освітньому процесі ґрунтується на реальному
досвіді викладання низки технічних дисциплін, які за сучасною термінологією
можуть бути віднесені до сфери високих технологій. Наведені результати
спостереження, хоч і є вичерпними, але переконливо доводять цілий ряд
позитивних ефектів. Найбільш цінною в них є відповідь на питання, як, яким
чином можна забезпечити формування у майбутніх бакалаврів та магістрів цілої
низки найважливіших професійних компетенцій, причому як компетенцій,
сформульованих в українських освітніх стандартах, так і критеріїв якості
інженерної освіти, викладених у вимогах зарубіжних та міжнародних
акредитаційних організацій.
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ФОРМ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Касьянова Наталя Анатоліївна
вчитель початкових класів
Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6
м. Нікополь, Україна
Постановка проблеми. Одним із головних завдань Нової української
школи є підготовка учнів до швидкого сприйняття й опрацювання інформації,
озброєння їх навичками роботи в Інтернеті, формування в них інформаційної
культури,

готовності

до

життя

та

діяльності

у

високорозвиненому

інформаційному середовищі, уміння якісно та ефективно використовувати його
можливості. Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для
підвищення ефективності освітнього процесу в початковій школі. Велика роль
надається методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім
програмам.
Дистанційне навчання – це технологія, що базується на принципах
відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми
різного призначення та створює за допомогою сучасних телекомунікацій
інформаційне освітнє середовище для постачання навчального матеріалу та
спілкування. Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих та
інтелектуальних здібностей учня за допомогою відкритого і вільного
використання всіх освітніх ресурсів і програм, у тому числі, доступних в
Інтернеті.
Теоретико-методологічні
досліджували

О. Андрєєв,

засади

В. Биков,

організації
Р. Деллінг,

дистанційної
Н. Євтух,

освіти

Н. Жевакіна,

С. Калашнікова, Д. Кіган, А. Кларк, Г. Козлакова, Л. Коренєв, О. Кохановська,
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О. Кравченко, В. Кухаренко, С. Кудрявцева, М. Моїсеєва, М. Мур, Л. Панченко,
Є. Полат, Г. Рамблє, С. Семеріков, М. Сімонсон, Є. Скибицький, О. Спірін,
В. Тихомиров, М. Томпсон, В. Хмель, А. Хуторський, Б. Шуневич та ін.
У контексті вимог Нової української школи істотною рисою дистанційної
педагогічної діяльності є її орієнтування на освіту школярів, яка базується на
організації пізнавальної діяльності в індивідуальних і колективних формах у
вигляді діяльності самоосвітньої; системну діагностику особистих якостей учня
і підтримка його індивідуального зростання; використання можливостей
інформаційного освітнього середовища.
Однією з ефективних форм дистанційного навчання в початковій школі є
кейс-технологія. Сутність кейс-технології, її функції, значення, особливості
використання в освітньому процесі розглядалися в дослідженнях як зарубіжних,
так і вітчизняних учених. Кейс-технологія розроблена англійськими науковцями
М. Шевером, Ф. Едейем та К. Єйтс. Проблемі використання кейс-методу в
освітньому процесі присвячені роботи таких зарубіжних науковців, як
Е. Монтер, М. Лідере, М. Норфі та ін. У вітчизняній практиці в цьому напрямку
працюють

І. Власюк,

М. Гринькова,

Н. Грицай,

В. Лобода,

І. Романова,

А. Сидоренко, Ю. Сурмін та ін.
Мета дослідження – розкрити особливості використання кейс-технології
як однієї з основних форм дистанційного навчання в сучасній початковій школі.
Матеріали і методи. Для реалізації мети дослідження було використано
систему методів, а саме: теоретичні методи – аналіз наукової літератури з
проблеми дослідження для уточнення понять «кейс», «кейс-технологія»,
«дистанційне навчання»; емпіричні – методи спостереження та анкетування для
з’ясування важливості й актуальності впровадження в освітній процес
початкової школи кейс-технології як однієї з основних форм дистанційного
навчання.
Результати і обговорення. Актуальність і важливість проблеми
впровадження кейс-технології у навчання школярів початкової ланки Нової
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української школи обумовлює множинність підходів до розуміння її сутності.
Кейс-технологія виникла на поч. ХХ ст. в Школі бізнесу Гарвардського
університету (США), який є засновником та лідером американської класичної
школи case-studу. Кейс-технологія у світовій практиці освітнього процесу набула
популярності в 70–80 рр. ХХ ст. у Великобританії, США, Німеччині, Данії та
інших країнах, в Україні ця технологія почала використовуватися на поч. ХХІ ст.
Назва терміна «кейс-технологія» походить від латинського casus – «заплутаний
випадок, ситуація», а також від англійського case – «портфель, валіза».
Кейс – це спеціально розроблені на основі фактичного матеріалу навчальні
ситуації, які аналізуються учнями під час заняття [1, с. 198].
Кейс-технологія – це технологія навчання, суть якої полягає в тому, що
учні отримують від учителя пакет документів (кейс), вивчають його, виявляють
проблему та визначають шляхи вирішення або виробляють варіанти виходу зі
складної ситуації [2, с. 175].
Кейс-технологія – складна багатоаспектна технологія навчання, яка є
специфічним різновидом дослідницької аналітичної технології. Дана технологія
передбачає використання конкретних випадків, реальних ситуацій, історій,
тексти яких називають «кейсуми», для спільного аналізу учнями, обговорення
або вироблення рішень із певної теми навчальної дисципліни. У кейс-технології
проводиться аналіз реальної ситуації (певних первинних даних) опис якої
одночасно відображає не тільки будь-яку практичну проблему, а й актуалізує
певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні даної проблеми.
За допомогою кейсів на уроці розглядаються різноманітні джерела
інформації, досліджуються проблеми, у результаті дискусії ухвалюються
обґрунтовані рішення. Учні завжди можуть придумати свій неповторний варіант
розв’язання ситуації, запозиченої з реальної практики чи конкретної ситуації.
Використання кейсів на уроці вимагає від молодших школярів навичок
самостійної роботи, вміння аналізувати і порівнювати інформацію, робити
© Касьянова Н.А.
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узагальнення, захищати власну точку зору, робити висновки, співпрацювати в
групі.
Кейс може бути представлений у друкованому або електронному вигляді.
Наявність в змісті кейсу мультимедійних презентацій та відеоматеріалів робить
його більш яскравим і цікавим для учнів. Погоджуємося із думкою І. Онищенко,
яка вважає, що інтенсифікації освітнього процесу початкової школи сприяє
«створення власних проектів з актуальних питань початкової освіти,
комп’ютерних презентацій, відеофрагментів, відеороликів, таблиць, схем,
графіків, малюнків, створення власних або колективних електронних словників,
електронних збірників дидактичних ігор, вправ і завдань для учнів початкових
класів, електронних тестових та контрольних завдань» [3, с. 121].
У кейсі багато фактів, подій, цифр, довідникових відомостей, які можуть
знадобитися учням для пошуку відповіді на поставлені запитання, але головними
особами в змісті кейсу є люди, які здійснюють різні вчинки, перемагають або
зазнають поразок. Розповідь, яку представлено в кейсі, має бути неупередженою.
Об’єктивний виклад інформації дозволяє дітям сформулювати свою думку, яку
вони згодом будуть відстоювати у дискусії [2, с. 175].
Як бачимо, кейс-технології об’єднують в собі одночасно і рольові ігри, і
метод проектів, і ситуативний аналіз. Кейси відрізняються від звичайних освітніх
завдань тим, що завдання мають, як правило, одне рішення і один правильний
шлях, що приводить до цього рішення, кейси мають кілька рішень і безліч
альтернативних шляхів, що призводять до нього.
Учитель керує процесом кейс-технології, зокрема виконує такі дії:
– ставить мету і завдання кейс-технології;
– розробляє ситуації і навчальні запитання;
– розподіляє учнів за групами (3–5 осіб);
– пропонує

учням

обрати

модераторів

(керівників),

які

будуть

організовувати відкритий обмін думками, ухвалювати спільне рішення щодо
розв’язання завдань кейсу;
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– представляє учасників кейс-технології, розподіляє ролі;
– надає слово учасникам кейс-технології;
– координує роботи учасників;
– підбиває підсумки кейс-технології.
Використовуючи кейс-технологію, учитель повинен ознайомити учнів із
алгоритмом роботи з кейсом:
1) прочитати опис проблеми;
2) визначити та записати основні причини виникнення проблеми;
3) проаналізувати додатки, представлені в кейсі;
4) переформатувати причини в завдання;
5) запропонувати шляхи розв’язання цих завдань;
6) підготуватися до представлення результатів роботи [2, с. 175].
Безпосередньо роботу з кейсом вчитель початкових класів можна
організувати двома способами: кожна група виконує різні завдання протягом
усього уроку або всі групи працюють одночасно над одним і тим же завданням
кейсу, конкуруючи між собою в пошуках найбільш оптимального рішення, після
чого відбувається представлення результатів своєї роботи. Дана технологія дає
можливість не тільки активно включатися в розгляд кейсів, але і в їх складання.
Застосування кейс-технології базується на єдності таких дидактичних
принципів, як дитиноцентризм, індивідуальний підхід, врахування вікових і
індивідуальних особливостей, принцип наочності, акцентування уваги на
розвитку особистісних якостей молодшого школяра. Використовуючи кейстехнологію, акцент навчання переноситься не на оволодіння готовими знаннями,
а на вироблення ключових компетентностей Нової української школи.
Кейс-технологія в початковій школі – це узагальнена назва освітніх
технологій, які є методами аналізу ситуацій, таких як: метод ігрового
проектування, метод дискусії, метод розбору ділової кореспонденції, метод
ситуаційного аналізу, метод інциденту, метод ситуаційно-рольових ігор та ін.
Дана технологія формує вміння порівнювати і класифікувати об’єкти, критично
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мислити, слухати і грамотно викладати свої думки, робити узагальнення і
формулювати висновки, а також допомагає підвищити інтерес учнів початкової
школи до досліджуваного предмета, розвиває в школярів критичне мислення,
соціальну активність, комунікабельність.
Висновки. Таким чином, у контексті вимог Нової української школи
проблема

впровадження

кейс-технології

як

однієї

з

основних

форм

дистанційного навчання в початковій школі є актуальною і важливою. Суть кейстехнології полягає в тому, що учні отримують від учителя пакет документів
(кейс), вивчають його, виявляють проблему та визначають шляхи вирішення
складної ситуації. За допомогою кейс-технології можна проводити уроки в
початковій школі на сучасному рівні, організувати цікаві динамічні види роботи,
активізувати пізнавальну діяльність учнів, підвищити ефективність засвоєння
школярами навчального матеріалу. Кейс-технологія має значний потенціал для
формування таких якостей особистості, як креативність, творча активність,
ініціативність, винахідливість, інноваційність, пізнавальна самостійність,
відповідальність.
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Сучасні умови вивчення основ наук у закладах загальної середньої освіти
пов’язані з широким застосуванням в процесі навчання школярів провідних ідей
теорії й практики дистанційного навчання. Зокрема в процесі навчання фізики.
Це обумовлено з одного боку епідеміологічною ситуацією у світі, а з іншого
соціальним замовленням суспільства сучасним закладам ЗСО, які повинні
готувати особистість різнобічно розвинену, здатну творчо вирішувати
поставлені завдання, а також назрілою необхідністю значного підвищення
ефективності процесу навчання.
Проблема дистанційної форми навчання є однією з найбільш важливих і
значущих для закладів загальної середньої освіти. Вирішення цієї проблеми
можливо різними способами: введенням нових сучасних програм, підручників і
методичних посібників, застосуванням більш досконалих методів і засобів
навчання. Одним з таких дієвих способів вирішення даної проблеми може бути
широке застосування в навчально-виховному процесі з фізики цифрових
технологій, яке позначається на всіх сторонах навчального процесу [1].
Комп’ютерні технології при цьому можуть виступати і як засіб навчання, і
як інструмент моделювання реального світу.
Застосування в дистанційному навчальному процесі мультимедійних
технологій, в яких значна частина управління пізнавальною діяльністю
здобувачів здійснюється через спеціально розроблені мультимедійні засоби, що
вимагає не тільки наявності технічних засобів, а й засобів методичної підтримки
вчителя для ефективного використання в навчальному процесі новітніх освітніх
технологій.
Для вирішення поставленої проблеми колективом кафедри фізики ХНПУ
імені Г.С. Сковороди виконуються фізичні демонстрації, розробляються
лабораторні роботи й методичні рекомендації до них, які дозволяють в режимі
он-лайн у записі або в реальному часі проводити запропоновані роботи.
Наприклад, такі демонстрації проводяться з тематики взаємодії частинок
середовища з електричним полем. Цій темі приділяється значна увага в фізичних
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дослідженнях, оскільки остання визначає принцип дії багатьох сенсорів
(детекторів) і визначає різноманітні фізичні параметри. Заряджені частинки, які
попадають в електричне поле значної напруженості набувають енергії достатньої
для іонізації інших частинок (молекул, атомів) в результаті в середовищі (газ,
рідина, тверде тіло) формується нерівноважний об’єм з високою концентрацією
іонів, які обумовлюють його свічення. Такі процеси мають місце в природі під
час грози, їх можна реалізувати в лабораторних умовах маючи відповідне
обладнання [2].
Для

