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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У НАВЧАННІ ГЕОГРАФІЇ 

 

Стаття присвячена особливостям ігрових технологій у навчанні географії. Використання ігор 

навчання географії вирішує безліч завдань. Формування особистості школяра здійснюється в результаті 

реалізації провідних видів діяльності: пізнавальної, творчої, трудової, ігрової та у процесі спілкування. На 

відміну від інших видів діяльності, гра дозволяє учневі вийти за рамки повсякденності, реалізувати себе в 

уявних, ідеальних ролях та образах. Ключові слова: професійно-компетентна особистість, дидактична 

гра, ігрові технології, функції гри, ігрова форма. 

 

Актуальність. У сучасній школі виникає нагальна потреба у розширенні методичного потенціалу в 

цілому, і в активних формах навчання зокрема. До таких активних форм навчання, недостатньо освітленим 

в методиці викладання географії, відносяться ігрові технології.  

Ігрові технології є однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити цікавими і 

захоплюючими не тільки роботу учнів на творчо-пошуковому рівні, але й буденні кроки з вивчення 

географії. Цікавість умовного світу гри робить позитивно емоційно забарвлену у монотонну діяльність із 

запам'ятовування, повторення, закріплення чи засвоєнню інформації, а емоційність ігрового дійства 

активізує всі психічні процеси і функції дитини. Іншою позитивною стороною гри є те, що вона сприяє 

використанню знань у новій ситуації, таким чином засвоюваний учнями матеріал проходить через 

своєрідну практику, вносить різноманітність і інтерес у навчальний процес.  

Актуальність ігри в даний час підвищується і через перенасиченість сучасного школяра 

інформацією. У всьому світі, і в Україні зокрема,незмірно розширюється предметно-інформаційне 

середовище. Телебачення, відео, радіо, комп’ютерні мережі останнім часом виливають на учнів величезний 

обсяг інформації. Актуальним завданням школи стає розвиток самостійної оцінки та відбору одержуваної 

інформації. Однією з форм навчання, що розвиває подібні вміння, є дидактична гра, що сприяє 

практичному використанню знань, отриманих на уроці і в позаурочний час.  

Огляд літературних джерел. Проблема впровадження різних дидактичних методів у навчання 

географії відображені в працях О. В. Алєксєєнко, П. А. Вірченка, Н. В. Діденко, Л. И. Запорожець, 

О. В. Браславської, І. О. Паламарчука, І. В. Римарчука та ін. Саме використання навчальних ігрових 

технологій на уроках географії, на їхню думку, допомагає максимально засвоїти та використовувати 

географічні знання, стимулює розвиток мислення і уяви, формує зацікавленість й позитивне ставлення до 

предмета. 

З. В. Друзь та С. А. Шмакова подають наступне визначення дидактичної гри:«дидактична навчальна 

гра – це індивідуальна, групова і колективна навчальна діяльність учнів, що включає в себе елемент 

суперництва та мотиваційності у засвоєнні змісту предметних знань, формуванні практичних, 

організаційних умінь та навичок, набуття власного досвіду пізнавальної активності й спілкування у процесі 

навчання під чітким контролем учителя [7, с. 125]. 

Л. О. Платонова, Л. А. Покась зазначають, що дидактична гра відрізняється від звичайної гри тим, 

що участь у ній обов’язково для всіх учнів. Її правила, зміст, методика проведення розроблені так, що для 

деяких учнів, що не випробовують інтерес до уроку дидактична гра може послужити відправною точкою у 

виникненні інтересу до предмета [7, с. 125]. 

Л. М. Запорожець та О. В. Браславська, у своїй роботі відзначають, що використовувана в навчанні 

географії в основній школі ігрова технологія спрямована на отримання учнями нових знань, узагальнення 

раніше отриманих знань та узагальнення досвіду творчої діяльності [4, с. 144]. 

П. Корнєєв розглядає ігрові географічні технології як засіб спонукання і стимулювання учнів до 

навчальної діяльності [5]. 
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Мета статті: теоретично проаналізувати роль і місце ігрових технологій у навчанні шкільного 

курсу географії. 

Виклад основного матеріалу. Метою сучасної освіти в загальноосвітній школі є подальший розвиток 

педагогічної системи, що історично склалася, на основі створення умов для формування професійно-

компетентної особистості. 

Інтерес, що виникає до використання ігрових технологій освіти, невипадковий. 

Л. Запорожець та О. Браславська в свою чергу, виділяють наступні етапи технології навчальної 

сюжетно-рольової гри:  

1. Розробка ігрової технології яка передбачає:  

- постановку цілей і завдань, що вирішуються застосуванням навчально-ігрової технології;  

- плануванням використання ігрової технології;  

- оцінка наявності методичних і психолого-педагогічних умов використання ігрової технології; 

- планування етапів розвитку навчально-ігрової діяльності учнів та їх проектування;  

- розробка окремих ігрових та неігрових форм навчання;  

- підготовка необхідних засобів навчання.  

2. Реалізація ігрової технології, яка включає в себе: 

- забезпечення наявності необхідних методичних та психолого-педагогічних умов;  

- введення учнів в ігровий простір;  

- здійснення навчально-ігрової діяльності на кожному етапі її спроектованого розвитку.  

3. Контроль результатів використання ігрових технологій:  

- розробка перевірочних завдань;  

- контроль наявності необхідних методичних і психолого-педагогічних умов;  

- поточний контроль результатів застосування ігрової технології на кожній ланці її розвитку;  

- аналіз результатів використання ігрової технології у навчанні географії; 

- внесення необхідних змін в зміст навчально-ігрової діяльності. 

Таким чином, зміст навчально-ігрової технології навчання географії на кожній ланці її використання 

залежить від особливостей кожного з курсів географії [4, с. 141-142] 

Дидактична гра та ігрові технології становлять величезний інтерес для педагогів. Гра дає учням 

можливість як висловити себе, діяти, а й можливість переживати і співпереживати. Для дитини гра – 

захоплююче насамперед заняття. Цим вона і приваблює вчителів. У грі усі рівні. Вона сильна навіть 

слабким учням. Більше того, слабкий учень може стати першим у грі: винахідливість та кмітливість тут 

виявляється часом важливішим, ніж знання предмета. Почуття рівності, атмосфера захопленості та радості, 

відчуття посильності завдань – все це дає можливість хлопцям подолати сором’язливість та благотворно 

позначається на результати навчання. 

Характерна риса гри в тому, що вона одночасно ставить людину на кілька позицій. Ця особливість 

позиції випливає із двоплановості гри. Особистість у грі перебуває у двох планах: реальному та умовному. І 

саме на цю межу має звернути увагу вчитель. У процесі гри може по новому відкрити дитину собі, так як. у 

грі обидва плани помітно переплітаються і жоден не зникає. 

Гра забезпечує емоційний вплив на учнів, активізує резервні можливості особистості. Вона полегшує 

оволодіння знаннями, навичками та вміннями, сприяє їхній актуалізації. Навчальна гра-вправа допомагає 

активізувати, закріпити, проконтролювати та скоригувати знання, навички та вміння, створює навчальну та 

педагогічну наочність у вивченні конкретного матеріалу. Вона створює умови для активної мисленнєвої 

діяльності учасників. Гра-завдання, що містить навчальне завдання, стимулює інтелектуальну діяльність 

учнів, вчить прогнозувати, досліджувати та перевіряти правильність прийнятих рішень чи гіпотез. Вона є 

свого роду індикатором успіху учнів у оволодінні навчальною дисципліною, являючи собою одну з форм та 

засобів звіту, контролю та самоконтролю учнів. Навчальна гра виховує культуру спілкування та формує 

вміння працювати в колективі та з колективом. Усе це визначає функції навчальної гри як засобу 

психологічного, соціально-психологічного впливу на особистість. 

Психологічний вплив гри проявляється у інтелектуальному зростанні учнів. Педагогічно та 

психологічно продумане використання її на занятті забезпечує розвиток потреби у розумовій діяльності. А це 

призведе до інтелектуальної активності, розумової та пізнавальної самостійності та ініціативності учнів [3]. 

Завдяки грі зростає потреба у творчій діяльності, у пошуку можливих шляхів та засобів актуалізації 

накопичених знань, навичок та умінь. Гра породжує непримиренність до шаблонів та стереотипів. Вона 

розвиває пам’ять і уяву, впливає в розвитку емоційно-вольової боку особистості, вчить керувати своїми 

емоціями, організовувати своєї діяльності. Гра здатна змінити ставлення учнів до того чи іншого явища, 

факту, проблеми. 
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Гра орієнтована групову активність, що відповідає запитам сучасної методики. Вона також легко 

трансформується у різні форми індивідуальної активності, даючи можливість кожному учневі спробувати 

себе у тій чи іншій ролі та виявити індивідуальні здібності. 

Комунікативна природа гри також надає змогу розвитку комунікативних навичок. 

Необхідність коментувати свої та чужі дії, взаємодіяти в межах групи, заперечувати, погоджуватися, 

висловлювати свою думку є базою для розвитку мовних умінь та стратегій спілкування, що необхідно для 

ініціації та підтримки міжкультурного діалогу. Навчальна гра виховує культуру спілкування та формує 

вміння працювати в колективі та з колективом. 

Використання ігор в навчанні географії вирішує безліч завдань. Вони розвивають пізнавальний 

інтерес до предмета, активізують навчальну діяльність учнів під час уроків, сприяють становленню творчої 

особистості учня, оскільки з ігор часто припускають проблемний характер навчання, бо є вихідне питання, 

який треба дати відповіді, а шляхи вирішення не зрозумілі. 

Формування особистості школяра здійснюється в результаті реалізації провідних видів діяльності: 

пізнавальної, творчої, трудової, ігрової та у процесі спілкування. На відміну від інших видів діяльності, гра 

дозволяє учневі вийти за рамки повсякденності, реалізувати себе в уявних, ідеальних ролях та образах. 

Гра визначається як вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення та засвоєння 

суспільного досвіду, в якому складається та самовдосконалюється самоврядування поведінкою. 

Сутність гри полягає у її умовності. Гра не суть реального життя, гра – умовність, яка органічно 

входить у реальне життя. Специфічність гри полягає у можливості вільного прояву людської діяльності в 

умовах ігрових ситуацій. Як самостійний вигляд, гра домінує у дошкільному, молодшому шкільному та 

молодшому підлітковому віці дитини. У життєдіяльності людини гра виконує функції: 

- комунікативну, що дає можливість учасникам гри набути навичок спілкування та міжособистісних 

відносин (гра не за правилами засуджується її учасниками); 

- функцію самореалізації у грі як полігоні людської практики; 

- ігротерапевтичну, яка полягає у виробленні умінь долати проблеми, що виникають в інших видах 

життєдіяльності; 

- функцію корекції, тобто внесення позитивних змін до структури особистісних показників та 

міжособистісних відносин; 

- функцію міжнаціональної комунікації як засвоєння єдиних всім соціально-культурних цінностей [8] 

Значення гри неможливо оцінити лише розважально-рекреативними можливостями. У цьому полягає 

її феномен, що, будучи розвагою, відпочинком, вона здатна перерости у навчання і виховання, у творчість, 

у процес пізнання, набуття навичок праці та людських взаємин. 

Вирішення сучасних завдань навчання неможливе без серйозних змін у формах організації діяльності 

учнів. У методиці географії накопичено значний досвід застосування різноманітних технологій навчання. У 

практиці роботи вчителів географії поширені ігрові технології. Професійна діяльність, спрямована на 

вдосконалення освітнього процесу шляхом прищеплення інтересу учнів до знань за рахунок використання 

різноманітних методів та форм організації навчання за допомогою включення їх до активної пізнавальної 

діяльності. Застосування технології ігрової діяльності дозволяє успішно вирішувати це завдання. У 

практичній діяльності можна розглядати гру з різних позицій: як прийом навчання, спрямований на 

моделювання реальної дійсності; як прийом навчання, спрямований на мотивацію навчальної діяльності; як 

форма активного навчання (нестандартний урок); як форма організації навчальної діяльності (один із видів 

колективної роботи), як нова технологія навчання [6]. 

Мета ігрової технології навчання полягає у сприянні прояву природних якостей кожного учня, а не 

доведенню творчих здібностей до задуманого рівня [9]. За допомогою гри виявляється, розвивається та 

посилюється творчий потенціал особистості учнів, оскільки гра сприяє розвитку, збагачує життєвим 

досвідом, готує «ґрунт» для успішної діяльності в реальному житті. У грі відтворюються норми людського 

життя та діяльності, інтелектуальний, моральний та емоційний розвиток особистості учнів. Ігри є 

універсальними для будь-якого етапу уроку або його типу. 

Урок, побудований в ігровій формі, змінює пріоритети у навчальному процесі від засвоєння знань та 

умінь до розвитку та формування особистості з усіх боків. На такому уроці застосування знань та вмінь 

потрібно протягом усього уроку. У процесі ігрового навчання змінюється самий стиль і характер 

спілкування на кшталт «учень – учень». Змінюється функція педагога. Педагог стає організатором, 

координатором та консультантом на уроці. У грі кожен учень перестає бути непоміченим на відміну 

традиційного уроку. Від кожного вимагається нове творче починання. Для того щоб у процесі гри 

розкривався та удосконалювався творчий потенціал особистості, можна використовувати різноманітні 

творчі завдання, що впливають на можливі здібності особистості: інтелектуально-логічні, інтелектуально-

евристичні, комунікативно-творчі. Завдяки цьому в процесі гри формуються якості творчої особистості: 
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допитливість, спостережливість, розвивається уява і фантазія, мислення стає індивідуально-неординарним. 

У результаті урок із буденності переростає у творчість, що дозволяє вирішувати такі цілі навчання, як 

розвиток пізнавального інтересу до курсу географії та виникнення та формування всебічно розвиненої 

особистості [1]. 

Навчальна гра як педагогічна технологія дає позитивний результат лише за умови її серйозної 

підготовки, коли активні і учні, і вчитель [2]. Особливе значення має добре розроблений сценарій гри, де 

чітко позначені навчальні завдання, кожна позиція гри, позначені можливі методичні прийоми виходу зі 

складної ситуації, сплановані способи оцінки результатів. 

У грі актуалізуються функції особистості. Якщо традиційно освітній процес пов'язані з передачею – 

отриманням інформації, обробкою певної системи репродуктивних умінь, то у грі учасник ставить собі за 

мету, відбирає цілеспрямовано матеріал, у своїй він не лише за свою поведінку, але ньому висить тягар 

відповідальності за успіх всієї групи. У грі відбувається рефлексування, самоорганізація, учень приймає 

рішення, за яке він відповідає, гра передбачає творчий початок. 

Висновки. При переході до інформаційного суспільства все більш важливим для педагога стає 

залучення учнів до самостійної роботи для досягнення заданої якості навчання в умовах модернізації 

освіти, реалізації сучасних технологій навчання, розвитку учнів культури самоосвіти, самоорганізації та 

самоконтролю. Таким чином, сучасний стан навчання школярів диктує необхідність пошуку нових шляхів 

підвищення якості їхньої теоретичної підготовки, готовності до самостійної творчої праці, а головне – 

засобів та методів, у тому числі – засобів та методів навчання. 

Протягом останніх років ігрові педагогічні технології досить широко проникли в педагогічну 

практику. Ігрова форма навчання є найбільш вдалим і перспективним нововведенням останніх років. У 

процесі ділової дидактичної гри розвивається цілеспрямованість, активність, динамічність та 

продуктивність мислення, міцність та оперативність пам’яті, прагнення до досконалості та віра у свої сили. 

З дидактичної точки зору ігрове навчання перспективне тим, що не протистоїть сучасним педагогічним 

теоріям і може стати однією із форм інтегрованого навчання. 

Можна зробити висновок про те, що дуже важливо застосовувати на уроках географії ігрові 

технології, адже це не тільки робить різноманітнішим навчальний процес, а й учить дітей шукати вихід із 

нестандартної ситуації, застосовувати в ході своєї діяльності різні способи для вирішення поставленого 

завдання. А це, безперечно, стане в нагоді їм у подальшому життєвому шляху. 
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ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

Стаття присвячена аналізу сутності поняття «інклюзивне навчання». Досліджено основні 

етапи впровадження інклюзивного навчанняза кордоном. Проаналізовано основні напрями 

спеціального навчально-реабілітаційного супроводу здобувачів освіти з особливими освітніми 

потребами у закладах вищої освіти. Ключові слова: інклюзивне навчання, заклад вищої освіти, 

принципи інклюзивного навчання, спеціальний навчально-реабілітаційний підрозділ, група психолого-

педагогічного супроводу. 

 

В сучасних умовах одним із пріоритетних напрямів реформування вищої освіти України є 

впровадження інклюзивного навчання, в основу якого покладена ідея однакового ставлення до всіх 

людей у процесі навчання, яка виключає будь-яку дискримінацію, натомість створює спеціальні 

умови для осіб з особливими потребами.  

У Законі України «Про освіту» інклюзивне навчання визначається як система освітніх послуг, 

гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності 

людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників. Звісно, для 

успішної його організації потрібно створити інклюзивне освітнє середовище як сукупність умов, а 

також способів і засобів їх створення для спільного навчання, виховання й розвитку здобувачів 

освіти з урахуванням їх потреб і можливостей. 

Зауважимо, що за кордоном інклюзивна освіта була введена в 1970-х роках, а отже, має свою 

історію, максимально розвинені форми, а теоретичний і практичний досвід реалізації ідеї інклюзії у 

таких країнах, як Велика Британія, Данія, Німеччина, Італія, Швеція, Сполучені Штати Америки та 

ін. позитивно впливає на вдосконалення освітніх систем в багатьох країнах світу. 

Основними етапами впровадження цього виду освіти за кордоном є: 

1) до середини XVIII ст. – повне заперечення права дітей із обмеженими можливостями на 

освіту (соціальна і педагогічна сегрегація);  

2) середина XVIII – початок XX ст. – зародження ідеї інклюзивної освіти й перші виборчі 

спроби її реалізації;  

3) 40-і рр. XX – 90-і рр. XX ст. – експериментальні пошуки у сфері інклюзивної освіти;  

4) з 1994 р. XX ст. до сьогодення – офіційне визнання інклюзивної освіти та її активний 

розвиток.  

Україна теж включилася у цей важливий процес. 

Пріоритетними напрямами розвитку інклюзивної освіти в Україні є: збільшення частки 

закладів освіти, де організовано інклюзивне навчання; зростання кількості асистентів вихователя для 

закладів дошкільної освіти, учителя для закладів загальної середньої та професійної (професійно-

технічної) освіти; розбудова сучасного, безпечного, інклюзивного й комфортного освітнього 

середовища в закладах освіти; створення нового освітнього простору в закладах загальної середньої 

освіти відповідно до принципів мотивувального і креативного дизайну, технологічності та 

інклюзивності; організація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників різних рівнів 

освіти щодо роботи з дітьмиз особливими освітніми потребами.  

За даними Міністерства освіти і науки України, у закладах професійної, професійно-технічної 

і вищої освіти інклюзивне навчання запроваджено лише у 2019/2020 навчальному році. Зокрема, у 

цей період інклюзивне здобували освіту 1 312 студентів з особливими освітніми потребами. За 

даними Державної служби статистики України, на початку 2019/2020 навчального року у коледжах, 

технікумах, училищах навчалося 3 274 особи з особливими освітніми потребами, а в університетах, 

академіях, інститутах – 10 714.  

У той же час обсяги субвенціїна надання підтримки особам із особливими освітніми 

потребами становили: у 2017 р. – 209,46млн грн; у 2021 р. – 504,4 млн грн. Вказане дуже важливо, бо 

процес інклюзивного навчання в закладах вищої освіти сприяє задоволенню однієї з актуальних 

потреб студентів з особливими освітніми потребами – ефективній соціалізації. Завдяки державним 

коштам стає можливим забезпечення оптимальних засобів і ресурсів, необхідних для формування 

навичок професійної і громадської діяльності. 
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Правову основу інклюзивного навчання в закладах вищої освіти України становлять 

Декларація Організації Об'єднаних націй про права людини, Конвенція Організації Об'єднаних націй 

про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти, Конституція України, закони України «Про освіту», 

«Про вищу освіту» та ін.  

Однак першим законодавчим актом, що внормував створення рівних можливостей для 

студентів з обмеженими можливостями в здобутті ними вищої освіти нарівні зі здоровими 

однолітками, був Указ Президента України «Про Національну програму професійної реабілітації та 

зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001-2005 роки» від 13.07.2001 р. 

№ 519/2001.  

Згодом, 10 липня 2019 р., видано Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти». Цим документом 

визначаються організаційні засади інклюзивного навчання у закладах вищої освіти (незалежно від 

форми власності й підпорядкування) із метою реалізації права осіб із особливими освітніми 

потребами на здобуття якісної вищої освіти і з урахуванням потреб і можливостей таких осіб. 

Примітно, що згідно з приписами Постанови передбачають створення інклюзивного освітнього 

середовища; застосування принципів універсального дизайну в освітньому процесі тощо.  

Нині в закладах вищої освіти України інклюзивна освіта провадиться з дотриманням таких 

принципів: 

1) цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень; 

2) кожна людина здатна відчувати і думати;  

3) кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою;  

4) всі люди потребують один одного;  

5) справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємин;  

6) всі люди мають потребу в підтримці і дружбі;  

7) для всіх осіб з особливими освітніми потребами досягнення прогресу відбувається швидше 

в тому випадку, якщо вони роблять те, що можуть, ніж в тому, коли виконують те, що не в змозі;  

8) різноманітність підсилює всі сторони життя людини. 

Із метою організації інклюзивного навчання у закладі вищої освіти створюється спеціальний 

навчально-реабілітаційний підрозділ або група психолого-педагогічного супроводу. До їх складу 

залучаються представники адміністрації, науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти та 

інші фахівці за потреби.  

Спеціальний навчально-реабілітаційний супровід здобувачів освіти з особливими освітніми 

потребами у закладах вищої освіти передбачає: 

 навчально-організаційний супровід – допомогу учасникам освітнього процесу в організації 

освітнього процесу, написання й моніторинг виконання індивідуального навчального плану 

здобувача освіти з особливими освітніми потребами, організацію індивідуальних консультацій тощо; 

 психолого-педагогічний (психолого-андрагогічний) супровід, який включає надання 

психологічної та педагогічної допомоги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами під час 

освітнього процесу. Він розпочинається на етапі вступу до закладу вищої освіти і здійснюється 

упродовж усього терміну навчання. 

 соціальний супровід, тобто вживаються заходи щодо створення умов для соціальної та 

соціально-побутової підтримки здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, у тому числі 

надання інформації та допомоги у влаштуванні в гуртожиток, отриманні технічних засобів 

реабілітації, працевлаштування, комунікації з людьми, організації волонтерської допомоги для 

підтримки таких здобувачів освіти.  

