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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ТА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 

Метою вищої освіти в країнах Європейського союзу є формування та розвиток компетентностей 

фахівця. Особливістю Європейського простору вищої освіти є кредитна трансфернонакопичувальна 

система (ЄКТС), яка ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, 

необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС, з метою 

сприяння: мобільності на період навчання; накопичення, трансферу і оцінки кредитів, а також визнання 

результатів навчання (формального, неформального та неофіційного), здобутих у різних країнах, 

впровадження навчання протягом життя, прозорості (зрозумілості в описі) кваліфікацій. Аналіз 

європейського досвіду засвідчив, що освітня траєкторія підготовки студентів виражається в послідовності 

етапів навчання, яку здійснює студент для отримання знань, навичок, компетенцій та дає можливість 

поєднувати послідовність формального та неформального навчання [1, с. 48]. 

Дослідження, проведені А. В. Сватьєвим, А. В. Сущенком, С. О. Табінською, дозволяють 

стверджувати, що загалом до основних тенденцій оновлення системи професійної підготовки майбутніх 

бакалаврів з фізичного виховання у країнах Східної та Західної Європи можна віднести: 

- приділення значної уваги змісту, тривалості й засобам професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх вчителів фізичної культури; 

- збільшення вимог до абітурієнтів педагогічних факультетів закладів вищої освіти фізичної 

культури, усе частіше вводяться вступні іспити або тестування на професійно-педагогічну придатність до 

майбутньої професійної діяльності; 

- спостерігається координація програм загальної та професійної підготовки європейських педагогів; 

- організація навчального процесу спирається на глибоку інтеграцію гуманітарних, соціально-

економічних, природничо-наукових, психолого- педагогічних і медико-біологічних знань та здійснюється з 

урахуванням педагогічної антропології; 

- зміст професійної підготовки спрямовується на формування особистості, яка здатна працювати в 

системі, що характеризується взаємодією різних культур, і готова до діяльності в межах 

загальноєвропейського освітнього простору, тобто стати над національним контекстом, розвинути в собі 

європейську свідомість та індивідуальне відчуття моральної відповідальності в плюралістичному 

суспільстві; 

- суспільство й уряд приділяють все більше уваги професійній підготовці майбутніх вчителів з 

фізичного виховання; їх підготовка має більш дослідницький та практичний характер, особливо на останніх 

курсах; збільшуються кваліфікаційні вимоги до їх компетентності; підвищується увага до виявлення у них 

комплексу аксіологічних умінь, інтелектуальної самостійності, відповідного рівня інноваційних та 

практичних навичок з педагогічної діяльності; 

- педагогічна освіта стає багаторівневою, спостерігається перехід від закладів освіти низького рівня 

до університетів, значення яких зростає; 

- загострюється конкуренція серед молодих учителів за робочі місця, студенти намагаються 

одержати у вищих закладах освіти додаткові або суміжні спеціалізації; 

- європейська інтеграція веде не стільки до уніфікації змісту педагогічної освіти, скільки до 

європеїзації цього змісту [2, с. 384; 3, с. 467]. 

 
Джерела 
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Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. /редкол. Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя: 

КПУ, 2012. – Вип. 23 (76). – С. 467-473. 

 

 

  



Н О Т А Т К И  С У Ч А С Н О Ї  Н А У К И  ●  2 0 2 2  ●  № 1  

 

 

 
4 

Ткемаладзе Зоя Павлівна 

КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
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ІНТЕРАКТИВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ 

 

Освіта загалом і мистецька освіта зокрема потребує використання нових педагогічних технологій, 

спрямованих не тільки на засвоєння учнями знань і вмінь, характерне для традиційного навчання, а 

щонайперше – на всебічний особистісний розвиток учнів.  

Освітні технології складають сьогодні цілу галузь педагогічної науки, осмислюється технологічний 

підхід в освіті, підлягають опису та аналізу найпоширеніші вітчизняні та зарубіжні технології, 

обгрунтовуються авторські технології, досліджується весь арсенал технологій учителя. Для загальної 

мистецької освіти застосовування інтерактивних технологій є мало дослідженим аспектом інноваційної 

діяльності вчителя. 

Інтерактивний означає «здатний до взаємодії, співробітництва, діалогу». Інтерактивне навчання, на 

думку Л. Пироженко [3], – це специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретно 

передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожний учень відчуватиме свою 

успішність, інтелектуальну спроможність. Головне – інтерактивні методи створюють умови для 

міжособистісної взаємодії учнів. 

Метою інтерактивних технологій навчання є набуття учнями інтеркультурної компетентності – 

готовності, здатності до комунікативної і кооперативної діяльності, оволодіння комплексом відповідних 

умінь. Велику кількість інтерактивних умінь можна класифікувати у такі основні групи: уміння слухати 

партнерів і виявляти до них прихильність, доброзичливість, толерантність;уміння переконувати, 

аргументувати власну думку, керувати емоційним станом;уміння дискутувати, підтримувати зворотний 

зв'язок, ініціювати спілкування, доходити компромісу; уміння взаємодіяти, співпрацювати, встановлювати 

ділові контакти, працювати в парі, малих групах, колективно. Основою інтерактивних педагогічних 

технологій є спілкування.  

Спілкування – це форма діяльності, психічного контакту, що здійснюється між людьми як 

рівноправними партнерами і виявляється в обміні інформацією.  

Проблема спілкування є предметом спеціального вивчення багатьох наук (філософії, етики, естетики, 

лінгвістики, соціології, психології, педагогіки). Гуманізація навчально-виховного процесу передбачає 

здійснення особистісно-орієнтованого спілкування з учнями. Академік І. Бех акцентує на розвиваючий ролі 

спілкування у виховному процесі як домінуючоїі розводить поняття «мовленнєве спілкування» і 

«педагогічне спілкування». Своєрідність останнього вчений убачає в тому, що у виховному процесі два 

суб'єкти мають альтернативні позиції: вихователь виступає носієм і транслятором особистісних цінностей, а 

вихованець мусить ними лише оволодіти. У мовленнєвому спілкуванні, навпаки, наявна єдність думок і 

поглядів [1, с. 161]. 

Сутнісна природа людини діалогічна, бо діалог (вербальний, візуальний, кінетичний та ін.) – це 

форма існування людини, її сутнісна характеристика. Усі відносини між людьми діалогіка поділяє на три 

види: діалогічні, антидіалогічні та індиферентні.  

Педагогічний діалог – це своєрідна поліфонія взаємодії, де специфічні дії вчителя, який моделює 

навчально-виховний процес на основі партнерських стосунків (відкритість, довіра, повага, симпатія тощо), 

створюють умови для самовираження кожного учня.  

Значну роль у мистецькій педагогіці має стиль художнього спілкування. Як підкреслює 

О. Рудницька, художні твори, з одного боку, здатні моделювати людські стосунки, з іншого – мистецтво у 

своїй сутності само є спілкуванням, діалогічним за своєю природою [2, с. 56].  

З інтерактивних методів, доцільних для організації аналізу-інтерпретації творів мистецтва, високу 

ефективність має фасилітована дискусія. 

Фасилітація (від латин, fasilis- легкий, англ. fasilitate- полегшувати, допомагати) – це технологія 

навчання, принциповою особливістю якої є опосередкована участь педагога в колегіальному самонавчанні 

учнів. 

Фасилітована дискусія як одна з форм педагогічного спілкування полягає в колективному 

обговоренні певної проблеми, що має на меті колегіально наблизитися до результату (знаходити рішення, 

відкривати нові ідеї, утворювати консенсус) за допомогою певних стратегій, спрямовуючих запитань і 

спеціальних прийомів ведучого – фасилітатора. 
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Пусковий механізм дискусії полягає в серії заздалегідь розроблених запитань викладача, що виконує 

роль фасилітатора. Він виступає посередником у взаємодії учнів, стимулюючи за допомогою запитань 

пізнавальні процеси, творче мислення учасників обговорення, допомагає їм включитися в активний пізна-

вальний пошук у процесі сприйняття мистецьких творів. 

Інтерактивні художньо-педагогічні технології передбачають різні форми організації взаємодії учнів у 

навчальній діяльності: роботу в парах, трійках, малих і великих групах. Для виконання колективних робіт 

варто час від часу застосовувати метод проектів. Йому притаманні такі ознаки, як урахування 

індивідуальності учнів, стимулювання їхнього розвитку відповідно до здібностей і можливостей, 

кооперація діяльності учнів, активізація колегіальної співтворчості. 

До базових елементів методу належать: позитивна взаємозалежність, співпраця, підтримка і 

взаємодія в прямих контактах, міжособистісне піклування та спілкування у невеликих групах, 

комунікативність. За домінуючим видом діяльності можна виокремити основні типи художніх проектів: 

інформаційний, дослідницький, практично-творчий, ігровий. 

Метод проектів передбачає самостійну роботу учнів, компетенція саморегуляції стає провідною. У 

результаті впровадження методу проектів підвищується мотивація навчально-пізнавальної діяльності; 

збагачується емоційна сфера; відбувається систематизація та інтеграція знань; виховується толерантність 

під час дискусій; формуються комунікативні навички, досвід діалогового спілкування, вміння працювати в 

команді в умовах співробітництва. 

Таким чином, інтерактивні художньо-педагогічні технології в мистецькій освіті активізують 

пізнавальну діяльність учнів, розвивають художньо-образне мислення; збагачують почуттєву сферу дітей, 

посилюють емоційність сприйняття художньо-дидактичного матеріалу, загальну мотивацію навчання; 

розвиток творчих здібностей, уяви, фантазії;формують елементи художньо-естетичного і соціокультурного 

досвіду. 
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1. Бех І. Особистісно зорієнтоване виховання. Наук, метод, посібник. – Київ, ІЗМН, 1998. – 204 с. 
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ФРЕЙМОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОМЕНУ UMGEBUNG 

У ХУДОЖНЬОМУ МАТРИМОНІАЛЬНОМУ КОНФЛІКТНОМУ ДИСКУРСІ 

 

Домен UMGEBUNG, формуючи разом із доменами MENSCH і TÄTIGKEIT скелет матримоніального 

конфліктного дискурсу (далі – МКД), деталізує та конкретизує ситуацію оточення людини 

матеріальними / нематеріальними предметами, природними / просторовими / часовими / абстрактними 

явищами, що реалізується як вплив об’єкта / суб’єкта на реципієнта і навпаки. Тлумачний словник Duden 

визначає UMGEBUNG як: „а) Gesamtheit dessen, was jemanden etwas umgibt, besonders Landschaften, 

Bauwerke, Straßen usw. im Umkreis um einen Ort, ein Haus o. Ä.; b) Kreis von Menschen, Bereich, Milieu, in dem 

jemand lebt” (а) сукупність тих речей, які когось точують, особливо пейзажі, будівлі, вулиці й т.п. у радіусі 

навколо місця, будинку та ін.; б) коло людей, область, середовище, в якому хтось живе) [2]. 

Результати дослідження показали, що аксіологія мовних репрезентантів домену UMGEBUNG 

безпосередньо залежить від типу дискурсу, в якому протікає конфліктна інтеракція. Зокрема, у художньому 

МКД домен UMGEBUNG, фокусуючись на оточенні людини, вміщує низку парцел, поданих у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Кількісні характеристики домену UMGEBUNG у художньому МКД 

Парцела Кількість 

концептів 

Кількість 

слововживань 

% від загальної кількості 

концептів 

будівлі, установи, 

приміщення 

86,0 246,0 69,3 

колір 21,0 54,0 17,0 

локація 17,0 31,0 13,7 

Разом 124,0 331,0 100,0 

 



Н О Т А Т К И  С У Ч А С Н О Ї  Н А У К И  ●  2 0 2 2  ●  № 1  

 

 

 
6 

Як свідчать дані таблиці 1, дві третини всього концептуального континууму домену UMGEBUNG у 

художньому МКД об’єднує парцела «будівлі, установи, приміщення», репрезентантами якої є 86 концептів, 

що проявили себе як найчастотніші, будучи зафіксованими в конфліктно спрямованому художньому 

дискурсі 246 разів. Другу позицію займає парцела «колір», а третій щабель належить парцелі «локація». 