проведення

демонстрації

взаємодії

частинок

середовища

з

електричним полем і запису експерименту на відео використовувався
електричний генератор «Розряд», здатний давати напругу 25 кВ. Неоднорідне
поле високої напруженості створювалось двома електродами: один з них – голка,
радіус кривизни якої формувався хімічним травленням і оцінка його чисельного
значення проводилась з використанням металографічного мікроскопа МІМ-7;
інший електрод являв собою латунний сферичний сегмент з радіусом кривизни
20 см. Відстань між електродами змінювалась, і підбиралась такою, щоб розряд
був стійким. На великий електрод наносився шар рідини (однакового об’єму)
(трансформаторна олива, скипидар, вода). Товщина шару рідини в центральній
частині сферичного сегмента не перевищувала 8 мм. Для визначення швидкості
поширення хвиль на поверхні рідини використовувався стробоскоп СШ-2. На
рис. 1. показано розряд, який виникає в проміжку голка-олива-дзеркало при
певній відстані між ними.
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Рис. 1. Розряд в проміжку голка-олива-дзеркало.

Спостерігається свічення поблизу вістря, по мірі віддалення воно зникає,
але збурення оливи на поверхні дзеркала (у вигляді хвиль) свідчить про те, що
іони досягають її поверхні, при малій товщині рідини ці хвилі називають
капілярними.

Рис. 2. Суцільний розряд (плазмовий шнур) з використанням оливи.

При зменшені відстані між електродами (Рис. 2.) утворюється суцільний
розряд (плазмовий шнур), тобто іони, що доходять до поверхні рідини збуджені
на рівні електронних підсистем і відбувається фотонне випромінювання.
Хвильова поверхня має виразніший рельєф, на поверхні рідини
утворюється впадина, схожа на кратер. Аналогічні процеси мають місце для
скипидару і води, що відображено на рисунках 3а (вода) та 3б (скипидар).

68

© Масич В.В., Малець Є.Б., Лимарєва Ю.М., Сергєєв В.М., Племянник Д.М.

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Педагогічні науки

www.openscilab.org

Рис. 3а

Рис. 3б

За допомогою таких демонстраційних експериментів підтверджено що:
1. експериментальне дослідження пробою повітряного проміжку між
двома електродами, один з яких має малий радіус кривизни (10-6 м), а інший 0,2м
(сферичний сегмент) потребує мінімального обладнання, разом з тим дає
можливість спостерігати в лабораторних умовах цікаві ефекти, пов’язані з
виникненням електричного розряду, що формується за рахунок іонізації
структурних елементів повітря (азоту і кисню) в електричному полі з високим
градієнтом;
2. напрямлений потік іонів можна діагностувати за допомогою рідини, яка
знаходиться в якості прошарку на одному з електродів;
3. утворення на поверхні рідини хвильового фронту і оцінка деяких його
параметрів (довжини хвилі, швидкості пересування) дає можливість вести мову
про характеристики розрядного процесу (тиск, створюваний електричним полем
на поверхню рідини, частоту пульсацій розрядного струму).
Результати таких демонстраційних експериментів та їх аналіз дозволяє
отримати досить наближені чисельні оцінки, але доцільність їх проведення
очевидна, оскільки, по-перше, формує у здобувачів середньої освіти старшої
школи певні уміння й навички, які їм можуть знадобитись при проведенні
фізичного експерименту в більш складних умовах, по-друге, викликає жвавий
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інтерес здобувачів до дисципліни й активізує їх розумову діяльність і, по-третє,
дозволяє забезпечити практичну роботу з фізики у дистанційній формі.
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SOFT SKILLS У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Ручко Людмила Миколаївна
заступник директора з навчальної роботи
Відокремленого структурного підрозділу «Роменський фаховий коледж
Державного вищого навчального закладу «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Проблема формування soft skills наразі є досить обговорюваною як у
наукових колах, так і серед роботодавців та фахівців у галузі управління
людськими ресурсами. Теоретичному обґрунтуванню розвитку soft skills у
майбутніх фахівців із соціальної роботи присвячені, зокрема, публікації
А. Попової, Т. Кочубей, О. В. Бутилінової, Г. Й. Михайлишина. Тематика soft
skills займає чинне місце серед інформаційних та консультаційних матеріалів для
шукачів роботи на таких популярних сайтах як work.ua та rabota.ua [4; 7].
Можна сказати, що soft skills – це надпрофесійні навички. Саме вони
допомагають нам вирішувати повсякденні життєві завдання, ефективно
взаємодіяти з іншими людьми, швидко адаптуватися до нової ситуації.
Soft skills, як правило, протиставлять навичкам hard skills, під якими
розуміють вузькі професійні навички потрібні для вирішення конкретних
професійних завдань, що формуються переважно у процесі спеціального
навчання і базуються на технічних знаннях. М’які ж навички закладаються у
дитинстві та формуються протягом усього життя.
Серед найважливіших soft skills, які зазвичай шукають роботодавці, можна
назвати наступні:
1.

Спілкування.

2.

Критичне мислення.
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3.

Лідерство.

4.

Позитивне ставлення.

5.

Робота в команді.

6.

Трудова етика.
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Попри те, що м’які навички не прив’язані до конкретної професійної
діяльності, для кожної професійної сфери можна виділити свої найбільш
актуальні.
Soft skills тісно взаємопов’язані із загальними компетенціями, формування
яких передбачено відповідними стандартами фахової передвищої освіти.
Стандартом фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня
«фаховий молодший бакалавр» галузі знань 23 Соціальна робота, спеціальності
231 Соціальна робота [1] передбачене формування таких загальних компетенцій
фахових молодших бакалаврів із соціальної роботи:
ЗК 1. Здатність реалізувати свої права й обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства
та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини
й громадянина в Україні.
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові
цінності

та

досягнення

суспільства

на

основі

розуміння

історії

та

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань
про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки й технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
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ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології
[1].
Зважаючи на структуру професійних загальних компетенцій фахівців із
соціальної роботи, можна стверджувати, що для соціальних працівників soft
skills є важливою запорукою успішної професійної діяльності [2; 3; 4; 5; 6].
Валері Арендт, заступник виконавчого директора Національної асоціації
соціальних працівників у Північній Кароліні, серед найбільш актуальних для
соціальних працівників називає такі навички soft skills: навички аудіювання,
спілкування, самодопомога та стресостійкість, самосвідомість, емоційний
інтелект / емпатія, вирішення проблем, тайм-менеджмент / організаційні
навички, прийняття / здатність поважати право клієнтів на самовизначення,
командна робота [8].
Соціальна робота – це динамічна та вимоглива професія, яка потребує
різноманітних навичок та якостей. Незалежно від того, чи є ці навички
вродженими чи набутими, успіх у цій галузі вимагає від соціальних працівників
безперервного професійного розвитку. Хоча цей перелік не є вичерпним,
наведені нижче навички є життєво важливими для всіх соціальних працівників.
1. Навички аудіювання / активне слухання. Одним з основних принципів
роботи компетентного соціального працівника є вміння активно слухати.
Активне слухання необхідне соціальним працівникам, щоб зрозуміти та
визначити потреби клієнта. Звертаючи увагу та запам’ятовуючи те, що говорить
клієнт, відповідаючи на його запитання, соціальний працівник встановлює
довірчі відносини, що є ключовою умовою досягнення мети соціальної роботи.
Важливими навички слухання є також у взаємодії з колегами, керівництвом,
волонтерами та членами спільноти.
2. Спілкування. Для соціальних працівників дуже важливо вміти
ефективно спілкуватися з різними типами особистості, включаючи клієнтів,
членів команди, надавачів соціальних послуг та керівників. Окрім знання мови
тіла та інших невербальних сигналів, це означає належне й ефективне
© Ручко Л.М.
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спілкування з клієнтами незалежно від культурного походження, віку, статі,
рівня грамотності чи інвалідності. Соціальні працівники повинні також
досконало володіти письмовою комунікацією.
3. Самодопомога та стресостійкість. Стрес і вигорання в соціальній роботі
реальні. Важливо вміти керувати стресогенними чинниками у своїй роботі. Для
цього варто активно використовувати супервізію, встановлювати чіткі
професійні межі, знаходити можливості для професійного розвитку. Скласти
план самодопомоги та дотримуватися цього плану – це дійсно цінна навичка.
4. Самосвідомість. Розуміння та усвідомлення своїх сильних, слабких
сторін, поглядів і переконань надзвичайно важливі у практиці соціальної роботи.
5. Емоційний інтелект / емпатія. Емпатія – це здатність ідентифікувати
себе та розуміти досвід і точку зору іншої людини. Основною навичкою, якою
повинні володіти всі соціальні працівники, є здатність розпізнавати власні та
чужі емоції та належним чином на них реагувати. Вміння «поставити себе на
місце іншого» та усвідомлення того, що досвід, сприйняття та світогляд є
унікальними для кожної людини, дає змогу соціальним працівникам краще
розуміти своїх клієнтів та будувати з ними міцні стосунки. Це життєво важлива
навичка, яка допомагає соціальним працівникам визначити потреби клієнта на
основі його унікального досвіду, щоб ефективно надавати соціальні послуги.
6. Вирішення проблем. Соціальні працівники щодня допомагають
клієнтам долати складні життєві обставини. Без вміння вирішувати проблеми
неможливо знайти оптимальний спосіб розв’язання конкретної життєвої ситуації
клієнта, особливо в умовах обмежених ресурсів.
7. Тайм-менеджмент / організаційні навички. Соціальні працівники мають
напружений графік і широкий спектр обов’язків, включаючи документацію,
звітність та співпрацю. Жонглювання навантаженням, знаходження часу для
ведення записів, вирішення кризових ситуацій – ці обов’язки вимагають від
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соціальних працівників організованості та вміння розставляти пріоритети
відповідно до нагальних потреб клієнта.
8. Прийняття / здатність поважати право клієнтів на самовизначення /
культурологічна

компетентність. Соціальні працівники

пам’ятають про

індивідуальні відмінності та різноманітність. Вони сприяють соціально
відповідальному самовизначенню клієнтів, прагнуть підвищити потенціал
клієнтів і можливість змінюватися та задовольняти власні потреби. Ефективна
робота з клієнтами різного походження вимагає від соціальних працівників
поваги та чуйності до культурних переконань і практик. Соціальні працівники
мають бути обізнаними та поважати культурне походження своїх клієнтів,
вивчати своє власне культурне походження та ідентичність, шукаючи необхідні
знання, навички та цінності, які можуть покращити надання послуг людям з
різним