Основна мета цього супроводу – забезпечення інтеграції студентів з інвалідністю в 

університетське середовище, активна їх участьв організації та проведенні акцій, ярмарок і соціальних 

заходів, співпраця з представниками закладів соціального захисту населення, забезпечення їх 

активного соціального життя, формування почуття власної гідності й поваги оточуючих до них, 

сприяння їх самоактуалізації, самовдосконаленню, повній соціалізації. 

Отже, в Україні інклюзивне навчання, яке є одною із основних форм реалізації права на освіту 

для осіб з особливими потребами, має стати у закладах вищої освіти повноцінною системою із усіма 

ключовими компонентами, визначеними механізмами забезпечення спеціальних умов і принципами 

адаптації освітнього цифрового простору. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ В АМЕРИЦІ 

 

Стаття присвячена політичній рекламі як одній із форм соціальної комунікації. Розглядається 

відмінність реклами в США. Пропонується досвід використання реклами в США для інших країн, в тому 

числі, для України. Ключові слова: реклама, політична реклама, соціальні комунікації, реклама в США. 

 

Політична реклама являє собою одну із форм комунікації сучасного суспільства, невід’ємною 

складовою політики є масові комунікації. Політика більшою мірою потребує спеціальних засобів 

інформаційного обміну встановлення та підтримання постійних зв’язків між виборцями та політиками. 

Політика неможлива без опосередкованих форм спілкування та спеціальних засобів зв’язку. Цим 

інструментом виступають ЗМІ, які відіграють помітну роль, діють як фільтр. Перебуваючи між владою та 

суспільством, активно видозмінюючи та формуючи політику, ЗМІ є активним учасником процесу 

формування політики, який максимально активізується у виборчому процесі. Масмедіа є своєрідним 

орієнтиром у виборі політичних симпатій аудиторії, а масмедійний контент адресований аудиторії 

формує ставлення цієї аудиторії до дійсності. Політична реклама також перетворилася на складову 

частину будь-якого політичного товару без якої той просто не зможе існувати у сучасному просторі 

політичної влади. Політичний час в деяких випадках став рекламним, а взаємодія акторів у боротьбі за 

владу насичена постійними презентаціями політичних товарів. Політична реклама як вид соціальної 

комунікації має свій відповідний комунікативний вплив, в основі якого є імідж на електоральні 

настановлення, а також лежить його проективна здатність побудови образу бажаного майбутнього іміджу 

політика, що виступає в політичній комунікації посередником між лідером і електоратом. Імідж постійно 

відтворює сам суб’єкт і ті засоби комунікації, що можуть бути дієвими. Специфічною сутнісною ознакою 

іміджу є його здатність передавати стислу основну інформацію про політичного діяча, яка відповідає 

очікуванням електорату. Україна націлена на демократичні вибори і тому тема політичної реклами, 

запозичення позитивного досвіду зарубіжних країн є актуальною для нашої держави, для тих держав, які 

потерпають від тоталітарного режиму. 

Реклама буває різна, і сьогодні вона стосується майже всіх сфер нашого життя. Але якщо значна 

частина реклами пов’язана з сучасною торгівлею та споживчого суспільства, існує й інша галузь реклами, 

що також важлива для життя людей, це – політична реклама. 

Ймовірно, жоден вид мистецтва ніколи не був таким проникливим, входячи у світ людей усіх нації, 

рас, вік, стать і рід занять. Студенти читають підручники, підлітки збирають журнали, художники купують 

альбоми, домогосподарки дивляться серіали, діти дивляться мультфільми – і всі вони зустрічаються з 

рекламою. Реклама стала розповсюдженою в сьогоденні. 

Найдавнішою рекламою в США є реклама з вуст у вуста, яка була відома ще за часів перших 

цивілізацій. Скульптури та портрети також відносяться до найдавніших видів реклами. Пізніше з’явилася 

зовнішня реклама, карикатури, плакати, оголошення в газетах, фотографії, листівки, сувенірна продукція, що 

використовуються для просування політичних програм і діячів. Найсучасніші та всеосяжні засоби політичної 

реклами з’явилися у ХХ ст. та розвивалися у XXI ст.: реклама на радіо, телебаченні та реклама в Інтернеті. 

У США політична реклама кардинально відрізняється від реклами в країнах Європи та Азії. 

Багаторічні традиції країни з обранцем президента сформувався певний шаблон реклами політичних 

кампаній і кандидатів. 

Традиційне використання зовнішньої реклами в США не розвинене. Навколишнє середовище суворо 

контролюється, тому різні банери і плакати не видно над дорогами, на рекламних щитах тощо. Однак будь-

який власник саду, будинку чи магазину, має всі права вивішувати будь-що, що він хоче, просуваючи 

кандидата чи партію, якій він віддає перевагу. 

Америка, ймовірно, найбільш залежна від телебачення країна в світі, і політики сміливо 

використовують цей факт. Величезні суми грошей, що обчислюються мільярдами доларів витрачаються на 

вибори президента, конгресів та губернаторів. Деякі люди підкреслюють, що для телевізійної реклами 

характерна пряма подача інформації, але розумніше було б сказати, що конкуренти не соромляться хвалити 
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себе і відкрито поливати брудом опонентів. У рекламі часто вставляють цитати з федеральних і місцевих 

газет, вирваний з будь-якого контексту. 

Іноді використовується підхід, коли звичайні люди говорять про кандидатів або членів їхніх сімей. 

Підтримка рідних, образ ідеального сім’янина є важливою частиною виборчої кампанії будь-якої 

американської людини-політику. 

Самий незвичайний для інших країн і при цьому дуже популярний і ефективний вид політичної 

реклами в США – це мітинги політиків по всій країні. Кандидати відвідують різні штати та міста, 

влаштовуючи зустрічі зі своїми виборцями, відвідуючи школи, університети та вдаючись до підтримки 

відомих ЗМІ. Іноді влаштовують автограф- та фотосесії і серйозні політики часто їздять «на гастролі», 

знаючи, що таке може вирішити їх долю. Саме під час такого мітингу Джона Кеннеді (35-й президент 

США) було вбито в Далласі в 1963 році [1]. 

Отже, у США кожен з кандидатів так чи інакше намагається утвердити особистий контакт із якомога 

більшою кількістю виборців, самостійно чи через їхніх найближчих соратників. Одним з основних видів 

політичної реклами в США є пряма платна політична реклама на федеральних і приватних каналах.  

Досвід зарубіжних країн має бути проаналізований та може бути застосований в теорії та практиці 

рекламного процесу в Україні за його очевидної користі для держави, суспільства, людини. 
 

Джерела 

1. BBC NEWS Україна, Убивство Кеннеді: що нового у розсекречених документах, 2021. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-59800300  
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Анотація. Компетентнісний підхід переживає сьогодні новий етап, на якому буде потрібно деяке 

повернення до його початкового положення, відмінним від положень кваліфікаційного підходу. Сенс такого 

кроку бачиться в тому, щоб підвищити роль і ускладнити завдання особистісного розвитку майбутніх 

фахівців. Для майбутніх юристів ключовими компетенціями повинні стати методологічна, етична, 

комунікативна та інформаційна Ключові слова: компетентнісний підхід, ключові компетенції, професійна 

підготовка, майбутні юристи, заклад вищої освіти. 

 

Актуальність. Пріоритетна роль в утвердженні ідеалів рівності, свободи і справедливості в 

суспільстві належить юристу, оскільки через його діяльність реалізується державна політика, спрямована на 

захист прав та інтересів громадян, правове виховання й освіту. Проте між проголошеними демократичними 

цінностями та реальним станом їх реалізації існує значна невідповідність, яка породжує такі тенденції, як: 

збільшення злочинів, скоєних досить часто навіть тими, хто знає закон, зловживання владними 

повноваженнями, винесення несправедливих судових рішень тощо. 

У зв’язку із цим актуальною стає проблема забезпечення правоохоронних органів, установ і 

організацій професійно компетентними кадрами, діяльність яких має відповідати моральним нормам, 

загальнолюдським цінностям, що, у свою чергу, зумовлює необхідність формування в майбутніх юристів 

професійно значущих якостей, завдяки яким вони зможуть втілювати ідеї гуманізму, створювати соціально-

правову державу, відроджувати демократичні цінності [14]. 

Огляд джерел. В останній час у працях науковців значна увага приділяється професійній підготовці 

юристів (В. Я. Бобров, Т. Б. Поясок, С. В. Федорова, І. Г. Хангельдієва, Е. Л. Харчевникова). Як свідчать 

результати теоретичного аналізу, проблема підготовки майбутніх юристів в сучасних умовах є ще 

недостатньо дослідженою у педагогічній теорії та педагогічній практиці. При цьому зміст навчальних 

дисциплін не повною мірою відповідає сучасним темпам розвитку інформаційних технологій; недостатня 

увага приділяється самостійній роботі студентів при вивченні дисциплін юридичного спрямування; окрім 

того, студенти не завжди володіють навичками роботи майбутнього спеціаліста юриста у всіх її формах. 

Все це знижує рівень розвитку компетентності майбутнього юриста 

Мета: проаналізувати ключові компетенції в професійній підготовці майбутніх юристів у закладах 

вищої освіти України.  

Виклад основного матеріалу. В проекті напрацьованому Міністерством освіти України спільно з 

Міністерством юстиції України «Концепції розвитку юридичної освіти» (Концепція) (2019) відзначається, 

що метою юридичної освіти – формування компетентностей, необхідних для розуміння природи і функцій 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-59800300
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права, змісту теоретичних засад (доктрин), принципів і основних юридичних інститутів, застосування 

права, а також меж юридичного регулювання різних суспільних відносин. Здобувачі юридичної освіти 

повинні бути готові до захисту прав людини та основоположних свобод, утвердження верховенства права, 

будучи відданими принципам людської та професійної гідності, справедливості, рівності, неупередженості, 

незалежності, співпереживання та дотримання високих етичних стандартів [12]. 

Метою Концепції є створення умов для модернізації змісту юридичної освіти, спрямованих на:  

- встановлення стандартів вищої юридичної освіти для досягнення стратегічних пріоритетів реформи 

правосуддя в Україні; 

- відповідність освіти сучасним очікуванням і викликам суспільства; 

- підвищення конкурентоспроможності випускників правничих шкіл на ринку праці; 

- формування ґрунтовних теоретичних знань та практичних компетентностей правників; 

- підвищення рівня обізнаності щодо питань професійної етики та прав людини; 

- розуміння фундаментальної ролі правника в утвердженні верховенства права через захист прав і 

свобод людини [12]. 

Таким чином, положення запропоновані даною Концепцією орієнтують вищу школу гнучко і 

оперативно реагувати на вимоги ринку праці та активно брати участь у формуванні соціального замовлення 

на підготовку кваліфікованих кадрів. 

Згідно із зазначеними тенденціями вітчизняні виші активізують зусилля щодо впровадження ідей 

компетентнісного підходу до підготовки фахівців: розробляється нове покоління стандартів вищої 

професійної освіти; в форматі компетенцій описуються вимоги до результатів освіти і змістом основних 

освітніх програм; завдання та перспективи компетентнісного підходу обговорюються на рівні 

методологічних семінарів. 

Компетентнісний підхід переживає сьогодні новий етап, на якому буде потрібно деяке повернення до 

його початкового положення, відмінним від положень кваліфікаційного підходу. Сенс такого кроку 

бачиться в тому, щоб «підвищити роль і ускладнити завдання особистісного розвитку майбутніх 

фахівців» [3, с.139]. Однак, незважаючи на багаторічний досвід вивчення компетентнісного підходу і 

посилення його ролі в сучасній професійній освіті, дослідники не прийшли до загальноприйнятого 

визначенню компетенцій, так само як не дійшли єдності в розумінні сутності ключових компетенцій.  

В тематиці науково-педагогічних досліджень, присвячених вищій професійній освіті, формулювання 

з поняттям «компетентність» і «компетенція» до теперішнього часу звучать як тотожні. У вкрай широкому 

діапазоні знаходиться також атрибутивно-об’єктний супровід компетенцій: «професійна комунікативна 

компетенція», «професійно-технологічна компетенція», «академічні компетенції», міжкультурна 

компетенція»та ін. Все це ускладнює реалізацію компетентнісного підходу до підготовки майбутніх 

юристів у закладах вищої освіти (ЗВО).  

Як бачимо, проблема компетентнісно-орієнтованого навчання і виховання майбутніх юристів стоїть 

досить гостро. 

Професійна компетентність юриста є інтегративним особистісним утворенням теоретичних знань, 

практичних умінь, професійно значущих якостей, досвіду, що забезпечує ефективне виконання завдань 

юридичної діяльності та є основним критерієм професійного розвитку особистості. Професійно 

компетентний юрист – це той, хто здатний здійснювати юридичну діяльність на високому рівні не тільки з 

позиції права, а й моралі, досягаючи позитивних результатів у сфері правового врегулювання суспільних 

відносин, захисту прав та свобод людини. Серед загальних компетенцій часто називають «уміння 

працювати в команді», «уміння здобувати нові знання», «знання та готовність до використання 

інноваційних ідей». Загальні компетенції є в достатній мірі універсальними для різних напрямків 

підготовки випускників, і на етапі розробки моделі доцільно виділити та погодити необхідний мінімум 

компетенцій, що становлять «універсальне ядро» підготовки сучасного фахівця. У першу чергу мова йде 

про соціально-особистісні та організаційно-управлінські компетенції, що характеризують взаємодію 

людини із суспільством і іншими людьми, його вміння планувати свою діяльність, приймати управлінські 

рішення [3,10]. 

В цілому можна сказати, що проблема компетентнісно-орієнтованої підготовки майбутніх юристів у 

ЗВО, включаючи, процес формування у них ключових компетенцій, вимагає більш ґрунтовного розгляду. 

Серед принципових протиріч, що випливають з викладеного, ми повинні назвати наступні: між великим 

об’ємом педагогічних досліджень з теорії і практики компетентнісного підходу до професійної освіти 

зберігаються різночитаннями в розумінні суті ключових компетенцій майбутніх фахівців; між потребою 

юридичних вишів і факультетів в переході на копетентністну модель професійної освіти і недостатньою 

вивченістю особливостей формування ключових компетенцій у майбутніх юристів; між усталеною 

науково-дослідницькою практикою використання педагогічних моделей в системі освіти і не розробленістю 
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моделі формування ключових компетенцій майбутніх юристів; між наявним технологічним потенціалом 

вищої школи і не вирішеністю проблеми форм і методів навчання майбутніх юристів, які оптимізують 

процес формування у них ключових компетенцій. 

Зазначені суперечності зумовили тему нашого дослідження. Однією з умов реалізації 

компетентнісного підходу в сучасній системі вищої професійної освіти є розробка інваріантного переліку 

освітніх результатів, які відображали б найбільш загальні і: обов’язкові вимоги до майбутніх спеціалістів 

тієї чи іншої професійної області. У проекті нового покоління державних стандартів такий перелік 

пропонується розглядати як ключові компетенції і вважати основою ефективної професійної діяльності. 

Передбачається, що оволодіння, ключовими компетенціями дозволить забезпечити майбутньому фахівцю 

професійне становлення [6, с.78; 13, с. 130]. В процесі дослідження ми встановили, що ключові компетенції, 

характеризуються стійкістю мотивів професіонального саморозвитку майбутніх фахівців і засновані на 

досвіді їх професійно-орієнтованої, діяльності. Джерелом змісту ключових компетенцій майбутніх юристів 

є обумовленість юридичної діяльності феноменом права, високий рівень соціальної відповідальності 

юристів, специфіка комунікативної та інформаційної складових юридичної діяльності [4,с.131]. 

Відповідно, для майбутніх юристів ключовими компетенціями повинні стати методологічна, етична, 

комунікативна та інформаційна [10, с. 167]. 

В основі методологічної компетенції лежить здатність студентів до аналізу і синтезу правових явищ. 

Етична компетенція пов’язана з підвищеною відповідальністю за наслідки професійних і соціальних 

дій [15, с.191]. 

Комунікативна ‒ компетенція, відображає особливі форми соціальної практики юристів, які 

сприяють стабілізації правовідносин і ґрунтуються на різних прийомах вербальної і невербальної 

комунікації [9, с. 183] . 

Інформаційна компетенція полягає в ефективній організації і використанні інформаційних ресурсів в 

сфері правовідносин [1, с. 26]. 

Специфіка, формування ключових компетенцій у майбутніх юристів обумовлена, перш за все, роллю 

і місцем правовідносин в системі соціального устрою, а також високим статусом юриспруденції серед 

інших галузей науки. У зв’язку, з цим діяльнісний підхід у формуванні ключових компетенцій майбутніх 

юристів посилюється герменевтичним, в рамках якого інтегрується мотиваційний і операційний потенціал 

професійного розвитку студентів та виявляється належна увага навичкам інтерпретації правових текстів. 

Безпосередній вплив на мотиваційний фактор формування ключових компетенцій у майбутніх юристів 

здійснюється в свою чергу, за допомогою особистісно-орієнтованого підходу, який передбачає активізацію 

індивідуальних установок і переваг студентів, в сфері юридичної праці. Важлива роль відводиться 

діалоговому підходу, який виховує в майбутніх юристів здатність до етичного вибору, моральної дії, що 

додає професійного мислення студентам гуманістичний характер [2, 5, 7, 8, 16]. 

При формуванні ключових компетенцій у майбутніх юристів необхідно враховувати взаємозв’язок 

умов, характерних для освітнього середовища вишу і умов як сукупності проектованих педагогічних дій по 

оптимізації цього середовища. У структурі моделі формування ключових компетенцій майбутніх юристів 

необхідні такі складові, як соціальна детермінованість процесу, його мета і результат; теоретико-

методологічні передумови відбору змісту навчання майбутніх юристів; організаційно-змістовні етапи; 

дидактичні принципи;підходи до технологічного забезпечення; типові види, діяльності студентів; провідні 

методи їх навчання [11, с. 187]. 

Висновки. Процес формування, ключових компетенцій у майбутніх юристів повинен охоплювати 

весь період підготовки майбутніх юристів у виші. При цьому на першому і другому курсах переважно увагу 

доцільно приділяти формуванню методологічного та етичної компетенцій; на другому і-третьому курсах ‒ 

комунікативної і інформаційної компетенцій; на четвертому курсі і магістратурі раніше отримані освітні 

результати повинні інтеріоризуватися в професійній свідомості майбутніх юристів. У зв’язку з цим 

технологічно оптимальними будуть такі методи навчання, як метод модерації, метод тренінгу, метод кейс-

стаді, метод імітаційного моделювання, метод проектів. Одночасно повинні оновитися підходи до 

проходження практики, що досягається за рахунок стимулювання рефлексивного досвіду студентів і 

посилення обсягу реальної їх професійної діяльності на базі юридичних клінік та консультацій. 
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PREPARATION OF FUTURE SPECIALISTS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS FOR 

PROFESSIONAL ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF THE INFORMATION SOCIETY 

 

The article analyzes the peculiarities of the use of information and communication technologies in the field 

of physical education and sports. It was determined that the use of the latest information and communication 

technologies, along with traditional means, reveals all the potential aimed at increasing the efficiency of the 

educational process and practical coaching activities, with statistical collection and data processing, 

popularization of the latest software. Keywords: information and communication technologies, physical culture, 

sport, educational process, education. 

 

Relevance of research. The modern period of information society development is characterized by the rapid 

development of information and communication technologies, which are used in many areas of human activity. In 

this regard, issues related to the main areas of use of modern information and communication technologies in 

physical education and sports are particularly relevant. 

Review of sources. Ukrainian pedagogical science has a considerable collection of scientific and 

methodological works devoted to the use of information technologies in the educational process, in particular: 

problems of the use of information technologies in the educational process were considered in the works of 

H. Haiduchka, P. Sikorskyi, S. Honcharenko, O. Kabardin; the application of information and communication 

technologies in the field of physical culture and sports was studied by V. Vyshnevetska, S. Ermakov, 

L. Ivashchenko, E. Karabanov, S. Kanishevskyi, O. Kotova, Yu. Chovnyuk, V. Kramskikh, N. Naumova, 

I. Oghirko, E. Pyrogova, N. Strashko, R. Raevsky, O. Tymoshenko, O. Skali, L. Sushchenko, V. Shandrygos, 

O. Shinkaruk. 

The purpose of the research: to determine the peculiarities of the use of information and communication 

technologies in physical culture and sports. 

Presenting main material. For free orientation in information flows, a modern specialist of any profile 

must be able to receive, process and use information with the help of computers, telecommunications and other 

means of information technology. In Ukraine, as in other countries, the process of forming an information society is 

taking place, one of the tasks of which is the informatization of the field of physical culture and sports [1, 7]. 

In the context of the Concept of the «New Ukrainian School» (2016), the school should teach children to use 

the knowledge and skills acquired in the learning process to solve everyday problems and life situations, so physical 

education should become a student's habit. Movement, competition, self-affirmation are the natural essence of 

physical culture and sports [5]. 

https://mon.gov.ua/
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Physical education and mass sports in the field of higher education are aimed at providing students with the 

need to independently master the knowledge and skills and skills of managing the physical development of a person 

by means of physical education and training, to apply the acquired values in the life of future professionals [6]. 

First, the introduction of information and communication technologies in education significantly accelerates 

the transfer of knowledge and the accumulated technological and social experience of mankind not only from 

generation to generation, but also from one person to another. 

 Secondly, modern information and communication technologies, increasing the quality of education, allow 

a person to more successfully and quickly adapt to the environment and social changes that are taking place. 

Thirdly, the active implementation of these technologies in education is an important factor in creating an 

education system that meets the requirements of the information society and the process of reforming the traditional 

education system. Currently, it is already impossible to imagine the development of modern society and production 

without information and communication technologies. 

Information and communication technologies help to implement personally-oriented training and education 

of the student, which will contribute to the development of the personality, its intellectual and spiritual potential. 

But it is also necessary to take into account the fact that no matter what properties this or that means of education 

possesses, first of all, primary didactic tasks, peculiarities of the educational process, determined by certain goals of 

education [3, 4]. 

Modern pedagogical technologies, in particular the use of new information technologies, Internet resources, 

allow the teacher to achieve maximum results in solving many tasks. The future depends on the use of information 

technologies. Sooner or later, the use of computers in educational activities will become a mass, everyday 

phenomenon. 

The analysis of scientific and pedagogical literature [1,3,3,4,8,9] showed that the main directions of the use 

of information technologies in physical culture and sports should be aimed at the development of personality and 

training of future specialists in physical culture and sports for work in conditions of the information society; the 

implementation of a social order for specialists in the field of physical culture and sports, due to the informatization 

of the field of physical culture and sports; intensification of all levels of educational and training processes. 