Докладніший розгляд зазначених парцел засвідчує, що: 

- парцела «будівлі, установи, організації, приміщення» позначає спектр місць, в яких людина 

мешкає, працює, які відвідує та ін. Домінантними концептами у її межах слід назвати HAUS („Ich muss noch 

in diesem Jahr das Haus kaufen” (H. Lind, S. 12)), SCHULE („Ich muss Stefan zur Schule fahren” (P. Handke, S. 

22)), ZIMMER („Du wirst heute nacht in Brunos Zimmer schlafen” (P. Handke, S. 153)) та ін.; 

- парцела «колір» демонструє різнобарвність оточуючого світу. Сюди відносимо концепти ROT  

ROT („Du wurdest plötzlich ziemlich rosarot im Gesicht und deine Ohren färbten sich brandrot” 

(Ch. Nöstlinger, S. 89)), WEIß („Dann sieht man aber die weißen Federn nicht! – Dann streichen wir sie halt 

schwarz an! – Da sieht man dann die schwarzen Federn nicht! – Dann malen wir die eine Hälfte weiß an und tun 

die dunklen Federn drauf, und die andere Hälfte malen wir schwarz, an und tun die hellen Federn drauf!” 

(Ch. Nöstlinger, S. 148) та ін.; 

- парцела «локація» маркує екзистенцію суб’єкта /-ів чи об’єкта /-ів у певних просторових рамках, 

репрезентуючись, насамперед, у концептах GEGEND(„Ja, die Häuser in dieser Gegend sind teuer!” 

(P. Handke, S. 30)), PLATZ („Es ist aber kein einziger Platz im Bus mehr frei” (E. Heidenreich, S. 55)), GARTEN 

(„Und im Garten bauen wir uns ein geheiztes Schwimmbecken!” (I. Dische, S. 282)) та ін. 

Для побудови фреймової мережі домену UMGEBUNG у художньому МКД застосовано предметний 

(3 локативні й1 квалітативна схеми) фрейми [1]: 

Локативна схема: ХТОСЬ (член сім’ї) є ТАМ-місце (будівлі, установи, організації, приміщення);  

Локативна схема: ЩОСЬ (будівлі, установи, організації, приміщення) є / знаходиться ТАМ-місце 

(локація); 

Локативна схема: ХТОСЬ (член сім’ї) є ТАМ-місце (локація); 

Квалітативна схема: ЩОСЬ (будівлі, установи, організації, приміщення) є ТАКЕ-якість (колір). 

 

 
 

Рис. 1. Домен UMGEBUNG у художньому МКД 

 

Таким чином, значущість домену UMGEBUNG / ОТОЧЕННЯ у художньому МКД забезпечують 

парцели «будівлі, установи, приміщення», «колір», «локація» порівняно з розмовним МКД, де мають місце 

парцели «природа», «час» і «абстрактні сутності». 

 
Джерела 
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2. Duden [Elektronische Ressource]. – Mode des Zugangs: http://www.duden.de/rechtschreibung/Konflikt.  
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СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ 

 

Реклама виступає у сучасному суспільстві також специфічним видом передачі інформації. В науці 

виділяють види реклами, серед яких соціальна реклама займає заслужене місце. До неї прислухаються, вона 

несе у суспільство рушійну силу, змінює уявлення людей на краще, несе добро у суспільство.  

Соціальна реклама, як, в тому числі, вид некомерційної реклами, завжди відігравала важливу роль в 

суспільстві. Протягом всього свого існування вона бере участь у формуванні громадської думки, привертає 

увагу до актуальних проблем, формує позитивні стереотипи, закликає до певних дій, інформує людей. 

Тобто, соціальна реклама є певним регулятором громади. У зв’язку з останніми політичними подіями в 

країні, значно розширилось коло проблем, і це значно підвищило затребуваність даного виду реклами. 

Соціальні цінності українського суспільства вимагають виливу і, в подальшому, дієвого механізму 

реалізації соціальних проблем. 

В літературі зазначається, що«реалії українського соціуму також підтверджують стрімкезростання ролі 

соціальної реклами в суспільних відносинах. Вона слугує ефективним важелем інформаційного впливу, 

покликаного змінити ставлення людей до певних соціальних проблем, сприяти формуванню нової системи 

цінностей. З кожним днем ця діяльність стає дедалі більш усвідомленою, акцентованою на досягнення 

суспільно корисних цілей, реалізацію національних інтересів, соціальну підтримку мас, підвищення культури 

та моральності, що, врешті-решт, сприяє розвитку громадянського суспільства. Попри подекуди спрощене 

сприйняття, соціальна реклама є дуже складним і тонким інструментом впливу на громадську думку. Вона 

має балансувати на лезі комунікаційної бритви: бути яскравою, виразною, впливовою, але при цьому не 

переходити меж дозволеного, не створювати зайвої психологічної напруги, не формувати хибні уявлення, не 

завдавати шкоди внутрішньому світу людей. Бо висока місія цього специфічного різновиду комунікації саме 

полягає в конструктивному заохоченні позитивних суспільних змін як на рівні свідомості кожного окремого 

індивідуума, так і на рівні місцевих громад, держав, націй» [1]. 

З визнанням Україною незалежності почався значний розвиток соціальної реклами. З’явилися 

незалежні громадські та правозахисні організації, благодійні фонди, установи, ініціативні громадяни. Це 

значно розширило тематику соціальної реклами і сприяє залученню людей до покращення життя спільнот. 

Соціальна реклама – це вид некомерційної реклами, що має на меті привернути увагу громадськості 

до соціальних проблем. О. Бугайова визначає соціальну рекламу як «інформаційний феномен і важливий 

інструмент у формуванні цивілізованого суспільства. З її допомогою можна окреслити проблеми 

суспільства та визначити шляхи їх вирішення» [2]. З цим твердженням важко не погодитись, адже соціальна 

реклама в Україні, на сьогоднішній день, присвячена наступним проблемам: здоровий спосіб життя, 

дотримання правил дорожнього руху, заклик до виконання громадянських обов'язків, дбайливе ставлення 

до природи, патріотизм і любов до Батьківщини, зміцнення сімейних відносин, виховання почуття 

відповідальності за долю дітей та соціально незахищених верств. 

Соціальна реклама має торкатися тих тем, які дійсно хвилюють більшість населення. І при її 

створенні, потрібно звертати увагу не лише на оригінальність, подачу інформації, а й на загальну ідею, яку 

потрібно донести до цільової аудиторії. Якщо реклама буде викликати нерозуміння, негативні емоції у 

громадськості, вона не буде ефективною, а отже, користі від неї буде мало. 

На сьогоднішній день досить актуальна соціальна реклама патріотичного характеру. Вона спонукає 

замислитися над національною приналежністю, закликає до об’єднання, просуває інтереси державних 

інститутів, створює атмосферу, моду, наприклад, на все українське, формує патріотичні почуття та 

готовність до активної діяльності на користь держави, наприклад, волонтерства. Така реклама має 

неоціненний вплив на людей, тому що в ній порушуються теми, які мають безпосереднє відношення до 

кожного, що створює відчуття причетності до соціальної групи, дає можливість відчувати себе частиною 

нації, розуміти свою роль у суспільстві. Соціальна реклама допомагає пробудити цю свідомість. В наш час 

вона скрізь нас оточує: на кожному каналі новин, у відеороликах, пресі, білбордах та вивісках, які 

розміщені в усіх містах України, деяких державах світу. 
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Отже, значення соціальної реклами – привернення уваги до проблеми, вплив на погляди, на 

законодавство або на зміну поведінки. Вона має вплив на громадськість та відіграє ключову роль у 

соціальній роботі як один з інструментів сприяння позитивним змінам і розвитку в життєдіяльності 

окремих людей, суспільстві, державі, міжнародній спільноті.  

 
Джерела 

1. Соціальна реклама: навчальний посібник / Д. О. Олтаржевський. – К.: Центр вільної преси, 2016. – С. 4-5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

(PDF) Соціальна реклама | Dmytro O Oltarzhevskyi - Academia.edu 

2. Бугайова О. Соціальна реклама як особливий жанр // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2013. – Вип. 1. – С. 123-128. 

 

Нестерець Катерина Павлівна 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник: Козак Людмила Василівна, доктор педагогічних наук, доцент,  

Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДІТЕЙ  

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТРВЗ 

 

В епоху XXI століття життя людини стає все більш різноманітним. Нині суспільство потребує 

креативних особистостей з гнучким мисленням, здатних творчо та нестандартно підходити до вирішення 

будь-яких задач. Тому, перед закладами дошкільної освіти постає дуже важливе завдання: сприяти, щоб 

кожна дитина в майбутньому стала гармонійно розвиненою, інтелектуальною, ініціативною, творчою 

особистістю. 

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти розвиток творчих задатків, здібностей і 

талантів дітей входить до переліку цінностей дошкільної освіти, а освітній потенціал особистісної 

компетентності реалізується у творчій активності дитини у всіх специфічно дитячих видах діяльності 

(ігровій, пізнавальній, образотворчій) [1, с. 7]. 

Актуалізація творчого розвитку дітей дошкільного віку потребує цілеспрямованої психолого-

педагогічної діяльності та включення в освітній процес інноваційних технологій. 

Формуванню творчого потенціалу дошкільнят з урахуванням зазначених тенденцій може сприяти 

використання методів і прийомів технології ТРВЗ, автором якої є письменник-фантаст Генріх Саулович 

Альтшуллер.  

ТРВЗ або теорія розв’язання винахідницьких завдань – універсальна технологія, що зорієнтована на 

розвиток творчих здібностей. Її універсальність полягає в тому, що вона дозволяє розкрити 

індивідуальність кожної дитини, допомагає відчути успіх у досягненні поставлених цілей, дозволяє 

поглянути на проблемну ситуацію під різними кутами зору та мотивує до взаємообміну оригінальними 

ідеями. 

І. М. Дичківська зазначала, що на відміну від методик, які становлять сукупність окремих прийомів, 

ТРВЗ є цілісною, самодостатньою технологією і суть цієї технології полягає у формуванні системного, 

діалектичного мислення, розвитку творчої уяви, винахідницької кмітливості у дошкільника [2].  

Головна ідея використання ТРВЗ – творчість у постановці запитань, прийомах їх розв’язання, подачі 

матеріалу. Робота з дітьми за цією технологією – це пошук, знахідки, які сприяють вихованню 

наполегливості, кмітливості, самостійності [3]. 

Основними методами ТРВЗ у роботі з дітьми старшого дошкільного віку є:  

- метод «мозкового штурму» (колективний пошук нетрадиційних шляхів розв’язання проблеми); 

- метод спроб і помилок (вирішення проблемного завдання через добір різноманітних варіантів 

розв'язків; головне запитання методу «А що було б, якби… ?»); 

- метод контрольних запитань або МКЗ (виконання поставленого завдання за допомогою навідних 

запитань); 

- метод фокальних об'єктів (МФО) (перенесення властивостей одного об’єкта на інший), вибраний чи 

вигаданий (так утворюється нова модель чи об’єкт); 

- метод синектики (суть методу полягає в застосуванні чотирьох прийомів, які грунтуються на 

аналогіях: прямій, особистісній, символічній, фантастичній). 

Однією з умов успішного розвитку творчих здібностей із використанням технології ТРВЗ є надання 

дитині самостійності, свободи у виборі діяльності, у виборі технік та методів. Відносна свобода дій не 

виключає ненав'язливої, доброзичливої допомоги дорослого там, де це потрібно. 

Отже, використання технології ТРВЗ дозволяє сучасному вихователю реалізувати особистісно-

орієнтований підхід і зробити крок до розкриття творчого потенціалу, уникаючи негативної оцінки дитини. 