культурним

досвідом,

пов’язаним

з

їхньою

расою,

етнічним

походженням, статтю, класом, сексуальною орієнтацією, релігією, віком або
інвалідністю.
9. Командна робота. Командна робота може бути важливою частиною
практики соціальної роботи та передбачає співпрацю з іншими для досягнення
спільної мети. Робота в команді може бути взаємовигідною та досить складною
й обов’язково включає надання конструктивного зворотного зв’язку. Успішна
робота в командах передбачає професійну відповідальність, координацію дій, а
іноді й залучення членів міждисциплінарної команди.
10. Критичне мислення. Критичне мислення – це здатність аналізувати
інформацію, зібрану в процесі неупередженого спостереження та спілкування.
Соціальні працівники повинні вміти об’єктивно оцінювати кожен випадок,
збираючи інформацію шляхом спостереження, інтерв’ю та аналізу документів.
Критичне, неупереджене мислення дає змогу соціальним працівникам приймати
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зважені рішення, визначати найкращі ресурси та формулювати оптимальний
план допомоги клієнтам.
11. Терпіння. У своїй роботі соціальні працівники стикаються з різними
життєвими ситуаціями та людьми. Важливо мати терпіння, щоб працювати зі
складними проблемами та з клієнтами, яким для досягнення прогресу потрібно
більше часу, ніж зазвичай. Це дає змогу соціальним працівникам зрозуміти
ситуацію клієнта та уникнути поспішного прийняття рішень і розчарування.
12. Професійна відданість. Соціальні працівники повинні бути відданими
цінностям та етиці соціальної роботи, а також прагнути до постійного розвитку
професійної компетентності. Це зобов’язання необхідне для виконання місії
соціальних працівників – підвищити добробут людини та допомогти
задовольнити основні потреби всіх людей, приділяючи особливу увагу потребам
і розширенням прав і можливостей людей, які є вразливими, пригнобленими та
живуть у бідності.
13. Адвокація. Соціальні працівники пропагують соціальну справедливість
і надають клієнтам і громадам можливості через адвокатську діяльність. Навички
адвокації дають змогу соціальним працівникам представляти своїх клієнтів та
аргументувати шляхи вирішення їх життєвої ситуації, а також допомогти їм
відшукати необхідні ресурси та можливості [8; 9].
Для

формування

навичок

Soft

Skills

досить

ефективно

може

використовуватися потенціал навчальних дисциплін циклу професійної
підготовки фахових молодших бакалаврів із соціальної роботи. Розвиток
навичок Soft Skills успішно відбувається під час виконання курсових робіт,
проведення практичних та семінарських занять.
Одним зі способів формування навичок soft skills є заохочення студентів
до проходження онлайн-курсів на освітніх платформах з можливістю визнання
результатів навчання у межах окремих дисциплін.
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ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Сид оренко Н.О.

ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ОБРАЗУ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ У
СВІДОМОСТІ БАТЬКІВ
Наталія Сидоренко
Практичний психолог
Садківської ЗОШ I-III ступенів
Науковий керівник:
кандидат психологічних наук,
Доцент ЖДУ ім.Івана Франка
Н.Ф. Портницька
Одним із чинників формування особистості у дитячому віці є особливості
стосунків із батьками, зокрема уявлення батьків про власну дитину. Викривлене
уявлення батьків про власну дитину спричинює формування неадекватного
образу Я, що в подальшому веде до побудови деструктивних стосунків із
оточенням.
Поняття образу є одним з центральних в психології, оскільки саме образи,
відображаючи об'єктивну реальність, є змістом психіки суб'єкта [2].
Методологічну основу дослідження Образу Я та образу Іншого у
психології закладено у роботах: Д.О. Лєонтьєва, В.Л. Ситнікова,

В.В.

Століна, В.А. Пономаренко, А.В.Рижкової, А.В.Петровського,

В.Н.

Вараєвої, Н.Д.Завалової, Н.Д. Чєснокової, Б.Г.Ананьєва, І.С.Кона, та ін.
Важливість вивчення проблеми образу і її впливу на практичну діяльність
підкреслював Б.Ф. Ломов як категорії, що дозволяє пояснювати як теоретичні,
так і прикладні аспекти проблем психології [3].
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Сприйманню батьками власних дітей присвячено дослідження В.Л.
Ситнікова, Є.О.Смірнова, М.В. Бикова, А.В. Разумова, та ін. Основна увага
звертається на особливості дитячо-батьківських стосунків та образу «іншого» у
підлітковому віці (Н.Ф. Портницька, Є.О. Смірнов, М.В. Биков та інші)[5].
Специфіка сімейних стосунків визначається їх тотальним впливом на
формування образу «Я» та образу «іншого», в т.ч. і дітей (Портницька, Долінчук)
[4].
Метою нашого дослідження було виявлення особливостей сприймання
образу дитини раннього віку у свідомості їх батьків; та здійснення порівняльного
аналізу образів дитини раннього віку у свідомості обох батьків.
Ефективним у дослідженні співвідношення образу дитини раннього віку у
свідомості батьків є використання асоціативного експерименту, що є
індивідуально

орієнованим,

не

стандартизованим,

таким

що

дозволяє

відобразити індивідуальний смисл і цінності. Вивчення змістового наповнення
образу дитини раннього віку здійснено за допомогою контент-аналізу міні-творів
«Моя дитина», пропонованим досліджуваним як основне завдання. [1],[ 7].
В дослідженні брали участь 80 осіб віком від 20 до 30 років. Вибірку утворили
батьки, котрі мають дітей раннього віку(1-3 роки): 40 матерів та 40 татусів.
Частотний аналіз результатів асоціативного експерименту дозволив
відтворити образ дитини у свідомості молодих матерів через моделювання
образів «Дитина», «Маленька дитина» та «Моя дитина» та зробити висновок про
те, що для матерів важливим є: когнітивний компонент(розум) в образі дитини;
зовнішність(гарна); діяльнісний(активна); приклад успішного задоволення своїх
портеб

через

цікавість

та

хитрість;

життєрадісність(весела,усміхнена).

Відбувається включення матерями конструктів морального змісту(добра) в образ
дитини. А також, важливим є негативні особистісні якості, що пов’язані з
слухняністю дитини (вередлива, непосидюча, капризна). Асоціюють образ
дитини раннього віку з дозвіллям (переглядом мультфільмів, читанням казок,
малюванням, прогулянками); з традиціями входження в сон(сном,колисковими);
80
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з фізіологічним процесом розвитку дитини (прорізанням зубів, болями в
животику); а також асоціюють з методом профілактики інфекційних
захворювань(щеплення).
Факторна реконструкція образів «Дитина», «Маленька дитина», «Моя
дитина» у свідомості матері дає підстави, передбачати, що у свідомості матерів
особистісні якості «хитрість», «вередливість» є ознаками дорослішання дитини.
Також результати по факторному аналізі можуть свідчити про потребу батьків у
деякій автономії від дитини. Загальний позитивний фон сприймання власної
дитини зумовлює спрощене ставлення до її хитрощів.
За контент-аналізом творів матерів вважливими компонентами, що
входять в структуру образів дитини раннього віку є: зовнішність(красива,
маленька); діяльність(рухлива), негативна особистісна якість (непосидюча),
моральні якості(добра, мила);дозвілля(яка любить ходити в садочок, дивиться
мультфільми); та позитивне схвалення з боку батьків(люблять батьки, обіймають
і граються).
Також, частотний аналіз результатів асоціативного експерименту дозволив
відтворити образ дитини у свідомості молодих татусів через моделювання
образів «Дитина», «Маленька дитина» та «Моя дитина». Отже, для татусів в
образі дитини важливим є: когнітивний компонент(розум), діяльнісний
компонент(активність, балакучість), приклад успішного задоволення своїх
портеб через цікавість та хитрість; життєрадісність(весела, усміхнена);
негативними

особистісними

вередливість;

дозвіллєвий

рисами
(творчий)

є

галасливість,

непосидючість

компонент(мультфільми,

казки

та
та

малювання); асоціюють зі сном,прорізанням зубів та пологами .
Факторний аналіз показав, що: коли дитина дуже активна, то батьки її
просять переключити свою увагу на інші розваги (через мультфільми); образ
маленької дитини нагадує батькам про активність при пологах, також вони
розуміють, що прорізання зубів супроводжується гаміром дитини. Образ власної
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дитини татусі бачать через призму вербальної і невербальної взаємодії дитини з
зовнішнм світом.
За контент-аналізом творів татусів вважливими компонентами, що входять
в структуру образів дитини раннього віку є: когнітивний компонент(розум),
компонент

«зовнішність»

(красива),

діяльнісний(активна),

негативна

особистісна якість(непосидюча), компонент дозвілля(гра на мобільному
телефоні, перегляд мультфільмів); та позитивне схвалення батьками дитини
(люблять та обожнюють батьки, граються з нею).
Існує незначна розбіжність між образом дитини раннього віку у свідомості
матерів та татусів. Матері додатково виділяють компонент зовнішності в образі
дитини, а татусі компонент слухняність. В матерів не спостерігаються негативні
якості до образу власної дитини, а в татусів цими якостями є «галаслива», та
«непосидюча»(за частотним аналізом). Матусі асоціюють маленьку дитину з
прорізанням зубів та прогулянками, татусі ж, в свою чергу, - з переглядами
мультфільмів та пологами. Мами бачать образ власної дитини веселою, гарною,
хитрою, асоціюють з слуханням казок; татусі – бачать балакучою та пов’язують
з переглядом мультфільмів(за факторним аналізом). В матерів, на відміно від
татусів, присутні ще твердження з категорії «дії батьків». Крім цього, матері
бачать власну дитину ще маленькою, рухливою, доброю, милою, яка любить
ходити в садочок. Татусі бачать власну дитину розумною, яка грається
мобільним телефоном(за контент- аналізом).
Таким чином, за результатами дослідження було виявлено, що образ
маленької дитини має відтінок травматичності у досвіді молодих батьків
(пологи, гамір, прорізування зубів).
Отже, висунута гіпотеза про те, що образ дитини раннього віку у
свідомості батьків включає складові, що описують зовнішність та активність
самої дитини, з одного боку, та обслуговуючу активність батьків, з іншого,
підтвердилась повністю. А припущення про те, що у свідомості матерів
домінуючими є складові зовнішності та когнітивний компонент; у свідомості
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батьків домінуючими є слухняність та дії дитини, - підтвердилось частково.
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Для поліпшення якості теплопостачання необхідна децентралізація систем
подачі тепла. Світова практика показує і доводить ефективність застосування
децентралізованих систем теплопостачання. Вже накопичено достатній досвід у
їх застосуванні, в тому числі і систем газового променевого опалення.
Однією з альтернатив центральному опаленню є трубчасті газові нагрівачі
(ТГН) [1]. Перевагою застосування трубчастих нагрівачів є те, що їх
газоповітряні канали можуть бути різної конфігурації і розміщуватися в
суцільному середовищі (бетонній конструкції, воді і т.д.) [2]. Розвиток систем
автономного теплопостачання з трубчастими газовими нагрівачами призвів до
появи системи з ТГН, що розташовані у будівельних конструкціях [3]. Робота
трубчастого нагрівача канали якого розташовані у будівельній конструкції
здійснюється завдяки газовому або пелетному пальнику та витяжному
вентилятору. Тепло від газоповітряної суміші в каналі передається у будівельну
конструкцію, а звідти в опалюване середовище.
Принципова схема опалення та детальний вигляд каналу у конструкції
підлоги приведені на рис. 1. та на рис. 2.

Рис.1. Принципова схема трубчастого нагрівача, розташованого в конструкції
підлоги
1- газовий пальник; 2-патрубок для подачі повітря; 3-патрубок для подачі газу;
4- початкова ділянка лінійного нагрівача в теплоізоляції; 5- витяжний вентилятор;
© Прокоф’єва Г.Я., Ткачова В.В., Березюк Г.Г., Прокоф’єв І.Б., Волошко В. М.

85

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Технічні науки

www.openscilab.org

6- канали газоповітряної суміші; 7- патрубок відводу газоповітряної суміші.

Рис.2. Канал газоповітряної суміші у просторі підлоги
1 – канал газоповітряної суміші; 2 – короб з матеріалу 1; 3 – пластина з матеріалу 2.

