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Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

 

ФОРТЕПІАННА ОСВІТА В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ КНР 

 

Вища музична освіта КНР є системою, що динамічно розвивається і виражається в зростаючій 

орієнтації змісту освіти на освоєння особливостей західних композиторських і виконавських шкіл. Серед 

чинників стрімкого піднесення китайської професійної музичної освіти та виконавського мистецтва 

можна назвати державну культурну політику, зростання національної самосвідомості, прагнення країни 

до інтеграції в світовий простір. 

Проблема вивчення музичного мистецтва зумовила повернення до історичних витоків, які 

вплинули на музичну культуру. Правильне розуміння ролі музики в розвитку культури, й фортепіанне 

мистецтво має особливе значення. 

В результаті швидких темпів поширення західної культури в 1927 році в Китаї було відкрито 

першу «Шанхайську консерваторію», з утворенням Китайської Народної  Республіки були відкриті й інші 

музичні навчальні заклади (Центральна та Сичуаньська консерваторії). Фортепіанна освіта вийшла на 

новий рівень: з’явилися основні педагогічні принципи, наукова література, досягнуто великих успіхів у 

галузі виконавства, проведено реформи щодо підготовки професійних кадрів (розробка сучасних 

методик; вибір навчальних матеріалів; постановка навчальних дисциплін; вивчення різниці стандартів 

навчання в освітніх закладах Китаю; вибір навчальних дисциплін, що дозволять сформувати професійні 

навички піаністів-виконавців) [1]. 

Зазначимо, що в ХХI столітті фортепіанна освіта в педагогічних інститутах та університетах 

досягла вражаючих результатів, розширюючи власну навчальну базу. Заклади вищої (музичної) освіти 

орієнтовані на виховання професійних фортепіанних виконавців, а педагогічні інститути та 

університети навчають вчителів різних напрямів, отже специфіка педагогічного процесу є очевидною. 

При педагогічних інститутах та університетах відкрито музичні чи художні факультети з відповідним 

набором спеціальностей. Для бакалаврів музичних спеціальностей викладання фортепіано – не лише 

важливий базовий, а й важливий професійний курс. Музичні інститути інтегрують свої навчальні цілі, 

створюють оригінальну систему викладання фортепіано, що повністю відбиває особливості 

фортепіанної освіти.  

Так, фортепіанний ансамбль, курси імпровізації та акомпанементу; індивідуальне та колективне 

навчання, лекції та обговорення, різні педагогічні прийоми та методи органічно співіснують, змінюючи, 

таким чином, традиційний режим фортепіанної підготовки. Природно включення до єдиного 

конгломерату дисциплін гармонії, сольфеджіо, теорії музики, музичної форми, історії музики; широко 

використовуються мультимедійні технології; активно функціонують різноманітні види художньої 

практичної діяльності: участь у конкурсах, концерти тощо. Реформи педагогічної освітньої навчальної 

програми прискорюють професійне зростання педагогів та підвищує їхній професійний рівень  [2]. 

Підготовка піаністів у КНР передбачає орієнтацію на розвиток такого комплексу особистісних 

властивостей здобувачів вищої освіти як взаємозв’язок образного та раціонального мислення, 

інтелектуального та емоційного розвитку, прагнення до пізнавальної та творчої активності. Не менш 

важливим є розвиток всього комплексу виконавських навичок у їх взаємозв’язку та взаємозалежності. 

Такий комплекс забезпечує єдність розумового, емоційного, технічного та музично-слухового розвитку 

виконавців. На початкових етапах фортепіанної освіти необхідним є оволодіння початковими технічними 

навичками в фортепіанному виконавстві. Але на цій стадії важливе місце займає музично-теоретична 

підготовка та початкова виконавська практика. Таким чином, оволодіння технічними навичками, 

музичною теорією та виконавчою практикою забезпечує цілісність та органічність входження здобувача 

вищої освіти в культуру фортепіанного виконавства. 