We believe that it is rational to use information and computer technologies for the purpose of 

communicating knowledge, modeling educational, training and competitive situations, conducting training and 

monitoring the results of training; as a means of organizing intellectual leisure. 

It is possible to single out directions for the use of information technologies in physical education and sports. 

Therefore, information and computer technologies are used: 

‒ as a means of learning, improves the teaching process and increases its effectiveness. 

‒ as a means of automating control processes, correcting the results of educational and educational and 

training activities and computer testing of physical, mental, functional and psychological states of the person 

involved; 

‒ as a means of automating the processes of processing the results of competitions and scientific research; 

‒ as a means of organizing intellectual leisure, developing games; 

‒ in advertising, publishing and business activities in the field of physical culture and sports; 

‒ when organizing monitoring of the physical condition and health of various population groups [3]. 

Conclusions. The use of the latest information and communication technologies, along with traditional 

means, reveals all the potential aimed at increasing the effectiveness of the educational process and practical 

coaching activities, with statistical collection and data processing, promotion of the latest software. 

Prospects for further research consist in studying the peculiarities of the use of information and 

communication technologies in the physical education of students of a special medical group. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ 

 

Включення в курс хімії екологічного компонента при системному розгляді хімічних і екологічних 

знань на заняттях в університеті та уроках в загальноосвітній школі шляхом багатостороннього розгляду 

об’єктів, вирішенні екологізованих завдань, виконання екологічно орієнтованих лабораторних та 

практичних робіт викликає інтерес у здобувачів вищої освіти та учнів до питань, що розглядаються, 

посилює мотивацію вивчення хімії і підвищує ефективність засвоєння системи хімічних знань. Ключові 

слова: екологізація освіти, заняття з хімії, учні, урок хімії, заклад вищої освіти, здобувач вищої освіти. 
 

Актуальність. Прискорений розвиток виробництва та господарська діяльність, у процесі яких 

людина вичерпує та забруднює дедалі більше природних ресурсів, зумовили порушення рівноваги в 

навколишньому природному середовищі. Гармонійні стосунки людини і Природи є запорукою 

життєздатності і здоров’я людської цивілізації. XXІ століття, на жаль, характеризується різким порушенням 

рівноваги природного середовища, що зумовлюється некерованою науково-технічною діяльністю, 

хижацьким природокористуванням та порушенням норм експлуатації природних ресурсів, 

неконтрольованим землекористуванням, розширенням рамок урбанізації, переважанням матеріальних 

потреб над духовними, відсутністю контролю з боку відповідних державних органів за дотриманням норм 

природокористування тощо. Причинами такого стану довкілля є і «відсутність сформованого екологічного 

світогляду людини, недосконалість природоохоронних компетенцій усіх верств населення, недостатність і 

затеоретизованість екологічного виховання на всіх рівнях освіти» [1]. 

Мета: проаналізувати новітні підходи до екологізації хімічної освіти у закладах вищої освіти та 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Огляд джерел. Проблема формування й розвитку екологічної культури, екологічного світогляду, 

екологічного мислення, екологічної компетентності майбутнього вчителя перебуває в центрі уваги 

досліджень вітчизняних і зарубіжних учених (Ю. Бойчук, Ф. Вольвач, Г. Глухова, В. Гузь, І. Дробноход, 

С. Іващенко, А. Крамаренко, В. Крисаченко, Я. Логвінова, Г. Науменко, В. Плющ, С. Совгіра, Г. Тарасенко 

та ін.), які обґрунтували теоретичні й методичні засади цих процесів. 

Виклад основного матеріалу. Зміст терміну «екологізація» включає розгляд оптимальних та 

гармонійних взаємодій людини (суспільства) і природи [2, 3, 5, 7, 8, 9]. Від так його комбінують у вигляді 

понять «екологізація світогляду», «екологізація виробництва», «екологізація наук», «екологізація 

свідомості», «екологізація мислення», «екологізація освіти», «екологізація світовідчуття», «екологізація 

потреб», «екологізація поведінки» та інше. 

При екологізації системи освіти слід передбачити впровадження екологічних ідей, понять, принципів 

до змісту дисциплін, які дозволять підготувати екологічно грамотних фахівців різного профілю. А тому 

важливо, щоб цей процес проник і в освітню і у виховну діяльність, а на останок сучасні екологічні ідеї та 

цінності будуть проявленні у різних сферах суспільства, тобто відбудеться його екологізація [6]. 

Стратегічною метою освіти має стати екологічне мислення, основу якого становлять наукові знання, 

екологічна культура та етика. Тема екологічної свідомості має ототожнитися зі світовими життєвими 

цінностями. Екологічна свідомість вимагає підкріплення почуттям, емоційно цілісним, глибоко моральним 

ставленням до природи, суспільства, людей. Сучасна екологічна освіта має бути спрямована в майбутнє, 

спиратися на ідеї гармонії природи та людини, стійкого розвитку біосфери, сприяти подоланню наявних у 

суспільстві стереотипів шляхом формування духовної, моральної, екологічно освіченої особистості та 

створювати умови для її розвитку та, нарешті, стати фактором соціальної стабільність суспільства [3, с.20]. 
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Але такі засади не зайві і при шкільній освіті. Хімія як навчальний предмет під час уроків озброює 

знаннями та вміннями «правильного», обережного поводження з речовинами. Якби ці вміння, які 

передбачені програмою МОН, не лише формувалися, але були сформовані та закріпленні у навичках, 

значна кількість екологічних проблем взагалі б не стояла перед людством. Таке можливо через посилення 

частки роботи учнів з реактивами, що не може еквівалентно замінити перегляд реакцій з відеоматеріалів чи 

демонстрації вчителем. Інакше кінцевим результатом цього освітнього процесу ми маємо формування 

хемофобії. Тому, щороку екологічні проблеми збільшують свою чисельність. 

Основна мета екологічної освіти та виховання у школі – підвищити екологічну обізнаність учнів, 

виховувати та навчати учнів, чутливих до екологічних проблем, та навчати і розвивати практичні навички 

учнів у галузі охорони та збереженні навколишнього середовища. Для досягнення цієї мети необхідно 

дотримуватися таких основних принципів: навчати учнів про навколишнє середовище – усвідомлювати 

місцеві, регіональні, національні та глобальні екологічні проблеми; виховувати учнів за допомогою 

навколишнього середовища – розвивати такі навички учнів, які допоможуть вирішувати проблеми 

навколишнього середовища; виховувати учнів для навколишнього середовища – розвивати позитивні позиції, 

заохочувати учнів брати безпосередню участь в охороні та покращенні навколишнього середовища [5, с.11]. 

Згідно «Концепції екологічної освіти в Україні» (затверджена Рішенням Колегії МОН України 

№ 13/6-19 від 20.12.01) складовими компонентами екологічної освіти визначено екологічні знання, 

екологічне мислення, екологічний світогляд, екологічна етика [3]. Відповідно кожний компонент 

характеризує рівень екологічної зрілості [4]: початковий (елементарний чи інформативно-підготовчий) 

передбачає набуття екологічних знань, уявлень дошкільного рівня; основний (базово-світоглядний) – 

набуття вмінь керуватися одержаними знаннями задля недопущення забруднення довкілля на побутовому 

рівні; вищий, профільно-фаховий (світоглядно-зрілий) – глибоке усвідомлення і практичну реалізацію цих 

знань та вмінь на всіх рівнях життя, особливо вищих. 

Такий умовний рівневий поділ слід також враховувати у навчальних планах підготовки фахівців 

різного профілю, особливо приділяючи увагу екологічній підготовці спеціалістів управлінського апарату.  

Висновки. Проблема екологізації шкільної та університетської хімічної освіти на різних її рівнях 

потребує подальшого вивчення. Вбачаємо необхідним включити до змісту дисциплін при фаховій 

підготовці майбутніх вчителів власне екологічні підпитання щодо утилізації шкідливих факторів, 

зменшення антропогенного навантаження на довкілля, природоохоронних заходів, пов’язаних з 

майбутньою професійною діяльністю, щоб отримання знання майбутні вчителі змогли застосувати у своїй 

подальшій професійній діяльності [6]. 
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THE STATE OF HEALTH OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AS A 

CRITERION FOR ADAPTATION TO PHYSICAL EXERTION 

 

The article is devoted to the extremely relevant topic of researching the state of health of students of higher 

education institutions as a criterion for adaptation to physical exertion. In our research, we used the following 

methods: assessment of the harmony of physical development was carried out according to the Quetelet index, 

vegetative status was assessed according to the Kerdo index, assessment of vegetative homeostasis was carried out 

using the Macharet-Wein questionnaire. Key words: health condition of students, institution of higher education, 

criteria for adaptation to physical exertion, physical development. 

 

Relevance of research. The state of health of students, one of the representative groups of the country's 

youth, is an urgent problem of modern society. The successful training of highly qualified personnel, which ensures 

the sustainability of the economic development of the state, is closely related to the preservation and strengthening 

of health, increasing the work capacity of student youth [7]. At the same time, constantly growing requirements for 

the level of training of higher-ranking specialists, due to the increase in the flow of scientific information, the 

introduction of innovative educational technologies, lead to an overload of students. Their psycho-emotional 

tension increases, the adaptive reserves of the nervous, endocrine, and immune systems are exhausted, and the 

probability of diseases increases [3,8,9]. 

The health of young people continues to be a major social issue worldwide. In order to form the health of 

students, it is necessary to evaluate the effectiveness of the use of health markers in certain population groups, 

taking into account regional environmental conditions and the degree of work and study load [1,2,4,6]. 

Review of sources. To solve this important state task, the sphere of physical education of pupils and 

students is the most prepared, which does not require huge capital investments and a long-term solution. This is 

evidenced by the new forms of organization, teaching and general improvement of the physical education system in 

schools and higher education institutions of Ukraine developed and experimentally tested by leading scientists 

(O.S. Kuts, T.Yu. Krutsevich, R.T. Raevskyi, S.M. Kanishevskyi, V.P. Krasnov, B.M. Shiyan, V.I. Grigoriev, M.O. 

Tretyakov , S.S. Ermakov, M.M. Bulatova, Yu.O. Usachov, H.P. Hryban, etc.) of Ukraine. 

The purpose of the study was to develop a comprehensive program of objective assessment of the state of 

health, effectiveness of individual physical exercises and prevention of diseases of students. 

Presentation of research results. For 3 years, students of the 1st-2nd years of physical education (in total, 

about 300 people of both sexes, aged from 18 to 25 years old) were examined in physical education classes, 

engaged both in the main group and in sports sections, in particular, in the aerobics section. This article examines 

the state of health of students engaged in the main group (96 girls) and in the aerobics section (36 girls). 

The harmony of physical development was evaluated according to the Quetelet index (the ratio of a person’s 

weight to his height), which is translated into rating points. An express assessment of the level of health was carried 

out according to rating points: 

‒ to assess the state of the respiratory system, the vital capacity of the lungs is measured and breath-hold 

tests are performed, the excursion of the chest is evaluated and the vital index is calculated; 

‒ to assess the state of the cardiovascular system, heart rate, blood pressure at rest and after physical exertion 

are measured; 

‒ strength indicators of the hand and standing strength are used to assess physical fitness. 

The harmony of physical development according to the Quetelet index was evaluated according to a five-

point system, and each student was assigned a rating point. Rating-point 1 indicates disharmonious physical 

development, the cause of which may be deviations in height and weight. A rating score of 5 is harmonious 

development, that is, the ratio of weight and height indicators is within the norm. 

The analysis of the received data showed that in the main group, 46.3% have a rating-point of «one», 20.9% 

have a rating-point of "five"; in the aerobics section: 1 point ‒ 63%, 5 points ‒ 11.1%. The groups of examinees 

with intermediate rating points were insignificant, and for analysis we took the two most representative groups with 

the extreme values of rating points 1 and 5. 
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In students who have disharmonious physical development (1 point), deviations in the functioning of gas 

transport systems (blood circulation and breathing) are more often observed, which is manifested in a decrease in 

the rating-point according to the vital index and functional state. 

The assessment of chest excursion in disharmoniously developed people is in the range of low and medium 

values of 1-2 points, and in harmoniously developed people - in the medium and high range [5, p.210]. 

The assessment of the physical condition showed: 89% of the examined female students engaged in the 

aerobics section had an above-average vital index; 63% have an above-average strength index; 42% of which have 

maximum values. In 32% of students, the indicators of standing strength are also above the average indicators. In 

the control group of the examined, most of the students (72%) have average or below average values of these 

indicators. 

Assessment of vegetative homeostasis was carried out using the Macharet-Vain questionnaire. The analysis 

of the results of the assessment of the vegetative status of female students engaged in aerobics in the sports section 

showed that: 

‒ according to Kerdo’s vegetative index, 93% had a positive coefficient, which indicates a predominance of 

sympathetic influence, and 7% had a negative coefficient, i.e. a predominance of parasympathetic tone; 

‒ 36% of examined female students have no signs of vegetative-vascular dystonia syndrome, 43% have 

compensated disturbances (from 16 to 20 points), which was facilitated by sports, and only 21% have moderately 

expressed disturbances of vegetative homeostasis (from 21 to 30 points). 

The assessment of vegetative homeostasis in students of the control group showed the following: 

‒ in 53% the sympathetic nervous system prevails, in 28% the parasympathetic nervous system prevails, in 

19% pronounced eytonia; 

‒ 66% had signs of vegetative-vascular dystonia, and only 34% had normal vegetative tone. 

Moreover, mildly expressed symptoms of vegetative-vascular dystonia (16-20 points) in 7% of people, 

moderately expressed symptoms (21-30 points) in 28% and significantly expressed symptoms (more than 30 points) 

in 31%. 

In order to answer the question of our work: «How to help students adapt to university studies?» ‒ we 

analyzed the success rate of students doing aerobics. Those who had practiced for 5-6 years passed the session with 

an average score of 4.1-4.8, and these results were stable or even improved over time. Those who have been 

practicing for 3-4 years or are still practicing, also continue to study stably with a good quality indicator. The 

average score is 3.95-4.8. For those who have been practicing for 1-2 years, the average score varies within wider 

limits - 3.15-4.95. 

Conclusions. 1. A significant percentage of female students has disharmonious development: 46% in the 

basic group and 63% in the aerobics group. However, students with disharmonious development who are engaged 

in the aerobics section have a vital index and strength indicators above the average value (3-5 points), and in the 

main group, the majority have 1-2 points. 

2. The studied female students are characterized by the predominance of sympathetic influences on the body, 

which indicates a constant stress load. This leads to the development of the vegetative-vascular dystonia syndrome, 

and this syndrome occurs more often and more pronounced in female students of the main group (28% moderately 

pronounced and 31% significantly) than in female students engaged in aerobics (21% moderately pronounced 

changes). 

3. Classes in the aerobics section help to not only improve the functional condition of students, but also 

adapt them to study; most female students from the aerobics section have a quality indicator in their studies above 4 

points. 
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РОЛЬ ВИРОБНИЧОЇ (ПЕДАГОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ 

 

Проаналізована ідея компетентнісного підходу в підготовці майбутнього вчителя географії під час 

проходження виробничої (педагогічної) практики в загальноосвітніх навчальних закладах. Виробнича 

(педагогічна) практика має комплексний характер і створює умови для мобілізації отриманих в 

педагогічному закладі вищої освіти знань і умінь. Результати виробничої практики залежать від 

розуміння цілей і завдань практики, активності здобувача вищої освіти, вміння правильно поєднати різні 

напрями педагогічної діяльності в єдиному навчально-виховному процесі, проводити науково-дослідну 

роботу професійно-педагогічного спрямування. Ключові слова: професійно-педагогічна компетентність, 

майбутній вчитель географії, виробнича (педагогіна) практика. 

 

Актуальність. Закон України «Про освіту», прийнятий Верховною Радою України 5 вересня 

2017 року, наголошує на тому, що метою сучасної освіти є всебічний розвиток людини як особистості та 

найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 

цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, 

які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу 

Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України 

та її європейського вибору [7]. Реалізація цієї мети вимагає оновлення головних завдань професійно-

педагогічної підготовки вчителя у закладах вищої освіти. Ці зміни стосуються нових освітніх стандартів, 

кваліфікаційних моделей і методичних систем професійної підготовки фахівців за рівнями «бакалавр» і 

«магістр», що базуються на основі діяльнісного, особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходів, 

запровадженні освітніх інновацій, нових інформаційних технологій навчання. У навчанні майбутніх 

педагогів мають бути враховані нові умови функціонування системи шкільної освіти: орієнтації на 

профільну школу, варіативності шкільних програм і підручників, розвитку нових інформаційних технологій 

навчання. Відповідно, заклад вищої освіти повинен забезпечити не лише теоретичну, а й практичну 

підготовку майбутнього учителя, що реалізується в процесі проходження педагогічної практики і є 

обов’язковою складовою навчального процесу. В ході педагогічної практики знання з психолого-

педагогічних, спеціальних дисциплін направляються в русло практичних дій, на розв’язання конкретних 

педагогічних задач. Педагогічна практика дає можливість пізнати всебічно педагогічний процес, 

педагогічні явища, форми і методи навчально-виховної роботи з учнями. Діяльність студентів під час 

педагогічної практики є аналогом професійної діяльності вчителя, відповідає змісту і структурі останньої, 

організовується в реальних умовах загальноосвітнього навчального закладу. Студенти мають можливість 

відчути себе на майбутньому робочому місці вчителя, закріпили набуті в університеті теоретичні знання у 

вигляді практичних навичок, набути певного досвіду роботи в педагогічному колективі та показати свій 

рівень теоретичної підготовки [5]. 

Аналіз джерел. Професійна підготовка педагогічних кадрів у системі вищої педагогічної освіти, 

значення педагогічної практики для професійної педагогічної підготовки та формування професійної 

компетентності майбутніх учителів у процесі педагогічної практики є об’єктом досліджень провідних 

вітчизняних педагогів-науковців (О. Є. Антонової, Г. О. Бондар, С. С. Вітвицької, О. І. Гедвілло, 

О. А. Дубасенюк, Л. В. Калініної, Н. В. Кардаш, Н. Г. Левченка, В. Т. Лозовецької, О. В. Плахотнік, 

Н. В. Слюсаренко, Г.О. Шулдик). Багато учених відзначають необхідність і воднораз складність підготовки 

вчителя нового типу в системі педагогічної освіти, що склалася. На думку Г.О. Шулдик, педагогічна 
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практика є зв’язуючою ланкою між теоретичним навчанням студента і його майбутньою роботою в школі, 

оскільки під час педагогічної практики не тільки відбувається перевірка теоретичної та практичної 

підготовки студента до самостійної роботи, але й створюються широкі можливості для забезпечення 

творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя [14]. 

Виклад основного матеріалу. Педагогічна практика є і невід’ємною частиною навчально-виховного 

процесу, що забезпечує поєднання теоретичної підготовки студентів з їх практичною діяльністю, що 

дозволяє застосовувати отримані знання і вміння на практиці, і служить одним з ефективних засобів 

успішної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності. Вона поглиблює і закріплює 

теоретичні знання, вміння та навички студентів із загально-професійних та спеціальних дисциплін. 

Педагогічна практика формує у студентів професійні й педагогічні вміння та навички самостійного ведення 

навчально-виховної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів. Педагогічна практика дозволяє 

студентам остаточно переконатися в правильності вибору майбутньої професії [4]. 

Говорити про професійну компетенцію можна лише за наявності відповідних знань, умінь, навичок, 

сформованості внутрішнього світу особи. Під професійною компетентністю вчителя географії розуміється 

його здатність до розв’язання різних професійних задач – методичних, наочних, діагностичних та ін.  

У системі професійної підготовки майбутнього вчителя географії важлива роль належить 

педагогічній практиці, яка є необхідним етапом підготовки студентів до інноваційної діяльності. 

Педагогічна практика відіграє важливу роль у формуванні професійних компетенцій майбутнього 

вчителя, так як створює умови для практичного застосування знань по предмету і за всіма психолого-

педагогічними дисциплінами. В результаті максимального наближення умов практики до реальної 

професійної діяльності створюється можливість для подальшого розвитку, закріплення і вдосконалення 

методичних умінь, придбаних на теоретичних і практичних заняттях [3]. 

 Під час проходження педагогічної практики студенти освоюють практичну педагогічну діяльність з 

елементами науково-дослідної діяльності [2,9]. Це дає можливість оволодіти методами дослідження, 

виробити здатність спостерігати, узагальнювати, робити висновки, вивчати певну проблему. Крім того, 

науково-дослідна робота надає допомогу при написанні курсових і випускних кваліфікаційних робіт з теорії 

та методики навчання географії. В ході роботи над науковою проблемою студент користується різними 

методами педагогічних досліджень: спостереження, бесіда з учнями і вчителями, анкетування, тестування, 

вивчення шкільної документації, досвідне навчання і т.ін. Практика допомагає реально формувати в умовах 

природного педагогічного процесу методичну рефлексію, коли для вчителя предметом його роздумів 

стають засоби і методи власної педагогічної діяльності [10].  

В процесі педагогічної практики у кожного студента розвиваються дослідницькі здібності, здібності 

до нестандартної інтерпретації учбово-виховного процесу, художні здібності і т.ін [6]. Цьому допомагає 

знайомство з творчо працюючими вчителями і педагогічними колективами, атмосфера постійного пошуку. 

Студенту необхідно давати можливість проявляти самостійність, ініціативу, навіть якщо відразу ефект буде 

далеко не з кращих. Творчий характер педагогічній практиці додають педагогічна майстерність і 

педагогічні майстер–класи. Аналіз власної діяльності допомагає практиканту усвідомити труднощі, що 

виникають у нього в роботі, і знайти грамотні шляхи їх подолання. Професійна компетенція вчителя-

географа визначається базою наукової підготовки і багато в чому залежить від здатності адаптуватися до 

змінних умов життя в сучасному суспільстві. Ефективна педагогічна практика є міцним фундаментом для 

закладки основних педагогічних умінь і навичок майбутніх вчителів.  

К.Д. Ушинський писав, що метод викладання можна вивчити з книги або зі слів викладача, але 

набути навичок у вживанні цього методу можна тільки довготривалою практикою [13, с. 574]. Саме на 

практиці студент може зрозуміти, чи правильно він вибрав для себе сферу діяльності. Вчителю сьогодні 

недостатньо бути тільки знавцем свого предмета. Ефективність його роботи визначається самою особою 

викладача, його світоглядом, культурою. 