Особливо актуальним для даного виду опалення є питання надійності
систем теплопостачання з газовими трубчастими нагрівачами розташованими у
будівельних конструкціях. Аналіз і керування надійністю таких систем є одним
із найважливіших аспектів у їх проєктуванні та експлуатації.
Оцінка рівня надійності систем теплопостачання з трубчастими газовими
нагрівачами розташованими у будівельних конструкціях і забезпечення її
підвищення для економії капітальних витрат на обладнання і економії
експлуатаційних витрат на паливно-енергетичні ресурси – це головна задача для
застосування таких систем.
Відповідно до [4] надійність - це властивість об'єкта виконувати задані
функції у заданому обсязі за певних умов функціонування. Надійність систем
енергетики - це за роботами Руденко Ю.М. - комплексна властивість, що
складається з одиничних властивостей - безвідмовності, режимної керованості,
довговічності, безпеки та інших.
Під час роботи нагрівача його трубчаста частина значно нагрівається
(температура зовнішньої поверхні труби може досягати 450-650 ° С) [5].
Довжини трубчастої поверхні вимірюються десятками метрів. Тому, безумовно,
важливо

розраховувати

температурні

подовження

нагрівача

для

його

правильного розміщення та вибору кріплень.
Також важливим завданням проектування інфрачервоних газових
86

© Прокоф’єва Г.Я., Ткачова В.В., Березюк Г.Г., Прокоф’єв І.Б., Волошко В. М.

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Технічні науки

www.openscilab.org

трубчастих нагрівачів є забезпечення їхньої механічної міцності [6]. У процесі
експлуатації трубчасті газові нагрівачі зазнають значних теплових впливів.
Великі перепади температур викликають появу теплової напруги, яка може
призводити до їх руйнування.
Розрахунки температурних подовжень та забезпечення механічної
міцності трубчастих нагрівачів вільно розташованих в опалювальному просторі
проводилось різними вченими в різний час, наприклад [7, 8]. Дослідження даних
параметрів для систем теплопостачання з газовими трубчастими нагрівачами
розташованими у будівельних конструкціях не проводилось. Тому розгляд
питання забезпечення надійності роботи автономних систем теплопостачання з
трубчастими газовими нагрівачами у будівельних конструкціях є актуальним для
їх проєктування та конструювання.
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ
Шпук Бо гдан

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИТРИВАЛОСТІ
У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Шпук Богдан
Дрогобицька міська гімназія ім.Богдана Лепкого
Фізична культура як складова загальної культури є обов’язковою
навчальною дисципліною як зарубежом так і у вітчизняній системі освіти [1; 7].
Оздоровчі, освітні та виховні функції фізичної культури найповніше
реалізуються у цілеспрямованому фізичному вихованні [3; 6; 8]. Виховання
фізичних якостей займає одне з провідних місць у теорії та практиці спортивного
тренування. Існують різні погляди практиків та дослідників на методику
виховання фізичних якостей. Раціональна методика розвитку фізичних якостей
у дитячому та юнацькому віці може стати надійною базою для подальшої
спеціалізації з метою досягнення високих результатів у обраному виді спорту
[10].
Одним із показників здоров’я та працездатності молоді є фізична якість –
загальна витривалість. За визначенням, витривалість – це важлива фізична
якість, необхідна для професійної, спортивної та повсякденної діяльності
людини.

Вона

відображає

загальний

рівень

працездатності.

Оскільки

витривалість є багатофункціональною властивістю людського організму, вона
інтегрує в собі велику кількість процесів, що виникають на різних рівнях: від
клітинного до цілісного організму [11].
Витривалість є основою високої фізичної працездатності, необхідної для
успішної професійної діяльності. За рахунок високої потужності та стійкості
аеробних процесів швидше відновлюються внутрішньом’язові енергоресурси та
© Шпук Богдан
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компенсуються несприятливі зміни у внутрішньому середовищі організму під
час роботи, забезпечується подолання високих обсягів інтенсивних силових,
швидкісно-силових фізичних навантажень і координаційно-складних рухових
дій, прискорюється перебіг відновних процесів у періоди між тренуваннями.
Вона відображає загальний рівень працездатності людини. Витривалість
необхідна як у спорті, так і в повсякденному житті. Відповідно підібрані методи
та засоби розвитку витривалості забезпечують безпечне та правильне
підвищення працездатності людини, у той же час неправильно підібрана
методика, навпаки, може погіршити фізичний стан. Таким чином, розвиток
витривалості у різних контингентів населення – важливе наукове та соціальне
завдання. Повною мірою це стосується учнів середнього шкільного віку,
навчальна діяльність яких потребує великої нервово-психічної напруги, міцного
здоров’я та високої працездатності [4; 9; 11].
Однак, як свідчать наукові дослідження, рівень розвитку витривалості
сучасних школярів є на неналежному рівні, а це свідчить про необхідність
пошуку ефективних

підходів до організації та проведення уроків фізичної

культури. Особливо актуальним є вирішення цього завдання в середньому
шкільному віці, який є найбільш сприятливим для розвитку та вдосконалення
загальної витривалості. Власне цими положеннями, обумовлена актуальність
даного дослідження [2].
Мета дослідження: розробити та перевірити ефективність авторської
методики розвитку витривалості у дітей середнього шкільного віку під час уроків
фізичної культури.
Для вирішення поставлених завдань використовувалися наступні методи
дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел і
документів, педагогічне спостереження, контрольні вимірювання, педагогічний
експеримент, методи математичної статистики.
У дослідженні прийняло участь 30 осіб. Контрольну групу склали учні 8 А
класу (15 хлопчиків), експериментальну групу склали 8 Б класу (15 хлопчиків).
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Основний зміст уроку був однаковим в експериментальному й
контрольному класі. Усі учні відносилися згідно проведеного медичного огляду
до основної медичної групи і не мали обмежень до занять фізичними вправами,
мали приблизно однаковий рівень розвитку фізичних якостей та рівень фізичної
підготовки відповідно.
Для дослідження було обрано контрольні випробування:
− для перевірки розвитку швидкісної витривалості – результат бігу (на 1000 м);
− для перевірки розвитку силової витривалості застосовували контрольне
випробування на піднімання та опускання тулуба з положення лежачи на спині
за 1 хв.
Контрольні випробування проводились на початковому етапі дослідження
та після його закінчення в основній частині уроку фізичної культури.
Уроки загальної фізичної підготовки були спрямовані на розвиток
витривалості в учнів 8 класів.

У

експериментальному

класі

уроки

проводилися 3 рази по 45 хв (у спортивному залі). Уроки загальної фізичної
підготовки у спортивному залі складалися також із трьох частин: 1. Розминка:
тривалість 10 хвилин. ЗРВ. 2. Основна частина: тривалість 30 хвилин.3.
Заключна частина: тривалість 5 хвилин. Проводились ігри з розвитку
витривалості («Естафета переслідування», «Хто менше», «Хто точніше») та
дихальні вправи.
У ході свого дослідження нами використовувалися наступні рухливі ігри.
Орієнтовний комплекс рухливих ігор, що розвивають витривалість: «Зміна
лідерів», « Хто точніше», «Кругообіг», «Слідуй за мною», «Хто менший?»,
«Естафета переслідування».
Орієнтовний комплекс рухливих ігор, що розвивають силу та витривалість:
«Скакалки», « Класики», «Перетягування канату»

«Хто

сильніший?»,

«Естафета на четвереньках», « Павучки», «Тачка», « Кенгуру», «Стрибки на
м’ячах», «Буйволи», «Бій баранів», « Естафета з обручами», «Вантажники», «
Паровозик», «Пожежні «, «Ведення м’яча»
© Шпук Богдан
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Під час уроку систематично проводилися педагогічні спостереження.
З метою розвитку витривалості та вдосконалення фізичних можливостей
організму учнів застосовувалися методи безперервно- стандартизованої вправи
– тривалість вправи становила 20-30 хв для недостатньо фізично підготовлених
дітей. Здатність виконувати вправу тривалий час формувалася поступово, адже
втома залежить у більшій мірі від інтенсивності ніж від тривалості
навантаження. Заняття розпочиналось із застосування дозованого навантаження.
Поступово навантаження зростало до оптимальної тривалості. Дійшовши до
необхідної тривалості виконання рухової дії,

поступово збільшували

інтенсивність до оптимального рівня.
У роботі з фізично середніми і добре підготовленими школярами
застосовувати методи безперервно варіативної та прогресивної вправи. Під час
контролю рівня розвитку витривалості і вдосконалення фізичних можливостей
організму застосовували метод змагального вправи. Правильний вибір обраних
нами засобів та методів, сприяли вдосконаленню загальних, швидкісних та
силових здібностей школярів.
Перед початком експерименту були проведені контрольні випробування з
метою визначення рівня загальної, швидкісно-силової витривалості.
Як свідчать результати дослідження у показниках контрольної та
експериментальної груп до експерименту істотних відмінностей – не виявлено.
Під час експерименту виявили, що при

виконанні 6-ти хвилинного бігу

(показник загальної витривалості) в експериментальному класі покращення
становило на 21,4 %, у школярів контрольного класу поліпшення склало 13,4%.
Як бачимо, приріст результатів спостерігається в обох групах, це пояснюється
тим, що в контрольній та в експериментальній групі виконувались вправи з
розвитку витривалості. Проте у заняття експериментальної групи були
додатково включені інші вправи для розвитку витривалості, тим самим процес
розвитку витривалості в учнів зазначеної групи відбувався ефективніше на
противагу учнів контрольної групи.
92

© Шпук Богдан

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Фізичне виховання і спорт

www.openscilab.org

У

бігу

на

1000

м

покращення

спортивних

результатів

у

експериментальному класі склало 24 с (на початок експерименту 4,35±0,17 хв,
на кінець експерименту 4,10±0,07 хв відповідно), у контрольного класі суттєвих
змін не виявлено (на початок експерименту 4,28±0,31 хв, на кінець експерименту
4,25±0,11 хв відповідно).
Для

визначення

силової

витривалості

виконувалося

контрольне

випробування – піднімання тулуба в сід за 1 хвилину. Як показали результати
наших спостережень, у контрольному класі на момент закінчення експерименту
відбувся приріст на 2,2% з 45,0±0,51 до 46,2±1,01 разів на хвилину, тоді як в
експериментальному класі помітно приріст показників на 11,4% порівняно з
контрольним

класом.

Результати

контрольного

випробування

в

експериментальному класі збільшилися з 44,1±1,12 до 49,3±3,10 разів за хвилину
відповідно.
Аналіз результатів досліджень показав приріст показників витривалості в
експериментальному класі порівняно з контрольним.
Тривалість дослідження за деякими показниками не дозволила досягти
значних змін у розвитку витривалості учнів, але водночас спостерігалися
позитивні зміни. Учні оволоділи вправами з розвитку витривалості із
запропонованої методики та ефективно застосовували їх при пересуванні на
лижах та під час колового тренування. Проведені нами уроки дозволили
урізноманітнити методи розвитку витривалості та посилити навчальну
самостійність школярів.
Висновок: аналіз наукових літературних джерел свідчить, що на сучасному
етапі більшість науковців розглядають «витривалість» не загалом, а як здатність
до витривалості або групу показників, що характеризують витривалість людини
під час різних умов діяльності. Серед цих видів основними є загальна та
спеціальна.
На розвиток
цілеспрямоване
© Шпук Богдан

витривалості найбільший ефект має систематичне і

застосування

педагогічого

впливу

у

періоди

вікового
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бурхливого розвитку зазначеної фізичної якості. Оптимально розвинена
витривалість допомагає запобігти виникненню втоми школяра при різних
фізичних навантаженнях. Науковцями доведено, що у віці 15-20 років необхідно
закласти певний фундамент витривалості щоб у майбутньому досягти високих
спортивних результатів.
Основним засобом розвитку витривалості є фізичні вправи, що
викликають максимальну продуктивність роботи серцево- судинної та дихальної
систем.
Для