Також, виховання кваліфікованих педагогів-музикантів, принципове відстоювання 

фундаментальних особливостей фортепіанної педагогіки, запровадження інноваційних прийомів, 

сприяння розвитку індивідуальності здобувачів освіти формує кадри з високоякісними педагогічними 

навичками, що застосовуються на всіх рівнях підготовки – від початкової до вищої школи.  
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Отже, тенденції останніх років свідчать про розвиток фортепіанної освіти КНР, а саме: інтенсивне 

реформування, збереження національних традицій та запровадження іноземного досвіду. В закладах 

вищої освіти збільшилася кількість студентів-піаністів, але також сформувалася професорсько-

викладацька команда, розроблено моделі та концепції підвищення кваліфікації, випущено велику 

кількість випускників-професіоналів фортепіанного виконавства та педагогіки.  

 
Джерела 

1. Ван Боюань Особливості підготовки піаністів-виконавців у різних типах закладів вищої освіти Китаю. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, 

перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 листопада 2020 року, м. Суми). Суми: Вид-во Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 2020. С. 213-215. 

2. Фань Чженьсюань Основні тенденції розвитку музичної освіти Китаю у ХХ ст.: поєднання традицій та інновацій. Засоби навчальної та науково-

дослідної роботи. 2017. Вип. 48. С. 121-134. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 

 

Конституція України (статті 21, 24) значною мірою гарантує рівність прав і свобод чоловіків і 

жінок. Ці гарантії, закономірно, поширюються на усі сфери суспільного життя. Забезпечення ґендерної 

рівності у сфері безпеки й оборони означає, що як чоловіки, так і жінки мають рівний доступ до 

вагомої участі у забезпеченні, управлінні та нагляді за безпекою та обороною 

держави [3, с. 20].Включення ґендерного аспекту до реформи безпеки й оборони є світовою 

тенденцією [5, с. 20] та реакцією на виклики сучасного суспільства [4, с. 105], оскільки питання 

ґендерної рівності неминуче пов’язане із такими засадничими цінностями, як людські права, свобода та 

правовладдя. 

Засади державної політики у сфері ґендерної рівності визначені, головним чином, у Законі 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866 -IV. 

Водночас цей Закон не містить конкретних положень щодо політики забезпечення рівних прав 

чоловіків і жінок у сфері безпеки та оборони. Цей недолік, на нашу думку, повинен бути усунений 

шляхом відповідної співпраці Верховної Ради України, Уряду та Міністерства оборони.  

Проте, як зауважують дослідниці, упродовж останніх років сектор безпеки та оборони перебуває 

в авангарді ґендерних перетворень [6, с. 14]. Цьому сприяє низка факторів, зокрема: 1) призначення 

більш як 60 радників з ґендерних питань у Міноборони, Генеральному штабі, військових навчальних 

закладах; 2) ефективна реалізація Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 

1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року; 3) надання права дівчатам вступати до військових і 

військово-морських ліцеїв тощо [6, с. 15]. За повідомленням заступниці міністра оборони Ганни 

Маляр, у липні 2022 року у Збройних Силах України служили понад 38 тисяч жінок, серед яких є 

також танкістки, артилеристки [7]. 

Згідно із Державною стратегією забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 

період до 2030 року та операційним планом з її реалізації на 2022 -2024 роки [1], до пріоритетних 

завдань державної ґендерної політики належать: 1) забезпечення гідних умов праці для жінок та рівних 

із чоловіками можливостей у секторі безпеки та оборони; 2)  збільшення представництва жінок серед 

військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, працівників правоохоронних органів, у 

судових органах та прокуратурі; 3) створення умов для розширення участі жінок у складі міжнародних 

місій із врегулювання та розв’язання конфліктів, офіційних переговорних місій тощо.  