Завдяки технології ТРВЗ діти разом із вихователем зможуть знайти логічний вихід з проблемної ситуації. 

https://www.academia.edu/37038695/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0


Н О Т А Т К И  С У Ч А С Н О Ї  Н А У К И  ●  2 0 2 2  ●  № 1  

 

 

 
9 

Використання прийомів і методів ТРВЗ не потребує спеціального обладнання, тому вони можуть бути 

частиною будь-якої форми організації взаємодії з дітьми: розвивальні та дидактичні ігри, проєктна 

діяльність, індивідуальні завдання під час прогулянок, екскурсій, гурткової роботи. 

 
Джерела 

1. Базовий компонент дошкільної освіти. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https: //mon.gov.ua /storage/app /media/rizne/2021 /12.01/ 

Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf 

2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. – К.: Академвидав, 2015. – 304 с.  

3. Таран О. Впровадження методів ТРВЗ в дошкільній освіті. V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в дошкільній 

освіті», 2022, С. 117-122. DOI: 10.5281/zenodo.6772913 

 

Журавель Олександр Анатолійович 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

 

РОЗВИТОК СПРИТНОСТІ У ЛЮДЕЙ БУДЬ-ЯКОЇ КАТЕГОРІЇ ВІКУ 

 

Спритність – це специфічна фізична якість. Професійно важливим видом спритності є вправні та 

точні рухи руками з відносною нерухомістю тіла (спритність рук). Будь-який рух, яким би новим він не 

виглядав, завжди будується на старій координації. Що разу, коли людина будує нову рухову дію з багатьох 

основних скоординованих рухових одиниць, кожен блок освоюється раніше. Чим більший запас основних 

рухів, тим вищий ступінь спритності. Як ї інші фізичні якості, спритність має свій оптимальний вік 

розвитку – від 6 до 18 років. На початку цього періоду краще розвинені фізіологічні механізми, що 

забезпечують спритну працездатність, а пізніше – психологічні механізми. Усі атлетичні рухи (вправи) 

загалом поділяються на такі категорії: 

- відносностереотипний (його якість визначається тривалістю його повторів); 

- нестереотипний (якість його визначається здатністю швидко перебудовувати структуру рухової 

поведінки). 

Виховання спритності досягається шляхом набуття якомога більшої кількості різноманітних рухових 

навичок і вмінь. Крім того, процес набуття нових рухових навичок має бути безперервним. Якщо спорт 

втрачає свою новизну (оскільки його так часто повторюють), він більше неефективний для тренування 

спритності (наприклад, згинання та випрямлення рук у маху, щоб зосередитися на штанзі на ранніх стадіях 

розвитку) спритність, яка з часом стає ефективною силовою вправою). Вправи на спритність можуть 

швидко призвести до втоми, і в той же час для їх виконання потрібні чіткі м’язові відчуття. Тому інтервалів 

відпочинку, які використовуються при розвитку спритності, достатньо для відновлення сил. Спритність 

також розвивається внаслідок впливу на деякі супутні здібності людини.  

Таким чином, спритність – це швидке засвоєння людиною нових рухових рухів. Швидко змінюйте 

рухи в залежності від обставин, що змінюються. 

У кожному випадку критерії обираються окремо, наприклад, критеріїAgile: 

1. Координація рухів (розумна злагодженість і послідовність). 

2. Точність пересування (з оптимальними вимогами до простору та потужності). 

Координація рухів є лише складовою спритності, а не точності. Отже, спритність є невід'ємною 

частиною людської координації. 

 
Джерела 

1. https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/5050 

2. https://uk.m.wikipedia.org 

3. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.ldufk.edu 

 

  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
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Дугієнко Наталя Олександрівна 

Кандидат економічних наук 

Запорізький національний університет 

Дугієнко Олександр Едуардович 

Запорізький національний університет 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Постановка проблеми. Підвищення ступеня інтегрованості країн з різними рівнями соціально-

економічного розвитку та конкурентними можливостями продемонструвало багатогранність комплексу 

чинників, які формують рівень міжнародної конкурентоспроможності національної економіки та її 

господарюючих суб’єктів. Проте провідним чинником економічного зростання та підвищення 

конкурентоспроможності економіки є інноваційний розвиток, оскільки саме інноваційна діяльність на 

сучасному етапі перетворюється на вирішальний фактор соціально-економічного розвитку і відіграє 

провідну роль у вирішенні економічних, соціальних та культурних завдань. Недооцінювання цього чинника 

може призвести до швидкої втрати позицій на світовому ринку, спаду виробництва, банкрутству 

підприємств та переходу виробничих проблем у соціально-економічні та політичні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності, чинників та проблем 

конкурентоспроможності присвятили роботи як зарубіжні, так і вітчизняні вчені-економісти: 

М. Портер [1], Д. Сакс, Л. Антонюк [2], В. Базилевич [3], А. Гальчинський, А. Даниленко [4], Ю. Козак [5] 

та інші. 

Мета статті. Мета статті полягає у дослідженні ролі і місця інноваційного чинника у формуванні 

міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Конкурентоспроможність національної економіки є однією з базових 

економічних категорій, тому часто виступає предметом фахових дискусій. В цілому, 

конкурентоспроможність національної економіки розуміють як економічну категорію, що характеризує 

стан суспільних відносин у країні щодо забезпечення умов стабільного підвищення ефективності 

національного виробництва, адаптованого до змін світової кон’юнктури та внутрішнього попиту на основі 

розкриття національних конкурентних переваг та досягнення кращих, ніж у конкурентів, соціально-

економічних параметрів. А конкурентоспроможність підприємства розглядають як комплексну порівняльну 

характеристику, що відображає ступінь переваг над підприємствами-конкурентами, враховуючи сукупність 

оціночних показників діяльності на певних ринках, за певний проміжок часу. 

Аналіз наукових праць, які присвячені дослідженню чинників конкурентоспроможності 

підприємства, показав, відсутній єдиний підхід до класифікації таких чинників. Але більшість схиляється 

до думки, що правильно виокремлювати внутрішні і зовнішні чинники. Під чинниками зовнішнього 

середовища розуміють сукупність активних господарюючих суб’єктів, економічних, суспільних і 

природних умов, національних і міждержавних інституційних структур, зовнішніх умов і чинників, що 

діють в оточенні підприємства. А от внутрішніми чинниками є виробничий потенціал, ресурсний потенціал, 

технологічний потенціал, кадровий потенціал, інноваційний потенціал, інвестиційний потенціал, 

маркетинговий потенціал. Не применшуючи значення жодного з вказаних факторів, зупинимось на 

інноваційному потенціалі, до якого відносять ефективну конкурентну стратегію підприємства, наявність 

стратегічних конкурентних переваг, рівень інноваційної привабливості, своєчасне проведення 

реструктуризаційних чи реформаційних перетворень. Проте, незважаючи на загальновизнану думку про 

важливу роль інноваційної діяльності в забезпеченні зростання випуску продукції та продуктивності праці, 

майже в усіх регіонах і галузях нашої країни спостерігається тенденція її поступового зниження. 

Варто зазначити, що головними цілями інноваційного розвитку будь-якої країни є технологічне 

переобладнання і структурна перебудова виробництва з метою нарощування випуску товарів, 

конкурентоспроможних на світовому і внутрішньому ринках, та збільшення експортного потенціалу за 

рахунок наукомістких галузей виробництва, зменшення залежності економіки України від імпорту.  

При цьому особливе значення для підвищення ефективності виробництва набуває підвищення якості 

і технічного рівня продукції, постійне відновлення її асортименту, розробка нових виробів. Однак, на жаль, 

зберігається застаріла виробнича база, продовжується моральне та фізичне старіння засобів праці, яке 

зумовлює подальше падіння конкурентоспроможності вітчизняного виробництва. Але ж технічна 

модернізація виробництва, створення і придбання нової техніки та технологій пов’язані з потребою у 

великих інвестиціях, тобто виникає проблема пошуку джерел фінансування інноваційних проектів. І дана 

проблема сьогодні в Україні стоїть надзвичайно гостро. 
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Крім того, до недоліків формування національної інноваційної системи можна віднести: 

а) недосконалість стратегії переходу країни до інноваційної моделі розвитку, неналежне використання 

методів наукового планування на всіх рівнях управління; б) вади нормативно-правової бази регулювання 

інноваційної діяльності, поширення практики ігнорування законодавства або зупинення дії статей законів, 

які стосуються фінансування та стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності; 

в) неефективність адміністративно-організаційної структури управління науково-технічною та 

інноваційною діяльністю; г) невідповідність корпоративної структури, яка формується в Україні, вимогам 

інноваційного розвитку; д) повільне формування в Україні сучасного і масштабного ринку інноваційної 

продукції, інфраструктури інноваційної діяльності.  

Висновки. Таким чином, на сучасному етапі в країні склалися умови, які не сприяють вирішенню 

стратегічного завдання впровадження інноваційної моделі розвитку. Для підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки головними завданнями стратегії державної інноваційної 

політики мають стати забезпечення збалансованої взаємодії наукового, технічного, виробничого та 

підприємницького потенціалів, розробка та впровадження механізму активізації інноваційної діяльності 

суб'єктів підприємництва, поширення інновацій в усіх сферах національної економіки. 
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ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Діяльність учителя приховує в собі величезні можливості для зміцнення та вдосконалення фізичного 

і психічного здоров’я учнів. Такі можливості повинні виражатись у відповідних особистісних якостях та 

рисах характеру такого вчителя, необхідних йому для професійної діяльності. Такі якості можуть позитивно 

впливати на формування в учнів мотивації до занять фізичною культурою і спортом [2]. 

Аналіз науково-педагогічної літератури дозволив виокремити [1-3], найбільш важливі професійні 

якості вчителя фізичної культури: 

1. Етичні. Вони виражаються в поведінці, в поглядах і виконують функцію регулювання поведінки 

людини. Вчитель фізичної культури повинен володіти цілим комплексом етичних якостей: гуманізмом, 

культурою, чесністю, вимогливістю, оптимізмом, оскільки етичне виховання учнів на заняттях фізичної 

культури повинне базуватись не тільки на словесній формі впливу на них, а перш за все на особистому 

прикладі. 

Постійний контроль за своєю поведінкою необхідний учителю тому, що учні мають схильність 

повторювати і наслідувати поступкам і діям учителя. Тому такі дії повинні включати в себе доброту, 

чуйність, дружелюбність і доброзичливість, життєрадісність, почуття гумору, віру в учнів, в досягнення 

ними поставлених цілей, навіть, якщо ці учні є неуспішними і з відхиленнями в поведінці. Тобто віра в 

учнів змушує і їх вірити в своє виправлення. В свою чергу у емоційно неврівноваженого учителя, з 

негативним настроєм учні бувають нервовими, не рівними по відношенню один до одного, у них пропадає 

інтерес до занять фізичною культурою.  

2. Комунікативні (включаючи педагогічний такт) якості. До них відноситься спілкування, 

ввічливість, доброзичливість та ряд інших. Ці якості допомагають учителю фізичної культури 

встановлювати контакт з учнями в процесі спілкування і тим самим сприяють успіху в навчальній роботі.  

3. Вольові. Ці якості мають велике значення для успішної педагогічної діяльності вчителя фізичної 

культури. До них відносяться витримка, наполегливість, терпеливість, вимогливість, рішучість, сміливість. 

Не терпеливий учитель, бажаючи швидше досягнути результату від своїх учнів, форсує навантаження, 

порушуючи тим самим принцип поступовості і доступності навчання і тому ставить під загрозу здоров’я 

учнів. 

http://www.hbs.edu/faculty/product/195
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Неодмінним вольовим проявом учителя повинна бути його вимогливість. Учні дуже поважають 

учителів, які досягають результату без грубого примушування і погроз. 

Велике значення для учителя фізичної культури має винахідливість. На уроці фізичної культури 

часто виникають ситуації, які потребують швидкого прийняття рішень. Якщо ж учитель в таких ситуаціях 

розгубився, то учні можуть розцінювати таку поведінку, як прояв його некомпетентності. 

4. Інтелектуальні якості. До цих якостей відносять: ясність, логічність і оперативність мислення, його 

критику, уяву, винахідливість та інші риси. Особливу роль у діяльності вчителя фізичної культури відіграє 

оперативність мислення, яка характеризує його здатність швидко знаходити оптимальні рішення 

педагогічних задач, які виникають в процесі навчання.  