розвитку

витривалості

у

дітей

середнього

шкільного

віку

застосовуються різноманітні методи, які можна розділити на кілька груп:
безперервні та інтервальні, метод «колового тренування», а також ігровий та
змагальний. Кожен із методів має свої особливості та використовується для
поліпшення певних компонентів витривалості, залежно від параметрів
використовуваних вправ. Змінюючи тип вправи, її тривалість та інтенсивність,
кількість повторень, а також тривалість та тип відпочинку, можна змінити
фізіологічне навантаження виконаної роботи.
Для того, щоб досягти розвитку витривалості у дітей середнього шкільного
віку, необхідно дотримуватися певної логіки побудови уроку фізичної культури.
Вправи на витривалість зазвичай даються ближче до завершення уроку.
Ірраціональне поєднання навантаження у класах різної функціональної
орієнтації може призвести не до покращення, а до зниження витривалості в
учнів.
Необхідно відзначити і особливості виховання витривалості у дітей
середнього шкільного віку:
− на початковому етапі необхідно зосереджувати увагу на розвитку загальної
витривалості;
− на другому етапі необхідно збільшувати обсяг навантаження в змішаному
аеробно-анаеробному режимі енергозабезпечення, застосовуючи безперервну
рівномірну роботу у формі темпового бігу (у зимовий час біг на лижах), крос;
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− на третьому етапі необхідне збільшення навантажень за рахунок застосування
більш інтенсивних вправ, що виконуються інтервальним та повторним способом.
Навантаження слід поступово підвищувати.
Проведене експериментальна розвідка підтвердила отримані результати її
теоретичної частини.
Аналіз результатів дослідження показав, що

після впровадження

авторської методики розвитку витривалості в учнів 8 класів спостерігалася чітка
динаміка зростання показників витривалості. Тривалість дослідження за деякими
показниками не дозволила досягти значних змін у покращенні розвитку
витривалості учнів, але водночас спостерігалися позитивні зміни. Учні
оволоділи вправами з розвитку зазначеної якості із запропонованої методики та
ефективно застосовували їх при пересуванні на лижах та під час колового
тренування. Проведені нами уроки дозволили урізноманітнити методи розвитку
витривалості та посилити навчальну самостійність школярів.
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Das Problem des Ausdrucks, der Ausdruckskraft, ist seit langem äußerst relevant
und wird von vielen Wissenschaftlern untersucht. Man hat sehr viele Werken
geschrieben, in denen das Konzept der Ausdruckskraft in verschiedenen Aspekten
behandelt wird: sprachlich, lexikalisch, sprachlich-stilistisch, soziolinguistisch,
psycholinguistisch. Ausdruckskraft zog die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich, als
sie bereits gut war die nominative lexikalische Struktur der Sprache untersucht wird.
Außerdem, ist Ausdruckskraft zum Objekt spezielle linguistische Analyse im
Zusammenhang mit dem Studium der Semantik von Spracheinheiten und ihr System
geworden.
An der Forschung nahmen ausländische und ukrainische Wissenschaftler teil:
lexikalischer und semantischer Aspekt ausdrucksstarker Wörter: N. Bojko, S.
Yermolenko, V. Rusanivsky, V. Chabanenko; Wortbildung: M. Ivy, J. Koloiz, G.
Vokalchuk, V. Herman, O. Zemska, I. Oliynyk, L. Pavlenko, O. Styshov; Linguistik:
M. Ivy, S. Ermolenko, N. Sologub, L. Stavytska, G. Syuta; Lexikographie: G.Vinyar,
G. Vokalchuk, G. Kolesnyk, J. Koloiz und andere.
Expressivität (lateinisch exprezzio - Ausdruck) ist semantisch- stilistische
Eigenschaft von Spracheinheiten, psychologisch und sozial motiviert, die diese
Einheiten volle Funktionsfähigkeit und Schaffung von stilistischer Bedeutung,
© Жмурко Д.С.
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Hintergrund, Wirkung bietet. z. B.: Das hellblau gefärbte Tal klingelte - Задзвеніла
далина ясно-синьо-цвітно (P. Tychyna) [3].
Das expressive Vokabular ist eine qualitativ und funktional einzigartige
Nominierungsform, die ein breites und vielfältiges Spektrum an Variationen und
Improvisationen der Semantik von Spracheinheiten, ihrer emotionalen und
bewertenden Pläne repräsentiert: Kämpfer, Krieger, Ritter, Sieger, Soldat, Krieger;
Gesellschaft, Firm; klug und intelligent.
V.B Toschovitsch unterscheidet drei Arten von lexikalischen Expressivität:
1) Expressivität, die von den einzelnen lexikalischen Kategorien. (lexikalischkategorischen);
2) Expressivität, die in der lexikalisch-semantischen Gruppen (lexikalischsemantische);
3) Expressivität, ist lexikalischen Schichten bestimmte Arten von introvertiert
Differenzierung der Sprache [1].
Wissenschaftler unterscheiden die folgenden Arten der Expressivität [4]:
- im übertragenen Sinne - basiert Expressivität auf der metaphorischen
Übertragung, aber die Übertragung findet nicht innerhalb im Token, sondern innerhalb
des Wortes statt.
- Vergrößerung - wurde nicht weniger als figurativ untersucht. Verstärker sind
Indikatoren für zunehmende Expressivität. Ein Beispiel für eine der Gruppen von
Verstärkern sind verstärkende Adverbien.
- inhärent - wird als ihre Art verstanden, die ein systemrelevantes Element der
semantischen Struktur des Wortes ist und nicht vom kontextuellen Gebrauch abhängt.
Anhaftende Expressivität bedeutet eine Bedeutungsnuance, die das Ergebnis der
Kombination einer Einheit mit einem anderen Wort (Wörtern) in einem bestimmten
Kontext ist.
- kontextbezogen - ist eine Art davon, die in jedem bestimmten Kontext
auftaucht

und

nicht

außerhalb

des

Kontexts

existiert.

Zu

kontextuellen

Ausdruckswörtern zählen nicht nur gelegentliche (d.h. sekundär und kontextbedingt
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bedingte, die die Aussagekraft weiter steigern), sondern auch sprachliche Einheiten mit
expressiv neutraler Bedeutung, die in einem bestimmten Kontext an Aussagekraft
gewinnen.
- Sprache - verstanden wir als eine Reihe von aus dem Kontext gerissenen
Konnotationen

von

Spracheinheiten.

Sprachliche

Ausdrucksmittel

sind

Ausdrucksmittel, die dem Sprachsystem selbst innewohnen. Sie sind regelmäßig
reproduzierbar.
- denotativ - sind die Fragmente, Phänomene, Realitätssituationen, die der Autor
in den Inhalt der Nachricht einbezieht, die im Wesentlichen die Wirkung von
Expressivität bewirken können. Die denotative Ausdruckskraft spiegelt sich in den
assoziativen Wörterbüchern einer Sprache wider, die zum Teil in das landessprachliche
Kernbewusstsein ihrer Sprecher eingebunden sind.
- semantisch - tritt nur im Prozess des Verstehens des Textes durch den
Empfänger auf. Diese Ausdrucksform erzeugt jene Phänomene, die im Bewusstsein
des Rezipienten auf emotionaler und semantischer Ebene provoziert werden, als
Reaktionen auf Worte, die Träger der denotativen Ausdruckskraft sind.
Zu den emonational gefärbten Wörtern gehören:
• emotionale und bewertende Wörter, in denen bewertende Bedeutung ist
ein Bestandteil der Semantischen Struktur, zum Beispiel: der Aufstand –
die Rebellion; der Führer – der Häuptling;
• emotionale und bildliche Wörter, in denen der bewertende Wert hat einen
konnotativen Charakter, zum Beispiel:

Angsthase, Esel (die

Schimpfwörter) [2].
«Wörterbuch er Neudeutschen Sprache» von R. Klappenbach und V. Steinitz
gibt die folgenden Definitionen, die mit der expressiven Färbung des Wortes
korrelieren: scherzhaft (Adamskostüm) – жартівливо, vertraulich (Alterchen) –
довірливо; verhüllend (das Zeitliche segnen für: „sterben“) – обережно; gespreizt (mit
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Bedacht) – претензіозно; abwertend (Abschaum der Menschheit) – зневажливо;
spöttisch (Amtsmiene) – глумливо; derb (abkratzen für: „sterben“) – грубо.
Emotional ausdrucksstarke Farben von Wörtern haben direkter Bezug zur
Aussagekraft der Aussage, vor allem auf die Aussagekraft der funktionalen Natur, das
heißt, es ist ein vorgefertigtes Mittel für kommunikative Texte, die den subjektiven und
psychologischen Aspekt er Kommunikation zu formalisieren. Emotionale Färbung von
Wörtern ist sinnvoll und funktioniert nur im Kontext des Ganzes.
Wenn wir das präsentierte Material zusammenfassen, können wir den Schluss
ziehen, dass Ausdruckskraft von verschiedenen ukrainischen und ausländischen
Wissenschaftlern weit verbreitet und untersucht wird. Es werden verschiedene Arten
und Klassifikationen von Expressivität identifiziert. Mit Hilfe von Expressivität kann
man die Sprache interessanter und freundlicher gestalten, indem man emotional
gefärbte Schichten verwendet: emotionale und bewertende Wörter, emotionale und
bildliche Wörter (die Schimpfwörter) u.s.w.
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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Корсак К. В.

НООНАУКИ ПРО РОЛЬ ОСОБИСТОСТЕЙ У СВІТОВИХ ДУХОВНОТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕВОЛЮЦІЯХ
Костянтин Корсак
доктор філософських наук, професор, Київський медичний університет
У назві статті слово «ноонауки» означає «ноосферні науки» — знання
майбутніх

часів, які

акумулюють

найновіші

дані

(як

нооісторія

чи

нооантропологія) й пропонують ноотехнології (wisetechnology). Це помічені
автором у 2000 році екологічно ідеальні виробничі та інші технології, які
надають Хомо

все

потрібне

й

одночасно

виліковують довкілля

від

індустріальних пошкоджень (їх перелік вже є в Інтернеті, розшукувати
одноосібні або колективні статті треба по терміну «nooglossary»). Ноотехнології
гарантують порятунок людства від загроз демографічних, екологічних та інших
колапсів. Це відкриття дало можливість об’єднати невеличку наукову групу для
спільних публікацій, подібних до статті [1] у виданнях OpenSciLab.org, а пізніше
залучити багатьох колег до створення спільних якісних статей та участі в
конференціях

на

базі

міжнародного

журналу

Грааль

науки

(https://ukrlogos.in.ua/ua_news_and_contacts.html). Ми створили статут і обрали
назву «Київський клуб АНТИКОЛАПС». За один тільки 2021 рік було
оприлюднено шість великих і важливих статей.
Подальший текст автор вирішив пропонувати читачам одноосібно через
звернення до дуже нових ноонаукових фактів і формулювання дискусійних
висновків і планів. Стаття містить нову і, сподіваюсь, корисну і перспективну
інформацію. Вона є продовженням життєвого вибору автора, зробленого ще у
підлітковому шкільному віці. На основі шкільного підручника з фізіології
© Корсак К.В.
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людини та бібліотечних джерел автор вирішив, що рефлекси корисні для
уникнення негайних загроз, а от головний мозок, який примушує спати і
переводить у стан беззахисності, може виправдатися тільки тим, що
призначений для передбачення подій, які ще не сталися.
Цей вибір алгоритму використання мозку неодноразово призводив до
значних наслідків і дав змогу зберегти життя і здоров’я аж до майже «4-го віку».
Та що важливіше — завдяки постійному моніторингу досягнень Sciences&Arts
разом з періодичним поверненням до вирішення найважливіших й обраних
самостійно завдань пощастило зробити чимало наукових відкриттів (частину їх
вказали у Вікіпедії вдячні мені люди) і захистити багато осіб. Наприклад — у
потрібний момент потайки вплинути (пощастило!) на радянське законодавство й
урятувати найрідніших і тисячі українських студентів від «відрядження» на
війну в Афганістані. А от переконати якомога більше людей в необхідності
повного очищення рахунків в Ощадбанку виявилося практично неможливим —
слухачі не вірили, що кошти давно витрачені на Африку, Кубу і той же
Афганістан. Прикро, хоч є і виправдання: майже всі Хомо страждають від ефекту
Лачинса — автоматичного відторгнення і невикористання отриманої (почутої
побаченої і т.д.) несподіваної інноваційної інформації.
Ось і яскравий приклад — конкретний і найважливіший: понад 20 років ми
вказуємо на порятунок людства заміною деструктивних для біосфери сучасних
виробництв

екологічно

ідеальними

ноосферними

технологіями

(ноотехнологіями чи wisetechnology). Та в їх спроможність надавати Хомо все
потрібне й виліковувати довкілля й досі не вірять навіть академіки. Та ми не
переходимо від оптимізму до депресії, адже: 1) людство таки повірило Е.
Геккелю з його екологією і екологічними науками, хоч із запізненням аж на 90
років; 2) все рідше редакції відхиляють наші «ноопублікації»; 3) у 2000 році
ноотехнологій було ДВІ, в 2010 — чотири, а з весни 2019 року їх кількість
зростає по експоненті (нині — понад 30), а тому людство урятується від обіцяних
іншими науковцями катаклізмів. Серйозність вже цілком близьких змін легко
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перевірити через інтернетний пошук на основі слів «протеїн Fy». Прошу
самостійно оцінити час повного зникнення всього індустріального тваринництва
разом з системами його обслуговування. Правильне використання «протеїну Fy»
(зараз його скерували на завоювання ринку «веганських» продуктів у США)
назавжди ліквідує голод на Землі з відновленням біосфери і зменшенням викидів
СО2 у повітря.
Засвідчивши

факт

виконання

автором

«індивідуального

завдання

порятунку людства» через відкриття ноотехнологій, час перейти до пояснення
результатів дуже тривалих рефлексій над особливостями переходу Хомо від
канібалізму до гуманізму, пошуками витоків українського народного архетипу
та пояснення лідерської участі наших пращурів у появі великої індоєвропейської
мовної сім’ї разом з однойменною культурою. Переконати читачів ми
сподіваємося не реченнями на половину сторінки, а нашим рис. 1.