Наведені факти свідчать, що ступінь реалізації ґендерної політики у сфері безпеки та оборони є 

доволі успішним.Разом із тим, у цьому секторі досі спостерігається значна кількість стереотипних 

ґендерних упереджень та розривів, а надто у представництві жінок на керівних посадах. Це 

несприятливо впливає на повсякденну роботу установ, їхній імідж серед громадськості, рівень довіри 

населення, а також на становище жінок, які працюють у цьому секторі  [5, с. 20]. 
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Отже, насьогодні зміст і реалізація державної ґендерної політики у сфері безпеки та оборони є 

досить ефективними. Водночас ми вважаємо, що необхідно: по-перше, закріпити головні засади 

ґендерної політики у досліджуваному секторі у Законі України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків»; по-друге, проводити навчання щодо ґендерного аспекту, культури 

недискримінації серед кадрів сектору безпеки й оборони на всіх рівнях; по-третє, ураховувати 

міжнародний досвід і рекомендації (перш за все, країн-учасниць НАТО, в яких значна увага 

приділяється проблемам проходження жінками військової служби [2, с. 20]). 

 
Джерела 

1. Про схвалення Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затвердження операційного 

плану з її реалізації на 2022-2024 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.08.2022 № 752-р. Офіційний вісник України. 2022. № 70. 

С. 4248. 

2. Азаренко Т. І. Становлення гендерної рівності в секторі безпеки та оборони України. Розуміння маскулінності та ґендерної рівності в секторі 

безпеки України та представлення результатів дослідження: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 берез. 2021 року) Київ, 2021. С. 19-22. 

3. Ґендерний аналіз перешкод, з якими стикаються цільові групи реформування сектору безпеки в Україні: Огляд комітетів Верховної Ради України у 

призмі законодавчої архітектури в процесі реформування сектору безпеки та оборони. URL: https://parlament.org.ua/2022/06/29/gender-analysis/ (дата 

звернення: 31 жовтня 2022 року). 

4. Дрозд О. Гендерна рівність у сфері безпеки й оборони: міжнародний досвід. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 10. С. 105-110. 

5. Іваніна Т., Кисельова О., Колодій М. та ін. Порадник щодо застосування ґендерно орієнтованого підходу в окремих галузях. Київ: Віваріо, 2020. 48 с. 

6. Левченко К. Б., Жуковська Г. Г. Актуальні завдання в секторі безпеки та оборони України. Розуміння маскулінності та ґендерної рівності в секторі 

безпеки України та представлення результатів дослідження: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 берез. 2021 року) Київ, 2021. С. 14-19. 

7. Осадча Я. Танкістки та артилеристки: у Міноборони розповіли, скільки жінок служать у ЗСУ // Українська Правда. Життя. Дата оновлення : 

24.07.2022. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2022/07/24/249693/ (дата звернення: 31 жовтня 2022 року). 
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ЗНАННЯ ПРО БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ФІТНЕСУ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ  

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

 

Поняття «фітнес» (tobefit – бути у формі) – це комплекс програм, який уключає в себе різноманітні 

вправи, танцювальні рухи, елементи гімнастики, елемент східних єдиноборств, заняття на тренажерах, 

психотренінги та інше. Фітнес поєднує не лише рухову активність, а й раціональне харчування та 

різноманітні види тестувань. Термін «фітнес» виник в Америці й дуже швидко увійшов в інтернаціональну 

професійну лексику фахівців фізичної культури і спорту та став широко використовуватися в Україні [1; 3].  

Найбільш близьким за значенням до поняття «фітнес» в українській мові є поняття «фізична 

культура». Слід відзначити, що, крім характеристики певного фізичного стану організму (фізичного 

фітнесу), його зміст містить і комплекс заходів (фітнес-програми), які забезпечують досягнення цього 

стану. Сьогодні фітнес-індустрія пропонує широкий вибір засобів оздоровлення, включаючи СПА-

процедури, ароматерапію, масаж, фізіотерапію тощо. Проте найбільш ефективними залишаються фізичні 

вправи [1; 2]. 