 До найважливіших завдань педагогічної практики слід віднести такі: набуття професійних якостей 

майбутнього вчителя; поглиблення і закріплення одержаних в університеті знань з педагогіки, психології, 

методики, спеціальним дисциплінам і застосування їх на практиці для виконання конкретних педагогічних 

завдань; психологічна адаптація в педагогічному колективі; озброєння студентів уміннями спостерігати і 

аналізувати учбово–виховну діяльність, що проводиться з учнями; накопичення досвіду самостійної 

роботи; засвоєння нових методичних технологій; освоєння наукової організації праці вчителя географії; 

вивчення, аналіз і узагальнення передового педагогічного досвіду, а також аналіз і оцінка результатів своєї 

педагогічної діяльності; розвиток педагогічного мислення, любові до майбутньої професії, поліпшення 

своїх педагогічних здібностей; конкретизація, вдосконалення і розвиток необхідних професійних якостей 

вчителя географії. Реалізація завдань і програми педагогічної практики залежить від чіткості її організації. 

Запорука її успіху – повна віддача сил, свідоме творче і зацікавлене ставлення до неї студентів, 
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кваліфіковане керівництво практикою. Організовуючи практику, необхідно забезпечити особистісно 

орієнтований, комплексний і творчий характер підготовки кожного студента, який в період практики не 

повинен виступати тільки як об’єкт навчання і виховання. Система взаємостосунків повинна носити 

характер взаємодії і співпраці. Продумавши організацію педагогічної практики в учбово–освітній установі, 

необхідно орієнтуватися не тільки на виконання програми практики, але перш за все, підходити до кожного 

студента як до унікальної особи, цілеспрямовано і послідовно розкриваючи в ньому професійні сторони. 

Кожен здобувач вищої освіти повинен мати можливість отримання щоденної консультації, допомоги і 

роз’яснення проблем, що виникли в тій або іншій ситуації як з боку методиста практики, так і зі сторони 

профілюючої кафедри факультету [3, 8, 10, 11].  

Результативність і ефективність педагогічної практики визначається рівнем взаємодії педагогічного 

учбового закладу зі школою. Ідея гуманізації всього учбово–виховного процесу в даний час одна з 

найактуальніших. Проте в масовій практиці школа залишається авторитарною. На жаль, в сучасних умовах 

на очно–заочному і заочному відділеннях змінився контингент студентів. Більше 80% тих, що навчаються, 

– працівники різних сфер діяльності, тобто студенти, що не працюють в педагогічній системі. І, як наслідок 

цього, виникає одна з найголовніших проблем в організації, проведенні і здійсненні контролю в період 

педагогічної практики, яка вимагає змін структури і змісту практики. 

 Серед багатьох питань, що стосується вирішення, виділяється проблема самостійного проходження 

практики. Це відноситься до тієї незначної частини студентів, які працюють в школі або вчителями інших 

спеціальностей (вчителі початкових класів, фізкультури, малювання і т.п.), або вчителями географії, що 

мають стаж роботи до 3-х років. Для цієї групи студентів необхідно підготувати навчально–методичні 

комплекти, що включають рекомендації по педагогічній практиці, робочий зошит, зразкові розробки уроків 

і т.ін. Але найскладніший контроль за проходженням практики серед студентів, які проходять її самостійно 

(за місцем проживання або за місцем роботи). У зв’язку з цим потрібне створення системи контролю за цим 

процесом, розробка її параметрів. На які проблеми сучасного уроку необхідно звернути увагу в період 

педагогічної практики?  

Зараз один з актуальних напрямів – це компетентнісний підхід, природний етап розвитку вітчизняної 

школи і педагогіки на шляху виявлення власних внутрішніх сенсів і цілей, пов’язаний з прагненням 

звільнитися від адміністративно–державного апарату і набути рис реальності, завдяки появі в суспільстві 

незалежних економічних структур. У всьому світі саме економічні структури висувають основні вимоги до 

того, які якості, які здібності необхідні людині сучасності і найближчого майбутнього. 

 Компетентнісний підхід – поняття багатоаспектне, що включає географічну компетентність і 

екологічну компетентність. На сучасному етапі велика увага приділяється екологічній освіті й 

вихованню [10]. 

На підставі двох компетентністних форм роботи (соціальні проекти і соціальні акції) в сучасних 

школах набув поширення новий вигляд діяльності, пов’язаний з конкретними екологічними проблемами:  

− організація і проведення заходів щодо очищення природних зон відпочинку в районі школи (двори, 

сквери, заплави малих річок і т.ін.);  

− дослідження екологічного стану району школи і підготовка публікацій для місцевої преси, 

присвячених найбільш гострим проблемам у цій галузі [10]. 

Компетентність – це певна готовність студента до мобілізації знань, умінь і зовнішніх ресурсів для 

ефективної діяльності в конкретній життєвій ситуації. Студент-географ повинен, перш за все, володіти 

такими елементарними компетенціями, як інформаційна, комунікативна, кооперативна і проблемна. З них 

складені ключові компетенції, а саме: самоосвітня, дослідницька, методологічна, організаційна, 

прогностична та інші [1,10,12].  

Реалізація компетентністного підходу в період проходження педагогічної практики стоїть у ряді 

таких комплексних інновацій, як профільне навчання, мережева співпраця, державно-суспільна освіта. Тут 

повинні бути задіяні всі учасники освітнього процесу: деканат, студенти і викладачі, адміністрація школи, 

вчителі, учні, їх батьки. Тому розробка моделі інтегрованого освітнього процесу на основі 

компетентністного підходу може стати фундаментом багаторічної роботи педагогічних колективів школи і 

вишу [1, 10].  

Висновки. Таким чином, педагогічна практика, що має комплексний характер, створює умови, що 

вимагають від практиканта мобілізації всіх отриманих в університеті знань і умінь, використання їх 

інтегровано, з урахуванням конкретних цілей і умов навчання. Отже, педагогічна практика є незамінною 

школою формування вчителя, результати якої залежать від розуміння студентами-практикантами цілей і 

завдань практики, вміння повно і правильно об'єднати різні напрями педагогічної діяльності в єдиному 

навчально-виховному процесі та вміння вести науково-дослідну роботу професійно-педагогічного 
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характеру. Крім того, педагогічна практика майбутніх вчителів географії - яскравий за своїми враженням і 

дуже цінний по інформативності період становлення педагога-географа [1]. 

У результаті аналізу науково-педагогічної літератури та особистого педагогічного досвіду в ролі 

керівників практики слід відзначити, що під час проходження виробничої (педагогічної) практики 

майбутніх учителів географії відбувається: формування професійних компетенцій в області освітньої 

діяльності з предмету «Географія» в загальноосвітніх навчальних закладах; закріплення теоретичних і 

практичних знань, отриманих під час аудиторних занять; прилучення студента до соціального середовища з 

метою придбання соціально-особистісних компетенцій, необхідних для роботи в освітніх установах; 

розвиток досвіду самостійної професійної діяльності [4].  
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КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, КУЛЬТУРНІ ТА КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ В УМОВАХ 

ПОЛІЦЕНТРИЧНОГО СВІТОУСТРОЮ ХХІ СТОЛІТТЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ І 

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (ТЕМПОРАЛЬНИЙ ДИСКУРС) 

 

Стаття присвячена аналізу змін у сфері культурних і креативних індустрій у контексті нових 

викликів і загроз глобалізації. Проаналізовано зміни, які відбуваються в музейній та пам’яткоохоронній 

галузях під впливом нових тенденцій. Досліджено новий формат музейного туризму, туристичної 

дипломатії та музейної педагогіки. Ключові слова: культурна спадщина, дипломатія, креативні індустрії, 

зовнішня культурна політика, публічна дипломатія, туристична дипломатія, музейна педагогіка, 

інституціоналізація. 

 

Культурна спадщина в умовах сьогодення – це інституціональні основи збереження традицій, 

культури і мови, які послуговуються уособленням нації в системі міжнародно-політичних і політико-

дипломатичних координат. Концепт «культурна спадщина» є важливою системоутворюючою та 

інституціональною складовою в системі сталого розвитку суспільства.  

Соціокультурний розвиток суспільства в умовах мондіалізованого світоустрою включає в себе 

важливі складові, що актуалізуються в умовах сьогодення: культурний туризм у місцевих громадах і 

регіонах; інституціональна взаємодія та взаємовпливи музеїв і ресурсної бази культурної спадщини; 

європейський досвід та українські реалії щодо культурної спадщини і особливостей практичної реалізація 

концепції сталого розвитку; музейна педагогіка як новий інституціональний вимір сьогоденного 

суспільства; етикетні норми поведінки як національний соціокультурний вимір (соціокультурний маркер; 

темпоральний маркер) суспільства тощо [1, с. 2-18; 7, с. 103-107]. 

Метою інституціонального моделювання та інноваційного впровадження окремих елементів 

концепту «культурна спадщина» у музейні та пам’яткоохоронні практики є на сьогодні фактична наявність 

відповідних інституцій і ефективне проведення в межах України наукової, науково-організаційної та 

науково-технічної діяльності, створення умов для проведення ефективних науково-дослідних робіт і 

використання їхніх результатів у сфері охорони культурної спадщини, музейної педагогіки, інноваційних 

підходів до інституціонального розвитку музейної та пам’яткоохоронної справи тощо.  

Початок ХХІ століття, з його поліцентричним світоустроєм і кардинальними змінами в 

соціокультурному розвиткові суспільства, безумовно диктував зміни і у сфері музеєзнавства і 

пам’яткознавства: від змін інституціональних до змін комунікаційних, акцентувавши увагу на 

інноваційності музеїв, їх презентаційності в міжнародному музейному просторі та розвиткові музейної 

справи в Україні в цілому [8, с. 26-29]. 

У нових інституціонально-міжнародних умовах музеї вимушені були шукати найсучасніші, 

оновленні, креативні, прогресивні методи науково-освітньої роботи в публічному і творчому просторах.  

В їх роботі з’являються нові форми роботи і новий інструментарій (нові інструменти): краудфандинг, 

фандрайзинг, краудсорсинґ у контексті креативних індустрій та набуття міжнародного досвіду. 

 Більшість українських музеїв у своїй роботі зі шкільною та молодіжною аудиторією, 

переорієнтувалися на створення музейних програм, які є професійно спрямованими на різні вікові категорії, 

зокрема – здобувачів вищої освіти як українських, так і іноземних.  

Саме в останні роки музеї України перейшли на зовсім інший інституціональний рівень спілкування 

з відвідувачем (зміна освітньо-музейних парадигм і моделей музейної роботи), поступово поєднуючи 

освітній процес з виховним, культурно-естетичним та роблячи його більш цікавим і змістовним, а також 

акцентуючи увагу на організаційно-педагогічних умовах ефективного використання засобів музейної 

педагогіки у сфері культурних і креативних індустрій [4, с. 73-76]. 

Музейна педагогіка повинна опиратися на суспільно значущі цінності, які визначають поступ 

держави та українського народу. Вона стає реальністю, коли людина набуває статусу учасника музейної 

комунікації, а працівник музейної інституції, увійшовши в контакт з індивідуумом (особистістю, людиною) 
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має бути водночас і істориком, і культурологом, і педагогом, і психологом, оскільки він розпочав діяти в 

складній суспільній моделі комунікації – «людина – людина».  

Музейна педагогіка в мондіалізованому світі забезпечує соціалізацію суспільства, посилюючи 

виховний і культурно-естетичний потенціал як музеєзнавства, так і освітньої сфери, утверджуючи себе як 

міждисциплінарна галузь наукових знань. 

У відповідь на нові виклики і загрози сьогодення, музейна педагогіка потребує вдосконалення 

навчальної, освітньої, просвітницької діяльності кафедр і науково-дослідних лабораторій, музейно-

педагогічних та наукових центрів, які б стимулювали використання інноваційних педагогічних технологій 

із залученням музейних колекцій, обґрунтовували національний і зарубіжний досвід використання 

культурної музейної спадщини для виховання нації та зміцнення української державності.  

Культурні та креативні індустрії в умовах поліцентричного світоустрою ХХІ століття особливо 

актуалізуються, зокрема – у контексті нового інструментарію культурної та публічної дипломатії. Адже на 

сьогодні – культурні та креативні індустрії – це один із нових інституціональних і політико-дипломатичних 

підходів до розвитку творчих галузей культури: концепція терміна «креативні індустрії», технології 

розвитку креативного (творчого) кластера і креативних індустрій тощо [5, с. 24-37]. 

Одними із важливих і пріоритетних соціоцентричних і соціокультурних напрямів у системі сталого 

розвитку суспільства ХХІ століття є інноваційні підходи в музейній і пам’яткоохоронних практиках, а саме: 

цифровий вимір культурної спадщини; актуальні практики в справі збереження та промоції культурної 

спадщини; соціальна інклюзія через історико-культурну спадщину; етикетні моделі суспільних 

комунікацій; етикетні моделі міжнародних комунікацій тощо.  

В історичній ретроспективі про витоки поняття «культурні та креативні індустрії» цілком маємо 

підстави говорити саме про добу раннього Нового (Модерного) часу (XVI-XVIII ст.), зокрема – риси 

індустріального виробництва, такі, як серійність – простежуються саме в цю історичну епоху.  

На сьогодні ми спостерігаємо перехід до нових/інноваційних форм культурних і креативних 

індустрій. У них зникає чіткий розподіл на виробників і споживачів контенту. Культурні та креативні галузі 

вважаються попередниками нових, динамічних форм економічної діяльності.  

У міру переходу від індустріального суспільства до інтелектуального (цифрового; інформаційного), 

творчий підхід до вирішення завдань стає важливим фактором конкурентоспроможності.  

Креативні індустрії – це один із нових підходів інноваційного розвитку культури та збереження 

культурної спадщини. Він володіє великими можливостями і величезним потенціалом для розвитку 

культурного кластера в сучасних умовах. Креативні (творчі) індустрії – це тип соціально-культурних 

практик, домінуючою і об’єднуючою ідеєю в яких виступають творчі й культурні компоненти. [3, с. 30-33]. 

Розвиток креативних індустрії виступає як один із вагомих факторів соціально-економічного 

розвитку постіндустріальної економіки. Креативний підхід дає плацдарм для знаходження унікальних 

рішень та інноваційних підходів у музейній та пам’яткоохоронних практиках у стрімко мінливому 

поліцентричному світі ХХІ століття.  

Розуміння креативної (творчої) індустрії більше як соціального явища, ніж культурологічного, 

створює проблему її нерівномірного інституціонального розвитку.  

На регіональному рівні творчі кластери можуть створювати конкурентоспроможність регіонів, як 

зараз це відбувається в ряді європейських країн і локально в Україні – Київ, Харків, Львів, Рівне, 

Запоріжжя, Дніпро, тощо. Український досвід упровадження й розвитку креативних (творчих) індустрій не 

великий; він представлений в діяльності окремих творчих і креативних компаній [8, с. 26-29; 10].  

Робота креативних кластерів найчастіше сконцентрована на створенні смислових творчих одиниць, 

які слугують для створення бренду регіону в культурно-креативному міжнародному й національному 

публічному просторі ХХІ століття. Варто зауважити, що брендинг не варто робити завданням «творчих 

лабораторій», вони повинні лише створювати смислове навантаження бренду (музейного бренду).  

Прогнозований і вимірний результат розвитку цього ланцюжка на рівні регіонів, можна відстежити 

через приплив туристів, розвиток інфраструктури, збільшення робочих місць, а також через позитивний 

соціальний ефект усередині регіону.  

У даний момент креативні індустрії не мають чітких норм і рамок для їх регулювання, як на 

міжнародному (федеральному), так і на регіональному рівнях, що має важливе значення у визначенні 

правового поля діяльності креативних (творчих) кластерів.  

Технологія отримала назву – картування (mapping). На основі картування формується стратегія 

розвитку креативних (творчих) індустрії на даній території. Воно може здійснюватися як для креативних 

(творчих) індустрії в цілому, так і для окремих секторів (наприклад, тільки театр, музика, кіно, фольклор, 

культурно-мистецькі резиденції, мода, перукарське мистецтво, мистецтво макіяжу, музеї, виставкові 

центри, і т. д.) [2, с. 193-200; 9]. 
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Моделі етикетних практик у сфері національних і міжнародних комунікацій актуалізуються в умовах 

поліцентричності міжнародних відносин сьогодення. Міжнародні відносини та дипломатичні системи 

обов’язково включають у свою інституціональну структуру дипломатичний протокол і етикет міжнародної 

ввічливості як умову сталого розвитку суспільства [6, с. 43-47]. 

Ключовими тенденціями глобального економічного розвитку, що розкривають його сутнісний і 

супровідний характери, є публічна і культурна зовнішня політика, особливості та векторна спрямованість 

національних економік, інституціоналізація, інституціональна діаспорологія та міграційні процеси 

сучасності. Важливими чинниками впливу на економічні моделі держав, у т.ч. й України, є міжнародні 

відносини і моделі дипломатії. Культурні та креативні індустрії в умовах мондіалізованого світоустрою 

ХХІ століття особливо актуалізуються, зокрема – у контексті нового інструментарію культурної та 

публічної дипломатії, туристичної дипломатії, туристичного бізнесу (як міжнародного, так і українського) 

та інституціональної діаспорології 

Таким чином, «поворот до культури» («культурний поворот») у нових умовах модернізації держав 

світу та України, вимагає інших культурологічних, інституціональних і громадських систем відповідно до 

вимог часу та їх адаптації в умовах поліцентричного світу ХХІ століття.  

На сьогодні – культурні та креативні індустрії – в умовах публічного простору і культури 

інформаційного суспільства, це один із нових інституціональних і політико-дипломатичних підходів до 

розвитку творчих галузей культури: концепція терміна «креативні індустрії», технології розвитку 

креативного (творчого) кластера і креативних індустрій тощо.  

До культурних і креативних індустрій у цілому відносяться театральні та образотворчі види 

мистецтва, кінематограф, телебачення і радіо, музика, видавнича справа, комп’ютерні ігри, нові медіа, 

архітектура, дизайн, мода і реклама, історико-культурний туризм, музейний туризм тощо 

Музей як один із соціокультурних інститутів передбачає регламентований тип соціальних відносин і 

має своєрідну зобов’язуючу силу в збереженні культурної спадщини.  

Культурні та креативні індустрії в умовах мондіалізації світоустрою – це новий інструментарій 

культурної та публічної дипломатії України. музейних і пам’яткоохоронних практик. 

Сучасні музеї та музейна педагогіка – це нова сфера культурних і креативних індустрій публічного й 

творчого простору України. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ УСНОЇ ІСТОРІЇ В ДОСЛІДЖЕННЯХ СУЧАСНОГО ПЕРІОДУ 

 

У статті висвітлюються теоретичні аспекти щодо залучення усних джерел до наукового дискурсу. 

Прослідковано сучасне розуміння «усної історії». Наголошено на необхідності використання та 

цифровізації усних джерел при здійснення досліджень сучасних подій. Ключові слова: усна історія, усні 

дослідження, АТО, ООС, військова агресія РФ. 
 

Усні дослідження розглядають як самостійний вид історичних джерел, їх широко залучають при 

вивченні та аналізі певного історичного періоду та подальшого визначення місця історичної події, явища 

в суспільно-історичному процесі. Залучення усних джерел до наукового дискурсу має певні переваги та 
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недоліки. На наш погляд, перевагами виступають доступність, широка характеристика та фактаж, 

деталізованість історичних подій, наявність рефлексії, можливість отримати т. зв. «замовчувану» 

інформацію. До недоліків віднесемо суб’єктивність відтворення подій, особисту зацікавленість або 

респондента, або навіть дослідника у висвітленні певних сторін явища, тобто тенденційність. Разом з 

тим, використання усних джерел залишається актуальними у науковому дискурсі і, враховуючи 

інформатизацію суспільства, може містити чисельну та різноманітну інформацію.  

Сучасне розуміння терміну «усна історія» включає якісний процес дослідження, який ґрунтується 

на особистому інтерв’юванні, що «дає змогу розуміти смисли, інтерпретації зв’язків  та суб’єктивного 

досвіду», а також записи інтерв’ю (аудіо- чи відеозапис) як джерела для подальших досліджень та 

інтерпретацій. Інтерв’ю/усні свідчення поряд з архівними матеріалами, опублікованими збірниками 

документів, спогадами, пресою становлять вагомий комплекс джерел з історичних студій другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття. «Мовчазний» в історії людський досвід дозволяє не лише розкрити 

прогалини недавнього минулого, доповнити відомості про знані події (реконструкційний потенціал), а, й 

це важливо, висувати до розгляду замовчувану проблематику, коректувати усталені та/чи суперечливі 

погляди, показати широку мозаїку індивідуальних досвідів пережиття, вивчати осмислення історичних 

подій та історичного досвіду (студії пам’яті) [1]. 

Саме свідчення очевидців, як правило, відтворюють окрім загальних тенденцій певних історичних 

подій, ще й суттєві ознаки та характеристики подій, вказують на деталі, а також відтворюють емоції та 

рефлексію респондента. На сучасному етапі інформатизації важливими джерелами стають також 

опитування, проведені через мережу Інтернет. Фактично, така інформація частково перестає бути 

безпосередньо усним джерелом, однак враховуючи особисту відповідальність (і одночасно 

суб’єктивність тверджень) респондента за відомості про історичні події та підтвердження особистих 

даних (вказується в анкеті), такі свідчення можемо розглядати як усні джерела.  

У своїй науковій розвідці В. Сіропол наводить обґрунтування використання усних джерел для 

відтворення історичних подій, зокрема зазначає, що більшої популярності набирає термін «соціалізація 

історії», оскільки її гуманітарний аспект стає домінуючий у сучасній історичній науці. Вивчення 

історичного минулого відбувається із залученням нових, нестандартних методів, а саме методу усної 

історії. Усні свідчення очевидців тодішніх подій, виступають вагомим джерелом, надають дослідникові 

цінний емпіричний матеріал. Тому автобіографічні відомості, спогади тощо слід вважати повноцінним 

видом історичних джерел [2, с. 79]. 

Доцільно також висвітлити висновки автора, в яких йдеться, що «завдання такого роду 

дослідження полягає в тому, щоб отримати пережиті свідчення з ряду питань, котрі стосуються не лише 

до об’єктивних анкетних даних респондента, але й до умов його участі в бойових діях, особливостей 

фронтового життя, до широкого спектру цінних характеристик інформанта. При цьому інтерес 

становлять не тільки самі спогади, а й ті проблеми, які впливали на формування світогляду інформанта. 

Натомість історик вже сам повинен провести досконалий аналіз джерельної бази та знайти той підхід, 

який найбільш повно дозволить відобразити ті реалії життя кожного, що в сукупності становлять єдине 

ціле – соціально-історичний організм, та створити людське обличчя історії [2, с. 85].  

Таким чином, усні джерела у разі наявності численних опитувань респондентів стосовно певної 

події у процесі обробки стануть підставою для вироблення загального висновку щодо досліджуваного 

питання, тобто йдеться про відслідковування певних загальних тенденцій чи поглядів або, навпаки, 

виявлення протиріч чи упередженого ставлення. 