Рис. 1. Виникнення і поширення землеробства, тваринництва і гуманізму
Перед аналізом даних рис. 1 про участь пращурів у першій «хвилі»
прогресу, нагадаємо деякі нові наукові відкриття. Доведено, що мало не два
мільйони років тому через невелику генетичну мутацію тоді ще примітивні Хомо
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мимоволі стали збільшувати й поліпшувати головний мозок, що й започаткувало
процес виділення з фауни. Та ще довго Хомо притримувався законів і правил
тваринного світу: змагався з подібними до себе за оволодіння екологічною
нішею, винищував усіх самців з сусіднього племені, бо це була частина його
харчового раціону, захоплював у полон молодих самиць й ін.
Археологи виявили, що у згаданій «ніші» існувало кілька різних «Homo
sapiens», одного з яких приблизно 300 000 років тому Доля обдарувала цілою
групою фрагментів ДНК, які посилили цікавість до довкілля, потяг до
експериментів і навіть до поглиблення мислення й поліпшення мануальної
діяльності через збільшення та удосконалення кори головного мозку. Саме ця
група використала свій шанс і перетворилася у Homo Sapiens Sapienses (HSS) —
сучасних володарів планети, які агресивністю і винайденням абсолютної зброї
(луків зі смертельними стрілами) усунули всіх конкурентів.
Та перейдемо від наукових фактів до власних припущень і рис. 1.
Тотальність перемоги HSS та їх винахідливість мала наслідком збільшення
відсотка осіб «третього віку». Це зараз цими словами ми характеризуємо бабусь
і дідусів «понад 65», а в той час мова йшла про 40-річних. Для інтервалу віку 3742 років Природа передбачила дуже серйозну перебудову законів діяльності
головного мозку і нервової системи кожної людини. Настільки вагому, що у
«найрозумніших державах світу» конституційно заборонено пропонувати на
позиції президентів фізично обдарованих 20-30-річних «пасіонаріїв».
Сучасної України ці нормативи не стосуються, а от наші пращури 15-16
тисяч років тому досягли кількісно і якісно стадії поглибленого мислення,
розпочавши міркувати над способами зменшення надмірної агресивності
більшості тогочасних HSS. Імпульсом до цих роздумів у Східній Анатолії ми
вважаємо просту передбачливість представників мудрого вікового інтервалу:
кам’яні знаряддя стали досконалими, населення зростало, здобич не падала з
неба та її ставало все менше і менше, а тому треба було якось готуватися до тих
днів, коли конкуренція за їжу стане цілковито смертельною і спокійний сон буде
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можливим тільки в могилі. Переходу від цих міркувань до дій сприяли природні
умови на вказаних теренах, де на початку літньої спеки визрівали дикі злаки і
бобові не з мікроскопічним, а з чималим насінням. Вони це робили не одночасно,
а по черзі. Мисливці ставали «селянами», мали досить часу на спілкування у
перервах між жнивами. Це була легка робота, тому серед присутніх переважали
не молоді здоровані, а особи старшого віку. Саме тут Хомо зробили перший крок
до гуманізму, адже присутні мудрагелі вели «мозкові штурми» на теми не тільки
сьогодення, а й найбільш імовірного майбутнього й шукали рятунок від
небезпечного зменшення ресурсів.
Ми переконані, що вони розпочали з узгодження моделі «Всесвіту»,
визнання вищих керівних впливів для періодичних явищ свого довкілля,
усвідомлення пріоритетності й необхідності надати молоді головні ідеї та знання
для досягнення анти-агресивних переконань і поведінки.
Фактом є те, що 13 500 років тому на пагорбі з назвою «Гебеклі-Тепе»
(еліпс на рис. 1) наші пращури разом з іншими майбутніми європейськими
землеробами дружним півтисячним колективом спорудили найпершу «храмобсерваторію», усередині якої навіть у повній темряві легко визначали сторони
світу, а в момент появи чи зникнення сонячного диску з непоганою точністю
орієнтувалися щодо днів року. Рис. 2 вказує ідею виділення напряму на Полярну
(тоді це був яскравий Сиріус). У даний момент на горбі Гебеклі-Тепе розкопують
новіші споруди, а загалом турки віднайшли ще аж 11 «Тепе».
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Рис. 2. Реалізація ідеї просторової і часової орієнтації в Гебеклі-Тепе
Що ж це таке і навіщо пращури великими групами витрачали час і сили на
їх зведення? Інші автори називають їх сакральними чи просто «першими
соборами». Ми пропонуємо інше пояснення, що спирається не на теологію, а на
точні науки. Насправді це пригоризонтні обсерваторії й дуже ефективне
навчально-виховне приладдя, споруджене нашими генетичними пращурами.
Висловимо ще одну гіпотезу — це був одноосібний винахід геніального
мудреця з невідомим іменем Y, адже при колективному обговоренні зазвичай
приймають рішення, яке влаштовує всіх, але є неправильним. З безлічі прикладів
нагадаємо створення у 1980-х роках багатьма десятками (якщо не сотнями)
найкращих науковців Франції дуже детальної «історії майбутнього» для всього
ХХІ століття з описом змагання СРСР і США за довготривалої відсутності хоч
якогось впливу Китаю та Індії [2]. Колективність забезпечила повну
помилковість, адже СРСР зник у момент поширення накладу книги. Французи
дуже не люблять згадувати цей епізод.
В Україні саме зараз поширюються колективні рішення АП, КМ і НАНУ.
Цілковито помилкові, хоч і не на рівні «досягнення» французів. Та детально
пояснимо становище з планами і прогнозами в Україні наприкінці статті.
Інноватори XIII тис. до н.е. досягли безперечного успіху, адже вражаючих
уяву молоді навчально-виховних приладів набудували багато. Первинні та
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цілком правильні припущення про форсмажорний вплив сил Природи випадково
отримали більш ніж вагоме підтвердження. Це було колосальне космічне
бомбардування, що 12 800 років тому наробило лиха у приполярній частині
Північної півкулі [3], але один з великих уламків знищив одну з культур поряд у
Сирії. Тому будівельники перших храмів-обсерваторій в Гебеклі-Тепе особисто
бачили небесне хвостате страхіття, точно зобразили його на одній з плит нових
храмів і отримали вельми переконливий для молоді доказ небесних сил і
правильності всього нового світоглядного вчення.
Надамо методами фізики пояснення появи у Гебеклі-Тепе не однієї, а
багатьох кільцевих споруд. Через явище прецесії осі добового обертання Землі в
ролі Полярної виступають все нові й нові зорі, а тому «прилади» втрачали
точність і кожні 500-700 років потребували заміни. Домінуванням саме
протоукраїнського архетипу поведінки ми пояснюємо відмову від перебудови
старих споруд, спорудження цілковито нових і дбайливе ґрунтове укриття праці
пращурів від варварів і природних ушкоджень.
Поряд з кільцевими спорудами множилися невеликі поселення для
«матеріальної підтримки» гуманістичного виховного вчення цілеспрямованим
одомашненням рослин і тварин, шліфуючи у них правила нового співжиття і
гарної поведінки. Мисливство швидко занепадало, а рільництво і скотарство
набирало сили разом з повною перемогою над усіма залишками канібалізму й
«природно-агресивної поведінки». Вражаючим прикладом сили винайденого
цивілізованого архетипу стало поселення Чатал-Гуюк. Там аж два тисячоліття
мешканці добровільно погодилися жити і діяти в «аграрному комунізмі». Не
можна не дивуватися тому, що там не було криміналу й суспільної нерівності,
випадків крадіжки цінностей з легкодоступних захоронень. Список доказів
ідеальної поведінки наших пращурів надто довгий і ми зупиняємо виклад.
Та прихильники старих архетипів нарощували тиск на винахідників й ті
поступово зсувалися на Захід у бік Атлантики, що й засвідчує рис. 1. Наші
пращури з повним успіхом застосували засади «агрогуманізму» в Трипіллі,
© Корсак К.В.
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перші у світі одомашнили степових коней, поширили вплив на Схід й на основі
зручних родовищ міді Уралу організували колосальну й вигідну для усіх
економічну зону, для якої ми запропонували назву «Велике Трипілля — ВТ».
Його місце і головні промені впливу (стріли 1-9) вказані нами на рис. 1.
Багато століть існування ВТ мали наслідком добровільне перенесення до
себе посланцями різних народів технологій і ключових термінів. Так мирно через
«хмарнотеговий» механізм (наша пропозиція з січня 2017 р.) виникла
індоєвропейська сім’я мов і однойменна культура. Вони спиралися переважно на
службово-технологічні теги, а не на ідейні та світоглядні. «Посланці» через
цейтнот і мовні труднощі не могли сприйняти все необхідне для найвищої
тогочасної духовності, не могли досягти поширення удома.
Тепер маємо 2022 рік. «Наші гуманісти» частково зберегли свій архетип
навіть після розпаду ВТ під впливом вибуху Санторінського надвулкану і
тисячоліття воєн. А на Заході «геноцидники» (їх нащадками є сучасні європейці)
дощенту винищили усіх «першоаграріїв». Спробували було поткнутися на
Слов’янський Схід, але 3300 років тому у битві при Толлензе (вказано на рис. 1)
отримали урок, що на 2000 років затримав їх новий «Дранг нах Остен». Пізніше
практично безперервно чубилися між собою, тимчасово поділили більшу
частину суходолу (для Британії першою колонією стала Ірландія, а загалом вона
воювала з переважною більшістю держав світу).
Атлантично-геноцидна цивілізація стала менш кривавою. Вона через страх
утратити накопичене благополуччя не хоче ще однієї світової війни, але ніяк не
може перейти на прадавній землеробський архетип. Автора всерйоз турбує
нахабний «ЛБГТ-наступ» і категоричні вимоги скеровувати всю наукову
продукцію в їх приватні Scopus-WoS видання. Наші посіпаки прогинаються під
цим тиском, не помічаючи відсутності користі для Вітчизни і значного зниження
життєвого рівня наших науковців і освітян. Китай нещодавно категорично
відмовився від антигуманних показників якості вищої освіти і науки й закінчує
розробку своїх критеріїв досконалості. Мріємо, що й Україна розпочне процес
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самостійного мислення (як Ірландія з 1990-х) без запопадливого виконання всіх
вказівок брюссельських клерків.
Та перейдемо до викладу найновішої гіпотези автора щодо переходу
людства від пошанування цілком конкретних форсмажорних сил і явищ Природи
до сприйняття дуже абстрактного чисто релігійного вчення про існування
безтілесних богів та їх помічників. У першому наближенні наш аналіз виявив
фігуру того інноватора, який ініціював цей перехід і на тисячі років визначив
його особливості і перебіг. Це мислитель Z — Заратуштра.
Про нього накопичився мало не океан розповідей, міфів і навіть письмових
текстів, аналіз якого провела британка Мері Бойс (1920-2006) і на початку свого
великого тритомника про зороастризм вказала, що єдиним автором цього
релігійного вчення був Зороастр (Заратуштра). На основі текстів з Рігведи й
Авести вона дійшла висновку, що він народився в 1700 р. до н.е. «на Схід від
Волги», ймовірно — у Синташті (санскр. — річка з поселеннями). Там і був
виявлений гігантський курган, який оцінили як молоду споруду залізної ери. Це
була серйозна помилка, що зумовила недбале «розкопування» бульдозерами і
завершилася втратою в московському Інституті археології решток (дуже
ймовірно — Заратуштри) і більшої частини матеріалів. Ми у викладі підкреслимо
той факт, що Z пристосував прадавнє вчення часів Гебеклі-Тепе і пана Y до умов
Великого Трипілля, де пояснення молоді цілі, сенсу і правил життя (освіту і
виховання) не можна було вести на «навчальному приладді» через його
відсутність, а доводилося спиратися на слова.
Як відомо, він запропонував пояснювати все буття вічним протистоянням
Добра і Зла — двох богів (безтілесних духів). Кожна людина повинна самостійно
обрати когось з них. Пророцтво Заратуштри і його вчення (самоназва — Добра
Віра Вшанування мудрості) полягає в тому, що колись буде кінець світу,
тотальне знищення (новий варіант спогадів про комету, що впала 12 800 років
тому), і відновлення Добрим Богом до вічного життя усіх тих, хто йшов шляхом
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правди і порядності. Всі злі будуть покарані чи великими муками чи ще суворіше
— «невідновленням».
У розвиток цього абзацу вкажемо факт спорудження вдячними людьми
згаданого кургану, прекрасне оформлення задля зручності відвідин Учителя для
приєднання до його знань і пророцтв. Його ідеї спершу поширились на Індію і
Персію, де зумовили почергову появу юдаїзму і християнства саме на тих
територіях, де наші та європейські пращури винайшли землеробство і
гуманістичний архетип. Так цивілізований світогляд здійснив «повне коло».
Викладену інформацію ми вважаємо корисною для оцінки державних
планів і рішень щодо цивілізаційного вибору України. На 2030 рік вирішено
будувати світ роботів на основі старих технологій — Індустрію 4.0 (це просто
слухняне виконання помилкових рекомендацій з Давосу). В умовах стрімкого
збільшення кількості ноотехнологій їх цілковите ігнорування нам просто
незрозуміле. Але ще гірша ситуація зі світоглядним вибором.
Сумні наслідки виконання українцями західних вказівок усім відомі й не
варті додаткових описів. Сконцентруємося на стратегії й поглянемо на
фундаментальний твір про рух до майбутнього з назвою «Цивілізаційний вибір
України: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь»,
нещодавно створений мало не півсотнею провідних фахівців Національної
академії наук України [4]. Це й справді видатний аналіз українського сьогодення,
в якому стверджується, що у наші дні все «цивілізаційне світло» плине від
Атлантики, що тільки там панує прогрес, а тому автори Доповіді цілком упевнені
в своїй колективній рекомендації для всіх громадян України:
«Зосередившись на євроатлантичному цивілізаційному векторі, Україна
зможе позбутися рис маргінальної суміжної цивілізації, конфліктного
потенціалу культурного і релігійного еклектизму, зміцнити національну
ідентичність, надати їй чітких рис, що має бути втілено у реалізацію
відповідного цивілізаційного проєкту» [4, с.272].
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Ми не згодні з цією наївною гіпотезою про досягнення щастя і
благополуччя через бездумне копіювання всіх ознак «західної цивілізації», адже
попри гарне словоблуддя вона насправді фаворизує багатих і жадібних,
безпринципних і некультурних у родинних і безлічі інших важливих питань.
Тому настав момент скерування українських ресурсів на заміну
європейських