Фахівці виокремлюють такі види фітнесу: 

– загальний фітнес (Total fitness, general fitness) – як оптимальна якість життя, що має соціальні, 

розумові, духовні й фізичні компоненти, тому більшою мірою асоціюється з такими поняттями, як 

«здоров’я» і «здоровий спосіб життя»; 

– фізичний фітнес (physical fitness) – як оптимальний показник здоров’я, що забезпечує високу якість 

життя та асоціюється з рівнем фізичної підготовленості. Його зниження збільшує ризик розвитку 

захворювань. Має такі похідні: 

– оздоровчий фітнес (health related fitness), який спрямований на досягнення й підтримання 

оптимального фізичного стану та зниження ризику розвитку захворювань (серцево-судинної системи, 

обміну речовин тощо); 

– спортивно-зорієнтований або руховий фітнес (Performance related fitness, skill fitness, motor fitness), 

що спрямований на розвиток якостей, виконання рухових і спортивних завдань на достатньо високому 

рівні; 

– атлетичний фітнес (athletic fitness), який спрямований на досягнення спеціальної рухової 

підготовленості для успішного виступу на змаганнях. 

– фітнес – як рухова активність, спеціально організована у рамках фітнес- програм: заняття бігом, 

аеробікою, танцями, занять з корекції маси тіла тощо. 

https://parlament.org.ua/2022/06/29/gender-analysis/
https://life.pravda.com.ua/society/2022/07/24/249693/
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– фітнес – як оптимальний фізичний стан, що передбачає досягнення визначеного рівня результатів 

виконання рухових тестів і низький рівень ризику розвитку захворювань. Прикладом використання цього 

визначення фітнесу є система EUROFIT (Європейська фізична готовність) та інші. 

– реабілітаційний фітнес (rehab fitness) – як сучасна форма фізичної реабілітації для відновлення 

функцій опорно-рухового апарату. Застосовують чітко дозовані вправи, пасивні рухи, контрольоване 

дихання тощо [1]. 

У системі фізичного виховання найбільш близьким до фізичного фітнесу є поняття «фізичний стан». 

Обидва ці поняття визначаються рівнем функціональних можливостей нервово-м’язового апарату, серцево-

судинної і дихальної систем, морфологічних показників, рівнем рухової підготовленості та 

працездатності [2]. Для оцінювання фізичного фітнесу у світовій практиці розроблено різноманітні 

комплекси тестів та критеріїв оцінювання фітнесу. 

Перший полягає в розвитку фізичної підготовленості, у структурі якої виокремлюють 10 основних 

здатностей: 1) кардіореспіраторну витривалість; 2) працездатність; 3) силу, 4) гнучкість; 5) швидкісно-

силові характеристики рухів; 6) бистроту; 7) координацію; 8) спритність; 9) здатність утримувати 

рівновагу; 10) точність. 

Другий стандарт визначається здатністю індивідуума швидко розвязувати рухові завдання, які 

виникають у результаті будь якої рухової діяльності, нерідко екстремального характеру, за рахунок вибору 

найбільш раціональних і оптимальних рухових дій. 

Третій оцінюється ефективністю функціонування трьох основних механізмів енергетичного 

забезпечення м’язової діяльності: креатинфосфатного, гліколітичного та оксидативного [1; 2]. 

У сукупності усі три стандарти визначають концепцію фітнес-тренування. Їх реалізація відбувається 

за рахунок спеціально організованих програм, які відображають технологічний аспект поняття фітнес. Будь 

які засоби, які сприяють оздоровленню організму, можна вважати дотичними до фітнесу. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УНІВЕРСАЛЬНОГО 

РЕКРЕОЛОГА У МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

 

Рекреація належить до такого виборчого виду діяльності, який стає необхідною умовою нормального 

людського життя, засобом компенсації напруги, засобом відновлення працездатності і умовою 

продовження самого виробництва. Основне її завдання – відновлення і розвиток фізичних і психічних сил 

кожного члена суспільства, всебічний розвиток його духовного світу. Це підтверджується народною 

мудрістю, яка каже: «В здоровому тілі – здоровий дух» [1]. 