5. Психомоторні. Ці якості особливо необхідні вчителю фізичної культури. Оскільки вправи, які він 

повинен демонструвати учням, потребують великої фізичної підготовленості. Одним із ефективних засобів 

для розвитку таких фізичних якостей являються саме ігрові види спорту (баскетбол, волейбол, гандбол та 

інші). 

6. Рухові якості. Одним із основних завдань учителя фізичної культури є розвиток в учнів основних 

життєво важливих фізичних якостей. Одним із найважливіших завдань фізичного виховання школярів є 

розвиток фізичних якостей, таких як сила, витривалість, гнучкість, бистрота та спритність. Великий вплив 

на виховання цих якостей мають спортивні ігри, тому учитель фізичної культури повинен володіти 

знаннями, уміннями і навичками з ігрових видів спорту з метою ефективності і правильного своєчасного 

розвитку усіх фізичних якостей. 
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ХАРИЗМА І ЦІННОСТІ В ПОЛІТИЧНІЙ СОЦІОЛОГІЇ М. ВЕБЕРА 

 

Макс Вебер в своїй концепції політичної соціології виділяє три типи чистого легітимного панування: 

легальне, традиційне та харизматичне. Поняття харизми відіграє в веберівській соціології важливу роль. 

Харизма, з огляду на етимологію слова, є певною властивістю, своєрідною якістю індивіда, яка виокремлює 

його серед інших. Ця властивість – що важливо – є не стільки набутою, скільки виступає подарунком долі, 

бога. Харизматичні властивості, за Вебером, – це пророчий, магічний дар, неабияка сила духу і слова. 

Харизмою наділені полководці, герої, пророки, геніальні художники, засновники релігій – Будда, Ісус, 

Моххамед; засновники держав – Лікург, Солон; великі завойовники – Олександр, Цезар,Наполеон. 

Харизматичний тип легітимності є протилежним традиційному: якщо останній апелює до 

незмінного, сталого, то перший – до незвичного, несхожого. Вебер розглядає харизму як революційну силу. 

Але за всієї відмінності між ними, ці два типи мають і суттєву спільну рису – вони спираються на 

особистісні відносини між акторами соціальної дії. В цьому вони протилежні легальному, формально-

раціональному типу панування як безособистісному. Джерелом особистої відданості харизматичному 

лідеру слугує не традиція і не формальне право, а віра в його харизму, яку він повинен постійно 

підтримувати. Провідники тут вибираються на основі наявності в них харизми і особистої відданості 

вождю. Раціональне поняття компетентності (як і станово-традиційне поняття привілеїв) тут відсутнє. Від 

формально-раціонального і традиційного типів панування харизматичне відрізняється і тим, що тут відсутні 

будь-які раціонально або традиційно встановлені правила. Рішення тут приймаються з огляду на 

особистісний приклад та дії, по суті ірраціонально. Харизматичний принцип легітимності є авторитарним, 

адже авторитет харизматика базується на його силі – передусім, силі його екстраординарного дару. 

Важливим є те, що Вебер розглядає харизму безвідносно щодо змісту, який проголошує харизматик. 

Тут Вебер лишається вірним своєму принципу, за яким соціологія як наука повинна бути вільною від 

цінностей. Вебер підкреслено байдужий щодо цінностей, які вносить в світ харизматична особистість: 

Перикл, Наполеон, Христос, Чингісхан за Вебером як соціолога влади однаково рівні харизматичні діячі. 

Держави чи релігійні спільноти, що є результатом їх діяльності, постають різновидами харизматичного 

типу панування.  
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Очевидно також, що його методологічні принципи виключають можливість розрізнення такого типу 

харизматичного політика, яким був, зокрема, Перикл, від політичного демагога типу Гітлера, який також 

спирався на суто емоційні форми впливу на маси і тому підпадав під веберівське визначення харизматика. 

Оскільки соціолога, за Вебером, повинна цікавити не суб’єктивна відмінність (наприклад, справжня 

релігійність від псевдо релігійності), а об’єктивний результат дії тієї чи іншої історичної постаті, то 

веберівська соціологія містить в собі принаймні певну двозначність.  
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ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ЯК ФОРМА ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ 

 

Найважливішою формою деформації правосвідомості, під якою у сучасній філософсько-правовій 

літературі розуміють сферу суспільної свідомості, що відображає правову дійсність у формі правових знань 

і оціночного ставлення до права і практики його реалізації, соціально-правових установок і ціннісних 

орієнтацій, які регулюють поведінку людей в сфері права, є правовий нігілізм [1, с. 38]. 

Деформована правосвідомість характеризується наявністю таких ідей, поглядів, уявлень, почуттів, 

настроїв, переживань, емоцій, котрі перекручено, неадекватно відображають правову дійсність і виражають 

негативне ставлення до права, юридичної діяльності тощо. Суб’єкт деформованої правосвідомості 

сприймає право як неефективну або, більш того, згубну для себе соціально-нормативну систему, 

обмежуюче-каральну за своїм характером. 

Деформована правосвідомість знаходить своє втілення в правовому нігілізмі, якій представляє собою 

деструктивний соціальний феномен, сутність якого – негативне ставлення до права, зневіра в його 

можливості вирішувати нагальні проблеми так, як того вимагає соціальна справедливість. Він 

характеризується: по-перше, юридичною некомпетентністю (відсутність правових знань); по-друге, 

негативною оцінкою права (відкидання його соціальної цінності як найбільш ефективного способу 

регулювання суспільних стосунків); по-третє, розповсюдженістю навиків та стереотипів неправомірної 

поведінки. 

Правовий нігілізм виникає як наслідок недосконалості права, його інструментарію, дисгармонії 

соціальних преференцій, державної реалізації права, існуючого правопорядку в суспільстві [2, с. 67]. До 

цього ж треба додати й такі причини появи правового нігілізму як: незнання права, негативні правові 

настанови, правова пасивність та протиправна мотивація особистості. Тенденція до збільшення кількості 

індивідів з такими характеристиками в масштабах всієї країни викликає правову десоціалізацію 

суспільства. Суб’єкти з низьким рівнем правосвідомості, зазвичай, шукають в юридичних нормах 

прогалини та «обхідні шляхи» з метою їх використання в своїй діяльності або легкого досягнення власних 

корисливих потреб. Усі вищезгадані причини призводять до того, що правовий нігілізм прогресує та 

набуває нових якостей і форм прояву. 

Правовий нігілізм має різноманітні форми свого прояву, одною з яких є правовий інфантилізм, 

котрий проявляється в проблемності, нерозвиненості і несформованості правових поглядів, настанов, знань, 

уявлень. Його формування пов’язано з тим, що представники різноманітних соціальних груп отримали 

недостатній рівеньзнань про право й правову дійсність або мають про них перекручені уявлення. Це не 

надає можливості правильно усвідомити правову реальність і відповідним чином будувати свою правову 

поведінку. Найбільшне безпечним проявом даного феномену треба вважати цинізм як відверте-презирливе 

ставлення до права, правових настанов і правил правової поведінки в суспільстві. 

Другою формою правового нігілізму виступає правовий негативізм (радикалізм), тобто усвідомлене 

ігнорування вимог закону, що проявляється в скептичному ставленні до права, навіть до повної невіри в її 

спроможності. У межах даної форми правового нігілізму формується не тільки неприязнь по відношенню 

до діючої системи права, а й в цілому підсумнів ставиться спроможність правової регламентації суспільних 

стосунків.  

Подолання правового нігілізму – процес тривалий і складний, який передбачає зміни об’єктивних 

факторів життя суспільства і спрямований на створення оновленого соціально-правового 

середовища [2, с. 110-111]. У системі засобів подолання правового нігілізму пріоритетне значення, по-

перше, набуває правова політика держави, яка повинна бути підпорядкована завданню утвердження в 

суспільному житті якісного правового закону, котрий відображав би інтереси особистості, різноманітних 

соціальних угруповань, відповідав би міжнародно-правовим стандартам, національним правовим 

традиціям, діючи ефективно; по-друге, подолання правового нігілізму пов’язано також з утворенням якісної 
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системи правового виховання і правового інформування населення, що підвищує правову компетентність 

громадян; по-третє, перспективним напрямком подолання правового нігілізму може бути загальна 

юридична освіта, переваги якої містяться в рівному розподілі періодів навчання під час життєвого циклу 

людини і наданні їй можливості здобувати необхідні юридичні знання, вміння і навички у той момент, коли 

у неї виникає в них необхідність; у четверте, подолання правового нігілізму пов’язане з поліпшенням 

механізму правового регулювання суспільних стосунків і правового захисту інтересів громадян і 

суспільства в цілому. 
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РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІКУВАЛЬНИХ ГРЯЗЕЙ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Грязі лікувальні (пелоїди) – торф’яні, сапропелеві, мулові сульфідні, прісноводні глинисті мули, 

сопкові гідротермальні мули складені із мінеральних та органічних речовин, що пройшли складні 

перетворення внаслідок фізико-хімічних, хімічних, біохімічних процесів та являють собою однорідну 

тонкодисперсну пластичну масу [3]. 

Потенційний ресурс лікувальних грязей становить 5371,03 тис.м
3 
[1]. Лікувальні грязі 

експлуатуються на двох ділянках, а третя є перспективною: 

1. Родовище «Озеро Велике» розташованена Бердянській косі вмежах курорту «Бердянськ», в 

санаторіях якого грязі використовуються з лікувальною метою. Середньорічний видобуток становить 

63,4 м
3
, запаси лікувальних грязей незатверджені. 

За даними багаторічних спостережень концентрація солей грязьового розчину пелоїдів та ропи 

родовища озера Велике коливається від 16,9 мг/дм
3
 до 135,3 мг/дм

3 
за хімічним складом він, переважно, 

хлоридний, сульфатно-хлоридний, магнієво-натрієвий, натрієвий [4, с. 201]. 

За мінералізацією мулові відклади ділянки родовища оз. Велике відносяться до 

високомінералізованих (мінералізація − 35-150 г/дм
3
) та середньомінералізованих (мінералізація – 15-

35 г/дм
3
) і високомінералізованих (мінералізація – 35-150 г/дм

3
) [4, с. 201-202] 

Узагальнюючи вищенаведені дані з фізико-хімічної характеристики пелоїдів родовища озера Велике, 

слід відмітити, що фізіологічні показники пелоїдів за своїми властивостями відповідають вимогам, що 

пред’явлені до мулових лікувальних грязей за умов попередньої підготовки до лікувальних процедур. 

2. Родовище «Кирилівське» розташоване в гирлі річки Тащенак, яка впадає в Молочний лиман. 

Запаси затверджені в кількості 41,8 тис. м
3
 і розраховані на 50 років використання. Середньорічний 

видобуток становить 99 м
3
. Грязі використовуються з лікувальною метою санаторієм «Кирилівка». 

Донні відклади р. Тащенак представлені добре витриманими по потужності і площі дна водотоку 

покладом сучасних мулистих осадів, що по своїм основним фізико-хімічним властивостям відповідають 

типовим муловим грязям. Ширина поширення грязьового покладу в межах розвіданої площіколивається від 

27 м до 98 м і в середньому складає 61 м. [2, с. 196]. 

Розподіл потужностей грязьового покладу відносно простий. Наростання потужностей покладу від 

берегів до центра річки відбувається плавно. Максимальні потужності мулових відкладів відносяться до 

стрижневої частини річки, де вони складають 0,8-1,9 м. [2, с. 196]. 

Слід зазначити, що грязьовий поклад родовища р. Тащенак (Кирилівське) має просту будову й умови 

залягання і представлений одним шаром темно- сірих мулів по сукупності візуальних характеристик, що 

відповідає вимогам, пропонованим до лікувальної грязі. По зовнішніх ознаках мулові грязі родовища 

р. Тащенак визначаються як темно-сірі до чорного, однорідні, пластичні з запахом сірководню. По 

основних фізико-хімічних і санітарно- бактеріологічних показниках мулові грязі родовища р. Тащенак 

відповідають параметрам установленим для цього типу лікувальних грязей. Мулові грязі родовища 
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р. Тащенак (Кирилівське) можуть застосовуватися в практиці медичної реабілітації і курортології за 

призначенням лікаря відповідно до методик, затвердженими для цього типу лікувальної грязі [2, с. 197]. 