При проведенні наукового дослідження науковець зобов’язаний дотримуватись принципу 

науковості, професійної етики та засад деонтології наукової діяльності. Як підкреслює В.  Савіщенко, «в 

сучасних умовах трансформації цілісної картини світу у форму «людина – техногенне, цифрове 

суспільство» деонтологічні ідеї мають бути дороговказом для всіх професій з високим ступенем 

відповідальності. Отже, в епоху цифровізації суспільства постає деонтологічне завдання збереження і 

відтворення професійних цінностей. для вчених – пріоритету морального виміру науки, впевненості у 

надійності наукових результатів, чесності, свободи наукової думки, об’єктивності викладення висновків, 

прозорості наукового дослідження, істинності, принципів біоетики [3, с. 182]. У розрізі роботи з усними 

джерелами йдеться про дотримання принципів науковості та об’єктивного тлумачення та аналізу 

історичних подій на підставі отриманих усних документів та унеможливлення упередженого ставлення та 

спотворення фактів. 

Залучення усних джерел в історичних дослідженнях має сталі традиції та охоплює певні історичні 

теми. Зокрема, чисельні усні дослідження здійснено щодо Голодомору 1932-1933 рр., стосовно подій 

Другої світової війни, формування громадсько-політичної думки на початку періоду Незалежності, про 
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події протестних акцій протягом листопада 2013 – лютого 2014 рр. Традиційно усні джерела широко 

залучаються в етнографічних дослідженнях. Однак сучасні події останнього десятиліття на території 

України знову поновили актуальність усних досліджень. Йдеться про Антитерористичну операція, 

Операцію об’єднаних сил та військовий стан через «спеціальну операцію РФ на території України», 

тобто про військову агресію РФ. Військові події вимагають детального дослідження та фіксації фактів 

воєнних злочинів. 

Численні дослідження проводились під час проведення операції АТО. Наприклад, проєкт «Усна 

історія АТО» було започатковано у 2016 р. з метою запису, збирання, зберігання та оприлюднення усних 

свідчень учасників подій російсько-української війни на Донбасі. В рамках проєкту наразі записано 

спогади 55 учасників російсько-української війни та видано серію збірників «Усна історія російсько-

української війни». Видавничий проєкт «Усна історія російсько-української війни» було започатковано 

ще у 2015 році спільно з Запорізьким національним університетом та Запорізькою обласною державною 

адміністрацією. Уже вийшло чотири книги з цієї серії, в яких представлено розповіді бійців 79 -ї та 55-ї 

бригад Збройних сил України, військовослужбовців Національної гвардії України, представників 

запорізької Служби з надзвичайних ситуацій, волонтерів, переселенців [4].  

Події від 24 лютого 2022 р. і по сьогодні – російська агресії в Україні -вимагають подальшого 

правого розгляду міжнародним товариством. Значну роль у доказовій базі будуть становити свідчення 

учасників подій, відповідно, вкрай актуальними є дослідження та фіксація фактів воєнних злочинів та їх 

подальший аналізі залуження до судових процесів. 

Офіс Генерального прокурора разом з українськими та міжнародними партнерами створив ресурс 

для належного документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російською 

армією в Україні. Щоб зафіксувати воєнний злочин, необхідно інформацію про особу, що повідомляє про 

злочин (інформація захищена); навести опис порушення із зазначенням точного місця та всіх деталей 

(постраждалих, пошкодження тощо); завантажити фото або відео [5]. 

За результатами залучення даних опитування щодо військової агресії РФ на території України за 

даними Офісу Генерального прокурора станом на 26.09.2022 р. зафіксовано 36944 злочини, з них щодо 

порушень законів та звичаїв війни (ст. 438 КК) – 34944; планування, підготовки або розв’язання та 

ведення агресивної війни (ст. 437 КК) – 73; пропаганда війни – 31 (ст. 436 КК), інші злочини – 1233. 

Зареєстровано 16315 злочинів проти національної безпеки, з них щодо посягання на територіальну 

цілісність і недоторканість України (ст. 110 КК), державна зрада (ст. 111 КК) – 1728; колабораційна 

діяльність (ст. 111-1 КК) – 2489; пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК), диверсія (ст. 113 КК), інші 

– 547. Зафіксовано злочини проти дітей (без урахування з місць активних бойових дій): загинула – 391 

дитина, поранено – 773 дитини. Також за даними ресурсу підозрюються у скоєнні злочину 626 

представників військо-політичного керівництва РФ. Зібрані матеріали можуть бути використані 

українськими та міжнародними судами і трибуналами [6]. 

Отже, залучення усних джерел у процес наукового дослідження історичних подій залишається 

актуальним та широко використовується для аналізу вже сучасних історичних реалій. Перед науковцями, 

а також представниками правової галузі постають нагальні питання щодо залучення усних (чи 

оцифрованих) свідчень сучасників трагічних подій в Україні до інформаційної бази, яка слугуватиме 

надалі для вирішення питань стосовно військових злочинів РФ на території України в міжнародних 

судах. Громадянське суспільство України повинно приділити цьому значну увагу та продовжувати збір 

та надання необхідних свідчень. 
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ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНОЇ ЦІННОСТІ ЯК ПРОВІДНОЇ ДЕТЕРМІНАНТИ 

КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ 
 

Я – українець. Оце і вся моя автобіографія 

В. Симоненко 
 

У рамках дослідження проведено компаративний аналіз української автентичності та феномену 

цінності як провідної детермінанти креативних індустрій. Охарактеризовано поняття «цінність», 

«автентика», «креативні індустрії», крізь призму культурологічного аспекту. Обґрунтовано, що в основі 

розвитку креативних індустрій, провідну роль відіграють культурні цінності як потреба відродження 

культурного коду і розвитку етнокультурних здобутків, збереження традицій та історико-культурної 

спадкоємності. Доведено, що культурні цінності, потрібно розглядати як феномен розвитку креативних 

індустрій, крізь призму збереження історії, відродження автентичних традицій, поширення і розкорінення 

української самобутності. Ключові слова: культурна цінність, культура, автентичність, креативні 

індустрії, український код нації. 
 

Сучасне культурно-креативне середовище набуває нових якостей. Представники культурно-
креативного простору пропонують унікальні авторські стилістичні новації, зберігаючи історико-культурні 
цінності та традиції розвитку української культури. Так, трансформаційні процеси креативних індустрій в 
Україні активізують потребу відродження культурного коду і розвитку етнокультурних здобутків, крізь 
призму збереження традицій та історико-культурної спадкоємності, щоб ширше презентувати культурну 
спадщину. Нові виклики сьогодення потребують нестандартних, креативних рішень у збереженні традицій 
та історико-культурної спадкоємності українського народу, оскільки культура є інструментом нової 
ідеології розвитку креативних індустрій. 

Динаміка сучасних наукових пошуків відзначається широким спектром досліджуваної 
проблематики. Оскільки культурно-креативна сфера цікавить дослідників в різносторонньому аспекті. 
Загалом, науково-теоретичну базу дослідження становлять праці таких науковців, як: В. Андрущенко, 
С. Безкубенка, Ю. Богуцького, С. Виткалова, Д. Зубенка, С. Зуєва, Д. Короля, Н. Кучиної, Т. Росула, 
І. Петрової, В. Шейка та інших. Позитивно оцінюючи проведену роботу, відзначимо, що з позиції 
збереження культурних цінностей, традицій та історико-культурної спадкоємності в просторі креативних 
індустрій дослідження не проводились, що й підтверджує актуальність статті. 

Метою дослідження є визначення сутності і механізмів культурних цінностей у просторі креативних 
індустрій в Україні та аргументація їх ролі у збереженні традицій і історико-культурної спадкоємності. 

Виклад основного матеріалу. Проблематика збереження автентичності, історії та української 
самобутності у реаліях сьогодення відіграє вагому роль у формуванні культурно-креативної унікальності 
України, що яскраво прослідковується у культурних цінностях українського народу і мають вагоме 
значення для історії, мистецтва, культури. 

На підтвердження зазначеної думки виокремимо позицію науковців В. Шейко та Ю. Богуцького, які 
у праці «Формування основ культурології цивілізаційної глобалізації» зазначають, що «Культура – це світ 
людини і, у певному смислі спосіб її буття, створений і постійно відтворюваний нею самою….У цінностях 
конденсуються досвід і результати пізнання минулих поколінь людей, що втілюють спрямованість 
культури в майбутнє» (Шейко&Богуцький, 2017:132). При цьому найважливішою закономірністю розвитку 
культури є спадкоємність, у якій реалізується єдність протилежностей – традиції і творчості. Історія 
результатів людської діяльності, предметного втілення культурних цінностей іде поруч і в синхронній 
взаємодії зі зміною поколінь людей, у яких зберігає себе спадкоємність історії людства. Переконані, що 
культурні цінності сприяють не тільки збереженню кращих зразків минулого, а й створенню нового 
культурного багатства, що дає можливість досліджувати культурні феномени цивілізаційного розвитку 
креативних індустрій українського суспільства. 

Усвідомлена культурологічна рефлексія цінностей у просторі креативних індустрії формується в 
контексті історико-культурної динаміки розвитку України. У свою чергу Д. Король зазначає, що всі 
культурні явища, мають певне історичне походження і схильні до змін в діахронії, в надрах 
культурологічної науки формується особливий напрям досліджень, сконцентрований саме на проблемах 
історичної динаміки культури, походженні культурних феноменів, мінливості фундаментальних принципів 
і технологій організації та втілення соціальної життєдіяльності суспільств (Король, 2018:48). Саме тому 
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культурні цінності розглядаємо у контексті збереження історії, відтворення культури, підтримці 
українських культурних наративів та розвитку культурно-креативного середовища.  

Теоретичні осмислення дають можливість стверджувати, що серед культурних цінностей важливу 
роль відіграє пісня як зразок культурної спадщини. Аналіз фундаментальних досліджень дає можливість 
стверджувати про взаємозалежність феномену «автентичність» і «цінність». Зокрема, цінність це позитивна 
чи негативна значимість об’єктів для особистості, соціальної групи, суспільства загалом, що обумовлена їх 
залученістю у сферу людської життєдіяльності, інтересів, потреб та соціальних відносин (Герчанівська, 
2015:193]. У контексті розгляду, зазначимо що пісня як найбільша цінність українського народу 
віддзеркалює тонку грань у збереженні і популяризації автентичності, історії та української самобутності. 
Адже «де б не злітала з вуст українська пісня – колискова, весільна, журлива, жартівлива, кобзарська, 
козацька, народна – вона хвилює і зачаровує» (Андрущенко, 2020).  

Водночас поняття «автентичність» розуміємо як справжність, достовірність, відповідність оригіналу, 
першоджерелу (Герчанівська, 2015:15); буття особистості чи культурної спільноти особистостей, що 
характеризується єдністю сутності та існування, збереження власної своєрідності (Словник, 2002:7). У 
піснях автентичність як лакмусовий папірець української самобутності, у вираженні себе, розумінням 
культури. Адже українці – співучий народ. Історично склалось так, що в пісні і наша історія, і мрії, і 
культура, і традиції. З піснею і радіємо, і сумуємо.  

Саме пісня допомагає не впасти духом, подолати історичні вирви і перешкоди, виборювати 
незалежність. Недарма побутує вислів, що «пісня – скарб українського народу». З огляду на це можемо 
стверджувати, що у пісні як культурній цінності відбувається синергетичне поєднання культури, історії, 
традицій, звичаїв, обрядів, формуючи культурно-креативний простір в Україні.  

Водночас пісня як важливий маркер креативних індустрій є потужним інструментом промоції 
культурної цінності, української культури, українського народу. У мирний час, і у час війни. Як виклик, 
символ боротьби і супротив пролунала на Софіївській площі пісня «Ой у лузі червона калина» в емоційному 
виконанні Андрія Хливнюка, фронтмена гурту «Бумбокс». Історія пісні сягає корінням кількох століть. 
Вперше прозвучала напередодні Першої світової війни 1914 року у постановці трагедії Василя Пачовського 
про гетьмана Дорошенка «Сонце руїни» Степаном Чарнецьким (поет, громадський і культурний діяч, митець, 
режисер Українського театру «Руська бесіда», уродженця села Шманьківці Чортківського району, 
Тернопільської області). Проте, це був римейк народної пісні часів Хмельниччини, 17 століття. Композицію 
заспівали і записали збирачі української спадщини та діячі українського національного руху Володимир 
Антонович та Михайло Драгоманов. Обробка Чарнецького швидко здобула популярність, а на початку 
світової війни стала гімном Українських Січових Стрільців. Знаменитою пісня й виконанням у 1925 році 
українським співаком за океаном, Михайлом Зозуляком (співак з нью-йоркської «Метрополітен Опера»). У 
час сьогодення, у час визвольної війни в Україні пісня у новому сенсі пролунала на весь світ як інструмент 
заклику до боротьби, підтримки українському народу. Висловлюючи солідарність з Україною пісню «Ой у 
лузі червона калина» підхопило чимало відомих митців України та світу.  

Яскравим прикладом є учасники легендарного британського рок-гурту Pink Floyd, що після 30 
річного мовчання, вперше записали пісню «Hey Hey Rise Up» на підтримку України. Виконавці відзняли 
кліп використовуючи вокал українського виконавця, учасника гурту «Бумбок» Андрія Хливнюка. 
Українську пісню «Ой у лузі червона калина» у різній колоборації виконують митці з Британії, Польщі, 
США, Італії, Малайзії, Казахстану, Естонії, Індії, Канади, Південної Африки, Бразилії, Південної Кореї, 
Фінляндії, Литви, Німеччини, Грузії та Латвії. Адже, щоб «жити, творити, перемагати і співати – таким має 
бути поклик української людини і народу» (Андрущенко, 2020).  

Як резюме зауважимо, що у кризових реаліях сьогодення культурні цінності відіграють важливу роль 
у збереженні традицій, історико-культурної спадщини України, віднайдення ціннісних засад самотворчості, 
духовного відродження. І одного ранку ми прокинемось під спів переможної пісні! 

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене доречно підкреслити, що культурні цінності у різних 
формах і проявах в креативних індустріях є моделлю з унікальною особливістю збереження історико-
культурної спадкоємності, відтворення культури та популяризацію української самобутності.  
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ЗАГАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

 

Стаття присвячена всебічному розвитку кондиційних (сила, витривалість, гнучкість) та 

координаційних (можливість, готовність та управління дією) фізичних здібностей; формування та 

вдосконалення фізичного тіла; поліпшення показників фізичного здоров'я; відновлення працездатності 

після хвороб, травм; збільшення показників тривалості працездатності. Ключові слова: сила, 

витривалість, координаційні, вдосконалення фізичного тіла 

 

Актуальність дослідження. Нині педагогічна концепція «фізичного виховання» знаходить все 

більшого поширення в контексті гармонійного фізичного розвитку молоді. Фізичне виховання у системі 

освоєння фізичної культури виступає багаторівневим процесом, що полягає у поетапному формуванні 

особистості. 

Фізичне виховання охоплює всі сторони розвитку особистості: фізичні здібності, вольові зусилля, 

цілеспрямованість, витривалість, наполегливість у досягненні фізичних показників. Фізичне виховання має 

найбільшу ефективність при дотриманні таких педагогічних принципів як гуманізація ставлення до 

особистості, використання здоров'язберігаючих технологій, оптимальне розподілення фізичних здібностей 

та можливостей [1]. 

Виклад основного матеріалу. С. А. Галникін, А. П. Звєрєв, В. І. Коніков розглядають такі чотири 

підходи до розуміння фізичного виховання. У контексті першого підходу фізичне виховання розглядається 

уширокому аспекті. Даний підхід включає формування упідростаючого покоління фізичної витривалості, 

соціальної активності, патріотичного ставлення до Батьківщини. Актуальність цього підходу сходить своїм 

корінням до системи фізичного виховання радянського часу. 

У рамках другого підходу фізичне виховання розглядається зпозицій біологічного розвитку Фізичне 

виховання у цьому підході спрямовано на зміцнення здоров'я підростаючого покоління, розвиток фізичних 

якостей, формування спортивного тіла, підвищення якості функціонування властивостей організму. 

Мінусом даного підходу є те, що сама особистість, що піддається фізичному вихованню, залишається поза 

увагою. На перший план виходить лише процес фізичного розвитку та виховання [2]. 

Третій підхід поєднує фізичне виховання з його вищою системою. У цьому підході фізичне виховання 

спрямоване розвиток фізичних якостей особистості та виступає формою рухового виховання та навчання. 

Четвертий підхід спрямовано формування та розвиток морально-вольових якостей особистості. У 

цьому підході фізичне виховання є педагогічний процес, який крім розвитку функціональних систем 

організму, що розвиває особистісні якості людини. 

Виходячи з розгляду даних підходів, можна визначити головну мета фізичного виховання, яка 

полягає в тому, щоб цінності та смисли фізичної культури набули в людини особистісно значимий сенс, 

вийшли на усвідомлюваний рівень, і стали основою власних цінностей та мотивів, що спонукають до дії. 

Завданнями фізичного виховання та розвитку виступають: всебічний розвиток кондиційних (сила, 

витривалість, гнучкість) та координаційних (можливість, готовність та управління дією) фізичних 

здібностей; формування та вдосконалення фізичного тіла; поліпшення показників фізичного здоров'я; 

відновлення працездатності після хвороб, травм; збільшення показників тривалості працездатності. Дані 

завдання спрямовані на вирішення питань, пов'язаних із покращенням здоров'я людини, підвищенням її 

опірності захворюванням та негативним впливам довкілля, також вони вирішують питання підвищення 

фізичних здібностей та можливостей організму, удосконалення тіла та підвищення загального рівня 

фізичної культури особистості. 

Окремо торкнемося розгляду виховних завдань фізичної культури: формування морально-вольової 

сфери особистості та особистісних якостей загалом; формування цінностей здорового способу життя та 

усвідомленого ставлення до зміцнення свого здоров'я [3]. 

Висновки. Як ми можемо бачити, завдання фізичного виховання та розвитку спрямовані формування 

фізичної культури особистості. Ефективність досягнення цих завдань має досягатися за рахунок обліку 

цілісності фізичного та духовного початку в людині. Педагогічний процес має поєднувати в собі розвиток 

цих початків, враховувати цілісність особистості при постановці цілей та завдань фізичного 

виховання.Таким чином, фізична підготовка виступає результатом фізичного виховання особистості учнів. 
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Мета фізичного виховання полягає в гармонійному розвитку особистості, його фізичних та особистісних 

сторін. Насамперед фізичне виховання спрямоване на розвиток вольових якостей особистості. Фізична 

культура загалом організована таким чином, щоб формувати фізичні здібності, моральні та вольові якості 

особистості. Для досягнення цього результату необхідно в процесі проведення занять з фізичної культури 

дотримуватись суворих вимог,контролювати процес та результат діяльності, що сприятиме цілісного 

розвитку особистості учнів. 
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Стаття присвячена особливостям відновлення туристичних потоків до регіонів світу у період після 

пандемії. Проаналізовано статистичні данні ЮНВТО, Європейської туристичної комісії щодо темпів 

відновлення туристичних потоків та валютних надходжень у порівнянні з до пандемічним 2019 р. 

Досліджено попит на подорожі до Європи представників основних країн-постачальників відвідувачів. 

Ключові слова: сфера туризму, надходження від туризму, попит на подорожі, 

 

Міжнародний туризм стабільно відновлюється після пандемії, незважаючи на значні економічні та 

геополітичні виклики. Згідно з останнім Всесвітнім туристичним барометром ЮНВТО, за перші п’ять 

місяців 2022 р. зафіксовано майже 250 млн. міжнародних прибуттів, що майже в 4 рази більше к порівняні з 

77 млн. прибуттів за аналогічний період попереднього 2021 р.. Цей показник свідчить, що сектор туризму 

відновив майже половину (46%) рівня до пандемічного 2019 р.  

Лідерами є макрорегіони Європа та Америка. Так макрорегіон Європа прийняв більш ніж учетверо 

міжнародних відвідувачів, ніж за перші п’ять місяців 2021 року (+350%). Це стало можливим завдяки 

відкладеному внутрішньо-регіональному попиту та зняттю всіх обмежень на подорожі у більшості країн 

регіону. Найвищий показник у Європі спостерігався у квітні (+458%), що припадало на період Пасхи. У 

регіоні Америка кількість прибуттів зросла більш ніж удвічі (+112%). Проте, значне відновлення стало 

можливим через слабкі результати у 2021 р. Загальна кількість прибуттів залишається на 36% і 40% нижче 

рівня 2019 р. в регіонах Європа та Америка відповідно [1]. 

Значне зростання фіксується на Близькому Сході (+157%) і в Африці (+156%). Проте залишилося на 

54% і 50% нижче рівня 2019 року відповідно. В Азії та Тихоокеанському регіоні кількість прибуттів майже 

подвоїлася (+94%), хоча цифри були на 90% нижче 2019 року, оскільки більшість кордонів залишалися 

закритими для поїздок. Послаблення обмежень призвело до покращення результатів за квітень і травень.  

Аналіз показників за субрегіонами свідчить, що в деяких відновлення становило від 70% до 80% 

своїх до пандемічних рівнів. Такі показники продемонстрували Карибський басейн та Центральна Америка. 

Також необхідно зазначити, що деякі напрямки перевищили рівень 2019 р., зокрема: Американські 

Віргінські острови (+29%), Сен-Мартен (+19%), Республіка Молдова (+16%), Албанія (+11%), Гондурас і 

Пуерто-Ріко (обидва по 7%).  

Витрати на туризм також почали стабільно зростати. Міжнародні витрати туристів із Франції (15%), 

Німеччини (23%), Італії (27%) та Сполучених Штатів (+31%) зараз становлять від 70% до 85% від рівня до 

пандемії. Витрати Індії, Саудівської Аравії та Катару вже перевищили рівень 2019 р. За надходженнями від 

міжнародного туризму існують країни, що повністю відновили свої до пандемічні рівні. Серед них: 

Молдова (+86%), Сербія (+59%), Сейшельські острови (+58%), Румунія (+35%), Північна Македонія 

(+26%), Сент-Люсія (+21%), Боснія та Герцеговина (+20%), Албанія, Пакистан (обидва по 17%), Судан 

(+16%), Туреччина (+11%), Бангладеш (+7%), Сальвадор (+6%), Мексика (+3%), Хорватія (+2%), 

Португалія (+1%) [1]. 

За прогнозами через високий попит під час літнього сезону в Північній півкулі закріпиться позитивні 

результати. Ця тенденція стане можливою завдяки тому, що все більше напрямків послаблюють або 

скасовують обмеження на подорожі. Станом на 22 липня 62 напрямки (з них 39 у Європі) не мали 

обмежень, пов’язаних із COVID-19, і все більше напрямків в Азії почали послаблювати свої. 

doi:10.15391/ed.2020-4.08
doi:10.15391/ed.2020-1.08
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 Згідно з даними Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), загальне скорочення пропускної 

здатності міжнародного авіасполучення у 2022 р. обмежиться на 20-25% місць, пропонованих 

авіакомпаніями, порівняно з 2019 р.  