Підготовка рекреологів має здійснюватися на стику медицини, екології, валеології, географії, 

менеджменту, маркетингу, й передбачати універсальність, на противагу мультидисциплінарності. 

Універсальність – це знання та досвід, який охоплює значну кількість різних предметних галузей. 

Важливим фактором рекреації є зцілюючі тілесні практики. Певна категорія людей краще реагує на 

бесіду: вони виговорилися, їм легше. А є люди, які не можуть говорити. З ними ліпше працювати за 

допомогою тілесно-орієтованого підходу. Адже фізіологія – первинна. «Ми навчилися стискатися раніше, 

ніж у нас з'явився мозок», – цей вираз Брюса Янга абсолютно вірно відображає причини фізіологічної 

реакції на стрес. Фізіологічно людина реагує стисканням раніше, ніж починає аналізувати, що трапилось. В 

таких випадках більше допоможе точковий масаж – він дозволяє трохи «відпустити» стискання м’язів. Без 

розслаблення фізичного – психологічний вплив не матиме стійкого ефекту. Варто працювати через тіло 

паралельно з іншими практиками [2]. 

Дослідження по вмінню реалізовувати місцеві зцілюючі практики було проведено в межах проекту 

«Здоров'я в наших долонях» громадської організації «Горизонт-17». Авторкою даного проекту є Короваєва 

Богдана Миколаївна. Масаж кістей рук є унікальною оздоровчою процедурою. Досить часто ця методика 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8C
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подається, як східний масаж кістей рук, тайський масаж кістей рук, або Су-джок терапія – корейська 

точкова методика масажу рук. Але дослідники не хочуть бути категоричними в цьому питанні, і 

стверджують, що українці також робили масаж рук і надавали рукам великого значення. Це відображено в 

народній творчості, в прикметах і повір'ях: «Що робити, якщо горять, печуть, руки? Якщо здоров'я не 

підводить, а відчуття печіння в долонях і пальцях продовжують турбувати, то горять долоні у тих, хто 

здатний лікувати руками». 

Людська долоня – унікальна зона. На поверхні кистей рук знаходяться рецептори (нервові 

закінчення) від усіх органів людського організму. Стимулюючі масажними рухами точки на долоні, 

отримують зцілення людини від хвороб, завдяки сегментарно-рефлекторним зв'язкам та аутоімунному 

механізму відновлення. Точковий метод впливу називається акупунктурним. Масаж кістей рук має 

протипоказання, про які обов'язково знати. Масаж кістей рук можна проводити для профілактики 

захворювань 1 раз на тиждень. 

Масаж кістей рук не потребує спеціального обладнання чи кабінету. Його можна проводити і дома, і 

в навчальному закладі, і під час рекреаційної подорожі, і в бомбосховищі, зважаючи на реалії часу. З 

міркувань гігієни і масажист, і клієнт мають ретельно вимити руки перед процедурою або, за неможливості 

вимити руки, обробити їх антисептиком. 

Володіючи методикою масажу кістей рук можна покращувати своє здоров'я, проводячи самомасаж, 

що, з огляду роботи універсального рекреолога є дуже цінною компетентністю, тому що дозволяє навчати 

цій навичці людей, постраждалих від війни. Важливо усвідомлювати, що масаж кістей рук – не 

медикаментозна терапія, у якої завжди бувають побічні дії, не дороговартісне лікування, і не виснажлива 

фізична праця, яка не по силам кожному. Методикою масажу кістей рук легко оволодівають і діти, і 

підлітки, а користь від оволідавння такою методикою – значна, навіть безцінна. Як каже народна мудрість, 

знання за плечима не носити, і краще, звичайно, щоб знання з даної методики застосовувались для 

профілактики і зміцнення здоров'я, а не для лікування. 