Лікувальне застосування мулів даного типу показано при захворюваннях опорно-рухового апарату, 

центральної і периферичної нервової системи, хворобах органів травлення, захворюваннях Лор-органів, а 

також бронхо- легеневої системи відповідно до методики застосування лікувальних грязей [2, с. 198]. 

3. Родовище в районі м. Приморськ. Розвідані і затверджені запаси лікувальних грязей Великого і 

Молочного лиманів у кількості 250,6 тис. м 3, що дає можливість прогнозувати перспективний розвиток 

курорту «Приморськ» [1]. 
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ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА ЯК ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ РОЛЬ У  

РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА 

 

Професійна культура юриста невіддільна від правової культури суспільства. Що вище рівень 

правової культури суспільства, то вище професійна культура юриста. У свою чергу, як випливає із 

структури правової культури, від професіоналізму діяльності юристів залежить стан правової культури 

суспільства та особистості [3]. 

Рівень професійної правової культури, тобто. правової культури професійної групи − співтовариства 

юристів, визначається ступенем розвиненості культури кожного з її членів, тобто. ступенем загальної 

освіти, рівнем її кваліфікації. Кожен юрист на своєму робочому місці повинен відповідати своїй професії і 

тим самим зміцнювати не лише свій престиж, а й престиж спільноти юристів. 

Юрист – особистість. Саме − особистість, оскільки юрист покликаний стати вищим за свої звичайні 

звички, бажання: він повинен робити свою справу так, як цього вимагають вищі інтереси суспільства. 

Клієнти юриста – також особи. Злочинці − часто особи сильні, цілеспрямовані, вести поєдинок із якими 

непросто. Нерідко робота над розкриттям та розслідуванням злочинів – це сутичка між особистостями, 

характерами. Людина формується в особистість у процесі соціальної практики. Здобуття юридичної освіти 

− лише перший крок до утвердження себе як особистості. Юридична освіта має забезпечити знання та 

розуміння мови та майстерності, необхідні для практикуючого юриста, включаючи розуміння правових та 

етичних зобов’язань, а також прав та основних свобод людини, визнаних законодавством країни та 

міжнародним правом [4]. 

Теоретичний рівень правової культури являє собою наукові знання про сутність, характер і 

взаємодію правових явищ взагалі, всього механізму правового регулювання, всього правового поля 

держави, а не лише її окремих напрямків. 

Правова культура юриста вбачається у критичному творчому осмисленні правових норм, законів, 

правових явищ з точки зору їхнього гуманістичного, демократичного та морального змісту. 

У культуру юриста входить знання державної мови України, а також особливості етичної культури та 

національних традицій того регіону, де юрист здійснює професійну діяльність. 

Професійна культура юриста має такий зміст: 

- знання законодавства та можливостей юридичної науки.Той, хто не знає закону, не може бути його 

охоронцем, охороняти права та свободи громадян; 

- переконаність у необхідності та соціальної корисності законів та підзаконних актів, у цінності права 

як міри свободи та справедливості. Суспільство та держава не може і не повинно терпіти невігласів, 

дилетантів на посадах, пов’язаних з питаннями зміцнення правопорядку, законності, охороною та захистом 

прав і свобод громадян; 

- вміння користуватися правовим інструментарієм − законами та іншими правовими актами у 

повсякденній діяльності, вдаватися до використання усіх досягнень юридичної науки та практики під час 

прийняття та оформлення рішень [1-5]. 
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Професіоналізм і справедливість тріумфує в юридичній практиці лише тоді, коли юрист як 

служитель законно виконує свій морально-правовий обов’язок, постійно підвищує свою майстерність і 

крокує в ногу з досягненнями теоретичної та практичної юриспруденції. 

Самостійною є проблема подолання правового нігілізму юриста-практика, його некомпетентності, 

низького професіоналізму, невміння розібратися у конкретних життєвих ситуаціях, дати їм правильну 

юридичну оцінку, внаслідок чого з'являються незаконні та необґрунтовані рішення. Необхідно відмовитися 

від підготовки юристів-середнячків, від випуску дипломованих фахівців, які не мають належного уявлення 

про свою професію. Майбутнім професіоналам доцільно викладати юридичні науки на основі плюралізму 

думки вчених, юридичних шкіл, приділяти увагу розвитку творчого розуміння правових проблем, що 

виникають у суспільстві, а також давати їм практичні навички: виступати публічно, спілкуватися з людьми, 

грамотно складати юридичні документи та ін. [6, с. 92] 
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ СКЛАДСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ 

 

Ринок складської нерухомості останніми роками суттєво розширився. Попит на професійні будівлі та 

приміщення був великий, а пропозиція, що була представлена на ринку, не могла його задовольнити, тому 

компанії будували об’єкти на десятки тисяч квадратних метрів, інвестори вкладали кошти в проєкти, адже 

дана галузь була інвестиційно привабливою. Проте військові дії зі сторони РФ спричинили масові 

руйнування багатьох об’єктів нерухомості різного функціонального призначення, у тому числі серйозних 

пошкоджень зазнала складська нерухомість. 

За Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000 до такого виду нерухомості належать 

складські приміщення підприємств торгівлі й громадського харчування (клас 1230.5), холодильники, склади 

спеціальні товарні, універсальні та інші, складські майданчики (клас 1252), складські будівлі для 

використання в сільськогосподарській діяльності (клас 1271) [1]. 

У кожному регіоні є об’єкти складської нерухомості, але більшість з них розміщені у Київському 

регіоні, який внаслідок агресії РФ зазнав суттєвих руйнувань – приблизно 20% довоєнної пропозиції було 

знищено [2]. Це спричинило відтік компаній у безпечніші регіони, а саме на Західну Україну, де такої 

кількості складських будівель та приміщень немає. 

Наразі попит змінюється залежно від регіону – спостерігається тенденція зменшення в областях, 

наближених до зони бойових дій на сході, півдні та центрі України; у Київській області – стримані 

показники попиту; у західному регіоні зросла потреба у складських площах [2]. Слід зауважити, що наразі 

попит у такій нерухомості є в торговельних та виробничих підприємствах, логістичних компаніях, також 

актуальним є використання їх для гуманітарних цілей. Аналітики прогнозують, що ці тенденції змінні, бо 

попри всі руйнування бізнес-активність відроджується і підприємства повертаються назад, але все одно 

попит на складську нерухомість по Україні залишається присутнім, хоч і обсяг товарів та продукції 

компаній не завжди є попереднім. 

У цілому будівництво нових об’єктів складської нерухомості по країні було призупинено, оскільки є 

висока ймовірність ракетних ударів та у зв’язку з неоднорідним попитом в багатьох регіонах це не є 

економічно доцільним, окрім західного. Найбільша пропозиція зараз наявна у Київському регіоні ‒ з 

урахуванням руйнувань вона становить 1,3 млн кв. м. Попри призупинення більшості проєктів і в цьому 

регіоні, деякі компанії все одно відновлюють будівництво, наприклад, розпочалося створення нових складів 

на 22000 кв. м для ритейлера електронної та побутової техніки «Фокстрот» [2]. Відтік попиту до західних 

регіонів та дефіцит там складської нерухомості спричинили потребу в суттєвому збільшенні пропозиції, 

адже наразі цей показник становить приблизно 60000 кв. м, це робить даний регіон найперспективнішим 
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для розвитку будівництва та можливих інвесторів. До кінця року тільки у Львівській області може 

відбутись запуск нових черг складських комплексів, орієнтовна площа майбутньої пропозиції становитиме 

15-20 тисяч кв. м [2]. Також якщо порівнювати рівень організації наявної пропозиції даних регіонів, у 

Київському ‒ більшість об’єктів є професійними, а от у Західному‒ професійні варіантиобмежені, але 

потроху майбутнє будівництво допоможе відкоригувати ситуацію. 

Різка зміна попиту в регіонах та економічна ситуація вплинули на зміну орендних ставок та рівня 

вакантності по всій країні. Від початку військових дій ціни на оренду складської нерухомості 

стабілізувались, в середньому відбулося зменшення їх в іноземній валюті. Наразі до її визначення наявні 

індивідуальні підходи, наприклад, деякі орендодавці можуть пропонувати можливість часткової оплати, або 

ж певні знижки на рівні 5-20% від вартості, все залежить від особливостей та можливостей орендаря. 

Оскільки власники складської нерухомості бажають зберегти свій бізнес в сучасних умовах, то вони 

повинні бути максимально гнучкими та лояльними. Необхідно зазначити, що вартість оренди залежить від 

класу нерухомості, типу складів та рівня безпеки в регіоні. Наприклад, у Києві орендні ставки за кв. м 

варіюються від $3,2 до $5,4, Дніпрі – від $1,6 до $4,1, Харкові – від $0,5 до $4,1, Одесі – від $1,6 до $4,8, 

Львові – від $1,6 до $9,5, Івано-Франківську – від $1,9 до $6,8, Рівному – від $2,1 до $4,5. 

У Київському регіоні середня вакантність склала 2,8% на оновлений показник загальної 

пропозиції [3], у Західному регіоні майже відсутні вакантні площі, адже наявна пропозиція не задовольняє 

попит, спричинений відтоком бізнесу в цей регіон. 

Відновлення ринку складської нерухомості в першу чергу буде залежати від успішного завершення 

військових дій на території країни та стабілізації економічних показників [3]. 

Підсумовуючи, можна сказати, що наразі на ринку складської нерухомості попит та пропозиція 

змінюються залежно від регіону. Компанії потроху продовжують будівництво, оцінюють завдані збитки, 

хоча це достатньо складно. Через наявність ризику інвестори не поспішають вкладати кошти, але саме 

залучення інвестицій допоможе якнайшвидше відновити ринок та знайти нові можливості для розвитку. 
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ЯКІСТЬ ҐРУНТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Ґрунтовий покрив Запорізької області представлений такими зональними ґрунтами, як чорноземи 

звичайні малогумусні, чорноземи звичайні малогумусні малопотужні, чорноземи південні, темно-каштанові 

та каштанові. 

Вони розрізняються за умовами залягання, морфологічними ознаками та фізико- хімічними 

властивостями. В комплексі з зональними, особливо по південній межі області, широко представлені 

солонці і солонцюваті ґрунти, рідше – солончаки [2]. 

Зміна зональних ґрунтів на території Запорізької області відбувається з північного сходу та 

південний захід. В цьому напрямку збільшується вміст рухомого фосфору, що пов’язано, з більш тривалим 

теплим періодом і більшою сумою активних температур в південних районах і, відповідно кращими 

умовами для проходження мікробіологічних процесів мінералізації фосфатів. В загальних рисах в цьому 

напрямку змінюється ступінь забезпеченості ґрунтів обмінним калієм, в всередині типів та підтипів ґрунтів 

залежить від механічного складу та інших особливостей. 

За результатами агрохімічної паспортизації земель, проведеної Запорізьким центром 

«Облдержродючість» в 2003-2008 роках, ґрунти області вміщують 3,22% гумусу. Найбільше гумусу мають 

чорноземи звичайні Пологівського району − 3,93-4,41%. Найменше − 2,40-2,99% вміщують гумусу темно-

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va507565-00#Text
https://commercialproperty.ua/analitics/skladskiy-rinok-ukraini-viter-relokatsii/
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https://cbre-expandia.com/uk/research/
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каштанові ґрунти в Мелітопольському районі та чорноземи звичайні з середньо- та легкосуглинковим 

складом у Запорізькому районі [1]. 

Гумус є важливим джерелом елементів живлення, але динаміка цього показника незадовільна. В 

цілому по області вміст гумусу знизився на 0,1%. У більшості районів присутня тенденція до зниження 

вмісту гумусу. Особливо велике зниження вмісту гумусу (на 0,11-0,15%) відмічається в Бердянському 

районі [1]. Головною причиною зниження гумусу є дуже мале внесення (0,1 т/га) в останні роки органічних 

добрив, недостатнє надходження органічних речовин за рахунок поживних та кореневих залишків, 

посилена мінералізація органічної речовини в результаті інтенсивного вирощування просапних культур, 

змиття родючого гумусового шару ґрунту в результаті водної ерозії. 