Також фіксується зростання рівню заповнюваності готелів. Згідно з даними галузевої порівняльної 

компанії STR, глобальний рівень заповнюваності піднявся з 43%(січень) до 66% (червень). Проте, вищий, 

ніж очікувалося, попит створив значні операційні проблеми та проблеми з робочою силою. Під час пандемії 

багато готелів закрилися та кваліфікований персонал втратив роботу. Також необхідно зазначити, що 

військові дії на території України, зростання інфляції та процентних ставок, а також побоювання щодо 

уповільнення економічного спаду, продовжують становити ризик для відновлення. Міжнародний валютний 

фонд зазначає, що відбувається уповільнення світової економіки з 6,1% у 2021 р. до 3,2% у 2022 р. та до 

2,9% у 2023 р.  

Всесвітня туристична організація (ЮНВТО) продовжує співпрацювати з Всесвітньою організацією 

охорони здоров’я (ВООЗ) для моніторингу пандемії та нових надзвичайних ситуації у сфері охорони 

здоров’я та їхнього потенційного впливу на подорожі. 

Також необхідно зазначити, що туризм є важливою частиною економіки більшості південно-

європейських країн, але це стосується не всіх. Туристичні потоки до Франції є найбільшими в світі, проте її 

економіка не дуже залежить від них. Те саме стосується Італії та Туреччини. Разом з тим, для Греції це 

життєво важлива частина їхньої економіки, як і для Португалії та Іспанії. Для деяких менших південно-

європейських країн подорожі та туризм є значно важливішою частиною їхньої економіки. Для Албанії – 

20,3% ВВП, для Хорватії – 24,8% ВВП, для Чорногорії – навіть 30,8%. Незважаючи на те, що Чорногорія не 

є одним із найпопулярніших туристичних напрямків у Європі, подорожі та туризм становлять більшу 

частину економіки країни, ніж будь-яка інша європейська країна.  

Для більшості країн центральної та північної частина Європи подорожі та туризм становлять менше 

8% ВВП. Трохи вищий він в Австрії (10,7%), Люксембурзі (10,3%), Німеччині (9,8%), Нідерландах (11,1%), 

Великобританії (9,9%) та Естонії (12,1%). Ісландія однозначно виділяється в північній половині Європи. На 

частку подорожей і туризму припадає 21,4% ВВП Ісландії, це третє місце в Європі [2]. 

Ці данні наведені експертами Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC), що включають як 

іноземних, так і внутрішніх туристів. WTTC використовує методологію СОТ ООН для визначення галузі 

подорожей і туризму. До них входять подорожі та туризм у сфері послуг розміщення, харчування та напоїв, 

роздрібної торгівлі, транспортних послуг, культурних, спортивних та рекреаційних послуг. Крім того, 

також включено непрямий внесок у подорожі та туризм: інвестиції в T&T, державні колективні витрати на 

T&T, вплив закупівель у постачальників, витрати прямих і непрямих працівників у T&T. 

Необхідно зазначити, що російсько-українська криза вплинула на настрої щодо дальніх подорожей 

до Європи. На основних ринках залишається незначним бажання здійснити подорожі на далекі відстані. На 

таку ситуацію вплинуло погіршення стану економіки та геополітичні нестабільність. За даними Барометром 

подорожей на далекі відстані (LHTB) 2/2022, який дає статистику щодо настроїв мандрівників за літо 2022 

(травень-серпень), зацікавленість у закордонних подорожах до Європи з кількох основних ринків 

залишається нижчим за рівень до пандемії. За даними Європейської туристичної комісії (ETC) і Eurail BV, 

що кожні чотири місяці здійснює моніторинг планів подорожей на шести закордонних ринках – Бразилії, 

Канаді, Китаї, Японії, Росії та Сполучених Штатах.  

Незважаючи на те, що російсько-український конфлікт створив нові виклики для європейського 

туристичного сектора, він, схоже, мав обмежений вплив на більшості ринків джерел далеких перевезень, за 

винятком Китаю та Росії, причому більшість респондентів (76%) заявили, що конфлікт не вплинув на їхні 

наміри подорожувати. Результати показують, що занепокоєння щодо COVID-19, витрати, пов’язані з 

подорожами, відсутність зручного транспортного сполучення є основними факторами, які стримують 

далекі подорожі цього літа. 

Європа залишається безпечним і привабливим місцем для подорожей. Тим не менш, наслідки 

конфлікту, такі як зростання вартості життя та подорожей, перешкоджають відновленню сектора. 

Просування Європи на закордонних ринках і відновлення міжнародної мобільності буде мати вирішальне 

значення для відновлення сектора в 2022 р. Конфлікт найбільше вплинув на настрої виїзних подорожей у 

Росію та Китай. Через військові дії в Україні та відповідні санкції, накладені на Росію, російським 

мандрівникам обмежують можливість отримати візи до більшості країн Європи. Водночас конфлікт, що 

триває, стримав китайських мандрівників (19%) від відвідування Європи. Однак війна не є основною 

проблемою для китайських мандрівників, які не схильні до ризику. Недавні спалахи Omicron і суворий 

підхід до нульового запобігання COVID-19 перешкоджають виїзним поїздкам (30%) [3]. Тим не менш, 

настрої туристів до Європи дещо зросли порівняно з минулим літом. Очікується, що ця цифра ще 

покращиться до кінця року, коли, як очікується, Китай може скасувати обмеження на міжнародні поїздки. 
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Привабливість європейських міст серед мешканців Китаю зросла порівняно з показниками 2021 р., з 

помітним зростанням бажання досліджувати різні типи європейських напрямків (наприклад, прибережні, 

столичні, сільські тощо).  

Індекс туристичних настроїв у США залишився стабільним порівняно з минулим літом, однак 

настрої щодо відвідування Європи дещо погіршилися. Згідно з результатами опитування, ця тенденція 

здебільшого пов’язана із занепокоєнням щодо впливу інфляції на особисті фінанси та збільшення витрат на 

подорожі. Червень і серпень, ймовірно, будуть найпопулярнішими місяцями для американців, які планують 

відпустку в Європі. Проте більше половини американців, які заявили про свій намір подорожувати до 

Європи протягом літнього сезону, ще не забронювали квитки на літак, що свідчить про те, що бронювання 

в останню хвилину буде помітним фактором на цьому ринку через як економічну, так і геополітичну 

невизначеність. Канадці так само вагаються щодо того, коли брати наступну європейську відпустку: лише 

30% забронювали авіаквитки на літо 2022 року. 

Отже, прогнозні сценарії ЮНВТО, опубліковані в травні 2022 р. вказують на те, що у 2022 р. 

міжнародні прибуття досягнуть від 55% до 70% від рівня до пандемії. Результати залежать від обставин, що 

змінюються, головним чином зміни обмежень на подорожі, поточної інфляції, включаючи високі ціни на 

енергоносії, і загальних економічних умов, розвиток війни в Україні, а також ситуацію у сфері охорони 

здоров’я, пов’язану з пандемією.  
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СТАНОВЛЕННЯ ІНОВАЦІЙНОГО СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

(АСПЕКТ СПРИЯННЯ ДЕРЖАВОЮ) 

 

В статті розглянуто сучасний комплекс спеціальних теорій та практик з управління 

фізкультурними й спортивними організаціями в ринкових умовах. Спортивний менеджмент, як 

безпосередній галузевий вид менеджменту, що поєднує особливості спортивної управлінської діяльності 

Ключові слова: сучасний комплекс спеціальних теорій, управління фізкультурними й спортивними 

організаціями, ринкові умови, спортивний менеджмент. 

 

Актуальність дослідження. Актуальність обраної теми насправді беззаперечна, в тому числі й у 

зв’язку з переходом від централізованого планування діяльності, що сприяло змінам у течії економічних 

процесів в Україні, а також фактично змусило керівників фізкультурно-спортивних організацій самостійно 

піклуватися про долю своєї справи. Тобто вони повинні опановувати й уміло реалізовувати в діяльності 

цілий комплекс знань з планування, серед яких також незліченно багато складових менеджменту в 

загальному вигляді, починаючи від формування цілей та напрямків розвитку до безпосередньої боротьби як 

із ймовірними, так і з реальними загрозами, що включають в себе також маркетингові ходи, від яких 

залежить належність місця власної спортивної організації [1]. 

Виклад основного матеріалу. Зазначаючи основну функцію менеджменту, варто згадати саме 

управлінську функцію, яка зокрема полягає у плануванні, без якого жодна організація не в змозі чітко 

визначити свої цілі й напрямки діяльності. Фізкультурно-спортивна галузь постійно функціонує в умовах 

взаємодії з безліччю організацій, підприємств і галузей промисловості, тобто для підтримання загального 

задовільного стану ефективності вимагається злагоджена робота як спортивної науки та освіти, так і 

виробників спортивного інвентарю та обладнання. Кожне прийняте рішення сприяє формування цілих 

ланок наслідків, які в свою чергу, сприяють або матеріальним збиткам, або ж матеріальним можливостям. 

Тож, в загальному вигляді, інноваційний спортивний менеджмент − це сучасний комплекс 

спеціальних теорій та практик з управління фізкультурними й спортивними організаціями в ринкових 

умовах, до того ж, спортивний менеджмент є безпосереднім галузевим видом менеджменту, що поєднує 

особливості спортивної управлінської діяльності [2].  

Проте, не можна також забувати й про те, що саме Верховна Рада України, як єдиний орган 

законодавчої влади, не лише забезпечує, а й безпосередньо сприяє створенню основи нормативно-правової 

бази розвитку фізичної культури і спорту, тобто здійснює законодавче регулювання. А Кабінет Міністрів, у 

свою чергу проводить координацію дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, задля сприяння 

https://landgeist.com/
https://etc-corporate.org/news/russo-ukrainian-crisis-having-little-impact-on-long-haul-travel-sentiment-to-europe/
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розвитку визначених державою програм, а також реалізації державної політики в зазначеній сфері, також 

згідно з Програмою діяльності Кабінету Міністрів України чітко визначаються пріоритетні напрямки 

подальшої роботи. 

Важливою складовою зазначених процесів менеджменту є здійснення стимулювання роботи 

організацій та підприємств збоку держави, яка разом з приватним сектором сприяють становленню 

інноваційного менеджменту та розвитку сфери фізичної культури та спорту. До такого стимулювання 

безпосередньо варто віднести: 

- впровадження програм з підтримки підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, шляхом 

прямого чи непрямого(субсидіарного) фінансування;  

- реалізація системи занижених податків на підприємствах саме спортивної індустрії та 

фізкультурно-оздоровчої спрямованості, проте у чітко визначеній формі, на місцевому чи державному 

рівні;  

- заниження здійснюваних зборів, в тому числі митних, на ввезення механізмів, установок та 

комплектуючих для організацій спортивної індустрії, тощо. 

Одними з найбільш вагомих причин постійного збільшення кількості напрямків державної підтримки 

зазначених спортивних аспектів є зокрема занепокоєння за здоров'я населення, необхідність здійснення 

підтримки громадського спортивного руху, а також суспільні тенденції до зростання національного 

престижу спортивної сфери [3]. 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що задля ефективного та повномасштабного становлення 

управлінської функції як основи інноваційного менеджменту в системі індустрії спорту, на постійній основі 

здійснюється комплекс заходів із створення інтегрованого, координованого і послідовного шляху, яким 

спортивна організація бажає просуватися, що сприяє її якомога швидшій адаптації до змін зовнішнього 

економічного середовища. В свою чергу органи державного управління посідають беззаперечно центральне 

місце у сфері фізичної культури і спорту, адже вони здійснюють координацію та підримку всіх зовнішніх і і 

внутрішніх процесів галузі. 
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ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ЯК СКЛАДОВА 

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ 

 

Запорізький регіон належить до територій зі сприятливими кліматичними умовами для розвитку 

туризму. Він розташований у сухостеповій зоні з помірно-континентальним кліматом, який 

характеризується спекотним і сухим літом і нехолодною зимою і сприятливий для проведення 

туристично-рекреаційної діяльності. Ключові слова: природно-кліматичні умови, Запорізька область, 

температура повітря, комфортність клімату. 

 

Актуальність. У статті 7 Закону України «Про туризм», проголошено, що одним із пріоритетних 

напрямів розвитку економіки й культури є туризм. Розвиток туризму є важливим чинником підвищення 

добробуту та якості життя населення [5]. Особливо актуальним це питання постають для індустріальних 

регіонів України, до яких відноситься і Запорізький. Його економічному розвитку сприятиме зростання 

кількості підприємств задіяних у туристичному обслуговуванні, що надасть можливість поповнити дохідну 

частину місцевих бюджетів і створити додаткові робочі місця. Важливими чинниками, які впливають на 

розвиток туризму є природні, культурно-історичні і соціально-економічні ресурси регіону.  

doi:10.15391/ed.2020-4.08
doi:10.15391/ed.2019-3.02
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Огляд джерел. Природні туристичні ресурси сприяють розвитку різноманітних типів і видів 

туристичної діяльності. М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич виділяють серед природних 

туристичних ресурсів як ті, що можуть сприйматися зором, наприклад, пейзажі, мальовничі ландшафти, 

захід чи схід сонця тощо, так і ті, які використовуються без їх прямого споживання, наприклад, лісові, 

гірські масиви, узбережжя морів тощо, і які безпосередньо використовуються в туристичній діяльності, 

наприклад, мінеральні води і лікувальні грязі [6, с. 322]. 

Мета: проаналізувати природно-кліматичні умови Запорізької області з метою використання їх 

туристично-рекреаційній діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Клімат у Запорізькому регіоні є важливим чинником утворення 

ландшафтів, він впливає на формування рельєфу. Від кліматичних особливостей залежить сезонне 

використання в туристичній діяльності цілого ряду об’єктів (природних, історичних), а від світлового дня – 

режим роботи природничо-наукових музеїв, розташованих просто неба. Комфортність клімату визначає 

зони розміщення туристичних і екскурсійних об‘єктів, а також найбільш сприятливі місця для відвідування. 

Природно-кліматичні чинники впливають на сезонну нерівномірність формування попиту. 

Сезонність у туристичній практиці спричиняє ряд специфічних проблем серед яких головними є 

економічні. 

Проблема сезонності в туристичній практиці може розглядатися в різних напрямах – вивчення 

впливу природно-кліматичних умов на економічні параметри туристичних потоків; економічна залежність 

діяльності туристичних підприємств від сезонних коливань попиту і пропозиції; роль реклами в 

згладжуванні сезонної нерівномірності попиту; методи визначення амплітуди сезонних коливань, 

досліджень трудових ресурсів і так далі. 

Запорізький регіон належить до територій зі сприятливими кліматичними умовами для розвитку 

туризму. Він розташований у сухостеповій зоні з помірно-континентальним кліматом, який 

характеризується спекотним і сухим літом і нехолодною зимою; середня тривалість безморозного періоду 

становить понад 200 днів, інтенсивність сонячної радіації сягає 125 ккал/см
2
. Середня річна температура 

повітря коливається від +7,2 С до +10,3 С, а середньомісячна температура липня – від +22,5 С до +23,7 С. 

Останнім часом ця температура досягає +30 С та вище [1,8] (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Картосхема температури та опадів в Запорізькій області [7, с. 77] 
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Весна розпочинається рано (перша декада березня). У квітні температура повітря становить +15°С, а 

іноді і +25°С. У весняний період переважає помірно-волога погода, імовірність похмурої і дощової погоди 

становить 8 %, тобто приблизно З дні на місяць [2, с. 57]. 

Літній період характеризується переважним повторенням сонячної погоди (80 %). У травні 

температура води в прибережній частині сягає +17...+20°С. У липні-серпні температура води перевищує 

+23...+25°С, море спокійне, хвилювання менш 2-3 балів. Купальний сезон триває з кінця травня до 

жовтня [1, 7]. 

Переважно сонячна погода майже впродовж усього теплого періоду, й тепле море з чудовими 

пляжами та зручними для купання прибережними обмілинами (7 % від площі акваторії моря) створюють 

сприятливі умови для організації аеротерапії (лікування повітряними ваннами), геліотерапії (лікування 

сонячними ваннами) і таласотерапії (лікування морськими ваннами), а також підводного туризму та 

екскурсій акваторіями Азовського моря [4, с. 129-135]. 

Загальні метеорологічні умови сприяють іонізації повітря. На березі при розбризкуванні води 

(особливо під час прибою) повітря насичується іонами. Завдяки бризовій циркуляції, у повітрі крім, 

аероіонів міститься велика кількість озону (у 2-3 рази більше ніж у повітрі материка). У морському повітрі 

також значний вміст мікроорганізмів, що є дуже важливим для організації лікування захворювань органів 

дихання нетуберкульозного характеру, кровоносної та серцево-судинної систем. 

Кліматичні умови південної частини регіону сприятливі для організації туризму та відпочинку 

впродовж 5 місяців, а для курортного лікування та екскурсій – протягом року. За кліматичними умовами 

територія Азовського узбережжя Запорізького регіону близька до умов Одеського узбережжя й Південного 

берегу Криму й вкрай сприятлива для організації кліматичних курортів і туристичної діяльності [1, 2, 3, 4]. 

Висновки. Запорізький регіон належить до територій зі сприятливими кліматичними умовами для 

розвитку туристично-рекреаційної діяльності. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ХОРТИНГУ ЯК ВИДУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 
 

Розкрито значення фізичної діяльності у житті людини. Надано загальну характеристику хортингу 

як національного виду рухової активності України. Установлено, що заняття зазначеним видом спорту 

сприяють зміцнення здоров’я, поліпшенню функціонального стану систем, удосконаленню фізичних, 

морально-вольових та інтелектуальних якостей. Ключові слова: здоров’я, одноборства, рухова 

активність, спорт, хортинг.  
 

Вступ. Рухова активність має важливе значення у житті людини. Вона позитивно впливає на стан 

здоров’я; сприяє поліпшенню функціонального стану серцево-судинної, дихальної та інших систем, 

удосконаленню фізичного розвитку, зменшенню надмірної маси тіла, ожиріння, дотриманню здорового 

способу життя [6, 8]. 

За даними Д. М. Котко, Н. Л. Гончарук, Л. М. Путро, С. М. Шевцова [4], О. Пермякова, Т. Йопи [6], 

З. В. Сироватко [8], науково-технічний прогрес спричинив збільшення кількості фізично неактивних людей.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text
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Дефіцит рухової активності сучасної людини сприяє погіршенню стану здоров’я, порушенню 

функціонування систем, а в подальшому спричиняє розвиток патологічних процесів; негативно впливає на 

структуру і функції всіх тканин, внаслідок чого спостерігається зниження загальних захисних сил 

організму [4]. Нині існує багато засобів рухової активності. Одним з видів фізичної діяльності є хортинг, 

який мало використовується серед населення для оптимізації фізичної діяльності тому потребує наукових 

досліджень. 

Мета дослідження: надати характеристику хортингу як виду рухової активності. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення наукової та методичної літератури. 

Результати дослідження. Хортинг – це український національний вид спортивних змішаних 

одноборств, сутність якого полягає в нанесенні ударів руками і ногами, проведенні захоплень, кидків, 

боротьбі та захисті від них [5].  

На думку В. Белан [1], хортинг в Україні є важливою складовою відродження та вкорінення 

українських бойових традицій. Заняття зазначеним видом рухової активності сприяють зміцненню 

здоров’я, розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних якостей. 

Ж. В. Петрочко, Е. А. Єрьоменко [7] відмічають, що хортинг – це не тільки спорт вищих досягнень, 

але і масовий спорт.  

Хортинг включає в себе оздоровчі, загальнофізичні, технічні і тактичні елементи, а також виховні та 

філософські аспекти українського національного виду рухової активності як впливової виховної системи 

фізичного та морально-етичного напряму [3].  

Р. Головащенко [2], Е. Єрьоменко [3] вважають, що сучасний український хортинг є універсальною 

системою змішаного одноборства, яка втілила в собі найбільш ефективні та дієві прийоми спортивних і 

прикладних одноборств та бойових мистецтв. Виховна і філософська основа хортингу – здоровий 

спортивний дух людини та традиції козаків Запорозької Січі. 

Хортинг як спортивне одноборство обіймає результат узагальнення багаторічного досвіду та творчих 

винаходів тренерів, учених, спортсменів України та багатьох інших країн світу, які збагатили його техніку 

найбільш ефективними й раціональними прийомами, об’єднавши найкращі досягнення різних видів 

одноборств [2]. 

Як відмічає А. М. Литвиненко [5], розробка правил змагань з хортингу, а також його кваліфікаційна 

система була спрямована виключно на природний винахід техніки самозахисту та спортивних прийомів 

одноборства.  

У Міжнародних правилах хортингу є кілька відокремлених різнопланових розділів змагань, 

основний із яких – двораундовий комплекс спортивного двобою, що дає змогу охопити весь природний 

арсенал прийомів самозахисту людини, які включені у спортивну змагальну програму. Відтак, хортинг є 

представником нового напряму комплексного змішаного одноборства в світі. Однак різнопланові два 

раунди двобою суттєво відрізняють цей вид спорту від інших завдяки розробленим правилам змагань, які 

раніше в світі не застосовувалися. В Україні і за її межами змагання з хортингу проводяться для вікових 

категорій: 6-7 років, 8-9 років, 10-11 років, 12-13 років, 14-15 років, 16-17 років; з 18 до 35 років, а також 

для спортсменів старше 35 років та старше 40 років [7].  

Висновки. Хортинг представляє новий напрям комплексного змішаного одноборства у світі, але два 

різнопланові раунди двобою суттєво відрізняють його від інших видів одноборств завдяки своєрідним 

правилам змагань, які донині у світовому спорті не застосовувались. Заняття зазначеним видом рухової 

активності сприяють зміцнення здоров’я, поліпшенню функціонального стану систем, удосконаленню 

фізичних, морально-вольових та інтелектуальних якостей.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 

ФІЗИЧНОЇ СИЛИ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 

В статті приділено увагу удосконаленню нормативно-правового регулюванню щодо застосування 

фізичної сили працівниками національної поліції України. Ключові слова: удосконалення, фізична сила, 

поліцейський, правоохоронна система, підготовка, регулювання. 

 

Вже багато років Україна активно претендує на високе місце в рейтингу демократичних країн світу, 

тож у сучасних умовах наша країна зазнає кардинальних змін, які особливо зазнали впливу правоохоронної 

системи. 