індустріальних

виробництв

екологічно

ідеальними

ноотехнологіями й на розвиток великої групи ноонаук. Українська стратегія
найвищого рівня має бути скерована на створення першої у світі нооцивілізації.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Кириєнко Євгенія Олексіївна
асистент кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності,
Київський національний університет культури і мистецтв,
м. Київ, Україна

«Наукова класифікація ‒ не тільки спосіб упорядкування обʼєктів, що
вивчаються, але й спосіб «знаходження порядку», який закладається природою у
досліджувані обʼєкти» [1, с. 116‒117]. Знаходження цього порядку, тобто
встановлення теоретичної основи, на якій здійснюється систематизація (метод
групування документів за визначеною класифікаційною схемою) ‒ завдання
теоретичної частини класифікування.
Поширена схема класифікації ‒ ієрархічна. В основі цієї схеми лежить
принцип врахування загальних та конкретних характеристик досліджуваного
обʼєкта (від загального до конкретного вниз за ієрархічною структурою).
Процесуальні документи належать до системи службової документації, відтак
ієрархічна схема матиме такий порядок: документ ‒ службовий документ ‒
процесуальний

документ

‒

цивільно/кримінально/адміністративно/

господарсько процесуальний документ ‒ документ позовного провадження (для
цивільного, адміністративного, господарського судочинства) ‒ документ
спрощеного позовного провадження (для адміністративного та господарського
судочинства) ‒ позовна заява ‒ позовна заява про розірвання шлюбу.
Видова класифікація процесуальних документів містить не тільки види, а
й підвиди. Поширеним видом процесуальних документів є заяви, які
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поділяються за змістом на підвиди. Наприклад, на першій стадії цивільного
судочинства виділяють заяви про видачу/про скасування судового наказу, заяви
окремого провадження в залежності від питання, що розглядається (наприклад,
заява про визнання фізичної особи недієздатною, яку подають члени сімʼї,
наркологічні, психіатричні заклади, органи опіки та піклування [10, ст. 295]),
позовні заяви від одного або кількох позивачів, зустрічні позовні заяви [10, ст.
49], позовні заяви третьої особи або осіб з вимогами до однієї чи двох сторін [10,
ст. 30], заява про залучення третьої особи до розгляду справи, заява про
забезпечення позову [10, ст.ст. 149, 151 (зміст і форма заяви)], заява про
забезпечення доказів, заява від відповідача щодо розгляду справи за його
відсутності, заяви про самовідвід і відвід (судді, секретаря, експерта, спеціаліста,
перекладача), заява про відвід особам, які беруть участь у справі, заява експерта
про неможливість надання висновку за умови недостатності матеріалів для
проведення експертизи, спільна заява про укладання мирової угоди, заява про
перегляд заочного рішення, які подає відповідач, заява про видачу дубліката
виконавчого листа, заява про перегляд справи у звʼязку з нововиявленими
обставинами [10, ст. 33, п.13].
Наближеним за змістом до заяв є клопотання (йдеться не про усно заявлені
клопотання, а про вид документа). Клопотання подаються до суду у письмовій
формі. У судах різних судочинств вони різняться за змістом, наприклад:
клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного
провадження, яке подається одночасно з позовною заявою [6, ст. 259],
клопотання про витребування доказів [2, ст. 81], клопотання про застосування
заходів забезпечення кримінального провадження [7, ст. 132], клопотання про
здійснення приводу [7, ст. 141], клопотання про накладення грошового стягнення
[7, ст. 145], клопотання про витребування доказів судом [10, ст. 84, п. 2].
Поряд із заявами та клопотаннями до суду подаються скарги. Крім
апеляційних та касаційних скарг різних судочинств подаються скарги на дії чи
бездіяльність судового розпорядника [10, ст. 68, п. 3], скарга до Великої Палати
© Кириєнко Є.О.
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Верховного Суду на рішення Вищої ради правосуддя, ухвалене за результатами
розгляду скарги на рішення Дисциплінарної палати ВРП [6, ст. 266, п. 7].
Процесуальна документація включає номінали документів за назвою
подібні до управлінської документації, зокрема, подання та протоколи. Однак,
структура і форма цих документів має свою специфіку і визначається
процесуальним законодавством. Так, суд розглядає подання державного чи
приватного виконавця, яким відкрите виконавче провадження за його участю без
повідомлення сторін [2, ст. ст. 335, п. 1; 336, п. 10; 337, п. 4; 10, ст. 440, п. 11],
подання місцевого суду до суду апеляційної інстанції про направлення
кримінального провадження з одного суду до іншого, подання суду апеляційної
інстанції до Касаційного кримінального суду Верховного Суду про направлення
кримінального провадження з одного суду до іншого [7, ст. 34, п.п. 2, 3].
Протоколами, як видом документу (що відрізняються від протоколів як
організаційно-розпорядчих