Середній вміст гумусу в ґрунтах Запорізької області (3,36%), по відношенню до еталонного (6,2%) 

складає тільки 54% [1]. Отже, усі ґрунтові відміни області потребують збереження і збільшення кількості 

гумусу. Зменшення вмісту гумусних речовин у ґрунті зумовлює погіршення їх фізичних властивостей і, 

насамперед, структурного стану і водопроникності. Погано- оструктурені ґрунти легше піддаються водній і 

вітровій ерозії. Внаслідок ерозії посилюється процес дегуміфікації. Вміст гумусу в ґрунтах змінюється 

залежно від структури посівних площ, від площі просапних культур і багаторічних трав у сівозміні. Вміст 

гумусу зменшується в ґрунтах під просапними культурами значно швидше, ніж під багаторічними травами. 

На зрошуваних землях також спостерігаються зменшення вмісту гумусу і перерозподіл його за профілем. В 

орному горизонті вміст його зменшується, а в перехідному − збільшується. Одночасно, в складі гумусу 

зменшується відносний вміст гумінових кислот. Зміна якісного складу гумусу при зрошенні спричинює 

погіршення структурного стану і появу ознак злитості ґрунтової маси, особливо у чорноземів. 

Золотим фондом Запорізької області є особливо цінні ґрунти. Поняття «особливо цінні ґрунти» 

розглядаються в двох аспектах: ґрунти особливо цінні, загальнодержавного рівня; регіональні особливо 

цінні ґрунти. 

До першої групи віднесені такі ґрунти, що відзначаються найвищою родючістю в межах України, 

незалежно до їх територіального розташування. Це переважна частина сформованих на лесових породах 

звичайних чорноземів, сприятливого гранулометричного складу та без проявів процесів деградації 

(еродованості, засолення, солонцюватості тощо). 

До другої групи ґрунтів відносяться такі, що є найбільш родючими у межах певних регіонів, проте на 

інших територіях за показниками продуктивності, можуть поступатися (подекуди досить суттєво) більш 

родючим ґрунтам. Перелік особливо цінних ґрунтів затверджений наказом Держкомзему України від 

06.10.2003 №245. До особливого цінних ґрунтів в межах Запорізької області віднесено: чорноземи звичайні, 

чорноземи південні та лучно-чорноземні ґрунти. 

Загальна площа особливо цінних ґрунтів сільськогосподарських угідь області складає 586,9 тис. га, 

вони підпадають під юрисдикцію статті 150 Земельного кодексу України, згідно з якою вилучення таких 

ґрунтів для несільськогосподарських потреб, як правило, не допускається. Використання земель з особливо 

цінними ґрунтами є, за рідким виключенням, землеробським, вони підлягають особливій охороні, 

збереженню та відтворенню їх родючості. 
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ЕЛЕМЕНТИ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ В БРЕНДИНГОВІЙ СТРАТЕГІЇ 

КОМПАНІЇ «L`OREAL» 

 

На світовому ринку косметичних засобів спостерігається висока конкуренція, тому кожен бренд 

намагається підвищити свої продажі за рахунок сучасних інноваційних засобів брендингу із використанням 

різноманітних маркетингових комунікацій. Бренд – це більше ніж просто назва чи логотип. Це впізнавана 

емоція, яку викликає компанія, продукт або певна відома особа. У процесі брендингу формується 

правильний образ та комунікації, через які люди сприйматимуть конкретний бренд [1]. 
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Бренд «L`Oreal» заснований більше ніж 100 років у Франції. Наразі бренд вважається найбільшим 

виробником косметики та належить компанії Nestlé [2]. Логотип компанії досить простий і зазвичай 

виконаний у чорному кольорі, містить назву компанії. Іноді до назви приєднується слово Paris, що означає 

місце заснування компанії. Також періодично застосовуються білі літери на чорному фоні (в залежності від 

дизайну продукту). Кольори є досить стандартними, але загальновідомо, що чорний є кольором розкоші та 

мінімалізму, а білий є кольором чистоти і свіжості, що є досить вдалим поєднанням для компанії, яка 

реалізує косметику.  

Слід зазначити, що при використанні логотипу і кольорів важливо враховувати специфіку значення 

кольорів у різних країнах, адже у кожній культурі може бути своє значення і воно може сприйматись по-

різному. Сприйняття кольорів відрізняється в залежності від релігії та епохи. Так як компанія «L`Oreal» 

працює на міжнародних ринках, то кольори і неймінг має бути добре обдуманим, саме тому багато 

компаній мають різну назву своєї продукції в залежності від країни (прикладом може бути Rexona, яка за 

кордоном має назву Sure).  

У наш час значення кольорів теж сприймається з огляду на певні традиції, наразі чорний в Україні та 

Європі – колір трауру, але на Русі він не вважався траурним. В цій якості він став використовуватися 

порівняно недавно, а в XIX столітті на Русі основними траурними кольорами були білий і червоний. Слід 

зазначити, що досить важко простежити, в який момент чорний став кольором трауру [3]. Також існує 

думка, що чорний вважався кольором зла. 

Значення і поєднання кольорів логотипу є досить важливим, хоча глибокий сенс чорного та білого 

кольорів в поєднанні на логотипі не сприймається за релігійною ознакою (траурно) у наш час, але слід 

знати і розрізняти їх значення перед запуском продукту і бренду на певний ринок. 

В цілому продукція компанії «L`Oreal» представлена в різних кольорах, виглядає дуже органічно та 

яскраво, тому те, що лого не є яскравим, а чорно-білим доповнює загальну картину, формуючи імідж 

бренду та його «обличчя» на ринку косметичних засобів. Товари мають досить зручний дизайн, тому їх 

зручно тримати в руці, на дотик не відрізняються чимось незвичним. 

Значення бренднейму компанії є точно невідомим і компанія його ніяк не пояснювала, але з 

французької мови споживачі розуміють значення слова, що його визначає, за окремими частинам як l'or 

(золото) і aureole (ореол). Свою маркетингову стратегію компанія «L`Oreal» визначає як універсалізацію 

товарів на глобальному ринку, але із врахуванням відмінностей в різних культурах.  

Серед асортименту компанії «L`Oreal» переважає декоративна косметика для обличчя, також широко 

представлені товарів для волосся, серед них шампуні, фарби для волосся. Аромамаркетинг також є 

характерною рисою досліджуваного бренду та присутній у деяких видах продукції, але не у всіх одиницях, 

наприклад, фарбу для волосся навіть при бажанні не можливо зробити «смачною» за ароматом, а от 

шампуні є досить приємними за ароматичними характеристиками. Вплив на смакові рецептори не 

використовується, адже продукція не є їстівною і може бути небезпечною для здоров’я у разі потрапляння у 

ротову порожнину. 

Аудіомаркетинг – це інструмент впливу на споживачів за допомогою спеціально підібраного музичного 

оформлення. Використовуючи сучасні досягнення в галузі психології та нейрофізіології, фахівці-

аудіомаркетологи створюють в межах торгових об’єктів чи в бізнес-центрах атмосферу, що сприяє тривалому 

та приємному перебуванню відвідувачів і спонукає їх до покупок [4]. Аудіомаркетинг використовується у 

рекламних відео компанії «L`Oreal», тому в них часто можна почути музикальні композиції, а також залучені 

лідери думок (наприклад, акторка Єва Лонгорія, співачка Селін Діон, акторки Кейт Вінслет та Кортні Кокс). 

Майже кожне рекламне відео компанії супроводжується жвавою музичною композицією.  

Таким чином, слід підсумувати, що компанія «L`Oreal» використовує досить ефективний набір 

інструментів нейромаркетингу, формуючи свою брендингову стратегію, який включає такі засоби як 

бренднеймінг, бренд-сторі, аудіомаркетинг, аромамаркетинг та вдалі рішення при поєднанні кольорів, але 

не використовує вплив на смакові рецептори, що зумовлюється специфікою товарів, які виробляються 

компанією. 
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ  

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Новий багатополюсний світ перебуває в пошуках вирішення глобальних проблем сучасності, що 

виникли в результаті стрімкого ходу науково-технічного прогресу, зміни технологій і відповідних 

перетворень в природі. Реальні передумови вирішення екологічних проблем приховані в «світогляді 

співтворчості», яке передбачає поєднання цілей діяльності людини з тенденціями розвитку світу, «діалог» між 

людиною і природою [4]. Розвиток науки і техніки призвело до того, що проблема взаємини людини і природи 

вже не є суто біологічними, а набувають методологічного значення як в теоретичному осмисленні людиною 

перспективи своєї взаємодії з природою, так і в практичних висновках цього осмислення: від повного 

самознищення до процвітання, досягнення добробуту, перетворення планети в сприятливе місце для життя. 

Природа містить в собі культурно-значущі ціннісні якості. В цьому закладена можливість і здатність 

«спілкування» студентів з природою, зміст якого розкриває характер взаємозалежності між студентами і 

природою. Взаємозалежність похідна від діяльності людини, яка в свою чергу виступає підставою його 

соціальності, що відтворюється і в екологічній свідомості в формі етичних норм як цінностей [2, с. 128] 

Екологічне виховання − складова морального виховання. Тому під екологічним вихованням треба 

розуміти єдність екологічної свідомості та поведінки, гармонійної з природою. На формування екологічної 

свідомості впливають екологічні знання та переконання. 

Головною метою екологічного виховання є формування всебічно розвиненої особистості, її 

духовного світу, формування потреб, що не протистояють світові природи. Екологічним імперативом, або 

ще однією метою, є поліпшення середовища як спільної вічної власності, невідчужуваної умови існування 

та відтворення людських поколінь, що постійно змінюються [1-3]. 

Мета екологічного виховання − формування відповідального ставлення до довкілля, яке будується з 

урахуванням екологічного свідомості. Це передбачає дотримання моральних та правових принципів 

природокористування та пропаганду ідей його оптимізації, активну діяльність з вивчення та охорони 

природи своєї місцевості. 

Умовою такого навчання та виховання виступає організація взаємопов’язаної наукової, моральної, 

правової, естетичної та практичної діяльності студентів, спрямованої на вивчення та покращення відносин 

між природою та людиною [3, с. 143]. 

Екологічна свідомість у розвиненому вигляді формується на основі пізнання людьми законів 

цілісності природного середовища та тих законів, які повинні зумовити людську діяльність з метою 

збереження життєздатного стану природи [2, с. 90]. 

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. 

Мета екологічного виховання студентської молоді досягається принаймні рішення у єдності 

наступних завдань: формування наукових знань та уявлень про систему «людина-природа». Вони 

дозволяють зрозуміти, що відбувається в результаті взаємовідносин людини та природи і як слід чинити з 

погляду екологічної доцільності; розвиток такого ставлення до природи, що визначає характер цілей 

взаємодії з природою, вибір мотивів та стратегій доцільної поведінки у природі; формування системи вмінь 

та навичок взаємодії з природою, спрямоване на здійснення доцільної екологічної діяльності. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ 

 

Першим законом який регламентував правові засади розвитку трансплантології в Україні був Закон 

України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» (16 липня 1999 року) [38]. 

Чинний на той час Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 

людині» врегулював питання щодо: визначено ключові поняття як трансплантація, гомотрансплантати, 

біоімлантати, ксенотрансплантати, донор, реципієнт та інше; окреслено пріоритети норм міжнародного 

права, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України над нормами національного права; 

визначено умови та порядок застосування трансплантації; стаття 8 закону регламентує функціонування 

закладів та установ, що здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією; взяття гомотрансплантатів у 

живих донорів регламентує стаття 12; у живого донора можна було взяти як гомотрансплантат лише один із 

парних органів або частина органу, або частина іншого анатомічного матеріалу; визначено умови та 

порядок вилучення анатомічних матеріалів у померлих осіб; було закріплено так звану презумпцію незгоди; 

регламентовано міждержавний обмін гомотрансплантатами.  