Закріплення законодавства бере свій початок з 1945 року, коли була створена Організація Об'єднаних 

Націй (ООН), після чого була ратифікована Загальна декларація прав людини, ратифікована Генеральною 

Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. Ця Декларація визначає особисті громадянські права, які мають 

поважати всі цивілізовані країни; зазначено, що поводження з людьми повинно здійснюватися з повагою до 

їхньої гідності, зокрема у статті 5 зазначено, що катування, жорстоке, нелюдське або таке, що принижує 

гідність, поводження чи покарання будь-якого виду заборонені [1]. 

У 1979 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Кодекс поведінки працівників правоохоронних 

органів. У цьому документі Генеральна Асамблея закликає правоохоронні органи поважати людську 

гідність та поважати права людини. Організація рекомендувала всім державам-членам ООН прийняти 

кодекс поведінки працівників правоохоронних органів як основу для прийняття законодавства або як 

керівництво для практики поліцейських. У Кодексі наголошується, що застосування катувань працівниками 

поліції має бути заборонено, а фізична сила повинна застосовуватися лише за крайньої необхідності [2]. 

У статті 44 Закону України «Про Національну поліцію» зазначено, що працівник поліції може 

застосовувати фізичну силу, включаючи спеціальні методи бою (рукопашний бій), для забезпечення 

особистої безпеки та / або безпеки інших осіб, зупинки правопорушення, затримки злочинця, якщо 

застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейських повноважень, покладених 

на нього законом [3]. В даний час на законодавчому рівні не існує жодного нормативно-правового акту, 

який би визначав визначення поняття «рукопашний бій». Єдиним документом, в якому цей термін є – Наказ 

Міністерства Внутрішніх Справ України від 13.04.2012, «Умови та зміст спеціальної фізичної підготовки 

працівників поліції» в якому зазначено, що прийоми самозахисту та фізичного впливу включають: 

рукопашний бій, самбо, дзюдо, айкідо, бокс, карате, кікбоксинг та інші єдиноборства. Але знову ж таки, 

немає жодного нормативного акта, який би зазначав, наскільки необхідно застосовувати заходи фізичного 

впливу, щоб не порушувати права громадян та не наносити шкоди їхньому життю та здоров’ю, а також не 

вказуються обставини, за яких застосовуються цей вид примусу. Таким чином, можлива ситуація, коли 

працівники поліції можуть перевищити свої повноваження та заподіяти тортури, біль чи страждання 

громадянам. Для того, щоб відповідати рівню демократичної країни та діяти відповідно до принципу 

законності, на законодавчому рівні необхідно закріпити такі положення: 

 - визначити перелік прийомів, які працівники поліції мають право застосовувати до громадян при 

застосуванні фізичної сили; 

- визначити, які дії правопорушників є підставою для застосування фізичної сили; 

- визначити, які дії слід вжити поліції під час затримання особи, яка вчинила правопорушення для 

забезпечення особистої безпеки інших осіб. 

Таким чином, необхідно проводити підготовку персоналу правоохоронних органів, наголошуючи на 

забороні катувань та іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження з 

громадянами. Зокрема, необхідно забезпечити суворий контроль за всіма посадовими особами, 

відповідальними за затримання, арешт та позбавлення волі, а також за іншими посадовими особами, яким 

законодавчо дозволено застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю. 

Поліція у всіх країнах світу є відображенням урядів своїх країн. Лише тоді, коли в країні будуть 

прийняті та застосовуватимуться стандарти прав людини, кількість порушень цих прав зменшиться, а 



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 2  ●  № 1 0  

 

 

 
40 

контроль зросте. Прийняття, впровадження та захист загальнолюдських норм прав людини збільшить 

довіру не лише до поліцейських сил у всьому світі, а й до урядів. Ці стандарти справді є дуже практичним 

засобом регулювання поводження з урядовцями та поліцейськими громадянами інших країн. 
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МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ В КРИЗОВИХ УМОВАХ 

 

Статтю присвячено розвитку страхового ринку в умовах повномасштабного вторгнення. 

Охарактеризовано поняття розвиток страхової компанії. Проаналізована поведінка страхових компаній в 

результаті настання кризового стану. Ключові слова: страховик, криза, розвиток, ефективність. 

 

Серйозні зміни в економічному стані в нашій державі пов’язані, в першу чергу, з настання пандемії в 

2020 році, а далі введення воєнного стану. Ці два фактори призвели до спадання економіки держави, в 

результаті деякі підприємства були змушені закритися. А інші адаптувались та підтримують економіку в 

такий складний час. Деякі страхові компанії мали труднощі, але вирішували ці труднощі, залишались у 

своїй ніші для страхувальників, та намагалися розвиватись та пропонувати нові продукти, актуальні в наш 

час. 

Розвиток страхової компанії визначається не просто змінами, а прогресивними зміни, які 

удосконалюють процеси підприємства. Розвиток характеризується такими параметрами як випуск нових 

видів продукції, освоєння нових видів технологій, освоєння нових ринків збуту, використання 

модернізованого обладнання, новітньої техніки, впровадження нових форм організації й оплати праці та 

методів управління виробництвом, удосконалення партнерських відносин і формування нових. Розвиток 

страхової компанії – це об’єктивний процес. 

З точки зору економіки розвиток – це сукупність прогресивних та регресивних, керованих та 

некерованих процесів, які відбуваються в економіці на мікро- та макрорівнях і результатом яких є 

закономірні, якісні, незворотні зміни в економічних системах та серед учасників таких систем [6]. 

Дослідження науковців [1, 5, 8], які висловлювались щодо категорії «розвиток підприємства», можна 

зробити висновок, щоце процес змін в соціально-економічній системі підприємства, перехід з одного стану 

в інший, при цьому змінюється його якісні і кількісні характеристики. 

Розвиток – це довгострокова категорія, тому і показники, що характеризують ефективний розвиток, 

повинні визначатись через методи стратегічного аналізу. В дослідженні вимірювання результативності в 

стратегічному аспекті розглядається через теорію зацікавлених сторін [3]. 

Одним із перших ідею враховувати інтереси зацікавлених сторін в управлінні компанією 

сформулював відомий економіст Фрімен у 1984 році, який доводив, що управління на майбутнє приватною 

фірмою може бути набагато ефективнішим і результативнішим, якщо менеджери почнуть враховувати 

інтереси зацікавлених сторін (споживачів, постачальників, власників, держави тощо). На думку Фрімена 

тільки у злагодженій багатовекторній політиці управління власною справою можна знайти відповідь на 

загрози, які створює сучасне ринкове середовище, що прямує до глобалізації та невизначеності [3]. 

Очевидно, що серед найбільш вагомих груп зацікавлених сторін слід виділити страхувальників 

(фізичних та юридичних осіб), безпосередньо страховиків та державу. Інтереси інших зацікавлених сторін 

можуть бути враховані вибірково. 

Інтерес страховика виражається у показнику обсягу страхових платежів за певний період, що 

відображає попит та прихильність страхувальників до страхової компанії. Обравши конкретну страхову 

компанію страхувальники розраховують на своєчасне врегулювання збитків при настанні страхових 

випадків, тобто на платоспроможність страховика. 

Показником, що відображає інтерес страхувальників є обсяг страхових відшкодувань за період. 

Оскільки страхова діяльність досить широко регулюється з боку держави, то серед зацікавлених сторін 

необхідно виділяти також державу в особі уповноважених органів, внесками яких є видача ліцензій на 

провадження видів обов’язкового та добровільного страхування. Стимулом для даної зацікавленої сторони 
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є дотримання з боку страховика норм чинного законодавства, що визначається показником обсягу 

сплачених податків за період, та розміром інвестованих коштів в економіку. 

Фахівці виокремлюють, здебільшого, шість головних чинників, які у сукупності забезпечують 

фінансову надійність страхової компанії: достатній власний капітал, формування збалансованого 

страхового портфеля, достатні страхові резерви, ефективна тарифна політика, ефективне управління 

активами, перестрахування [2, c. 192]. 

Н. В. Ткаченко виокремлює серед показників, що впливають на фінансову надійність ще дотримання 

нормативу платоспроможності [7]. 

Законом України «Про страхування» встановлено наступні вимоги до забезпечення 

платоспроможності страховиків: 

- наявності сплаченого статутного фонду та наявності гарантійного фонду страховика; 

- створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових 

відшкодувань; 

- перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним 

запасом платоспроможності [4]. 

Багато страхових компаній у 2022 році після повномасштабного вторгнення зіткнулися з такими 

складнощами: ізоляція деяких філій та партнерів, вимушена міграція персоналу, критичний спад страхової 

премії, втрата деяких філіалів та клієнтурної бази. 

Основною метою страхових компаній під час війни є безпека співробітників та безперервне, 

своєчасне обслуговування клієнтів. 

В результаті повномасштабного вторгнення з’явилися нові ризики , які раніше не враховувались. 

Тому на сьогодення проходить процес адаптації страхових продуктів з урахуванням повномасштабного 

вторгнення, військових ризиків Але на сам перед реалізують можливість отримання послуг у зв’язку з 

воєнним станом, а саме покриття ризиків у випадку бойових дій. Сучасна ситуація з її матеріальними та 

фінансовими збитками також вплинула на ставлення населення до страхових продуктів, поклала початок 

процесу підвищення попиту на ці продукти та загальної страхової культури. 

Таким чином можна зробити висновок, що при настанні непередбачуваних обставин на ринку 

страхових послуг залишились крупні страхові компанії, які мали більший запас платоспроможності. Вони, 

намагаючись залишитися на ньому, не тільки виконують свої фінансові зобов'язання, а і користуються 

можливостями, що надала кризова ситуація. Така стратегія поведінки на ринку може стати запорукою 

розвитку страхового бізнесу навіть у сучасних умовах та стати основою структурних та якісних змін 

страхового ринку України. 
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ФОРМУВАННЯ У СПІВРОБІТНИКІВ ПОЛІЦІЇ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ПРАВОМІРНОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ БОЙОВИХ ПРИЙОМІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

У статті розглядається формування у співробітників поліції практичних навичок правомірного 

застосування бойових прийомів на заняттях з фізичної підготовки. Ключові слова: бойові прийоми, фізична 

підготовка, працівник поліції, формування, фізична культура, НПУ, правомірність, навички. 

 

Оперативно-службова діяльність працівників поліції знаходиться під постійним впливом цілого 

комплексу факторів, що не мають місця в повсякденному житті людини. Вони нерідко опиняються в 

ситуаціях, небезпечних для життя, як для їхнього, так і оточуючих. Виникнення різноманітних конфліктних 
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ситуацій вимагає застосування бойових прийомів боротьби, спеціальних засобів та вогнепальної зброї. 

Законодавчо обґрунтоване застосування сили до порушників правопорядку у ряді випадків є складовою 

правоохоронної діяльності. 

Для працівників поліції, які здійснюють обов'язки щодо охорони громадського порядку, 

застосування заходів щодо затримання злочинця складають службовий обов'язок, який вони повинні 

виконувати, не дивлячись на певний ризик. 

Особливого значення при цьому набувають система підготовки та тактика використання 

співробітниками поліції бойових прийомів боротьби під час виконання ними службових обов'язків [1].  

Найбільш складними умовами в процесі служби є груповий та озброєний напад на співробітників 

поліції при їх роботі на місці події, затриманні та супроводі затриманих, несення служби на автошляхах, 

перевірці підозрілих осіб тощо. У таких ситуаціях для співробітника існує висока ймовірність травм та 

пошкоджень різної тяжкості. Ускладнюють обстановку умови нападу злочинців: перебування нападників у 

стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, психічного розладу, значну перевагу злочинців у озброєнні, 

кількісному складі, а нерідко і вищий рівень фізичної підготовленості. 

Одним із головних завдань професійної підготовки співробітників поліції є формування у них 

постійної психологічної готовності для несподіваного зіткнення з правопорушником або розшукуваним 

злочинцем, умінь досконало володіти табельною зброєю та правильно застосовувати бойові прийоми 

боротьби у найскладніших умовах оперативної обстановки [2]. 

Очікування нападу з боку правопорушників – невід'ємна частина професійної діяльності 

правоохоронців. Усвідомлення існуючої загрози, здатність правильної оцінки конкретної ситуації та 

вчинення адекватних їй дій визначається не тільки накопиченим практичним досвідом та можливостями 

нервової системи до перетворення виникаючих у разі небезпеки імпульсів у розумні рішення, необхідні для 

досягнення ефективного результату, але й необхідністю поєднувати свої дії з вимогами закону. 

В результаті аналізу загибелі та поранень співробітників поліції під час виконання оперативних 

завдань було встановлено, що вагомий відсоток загиблих та поранених співробітників припадає на частку 

порушників, які застосували підручні предмети. Найчастіше злочинцями як підручні засоби 

використовувалися такі предмети: сокира, палиці різної довжини, камінь, пляшка, стілець тощо. 

У ході аналізу кримінальних справ, пов'язаних із загибеллю та травматизмом співробітників, 

виявлено такі основні причини, що призвели до цих наслідків: 

– недостатньо впевнене володіння табельною зброєю та невміле використання штатної зброї в 

рукопашній схватці; 

– несвоєчасне та тактично неправильне застосування бойових прийомів боротьби (затримання, 

стримування); 

– невміння використовувати під час затримання правопорушників підручні предмети; 

– психологічна непідготовленість до зіткнення зі злочинцями та правопорушниками [3]. 

Практика переконливо показує, що успішно справляються з безпосереднім затриманням озброєних 

злочинців лише працівники, які мають високі морально-психологічні якості, всебічно фізично розвинені, 

досконало володіють зброєю, спеціальними засобами, а також мають високу психологічну стійкість, 

сформовану прийомами рукопашного бою з набагато краще підготовленими правопорушниками. 

Структурно-функціональний аналіз ситуацій протиборства, характерних для службової діяльності 

співробітників поліції, показує, що одним із важливих структурних компонентів діяльності є її зовнішні 

умови. Йдеться, перш за все, про найбільш суттєві для цієї діяльності аспекти умов. Для службово-бойового 

протистояння такими умовами, наприклад, можуть бути: ріст і вага особи, що затримується, наявність у 

нього зброї, характер протидії тощо. 

Надання умовам статусу самостійного структурного моменту діяльності виправдовується тим, що 

вони існують одночасно з внутрішніми її умовами і поряд з ними є факторами, що її детермінують. Не все, 

однак, у зовнішніх умовах стосується підтримки існування її суб'єкта. Цілком конкретні вимоги до 

зовнішніх умов можуть виходити і від предмета, і від діяльності. 

Отже, хоча об'єкти, що становлять зовнішні умови діяльності, існують в один і той же час об'єктами, 

що являють собою її внутрішні умови, логічно вони передують їм, оскільки підтримують їх існування у 

необхідних цій діяльності якостях. 

Тому типологія практичних ситуацій будується за найбільш суттєвими обставинами, що 

детермінують початки протистояння співробітника поліції із правопорушником.  

Все різноманіття умов та обставин застосування співробітниками поліції сили у своїй сутності можна 

описати досить невеликою кількістю ознак. 

Кожна з цих ознак у практичних ситуаціях проявляється у вигляді безлічі станів. Конкретна 

комбінаторика проявів, власне, і утворює номенклатуру ситуацій. Говорячи про готовність сторони, що 



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 2  ●  № 1 0  

 

 

 
43 

піддається нападу, до протидії та відбиття нападу. Важливо зазначити, що готовність складається з кількох 

чинників. Однак найбільш важливими з них є всього два: можливість бачити момент початку нападу та 

можливість підготуватися до його відображення прийняттям стійки, що забезпечує найбільш ефективний 

початок захисних та атакуючих дій – тобто бойової стійки. 

На відміну від спортивних єдиноборств, у практичних протиборствах для однієї зі сторін момент 

початку нападу може бути вельми і вельми неочевидним. Маскування (мімікою, жестами, ненапруженою – 

«природною» позою, рівним голосом і диханням) моменту атакуючих дій позбавляє бік, що піддається 

нападу, можливості якось підготується до протидії та її усуненню. Що є одним з важливих факторів 

переваги сторони, яка здійснює напад, і, зрештою, значною мірою визначає результат нападу на її користь. 

Навчання співробітників поліції ставить за мету навчити їх впевненому визначенню характеру 

конфлікту, ідентифікації ступеня протидії з боку порушника та обґрунтування правомірності заходів 

фізичного впливу. Санкції мають повністю відповідати конкретним діям правопорушників на висловлення 

невдоволення; образи; загрозливі жести; стислі кулаки; відмова підкоритися вимогам; фізичний опір; 

завдання удару; відштовхування; поведінка, що представляє небезпеку для життя або здоров'я оточуючих; 

спроби застосування холодної чи вогнепальної зброї. 

Таким чином, використання при проведенні занять з фізичної підготовки методу моделювання умов 

та ситуацій професійної діяльності, дозволять формувати надійні професійно-прикладні рухові навички у 

поєднанні з високою морально-психологічною готовністю їх застосування у повсякденній правоохоронній 

діяльності допомагає виробити у учнів певний автоматизм поведінки у критичних ситуаціях, що дозволяє 

якоюсь мірою уникнути невиправданих втрат особового складу та прийняття неправомірних рішень при 

застосуванні фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї. 
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ABOUT THE ESSENCE OF LEADERSHIP 

 

Leadership, including in public administration, is a universal phenomenon. The study of leadership in the 

history of socio-political life is nothing but the desire to find out the essence of the relationship and mutual 

influence of the leader and his followers. A person who has made a significant contribution to history has always 

aroused interest among contemporaries and descendants. Herewith, this interest is by no means limited to what this 

leader did in the socio-political arena.Many researchers were attracted by the great politician as a personality, that 

is, as a human with certain moral norms, ethical principles and a system of values. 

This thesis has been updated since the time of Plato and Aristotle, when researchers posed the question of 

why a human takes power into his own hands, what is the purpose of this power in the hands of a particular person. 

The philosophers of ancient Greece believed that the true leader is the one who, through his actions, seeks to 

achieve the common good and justice.The period of Ancient Greece was characterized by a normative-moralistic 

approach, in which philosophers paid special attention not to management technologies, but to what rulers should 

know under what conditions a leader can become (education, political will). A brilliant illustration of this thesis is 

Plutarch's «Parallel Lives».The author prioritizes a specific person of each era, noting: «My design is not to write 

histories, but lives» [1]. Plutarch describes the personality of the leader as an ordinary person, who tends to by both 

good and bad. Paying attention to the dialectical unity of the leader, Plutarch does not deduce either the consistent 

patterns of the phenomenon under consideration or the features of its functioning. 

The normative approach used by Plutarch comes down to the fact that the main factor influencing the leader 

still is education (the approach of Plato and Aristotle). 

With that, the teaching of N. Machiavelli of the Middle Ages serve as a kind of apologetics for holding 

power by any means [2, p. 12]. Deifying power and justifying violence in order to maintain power, Machiavelli 

allows the possibility of sacrificing members of society to create a strong state. Of course, Machiavelli was 
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distinguished by a strong logic of thinking: his statements about the separation of power from scholasticism were 

very productive for its time. At the same time, his views on politics and morality seem to be one-sided. 

Analysis of political leadership in a specific period of history, personification of different eras leads us to the 

conclusion that leadership is a product of history. A particular society in a particular period of history reveals a 

certain type of leadership. The historical method of research is one of the methodological techniques with which 

you can find answers to the questions of the present. However, this method has significant disadvantages. If we 

accept as true the idea that a leader is a product of historical changes, it means to overlook the fact that changes are 

never linear. 

Simultaneously, the application of the historical approach to the problem of studying political leadership 

detects significant weaknesses. There is no doubt that a number of researchers turned to history, often without other 

sources of information. In the historical studies themselves, the authors emphasized the problem of leadership 

(R. Emerson, T. Carlyle), because a specific historical period has always been identified with a specific leader. The 

applying of one historical method does not allow the scientist to focus on the actual political problems: overbearing 

relations, political movements, the problem of retaining power. However, the rejection of this approach may 

subsequently leads to an underestimation of the historical contribution of one or the other person. 

For example, T. Carlyle deduces a number of characteristics that a leader must possess: intuition, sincerity, 

genius. The scientist accentuates that an important feature of a leader is his greatness [3]. Here T. Carlyle is close to 

the term of «charisma». He not only characterizes a charismatic leader, he thinks of him as the basis of the universe. 

A supporter of historical voluntarism, T. Carlyle in his conception does not consider the objective factors that 

determine the nature of a particular historical period, thus his concept turns out to be inconsistent. 

Historical voluntarism, in our opinion, is not able to full-scale interpret leadership: revealing leadership as a 

given, historical voluntarism does not wonder about the reasons for the emergence of this phenomenon. The root 

cause of leadership, its typology, and main characteristics remain outside the scope of this approach. 

Of course, the historical-voluntaristic approach is not the only one in the learning of the phenomenon of 

leadership: leadership is studied by sociologists, psychologists, political scientists and representatives of other 

branches of knowledge, the methodology of which, along with the general, also has the special. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ ПІД ЧАС ФІЗИЧНИХ 

НАВАНТАЖЕНЬ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
 

В статті розглядається міжнародний досвід попередження травматизму під час фізичних 

навантажень. Ключові слова: міжнародний досвід, попередження травм, травма, фізичні навантаження, 

військовослужбовець, бойова готовність, службові обов’язки. 

 

Травматизм залишається значною проблемою бойової та оперативної готовності 

військовослужбовців, не зважаючи на досягнення превентивної діяльності. Аби запропонувати нові підходи 

щодо попередження травматизму під час фізичних навантажень у лавах армії сучасної України, 

перспективним видається звернутися до міжнародного досвіду, а саме звернути увагу на передову армію у 

світі - військовослужбовців США. 

Відомо, що травми та травми опорно-рухового апарату часто зустрічаються у військовослужбовців 

як у пунктах постійної дислокації [1, с. 62], так і під час участі у збройних конфліктах [2, с. 102]. Багато з 

цих травм виникають під час занять фізкультурою та спортом [3, с. 36]. Досить багато досліджень 

американських учених було присвячено описовій епідеміології травм опорно-рухового апарату 

військовослужбовців, у тому числі серед новобранців та діючих військовослужбовців. 

Недавнє дослідження, яке вивчало зв’язок між ризиком травмування, військовими заняттями та 

спортивною діяльністю серед військовослужбовців США, показало дуже високу частоту травм – 43% за 

літо [4, с. 19]. Основною причиною травм стали падіння через ковзання та розтягування. Більшість травм 

сталося під час фізичних навантажень. 
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За словами експертів Центру громадського здоров’я армії США, одна травма в середньому 

призводить до 37 днів утримання від виконання службових обов’язків. Щороку через травми відбувається 

близько двох мільйонів відвідувань лікарів. В цілому армія Сполучених Штатів зазнала втрат близько 10 

млн. навчальних днів через обмеження служби, пов'язані з травмами. 70% усіх обмежень на виконання 

службових обов’язків, спричинених травмами опорно-рухового апарату. Оцінка травм армії США показала, 

що особа з надмірною вагою та недостатньою вагою ризикують отримати травми. Крім того, виявлено, що 

військовослужбовці, які палять, мають на 20-50 % більший ризик травмування. 