документів),

оформлюються

результати

автоматизованого розподілу справ в судах, а також повторного розподілу справ
[10, ст. 33 п.п. 14, 15 (у п. 15 подаються вимоги до змісту протоколу); 2, ст. 32,
п.п. 16, 17; 6, ст. 31, п.п. 16, 17]. Секретарем судового засідання ведеться
протокол судового засідання [10, ст. 67, п. 1, пп. 4); 2, ст.ст. 222, 223; 6, ст. 230;
7, ст.ст. 103 (протокол як форма фіксування кримінального провадження), 104].
Протокол складається у разі огляду доказів за їх місцезнаходженням (протокол
оглядів) [10, ст. 85, п. 4], у разі вчинення певних процесуальних дій поза судовим
засіданням (такі протоколи оформляються наступного дня після вчинення
окремої процесуальної дії і їхній зміст визначають процесуальні кодекси) [2,
ст.ст. 225; 371, п. 2; 6, ст.ст. 233, 234]. Відповідно до статті 104 Кримінальнопроцесуального кодексу протокол складається з вступної, описової та заключної
частин. Велика кількість протоколів є у кримінальному судочинстві: протокол
процесуальної дії, протоколи слідчих (розшукових) дій, протоколи допитів,
протоколи оглядів, протоколи слідчого або прокурора під час досудового
розслідування, протокол про тимчасове вилучення документів, протокол про
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передавання тимчасово вилученого майна, протокол (складає суд, прокурор,
слідчий або орган досудового розслідування) про вручення особі документів,
протокол затримання особи.
До і після прийняття судами рішень створюються чи надходять до суду й
інші види процесуальних документів: договір, мирова угода (може укладатися на
будь-якій стадії судового процесу), присяги перекладача та експерта, розписки
перекладача та експерта, висновки експерта, спеціаліста (єдиний висновок при
комісійній експертизі), судові повістки (повістки про виклик та повісткиповідомлення), журнал судового засідання, виконавчий лист, судове доручення,
квитанції/чеки сплати судового збору [9, ст. 6], акти (як номінал документа,
наприклад, акт про стан справи, яка надійшла до суду і в якій виявили недоліки
[4, ІІ, 14, п. 7], акт про виявлені порушення запису відеофонограми судового
засідання [5, 3.2.7.]) а також документи, які можуть бути доказами у суді (акти,
договори позики, шлюбні контракти, довідки з банків про банківські операції,
розписки позичальників, копії звернення до державних нотаріальних контор з
претензіями чи вимогами до спадкоємців, боргові розрахунки, службові чи
приватні листи, документи до клопотання про надання дозволу на примусове
виконання рішення іноземного суду).
Розгляд справи у судах завершується судовим рішенням. До видів судових
рішень належать судовий наказ, ухвала, рішення суду, постанова суду, вирок (у
кримінальному судочинстві). Судовий наказ є формою судового рішення
(наказне провадження у господарському та цивільному судочинстві), яке
видається судом після розгляду вимог і підлягає виконанню (стягнення на
підставі судового наказу) [2, ст.ст. 147, 155 (зміст судового наказу); 10, ст. 168
(зміст судового наказу)]. Копію судового наказу надсилають боржникові.
Найпоширенішим видом судових рішень є ухвала. Залежно від змісту є такі
ухвали: ухвала про непідсудність справи у цьому суді та передачі справи до
іншого суду, ухвала про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу,
ухвала про скасування судового наказу, ухвала про залишення заяви без руху
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(якщо позовна заява подана без додержання вимог чи не сплачено судовий збір),
ухвала про повернення позовної заяви, ухвала про відкриття/закриття
провадження у справі (закриття при відмові позивача від позову або укладення
мирової угоди спірних сторін), ухвала про обʼєднання в одне провадження
першого і зустрічного позову, ухвала про розʼєднання поєднаних в одному
кількох проваджень, ухвала про процесуальні дії, які треба вчинити для судового
розгляду, ухвала про судове доручення, ухвала про забезпечення доказів, ухвала
про призначення експертизи, ухвала про залучення спеціаліста у судовому
процесі, ухвала про незгоду суду з висновками експерта, ухвала про закінчення
підготовки справи до судового розгляду та встановлення дати розгляду справи,
ухвала про участь сторін у судовому засіданні в режимі відео-конференції [10,
ст. 158, п. 4], ухвала на зауваження до технічного запису і журналу судового
засідання, ухвала про визнання мирової угоди, ухвала про відмову у визнанні
мирової угоди і продовження судового розгляду, ухвала про внесення
виправлень до виконавчого листа, ухвала про видачу виконавчого листа на
примусове виконання рішень третейського суду. Ухвала суду викладається
окремим документом, а її структура і зміст (частини вступна, мотивувальна
резолютивна) визначені законодавчими актами [2, ст. 234; 4, ст. 248; 7, ст. 372;
10, ст. 260]. Ухвали постановляються на всіх стадіях судочинства.
Внутрівидову класифікацію ухвал можна провести за такими ознаками: за
змістом (підготовчі, що вирішують питання підготовки справи до розгляду; з
питань, що виникають при розгляді справи; заключні, що завершують розгляд
справи; з приводу винесення рішення; окремі ухвали про виявлені порушення
закону); за субʼєктами, які виносять ухвалу (одноосібні, які виносяться суддею з
питань руху справи; колегіальні, що виносяться судом при колегіальному
розгляді справ із питань руху чи закінчення справи); за формою (протокольні, які
заносяться до протоколу чи журналу судового засідання; у вигляді окремого
процесуального акта).
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Ухвали, як ми зазначили, постановляються судом, а рішення суду
ухвалюються. Рішенням суду завершується судовий розгляд у суді першої
інстанції. Структуру і зміст рішення суду, яке складається зі вступної, описової,
мотивувальної та резолютивної частин визначають процесуальні кодекси [2, ст.
238; 6, ст. 246; 10, ст. 265].
Розгляд справи у судах апеляційної та касаційної інстанцій завершується
ухваленням постанов. Постанови суду як і рішення суду за формою і змістом
складаються з чотирьох частин: вступної, описової, мотивувальної та
резолютивної [2, ст. ст. 282, 315; 6, ст. ст. 322, 356; 10, ст. ст. 382, 416]. Рішення
та постанови ухвалюють іменем України зразу після завершення судового
розгляду.
Місцевий загальний суд, як суд першої інстанції, який розглядає
кримінальні справи та суд апеляційної інстанції з розгляду кримінальних справ
ухвалюють вирок [7, ст. 418]. Судовим рішенням у формі вироку суд вирішує
обвинувачення по суті [7, ст. 369]. Суд касаційної інстанції, згідно з
Кримінально-процесуальним кодексом, приймає постанову [7, ст. 369, п. 3].
Вироки бувають виправдувальні (не доведено кримінальне правопорушення) та
обвинувальні (доведена винуватість особи). Вирок іменем України суд ухвалює
після закінчення судового розгляду. Вирок суду складається з трьох частин:
вступної, мотивувальної та резолютивної [7, ст. 374].
Розглянемо інші ознаки/критерії класифікації процесуальних документів.
До таких критеріїв належить спеціалізація судів. Класи документів щодо
розгляду адміністративних, господарських, кримінальних, цивільних справ та
справ про адміністративні порушення формуються у судах місцевих (окружних),
апеляційних та Верховному Суді (суд касаційної інстанції), в структурі якого
діють Касаційний адміністративний суд, Касаційний господарський суд,
Касаційний кримінальний

суд, Касаційний цивільний

суд. Документи

адміністративного, господарського, кримінального чи цивільного провадження
формуються у відповідних судах всіх інстанцій.
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Наступним критерієм є інстанційність судових розглядів. Відповідні класи
процесуальних документів формуються у судах першої, апеляційної та
касаційної інстанції. Особливістю документації судів апеляційної інстанції є
наявність апеляційних скарг ‒ апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції
(ухвали, на які можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення суду
[10, ст. 293]), апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції, заяви на
поновлення строків апеляційного оскарження рішення або ухвали суду першої
інстанції, ухвали апеляційних судів, окремі ухвали апеляційного суду
(наприклад, про порушення норм права судом першої інстанції, що є підставою
для скасування ухвали чи рішення суду першої інстанції).
Протягом тридцяти днів з дня проголошення судового рішення подається
касаційна скарга [форма і зміст касаційної скарги ‒ 10, ст. 392; 6, ст. 330; 2, ст.
290; 7, ст. 427]. Підставою касаційного оскарження є неправильне застосування
в суді норм матеріального права або порушення норм процесуального права [2,
ст. 287 п. 2; 10, ст. 389, п. 2]. З подачі касаційної скарги формується клас
документації касаційного провадження, який включає заяви, ухвали/окремі
ухвали суду касаційної інстанції, постанови [зміст постанови суду касаційної
інстанції ‒ 6, 356; 2, ст. 315; 7, ст. 442; 10, ст. 416]. Касаційне оскарження
судового рішення першої інстанції неможливе без його перегляду в
апеляційному порядку [6, ст. 13, п. 2]. Слід враховувати специфіку судової
системи та судочинства і той факт, що апеляційні суди можуть бути судами
першої інстанції, а Верховний Суд ‒ судом першої та апеляційної інстанцій.
Наприклад, Верховний Суд в апеляційному порядку переглядає рішення
апеляційних судів, ухвалені як судами першої інстанції [10, ст. 351, п. 2] Отже,
клас документів першої інстанції може формуватися в судах місцевих,
апеляційних та Верховному Суді, а документація апеляційної інстанції
формується в судах апеляційних та Верховному Суді.
Процесуальні документи можна класифікувати за походженням: ті, що
надійшли до суду (заяви, клопотання, скарги, висновки експертів, спеціалістів,
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документи-докази) та створені у суді (судові доручення, судові рішення,
протоколи, журнали, технічні записи судового процесу, виконавчі листи).
За функціями процесуальні документи поділяються на ті, що стосуються
організації судових процесів (судові повістки, доповіді судді-доповідача про
склад осіб, що беруть участь у справі і обставини ухвалення рішення суду
касаційної інстанції [2, ст. 299; 10, ст. 399]); документи, що фіксують судові
витрати (розрахунки судових витрат, квитанції сплати судового збору);
документи-докази (перелік яких ми подали у тій частині підрозділу, де йдеться
про

видову

класифікацію

процесуальних

документів);

документи,

що

посвідчують повноваження представників позивача та відповідача (довіреність
фізичної особи, нотаріально засвідчена, або засвідчена посадовою особою тієї
організації, де довіритель служить, працює, лікується; довіреність юридичної
особи з підписом посадової особи і печаткою; рішення про призначення
опікуном, піклувальником чи охоронцем майна; ордер; договір, де зазначені
повноваження адвоката як представника; доручення на надання безоплатної
допомого адвоката (оригінали і копії посвідчує суддя); подання органу опіки чи
піклування про залучення законних представників; клопотання малолітньої або
неповнолітньої дитини про призначення/заміну представників); документи, що
засвідчують повноваження осіб, які беруть участь у розгляді справи (присяга і
розписка перекладача, присяга і розписка експерта); документи, що фіксують
процес судочинства ‒ хід судового засідання (ухвали, записи технічними
засобами, журнал судового засідання), дії поза судовим засіданням (протокол
про окремі процесуальні дії), результати розгляду (судові рішення), фіксують
припинення судового розгляду (мирова угода, спільна заява/повідомлення про
укладання мирової угоди, ухвала за результатом розгляду мирової угоди).
За порядком створення процесуальні документи поділяються на оригінали
(створені вперше і оформлені відповідно до вимог нормативно-правових
процесуальних актів; оригінал електронного документа є його відображення,
якому надається значення документа [10, ст. 99, п. 3]), копії (що є точним
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відтворенням оригіналу заяв та скарг, судових рішень і у правому верхньому куті
мають позначку «Копія» та завірені у відповідному порядку; відповідність копії
документа оригіналу засвідчується підписом судді; копія судового рішення,
яким закінчується касаційне провадження, має відмітку «Згідно з оригіналом» і
зазначенням посади, прізвища, ініціалів особи, що засвідчує копію, її підписом,
дати засвідчення копії та відбитком гербової печатки суду [3, п. 18.7.]; окремі
копії потребують засвідчення в нотаріальному порядку); архівна та робоча копії
відеофонограми судового засідання, здійсненого у режимі відео-конференції;
дублікати (другі екземпляри документів замість втрачених оригіналів). За
формами фіксації і носіями інформації документи класифікуються на технічний
відео- звукозапис ‒ відеофонограма ‒ відео- та аудіозапис, що створений під час
судового засідання в режимі відео-конференції і на основі якого виготовляються
робоча та архівна копії на окремих DVD-дисках (робоча копія компакт-диску в
конверті долучається до судової справи [5, п. 5.1.]), фото, відеозаписи огляду
доказів, плани, креслення, рукописні/на традиційних носіях). Технічний запис є
додатком до протоколу судового засідання і після засідання приєднується до
матеріалів справи [2, ст. 22, п. 5]. Офіційним записом судового засідання є лише
технічний запис, що здійснюється судом [6, ст. 10, п. 14; 7, ст. 27, п. 5; 10, ст. 7,
п. 15]. За рівнем узагальнення інформації можна виділити таку класифікаційну
групу, яка включає вторинні документи, що несуть інформацію про інші
(первинні) процесуальні документи ‒ журнал обліку заяв про забезпечення
позову/доказів, журнал обліку судових справ, журнал обліку виконавчих
документів, виданих судом, журнал обліку судових доручень інших судів та ін.
[див. 8, ст. ст. 85‒106], загальні реєстри судових справ та реєстри судових справ
кожного судді/судді-доповідача [4, ІІІ, 2].
Останнім критерієм поділу процесуальних документів є строки їхнього
зберігання. За Переліком судових справ і документів, що утворюються в
діяльності суду процесуальна документація поділяється на документи
тимчасового (наприклад, документи наказного провадження ‒ 5 років, виконання
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судових рішень у цивільних справах ‒ 3 роки), довготривалого (наприклад, про
спадщину ‒ 75 років, про оспорювання батьківства/материнства ‒ 75 років) та
постійного зберігання (про встановлення батьківства/материнства, про право
власності на нерухоме майно/про земельні правовідносини, де одним із субʼєктів
є

держава,

про

реабілітацію

жертв

політичних

репресій,

про

усиновлення/удочеріння).
Таким чином, великий за обсягом склад/репертуар процесуальних
документів класифікують за певними критеріями. На відміну від інших
спеціальних систем документації, наприклад управлінської чи банківської
процесуальна документація не має нормативного акту, який включає
класифікаційну схему ‒ класифікатора (наприклад, ДК 010-98 Державний
класифікатор управлінської документації) чи Переліку (наприклад, Перелік
документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та
банків України який є класифікатором банківської документації, де документи
класифікуються за напрямами діяльності банків). Нормативний акт ‒ Перелік
судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду із зазначенням
строків зберігання не включає перелік всіх видів процесуальних документів, а
вказує лише на строки зберігання справ, які формуються із різних видів
процесуальних

документів.

Крім

ієрархічної

та

видової

класифікації

процесуальних документів, ознаками класифікування є спеціалізація судів,
інстанційність судових розглядів, походження та функції документів, порядок
створення, форми фіксації і носії інформації, рівень узагальнення інформації,
строки зберігання.
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