Окрім того, було прийнято також ряд нормативно-правових актів, які доповнювали положення 

наведеного закону: Закон України «Про поховання та похоронну справу» від 10 липня 2003 року № 1102-

IV; Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження нормативно-правових документів з 

питань трансплантації» від 25 вересня 2000 року № 226; Наказ Міністерства охорони здоров’я України 

«Про затвердження нормативно-правових актів з питань трансплантації органів та інших анатомічних 

матеріалів людині» від 04 травня 2000 року № 96; Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про 

регламентацію трансплантаційної служби України від 24 травня 2004 року № 261»; Наказ Міністерства 

охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про Координаційний центр трансплантації 

органів, тканин і клітин» від 11 грудня 2006 року № 812.  

Ключовим моментом в становленні нормативно-правової бази трансплантології в Україні стало 

прийняття 17 травня 2018 року Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів 

людині», який і досі є чинним та визначає порядок та умови проведення трансплантації в Україні.  

У 2019 році до Закону були внесені зміни, які сприяли урегулюванню процесу пересадки 

анатомічних матеріалів людині. Після цього трансплантація стала більш поширеним та відомим методом 

лікування в Україні. А саме:сформовано стратегію розвитку системи трансплантації в Україні;удосконалено 

наказ про діагностику смерті мозку; узаконено пересадку органів в тому числі від близьких родичів. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. № 1154-р «Про утворення 

спеціалізованої державної установи «Український центр трансплантат-координацїї», система організації 

трансплантації в Україні, окрім юридичних аспектів проведення процедури, також буде виконувати такі 

функції, як: отримання первинної інформації; інформування ЄДІСТ; інформування центрів трансплантації; 

організація інфекційного обстеження; організація HLA-типування та перехресної проби (крос-матч 

реакція); формування бригади для вилучення органів; узгодження дій бригад інших ЗОЗ (мультиорганний 

донор); організація транспортування зразків крові, бригад, донорських органів. 

З 1 січня 2020 року за Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення» Національна служба здоров’я України виконує функцію замовника медичних послуг з 

трансплантації. 

Разом з тим, існувала необхідність внесення певних змін і уточнень у законодавство, які мають 

суттєво покращити деякі його положення та дати можливість вітчизняній системі трансплантації бути 

більш ефективною. Задля цього Верховною Радою було прийнято Закон «Про внесення змін до деяких 

законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині» №1967-ІХ, який 

набув чинності 7 січня 2022 року. Цим законом передбачено ряд змін до законодавчих актів. Їх загальний 

аналіз дозволяє зробити висновок, що законодавець мав на меті усунути наявні недоліки профільного 

Закону «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» та сприяти розвитку цього 

напряму медицини в Україні. 

Щодо безпосереднього змісту внесених змін, то слід виділити наступні:внесено зміни до розділу 

IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» закріплено, що організації медичної допомоги із застосуванням трансплантації 

та/або провадження діяльності, пов’язаної з трансплантацією, до 01.01.2024 р. продовжують фінансуватися 

за рахунок державного бюджету; доповнено визначеннями термінів «орган» та «тканина»; передбачено 
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можливість залучення на безоплатній основі для роз’яснення медичного та соціального значення 

трансплантації представників релігійних організацій; внесено зміни до принципів, за якими застосовується 

трансплантація, та ставлення до черговості. Якщо раніше вона мала бути «дотримана», то в новій редакції 

передбачено «врахування черговості». 

Трансплантологічна діяльність на тепер в Україні базується на основі Єдиної державної 

інформаційної системи трансплантації органів і тканин (ЄДІСТ). Повноцінний запуск якої відбувся з 1 січня 

2021 року. Система містить низку даних, серед яких і дані про донорів та пацієнтів. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОЗЕМІВ  

ПІВДЕННИХ ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Переважаючим типом ґрунтів на території Запорізької області є чорнозем. Його утворення 

обумовлене багатою степовою рослинністю в минулому. З трьох підтипів чорноземів в області 

розповсюджені звичайні і південні чорноземи [4, 5]. Останні − перехідні між звичайними чорноземами і 

каштановими ґрунтами. Чорноземні ґрунти формувались переважно на пористому карбонатному лесі, 

лесоподібних суглинках, червоно-бурих глинах і на щільних карбонатних та безкарбонатних породах в 

умовах посушливого клімату регіону [2, 4]. Вміст гумусу коливається звичайно від 4 до 6 %. Вони насичені 

основами, багаті калієм, мають нейтральну реакцію ґрунтового розчину, високу природну родючість. 

Чорноземи південні охоплюють середню частину Запорізької області до більш-менш розмитої межі 

Мелітополь-Нововасилівка-Інзівка-Приморськ. Вони утворились під ковилово-типчаковими степами в 

умовах посушливого клімату налесахі червоно-бурих глинах. Товщина гумусового горизонту в них 

порівняно невелика – 50-65 см. Серед чорноземів південних виділяють міцелярно-карбонатні та 

солонцюваті. Вміст гумусу 3-5,5 % [3] (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1 – Профілі чорноземних ґрунтів Запорізької області [3] 

 

Умовні позначки: чорнозем звичайний середньо-гумусний (А); чорнозем звичайний мало-гумусний 

(Б); чорнозем міцелярно-карбонатний (В); чорнозем південний (Г). 

У гумусному горизонті південні чорноземи мають темно-сіре забарвлення, добре виявлену 

грудкувату структуру і пористий склад. Перехід до ілювіального горизонту відбувається поступово, 

забарвлення з глибиною слабшає. На похилих схилах чорноземи південні в різній мірі змиті. В основному 
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ці ґрунти не засолені, їхслабко-солонуваті відміни трапляються окремими масивами лише на півдні району 

розповсюдження цього типу ґрунтів. Вважається, що солонцюватість цих масивів є реліктовою і утворилася 

ще в цілинних степах [4, с. 54]. 
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РИНОК ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ У СТАНІ ВІЙНИ 

 

Ринок житлової нерухомості – це невід'ємна структурна складова економіки країни. При цьому 

вагомим є його соціальне значення, оскільки тут відбувається задоволення однієї із базових потреб людей: 

потреби у житлі. Ринок житлової нерухомості – це система відносин з купівлі та продажу товарів, якими є 

житлові одиниці або послуги, які цими одиницями можуть бути забезпечені [1]. Разом з тим, ринок 

нерухомості являє собою різновид інвестиційного ринку. Як сфера реальних інвестицій в сучасних умовах 

війни він характеризується високими ризиками та невизначеністю. 

Щодо ринку первинної нерухомості, то дуже повільно, але поступово відновлюють роботу українські 

будівельні компанії. Характерною тенденцією є подорожчання собівартості будівництва, за даними 

експертів – в середньому на 15-25% залежно від якості, кількості затребуваних будівельних матеріалів, 

країни-виробника тощо. Забудовники переважно концентруються на завершенні вже розпочатих об’єктів, 

де вже реалізовано понад 60-70% запланованих квартир. Щодо нових проєктів, то девелопери їх не 

ризикують розпочинати в умовах воєнного стану [2]. Поведінка забудовників щодо цінової політики в 

різних регіонах країн неоднакова. Так, за даними платформи для вибору житла ЛУН, в новобудовах 

України вартість в доларах квадратного метра в 60% в столиці залишилася незмінною, у 30% – зросла, у 

10% – упала [3]. Для усіх регіонів України характерне падіння продажів, у тому числі, для західних, хоча 

незначне відновлення платоспроможного попиту почалося влітку 2022 р., проте він складає максимум 7-

10% від довоєнного рівня» [2].  

Запити покупців із початком війни суттєво змінилися: покупці орієнтовані більше на придбання 

житла в західних областях України; фіксується зацікавленість в середніх поверхах та не вище 15+ поверх, 

що пов’язано із питаннями безпеки; актуальним стала наявність підземного паркінгу в житловому 

комплексі як варіанту бомбосховища; в очікування опалювального сезону певна категорія покупців 

орієнтується на готові приватні будинки, котеджі, таунхауси, де можна скористатися альтернативною 

системою обігріву.  

Аналіз цін в житлових комплексах (ЖК) типу «місто в місті» на прикладі ЖК «Петрівський Квартал» 

показав, що мінімальна ціну за один м² у вересні 2021 р. становила 613 $ (16 500 грн.), а вже у серпні 2022 

р. вона зросла до 627 $ (або 18 000 грн.) [4]. В ЖК BOSTON Creative House один м² житла у вересні 2021 р. 

становив 33 720 грн (мінімальна ціна), а у 2022 р. – 40 294 грн [5]. Вартість 1 м² таунхаусу (Lagom House в 

Київській обл.) у вересні 2021 р. становила 702 $ (або 18 817 грн.), а вже у серпні 2022 р. – 738 $ (26 230 

грн.) [4]. Таким чином, не тільки подорожчання долара призвело до зростання цін, а й інші чинники, такі як 

ускладнення логістичних ланцюжків, подорожчання палива, зростання дефіциту на ринку житлової 

нерухомості тощо. 

Зараз важко спрогнозувати, якою буде ситуація на ринку надалі і говорити про відновлення ринку 

житлової нерухомості зарано. На нашу думку, до закінчення війни продаж житла до попередніх рівнів не 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://100realty.ua/uk/news/zabudovniki-zmozhut-buduvati-parkingi-iz-rozrakhunku-scho-voni-vikoristovuvatimutsya-yak
https://100realty.ua/uk/news/zabudovniki-zmozhut-buduvati-parkingi-iz-rozrakhunku-scho-voni-vikoristovuvatimutsya-yak
https://100realty.ua/uk/news/zabudovniki-zmozhut-buduvati-parkingi-iz-rozrakhunku-scho-voni-vikoristovuvatimutsya-yak
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відновиться протягом воєнного стану та ще, як мінімум, півроку після його закінчення. Швидке 

відновлення активності покупців на ринку можливе за умови підтримки держави або міжнародних 

інституцій.  
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НАУКОВА ДИПЛОМАТІЯ ТА ОСВІТНЯ ДИПЛОМАТІЯ ЯК ІННОВАЦІЯ СУЧАСНИХ 

ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРАКТИК: ІСТОРИЧНИЙ І МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРСИ 

 

Наукова дипломатія і освітня дипломатія в поліцентричному (багатополярному) світі ХХІ століття є 

новими напрямами інституціонального розвитку практичної дипломатії держав світу [1, с. 112-114].  

Метою статті є репрезентація специфічних галузей дипломатії – освітня дипломатія і наукова 

дипломатія у світовому публічному просторі та практичній (публічній) історії. 

Сучасне суспільство постійно задіює для свого інституціонального розвитку нові види і форми 

дипломатії. В умовах сьогодення та поліцентричного світоустрою, у діяльності закладів вищої освіти (ЗВО), 

у процесі інтернаціоналізації сучасної освіти, ефективно використовуються – освітня дипломатія і наукова 

дипломатія. На сьогодні у світовому освітньому просторі концепт «інтернаціоналізація освіти» та 

інтернаціоналізація діяльності закладу вищої освіти (ЗВО) є одними із ключових напрямів його ефективної 

діяльності та забезпечення функціонування дієвої системи якості освіти [2].  

Концепт «інтернаціоналізація вищої освіти», послуговуючись визначенням канадської дослідниці 

Джейн Найт – що це є процес інтеграції міжнародних, міжкультурних і глобальних елементів в освітні 

(педагогічні), наукові й адміністративні функції окремо взятої організації. Важливим фактором у реаліях 

сьогоденної інтернаціоналізації вищої освіти, який впливає на закономірне зростання конкуренції та 

освітньої змагальності між закладами вищої освіти (ЗВО) за свого вступника як на національному, так і на 

світовому просторі ринку послуг, є освітня модель бізнес-індустрії та креативної моделі освіти. 

Підвищення кваліфікації українських викладачів за кордоном, упровадження освітніх практик 

викладання та проведення майстер-класів іноземними лекторами на освітніх програмах (ОП) в Україні, як 

правило, створює умови для підвищення їх цілісної якості та змістовного наповнення, упровадження 

перспективних іноземних практик та інноваційних методик викладання навчальних дисциплін і навчання 

іноземних мов.  