Експерти відзначили, що існує межа інтенсивності фізичних навантажень, згідно з якою рівень травм 

зростає, але рівень фізичної підготовленості не підвищується (американське видання «We are the mighty», 

2019). 

Дослідження 2015 року [5, с. 7] вказує на те, що серед американських солдатів спостерігається 

висока частота розтягнень щиколотки (45,14). Останні вітчизняні видання стосувалися аналізу травм у 

Сухопутних військах Збройних Сил України [6, с. 6]. Водночас вищезгадані публікації не висвітлюють 

особливостей виникнення поранень у різних видах та окремих родах військових, це актуально для 

профілактики травм на основі підходу, орієнтованого на ризик, і може направляти лікарів та інших 

спеціалістів до цілеспрямованої профілактики травм у процесі виконання службових обов'язків. 

Рівень військових травм як в особливий період, так і в мирний час залежить від організації життя 

особового складу, від морально-психологічного клімату у військовому колективі, рівня бойової підготовки, 

а також стану здоров'я кожного окремого солдата. Водночас причини травм у різних видах та окремих 

родах Збройних Сил України мають свої специфічні особливості. Тому розглянемо їх докладніше. 

Травматизм у Сухопутних військах Збройних Сил України. В останні роки в структурі травм серед 

військовозобов’язаних перші місця займають переломи кісток різної локалізації (3%) та поверхневі травми 

(2,1%). Аналіз показує тенденцію до збільшення рівня травм через вищезазначені причини, а саме: з 1,9% 

до 3% та з 1% до 2,1% відповідно. У структурі травм серед офіцерів Сухопутних військ перші місця 

займають переломи кісток різної локалізації, внутрішньочерепні травми та вивихи різної локалізації. Існує 

також тенденція до збільшення рівня травм через вищезазначені причини, а саме: з 1,4% до 2,1%, з 0,5% до 

1% та з 0,7% до 1% відповідно.  

У структурі травм серед військовослужбовців-контрактників перші місця займають переломи кісток 

різної локалізації, внутрішньочерепні травми (0,92 %) та травми очей (0,18%). Аналіз показує тенденцію до 

збільшення рівня травм через вищезазначені причини, а саме з 2,9% до 3,4%, з 0,4% до 0,92% та з 0,08% до 

0,18% відповідно [6, с. 8]. 

Основними причинами травм у механізованих підрозділах є: порушення правил під час експлуатації 

та ремонту військової техніки; недостатня підготовка, відсутність певних навичок поводження зі зброєю та 

технічними засобами; порушення статутних положень та низька військова дисципліна; необережне та 

необережне поводження зі зброєю; зневажливе ставлення до спецодягу під час ремонту та побутових робіт; 

порушення правил дорожнього руху та перевезення персоналу автомобільним транспортом. 

Найбільш серйозні травми в механізованих підрозділах трапляються при необережному 

використанні вогнепальної зброї та в результаті автомобільних аварій. 

Отже, травми – це певною мірою керований процес. Організувавши належні заходи запобігання 

травмам, особливо середньої тяжкості та тяжкі, можна мінімізувати. Специфіка виникнення травм 

визначається характером виконання службових обов’язків та умовами праці, що дозволить розробити 

цілеспрямовані організаційні заходи щодо запобігання травмам у процесі виконання службових обов’язків 

серед правоохоронних органів та військових формувань України. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ 

СЛУЖБОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ 

 

В статті розглянуто міжнародний досвід попередження травматизму під час виконання 

службових обов’язків в правоохоронних органах. Ключові слова: міжнародний досвід, правоохоронні органи, 

попередження травматизму, службові обов’язки. 

 

Варто почати з того, що в умовах сучасної повної зміни та реформування системи органів МВС 

України та створення Національної поліції України доволі актуальним та дискусійним є питання щодо 

вміння поліцейських використовувати прийоми, які забезпечать їх особисту безпеку в типових й 

надзвичайних ситуаціях, а також зменшать рівень травматизму. Дана проблематика цікавить як науковців, 

так і практичних працівників органів Національної поліції. Через нинішню ситуацію в державі, яка 

зумовлюється підвищеним рівнем злочинності та збільшенням кількості явища злісної непокори з боку 

правопорушників законним вимогам поліцейських, їх травмуванням та можливою загибеллю, виникає 

нагальна необхідність наукових підходів до розв’язання сучасних задач у сфері забезпечення особистої 

безпеки поліцейських під час виконання ними своїх службових обов’язків. 

Під час глобальних змін та низки реформ правоохоронних органів, важливим постає питання про 

підготовку поліцейських абсолютно нового формату, які б професійно та на високому рівні виконували свої 

службові обов’язки. Але однією з найважливіших проблем варто вважати процес підготовки поліцейських 

за новітніми стандартами та правилами, які відрізняються від існуючих раніше. Проте вдале виконання 

працівниками Національної поліції завдань багато в чому залежить і від умілого володіння прийомами 

особистої безпеки як в типових, так і в екстремальних ситуаціях [1, c. 56]. 

Важливу роль у формуванні нової української поліції відіграли й США. Це була не тільки суттєва 

фінансова підтримка, а й відрядження до України досвідчених інструкторів, які брали участь у навчанні 

особового складу поліції в межах Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів 

кримінального розслідування Департаменту юстиції США/ІСІТАП, найперше з тактичної і вогневої 

підготовки. Також в США існують спеціальні програми та тренінги, які покликані зменшити рівень 

травматизму серед поліцейських. 

Сьогодні в Україні підготовка поліцейських здійснюється на засадах американського досвіду з його 

найбільш ефективним підходом до вирішення проблем практичного навчання. Першими дану підготовку 

пройшли працівники підрозділів патрульної поліції, які вивчили та впровадили у власну діяльність 

важливий закордонний досвід. На даному етапі триває підготовка кандидатів на службу до підрозділів 

особливого призначення «КОРД», які з використанням спеціальних тактик, озброєння, обладнання та 

засобів професійно та злагоджено виконують поліцейські функції під час організації та проведення 

спеціальних операцій у ситуаціях з високим ступенем ризику, а також здійснює заходи стосовно безпеки 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. У рамках такої підготовки теж проведено заняття, на 

яких обговорено актуальні питання про збереження життя поліцейських [2, c. 157]. 

Також надзвичайно важливим аспектом є те, що для підтримки високого рівня особистої безпеки 

поліцейського та зменшення травматизму, треба враховувати належний рівень його тактичної та вогневої 

підготовки. Помилки, спричинені неправомірним застосуванням вогнепальної зброї, недостатнім рівнем 

управління поліцейськими силами і засобами, прорахунки у тактиці під час типових та екстремальних 

ситуацій, у проведенні поліцейських операцій призводять до загибелі та травмування службовців. Усунення 

цих та інших недоліків вимагає коригування термінів і змісту програм професійної підготовки поліцейських 

із використанням зарубіжного досвіду, вироблення надійних методик опанування навичками теорії і 

практики застосування поліцейських заходів, зокрема, примусового характеру, забезпечення поліцейських 

сучасними спеціальними засобами [3, c. 90]. 

У висновку можна сказати те, що реалії забезпечення особистої безпеки поліцейських та зменшення 

травматизму під час виконання оперативно-службових операцій та в повсякденному житті висвітлюють 

проблематику, яка потребує особливої уваги з боку вищих державних органів влади. Сьогодні прийняття 

необхідного пакета підзаконних нормативно-правових актів з питань забезпечення особистої безпеки 

поліцейських, повного забезпечення підрозділів новітніми спеціальними засобами, вироблення чіткої 

концепції професійної підготовки поліцейських кадрів дасть змогу покращити захист поліцейського під час 
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виконання оперативно-службових завдань та в повсякденному житті. Відповідно розробка заходів щодо 

підвищення рівня особистої безпеки поліцейських із запозиченням зарубіжного досвіду уможливить та 

спростить вирішення теоретичних і практичних завдань службової діяльності правоохоронців. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ: 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ 

 

У статті розглянуто світовий досвід управління у землекористуванні. Проаналізовано шляхи 

раціонального використання та охорони земель. Досліджено соціально-економічні наслідки управлінських 

рішень у землекористуванні. Ключові слова: землекористування, раціональне використання, цільове 

призначення земель, земельна політика. 
 

Актуальність. Актуальність питання ефективного управління землекористуванням з метою 

раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, зумовлена 

відсутністю гармонізації економічних, соціальних та екологічних факторів з боку суб’єктів агробізнесу. 

Тож доцільно проаналізувати сучасне зарубіжне законодавство з метою виявлення інструментарію 

управління земельними ресурсами в різних країнах з метою раціонального їх використання. 

Огляд джерел. Дослідженням проблем еколого-економічних засад управління землекористуванням, 

використання та охорони земель сільськогосподарського призначення займалися багато вітчизняних 

науковців: Д. І. Бабміндра, О. Ф. Балацький, І. К. Бистряков, В. М. Будзяк, О. І. Гуторов, Г. Д. Гуцуляк, 

Д. І. Гнаткович, Б. М. Данилишин, Д. С. Добряк, П. І. Коренюк, А. Г. Мартин, Л. Г. Мельник, В. Я. Месель-

Веселяк, Л. Я. Новаковський, П. П. Руснак, П. Т. Саблук, А. Я. Сохнич, A. M. Третяк, М. М. Федоров, 

М. А. Хвесик та ін.  

Основний матеріал. Управлінські рішення у землекористуванні щодо раціонального використання 

та охорони земель (зокрема сільськогосподарського призначення) були й залишаються дуже важливими, 

адже вони стосуються національної безпеки держав. Аналіз зарубіжного досвіду регулювання використання 

та охорони земель переконливо свідчить, що країни велику увагу приділяють формуванню земельної 

політики і на законодавчому рівні встановлюють певні права й обмеження на сільськогосподарське 

землекористування з метою отримання позитивних соціально-економічних наслідків від управління у 

землекористуванні. Так, у Нідерландах для кожного виду землекористування використовуються землі 

згідно їх цільового призначення і для кожного виду землекористування передбачено окремий вид 

діяльності (заборонено займатися будь-якими іншими видами, крім чітко визначених). У Великій Британії 

вся земля належить королівській родині, але права на володіння нею вільно продаються, що дає змогу 

використовувати її досить ефективно. Водночас змінити цільове використання земельної ділянки тут дуже 

складно. Власникам землі заборонено продавати її іноземцям [1, с. 8]. В Ізраїлі вся земля належить державі, 

а її використання перебуває під суворим державним контролем [2, с. 86-87]. 

Цікавим з погляду використання та охорони земель є досвід США. У 30-х роках минулого століття 

країна опинилася в дуже загрозливому стані, оскільки американські фермери внаслідок гонитви за 

прибутками розорали родючі степи і тим самим спричинили постійні пилові бурі та дефляцію ґрунтів. 

Через це у Перед урядом країни постало завдання – терміново вжити заходи для порятунку сільського 

господарства. Було докладено чимало зусиль для ґрунтозахисної освіти, екологічного виховання 

землекористувачів і для демонстрації прикладів ґрунтозахисного ведення господарства й фінансування 

ґрунтозахисних робіт і технологій. Досвід США показує, що державна земельна політика не може бути 

позбавлена елементів примусу. Так, службі охорони природних ресурсів, яка була створена в США, надано 

повноваження виявляти порушення встановлених загальнообов’язкових ґрунтозахисних обмежень, 

призначати штрафні та інші санкції, навіть із конфіскацією земельної власності чи примусового її продажу 
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[3]. Сьогодні у США концепція охорони навколишнього природного середовища визначається на 

законодавчому рівні та в межах судової системи і реалізується органами влади на різних рівнях управління. 

Таким чином, державна політика в галузі охорони і збереження сільськогосподарських земель 

підпорядкована вирішенню одночасно трьох суперечливих завдань: 

– максимально зменшити забруднення навколишнього природного середовища та шкоди, яка 

завдається йому сільськогосподарською діяльністю; 

– зберегти високу продуктивність земель для нинішнього та майбутніх поколінь; 

– максимізувати доходи фермерських господарств (через надання субсидій на розвиток 

виробництва та стимулювання охоронної діяльності за рахунок виплат рентних платежів). 

Для реалізації цих завдань поєднують два основні підходи – ринковий та партнерство. Застосування 

ринкового підходу полягає в імплементації ринкових принципів та механізмів здійснення охорони, що 

передбачає чітко визначену систему прав власності та використання ринково орієнтованих інструментів, 

включаючи надання державою компенсацій, пільг, виплат та кредитів власникам земель з метою мінімізації 

негативних екстерналій у навколишньому природному середовищі. Принцип партнерства визначає широке 

залучення основних учасників цього процесу до охорони земель, а саме – фермерів, власників земель та 

землекористувачів; урядових агенцій у сфері охорони природного середовища; спеціальних локальних 

утворень, так званих Районів охорони ґрунтів і природних ресурсів, їх асоціацій, а також коледжів, 

університетів, громадських організацій, земельних трастів тощо. Але все ж таки приватні фермери 

залишаються основними суб’єктами охорони, екологічними господарями на власних землях, і саме вони 

приймають рішення щодо збереження та екологічного оздоровлення земель, здебільшого самостійно 

здійснюють заходи щодо їх практичної реалізації. Водночас державні агенції створюють рамкові умови для 

стимулювання збереження потенціалу приватних земель. 

Країни Європейського Союзу для формування сталого землекористування віддають перевагу 

організованому моніторингу ґрунтів, який полягає в тому, щоб заздалегідь виявляти й запобігати 

забрудненню земель. Наприклад, у земельному законодавстві Німеччини охорону ґрунтів вважають 

суспільним завданням держави та її громадян, тобто держава здійснює свою мету в галузі охорони ґрунтів, 

узгоджуючи її із зацікавленими неурядовими організаціями й громадянами. Німеччина розглядає сільське 

господарство як один з головних елементів екологічної безпеки країни і спрямовує свою діяльність на 

збереження сільськогосподарського потенціалу держави. Німецьке земельне право передбачає заборону 

подрібнення лісових і сільськогосподарських ділянок, відчуження їх із зміною цільового призначення та 

забезпечує розвиток високоефективного агропромислового виробництва [4]. Реалізація державної політики 

з охорони ґрунтів здійснюється двома методами: консультативно-просвітницьким та економічним 

(субсидування). Консультативно-просвітницьку діяльність серед фермерів проводять аграрні палати 

(державні організації, які існують за рахунок коштів, що надходять від плати за землю). Аграрні палати 

проводять безкоштовні консультації, навчання щодо ефективного господарювання, раціонального 

використання та охорони ґрунтів. Економічний метод впровадження заходів щодо збереження ґрунтів 

здійснюється через Спільну аграрну політику (CAP) Європейського Союзу [5].  

Варто акцентувати увагу на тому, що у більшості розвинених країн продаж або інша передача 

сільськогосподарських земель для несільськогосподарських цілей майже скрізь потребує спеціального 

дозволу і в багатьох випадках жорстко лімітується та вимагає наявності професійних характеристик у 

власників земель. В Італії, якщо фермер не забезпечує ефективного господарювання, то економічний обіг 

земель полягає у примусовій передачі в оренду (продажу) ділянки іншим користувачам. У Франції ведеться 

державний контроль за земельними ділянками, що надходять на ринок із метою подальшого перепродажу. 

Це сприяє консолідації земель і збереженню їхнього цільового сільськогосподарського призначення. В 

Японії переведення земель із сільськогосподарських у несільськогосподарські законодавством заборонено. 

Передбачено також зонування з розподілом території на сільськогосподарські та несільськогосподарські 

землі [6]. 

У деяких розвинених державах для ведення товарного сільськогосподарської виробництва потрібна 

ліцензія (Данія, Італії, Франція), і практично всі країни зобов’язують фермерів до ефективного та 

раціонального використання сільськогосподарських земель. 

Сьогодні світова практика виділяє декілька видів екологобезпечного сільськогосподарського 

виробництва, а саме: органічне (біологічне, екологічне, екобезпечне) виробництво, що передбачає широке 

використання біологічних методів при виробництві сільськогосподарської продукції, заборону 

використання хімічних засобів у процесі виробництва; міні-землеробство, біодинамічне землеробство з 

використанням крапельного зрошування; поєднання технологій сільськогосподарського виробництва з 

природоохоронними заходами. За певних відмінних характеристик згаданих систем нетрадиційного 

альтернативного сільського господарства, їм усім притаманні спільні риси, зокрема: захист навколишнього 
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середовища, консервація обмежених ресурсів, виробництво екологічно чистих, корисних для здоров'я 

людини продуктів харчування, зменшення споживання енергії, налагодження прямих зв’язків із 

споживачами сільськогосподарської продукції тощо.  

На основі проведеного аналізу, можна зазначити, що у законодавствах країн: 

1) незалежно від рівня втручання держави у ринковий обіг сільськогосподарських земель, належна 

увага приділяється забезпеченню їх охорони на правовому рівні; 

2) важливу роль у збереженні сільськогосподарських земель відведена інституту права приватної 

власності на сільськогосподарські землі; 

3) законодавець зобов’язує як власників і користувачів земель, так і інших осіб, які завдали шкоди 

стану ґрунтів, провести роботи по відновленню їх стану; 

4) важливою складовою частиною законодавства, що має забезпечувати охорону 

сільськогосподарських земель від використання для несільськогосподарських потреб, є законодавство про 

планування та розвиток територій, зокрема, про зонування територій; 

5) органи влади наділені повноваженнями видавати приписи щодо проведення робіт з відновлення 

стану земельних ділянок; 

6) відсутні, як правило, правові акти, спрямовані на охорону сільськогосподарських земель як засобу 

аграрного виробництва шляхом обов’язкового застосування сівозміни, внесення добрив з метою охорони 

родючості ґрунтів тощо. Але воно включає рекомендаційні норми щодо застосування власниками і 

користувачами сільськогосподарських земель правил «доброї практики ведення сільського господарства». 

Висновки. Світовий досвід правової охорони сільськогосподарських земель базується на тому, що 

користувач у переважній більшості випадків є власником, що мотивує його до збереження своєї власності. 

Вважаємо доцільним: розробити та ввести в законодавство України про охорону сільськогосподарських 

земель рекомендаційні норми щодо застосування власниками і користувачами сільськогосподарських 

земель правил «доброї практики ведення сільського господарства»; запровадити юридичну відповідальність 

власників і користувачів сільськогосподарських земель за завдання шкоди і погіршення стану 

використовуваних ними угідь, та не проведення необхідних заходів щодо їх відновлення.  
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Наразі Україна переживає чи не найтяжчі часи від моменту здобуття нею незалежності. Політична 

ситуація в країні зумовила глибоку економічну кризу, що відчутно позначилося на житті кожного 

громадянина. Почастішали випадки масових заворушень, що іноді закінчуються масовими безпорядками, 

здійснення масових терористичних актів, спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного 

ладу України незаконним шляхом тощо.  

Така ситуація вимагає окрім реформування на демократичних засадах політичної системи, усього 

державного апарату правоохоронних органів, ще й розроблення належного методичного та наукового 

забезпечення тактики дій працівників поліції під час надзвичайних ситуацій. 

Основні повноваження Національної поліції під час надзвичайного або воєнного стану у 

найзагальнішому вигляді регулюються Резолюцією №690 (1979) Парламентської асамблеї Ради Європи 

«Декларація про поліцію», згідно якої: поліцейський продовжує виконувати свої завдання охорони 

громадян і майна під час війни і ворожої окупації в інтересах громадянського населення [1]. 

http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Visnyk-Lvivskogo-Nats-agrar-univer/Zem/2009/files/09bmsalu.pdf
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При настанні умов згідно із Законом України «Про правовий режим воєнного стану», може бути 

тимчасово введено воєнний стан як особливий правовий, що вводиться в Україні або в окремих її 

місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її 

територіальній цілісності та передбачає надання повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі 

збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності 

України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних 

прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії 

цих обмежень. За рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію в установленому 

порядку указом Президента України, утворені відповідно до законів України військові формування 

залучаються разом із правоохоронними органами до вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і 

здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, згідно з їх призначенням та специфікою діяльності. 

У свою чергу надзвичайний стан покладає на них додаткові обов'язки [2]. 

У разі введення надзвичайного стану з підстав, передбачених ст. 4 Закону України «Про правовий 

режим надзвичайного стану», тобто: 

1) виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

(стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій 

тощо), що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення; 

2) здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням 

особливо важливих об'єктів життєзабезпечення; 

3) виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих 

особливо важливих об'єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну 

діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

4) виникнення масових безпорядків, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують 

їх права і свободи; 

5) спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства; 

6) масового переходу державного кордону з території суміжних держав; 

7) необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади, 

додатково можуть бути вжиті заходи відповідно до ст. ст. 17, 18 Закону України «Про правовий режим 

надзвичайного стану» та інші заходи, передбачені законодавством [2]. 

При введенні режиму воєнного або надзвичайного стану поліція забезпечує охорону публічного 

порядку, виконання посадовими особами і громадянами вимог встановлених цими режимами в межах своєї 

компетенції; вживає адміністративних заходів до порушників вимог режимів. 

У разі введення режимів воєнного або надзвичайного стану, поліцейські можуть виконувати такі 

завдання: здійснювати патрулювання вулиць та інших громадських місць; здійснювати перевірку документів і 

громадян, а в необхідних випадках проведення поверхневої перевірки та особистого огляду, огляду речей, 

транспортних засобів, багажу і вантажів; охороняти об'єкти, що забезпечують життєдіяльність населення; 

вживати заходів до недопущення проведення заборонених зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, 

а також видовищних, спортивних та інших масових заходів та страйків; надавати допомогу місцевим органам 

державної влади у проведенні тимчасового виселення людей з місць, небезпечних для проживання; 

забезпечувати додержання громадянами правил комендантської години та інші. 

Залежно від обставин, що склалися, відповідно до Інструкції про порядок переведення органів 

Національної поліції України на посилений варіант службової діяльності, може бути оголошений 

посилений варіант несення служби як для всіх працівників органів поліції, так і для її окремого органу або 

відокремленого підрозділу [2]. 

Посилений варіант може бути введений на території держави або в окремих її регіонах чи населених 

пунктах до введення установленому порядку надзвичайного стану за наявності реальної загрози безпеці або 

життю громадян, усунення якої є одним із основних завдань НПУ. 

Передусім, під час вищеперерахованих обставин, дії працівників Національної поліції повинні бути 

законними та обґрунтованими, направленими на захист прав і свобод, законних інтересів, найшвидша 

нормалізація оперативної обстановки та відновлення правопорядку, усунення загрози життю чи здоров’ю 

громадян, створення умов для нормального функціонування органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, інших соціальних інститутів суспільства. 
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