Системні процеси інтернаціоналізації вищої освіти забезпечують бенчмаркінг стосовно відповідних 

освітніх програм (ОП) у закордонних ЗВО-партнерах, а також імплементацію конкурентоспроможних 

практик і покращення якості освітніх програм (ОП). Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка – один із двох українських вишів, які увійшли до міжнародного рейтингу найкращих ЗВО світу 

за можливостями працевлаштування випускників у 2020-2022 роках. А гарантоване й успішне 

працевлаштування випускників закладів вищої освіти (ЗВО) – це один із показників якості освіти [3]. 

Реалізація Стратегій (Концепцій) інтернаціоналізації вищої освіти і відповідних планів заходів із їх 

реалізації закладами вищої освіти (ЗВО) забезпечує їх ефективний розвиток, конкурентоспроможність ЗВО 

на ринку освітніх послуг, конкурентоздатність випускників ЗВО, просування позитивного іміджу держави. 

Навчання іноземних студентів є важливим джерелом прибутку для національних економік, а також 

важливою умовою для сприяння культурній експансії та міжкультурній комунікації в освітньому просторі, 

обмінові найкращими освітніми практиками між закладами вищої освіти тощо. 

Освітня дипломатія, наукова дипломатія та інтернаціоналізація вищої освіти – це новий 

перспективний напрям досліджень у сфері історії, політики, міжнародних відносин, філології, права, 

публічного управління та публічного адміністрування. У сучасному суспільстві, у нових реаліях сьогодення 

інтернаціоналізація освіти виступає як важливий фактор забезпечення інституціоналізації системи 

забезпечення якості освіти в закладах вищої освіти, основа для ефективного використання у сфері 
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міжнародного співробітництва і міжнародних зв’язків закладів вищої освіти (ЗВО) інструментарію 

освітньої дипломатії та наукової дипломатії [4, р. 6-7]. 

Отже, варто констатувати, що для подальшого інституціонального розвитку наукової дипломатії, 

освітньої дипломатії та стимулювання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні, як пріоритетної складової 

забезпечення дієвості системи якості освіти, доцільно впроваджувати в системну практику як кращі 

надбання українських закладів вищої освіти (ЗВО), так і здобутки зарубіжних освітніх закладів, зокрема: 

таргетування пріоритетів міжнародної співпраці; інституціональна мобільність національного, 

європейського і світового освітнього простору; формування міжкультурних компетенцій і публічного 

іміджування; забезпечення високоякісних результатів наукових досліджень міжнародного рівня; постійна 

присутність закладів вищої освіти (ЗВО) у публічному освітньому просторі та системні комунікаційні 

зв’язки і контакти із партнерськими інституціями; упровадження креативних освітніх моделей у сучасному 

суспільстві та публічному освітньо-науковому просторі, тощо. 

Наукова дипломатія, освітня дипломатія та процес інтернаціоналізації вищої освіти (ІВО) є 

безперервними та інституціонально багаторівневими інституціями, які постійно модернізується. Цей процес 

продовжує набирати свій потенціал і в Україні, і у світі. 

 
Джерела 

1. Ціватий В. Г. Навчання державних службовців: особливості формування професійних компетентностей із міжкультурної комунікації та діаспорології 

(інституціональний дискурс). Освітньо-професійна програма за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»: відповідь на виклики 

сьогодення: збірник наукових статей. Київ: НАДУ, 2021. С. 112-114. 

2. Understanding International Diplomacy. Theory, Practice and Ethics. Second Edition Corneliu Bjola and Markus Kornprobst. First edition published by 

Routledge 2013. Second edition published 2018. 305р. 

3. Modern Diplomacy in Practice. Written and Edited by Robert Hutchings, Jeremi Suri. Springer Nature Switzerland AG, 2020. 260р.  

4. Knight J. Internationalization: A Decade of Changes and Challenges. International Higher Education. 2008. N50. P. 6-7.  

 

Малюшицька Яна Ярославівна 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник: Козак Людмила Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
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Проблема розвитку творчого потенціалу у дошкільному дитинстві є актуальною проблемою сучасної 

педагогіки. У Державному стандарті дошкільної освіти підкреслюється необхідність створення умов для 

розвитку у дітей ініціативності, самостійності, творчої уяви [1]. 

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, у сучасних дошкільних закладах в роботі з 

дітьми реалізується принцип розвиваючої освіти; акцентується увага на особистісно-орієнтованому, 

інтегративному підходах. В рамках діяльнісного підходу освітній процес будується з урахуванням 

принципу включення особистості до значущої діяльності, до числа яких належить продуктивна яка, поряд із 

грою, є засобом стимулювання дитячої творчості невимушеного та ефективного розвитку дитини та є 

умовою розвитку її творчого потенціалу [1, с.33-34]. 

Український дослідник В. Моляко, розкриваючи сутність творчості, зазначає, що «під творчістю слід 

розуміти процес створення чогось нового для даного суб’єкта. Тому зрозуміло, що творчість у тій чи іншій 

формі не є талантом «особливої» людини, вона доступна кожному, адже кожен може створити щось нове, 

збагатити новим змістом певну ідею [3, с.2]. 

Творчий потенціал дитини молодшого дошкільного віку – це активність дитини, спрямована на 

створення нового, нестандартного вирішення поставлених завдань у нерегламентованій ситуації, та 

здатність бути впевненим у своїх силах та результатах власної діяльності. 

Молодший дошкільний вік є сензитивним періодом для стимулювання творчості дитини через її 

інтереси, здібності, вміння та потреби як умови розвитку творчої особистості у подальшому. 

Зважаючи на це, система роботи у питанні розвитку творчого потенціалу дитини молодшого 

дошкільного віку повинна передбачати добір найбільш оптимальних форм, методів, засобів та прийомів 

роботи із використанням художньо-продуктивної діяльності із метою стимулювання творчого ставлення 

дитини до різних аспектів творчості та її видів (малювання, ліплення, аплікації, на стимулювання інтересу 

працювати із різними матеріалами у процесі творчості). 

Основні педагогічні умови розвитку творчого потенціалу дітей молодшого дошкільного віку 

засобами художньо-продуктивної діяльності: відповідність змісту розробленого матеріалу віковим та 

психологічним особливостям розвитку дитини молодшого дошкільного віку; урізноманітнення діяльності із 

розвитку творчості дітей із застосуванням нетрадиційних прийомів і методів, спрямованих на розвиток 
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творчої уяви дошкільників; активізації інтересу, позитивної мотивації та самостійності дітей до діяльності; 

індивідуального підходу до дітей, із врахуванням їх індивідуальних та психологічних особливостей. 

З метою стимулювання дитячої активності і самостійності в художньо-продуктивній діяльності, 

вихователь не повинен допускати закріплення традиційних графічних образів та перетворення їх на 

шаблони, а стимулювати власну творчість дитини – дошкільника. Тому дорослий повинен заохочувати 

використання дітьми різноманітних інструментів, матеріалів та технік зображення, у тому числі 

нетрадиційних: монотипія, тичок жорсткого напівсухого пензля; малювання пальцями, ватяними 

паличками, долонькою; відбиток пробкою, поролоном, пінопластом, печатками з гумки та картоплі, 

зім`ятим папером; друк по трафарету; кляксографія звичайна, з ниточкою, з трубочкою; тиснення, набризк, 

відбитки листя [2].  

Найкраще у цьому віці ненав’язливо, але методично пропонувати дитині такі види роботи із 

використанням засобів художньо-продуктивної діяльності, які будуть у делікатній формі спонукати дитину 

до творчої активності. Але в цьому віці для розвитку творчих здібностей дуже важлива участь дорослого. 

Отже, за використання ефективних форм, методів, засобів та прийомів у процесі художньо-

продуктивної діяльності, дошкільники будуть виявляти бажання до творчої діяльності, а також будуть 

виявляти свої творчі здібності та уміння як у ЗДО, так і вдома, у іграх, у процесі взаємодії із однолітками. 

Саме за таких умов відбудеться активізація творчого мислення та творчих здібностей як чинників творчого 

потенціалу дитини. 
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У закладах вищої освіти атестація здобувачів проводиться за акредитованими освітніми програмами 

зі спеціальностей та завершується видачею документів встановленого зразка. Атестація здобувачів ступенів 

вищої освіти здійснюється після завершення теоретичної та практичної частини навчання з метою 

встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня 

загально-професійних і спеціалізовано-професійних компетентностей здобувачів, передбачених 

відповідним рівнем національної рамки кваліфікацій і освітніми програмами підготовки фахівців. Атестація 

випускників здійснюється у формах визначених стандартом вищої освіти та освітньою програмою. 

Програму атестаційного екзамену визначають загально-професійні та спеціалізовано-професійні 

компетентності випускників, які підлягають оцінюванню відповідно до освітньої програми підготовки. 

Програма, методика та форма проведення іспиту, порядок організації захисту кваліфікаційних робіт, 

критерії оцінювання визначаються кафедрою (кафедрами), погоджуються з науково-методичною радою 

(комісією) та затверджуються вченою радою факультету (навчально-наукового інституту).  

В рамках процедури виявлення труднощів, які виникають у здобувачів вищої освіти при підготовці 

та складанні підсумкової атестації у вигляді захисту кваліфікаційної роботи нами було проведено анонімне 

соціологічне опитування здобувачів випускних курсів декількох закладів вищої освіти в Україні. 

Опитування проводилось у грудні 2021 р. та січні 2022 р. Опитування не є репрезентативним, однак його 

результати зможуть окреслити основні напрями удосконалення організації освітнього процесу.  Здобувачам 

було поставлено питання: «З якими труднощами ви стикались при підготовці та складанні підсумкової 

атестації у вигляді захисту кваліфікаційної роботи?». Здобувачам було запропоновано обрати один або 

декілька варіантів відповіді або вказати свій варіант відповіді. Було запропоновано наступні варіанти 

відповіді: складність із вибором теми роботи; складність дійти згоди з науковим керівником щодо 

структури та змісту кваліфікаційної роботи; відсутність постійного контакту із науковим керівником; 

складність доступу до методичних вказівок щодо написання та захисту кваліфікаційної роботи; 

неможливість отримати повну та достовірну статистичну інформацію від підприємства (установи, 

організації), що є об’єктом дослідження; наявність складних правил оформлення кваліфікаційної роботи; 

необхідність апробації результатів дослідження; відсутність необхідної кількості часу для написання та 
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оформлення кваліфікаційної роботи; формулювання висновків та рекомендацій; отримання відгуку на 

роботу; отримання рецензій на роботу; складність отримати позитивний результат при програмній 

перевірці на частку авторського тексту в кваліфікаційній роботі; дотримання принципів академічної 

доброчесності; психологічне навантаження підчас захисту кваліфікаційної роботи; дистанційна форма 

захисту кваліфікаційної роботи (за наявності); матеріальні витрати на роздрукування, перепліт 

кваліфікаційної роботи та необхідних документів; ваша відповідь. В результаті обробки, узагальнення та 

систематизації інформації ми отримали наступні результати, які відображені на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Результати опитування здобувачів вищої освіти 

Джерело: складено автром 
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Аналізуючи отримані результати слід уважно віднестись до проблеми мотивації здобувачів, 

враховуючи те, що 68% респондентів відповіли, що не мають бажання працювати над письмовою 

кваліфікаційною роботою. Також слід відзначити слабку орієнтацію здобувачів в питаннях оформлення 

роботи (64%), яке може бути результатом складності доступу до методичних вказівок щодо написання та 

захисту кваліфікаційних робіт (60%). Також однією з найактуальніших проблем є психологічне 

навантаження підчас захисту кваліфікаційної роботи, що свідчить про низьку ефективність роботи 

практичних психологів закладів освіти. Результати опитування можуть окреслити деякі актуальні напрями 

удосконалення організації освітнього процесу в закладах вищої освіти та стати орієнтиром для підвищення 

якості освіти. 
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