Майбутнім місцем працевлаштування універсального рекреолога може бути сфера бьюті-індустрії, 

СПА-салони, салони краси, тому також важливо володіти методикою масажу кістей рук, оскільки побічним 

ефектом такого масажу є покращення зовнішнього вигляду рук, їх молодість і краса.  

Питання збереження та підтримки власного здоров'я не можуть стояти осторонь людини, 

постраждалої від війни. Як правило, рідко зустрінеш людину, байдужу перед обличчям хвороби. Двадцять 

перше тисячоліття принесло українцям страждання у вигляді війни, й особливо актуально постало питання 

збереження здоров'я людей та пошук тих методів, які зможуть максимально ефективно забезпечити 

збереження здоров'я. Масаж кістей рук – один з таких дієвих, легкодоступних та універсальних методів. 

Практичне значення даної компетентності полягає в тому, що оволодіння майбутніми універсальними 

рекреологами методикою сегментарно-рефлекторного масажу кістей рук – справа не важка фізично, не 

затратна по грошовим вкладенням, захоплива, сучасна, в певній мірі екзотична, затребувана, економічно 

вигідна, легко масштабуєма, прибуткова і цілком доцільна, навіть з точки зору самооздоровлення, 

зміцнення імунітету та покращення стану студентів з інвалідністю, оскільки сучасні заклади освіти є 

інклюзивними.  
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БОРОТЬБА ІЗ НЕГАТИВНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ВПЛИВАМИ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

З початку 2020 року життя практично кожної людини на планеті змінилося. Пандемія COVID-19 

принесла із собою не лише цілу низку обмежень, вона перемістила левову частину нашого існування в 

Інтернет-простір. Процеси інформатизації, безумовно, розпочалися набагато раніше, але вони не були 

настільки масштабними. З приходом пандемії диджиталізація суспільства набула негайного та 

обов’язкового характеру. Робота, навчання, навіть вирішення побутових проблем перейшло у дистанційну 

форму. На сьогодні науковці активно вивчають ці процеси, виділяють позитивні та негативні сторони «он-

лайн діяльності». Кожен із нас мав можливість особисто відчути на собі наслідки переходу до роботи в 

дистанційному форматі.  
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Гнучкий графік, не потрібно витрачати зайвий час на дорогу, постійний комфорт – особа перебуває у 

зручному та безпечному для неї місці, зменшується рівень конфліктності у колективі – люди знаходяться на 

відстані, проблемні питання вирішувати простіше, поміж тим саме у зв’язку із віддаленістю спрощується 

процес організації роботи та комунікації у колективі. Однак, як і у всьому, інформатизація робочого процесу 

та навчання несе в собі й недоліки і стосуються вони, на превеликий жаль, фізичного та психічного здоров’я 

особистості. І перше, про що варто зауважити, це стрес. Перехід зі звичного режиму, щоденних походів на 

роботу, живого спілкування до відділеної роботи чи навчання – це безумовний стрес. В окрему групу варто 

виділити осіб усіх вікових категорій, навички володіння цифровими технологіями яких перебували на 

низькому рівні. Адже робота чи навчання в дистанційних умовах вимагають, перш за все, досить високого 

рівня володіння комп’ютером та різноманітними застосунками для виконання поставлених завдань на 

високому рівні та отриманні максимального результату. Відтак перед переважною частиною населення 

постала необхідність опанування цілого ряду навичок. І що найголовніше – швидкого опанування, часу на 

засвоєння та відпрацювання просто не було.  

Тривала робота в мережі Інтернет, величезний масив різноманітної інформації, яку сприймає людина 

впродовж цілого дня, стають причиною такого явища як інформаційне перенавантаження. Сутність 

зазначеного феномену полягає у тому, що кількість корисної інформації, яку сприймає людина, перевищує 

можливості її сприйняття особистістю [1]. Тобто людина не спроможна справитися з інформацією у 

величезних масштабах. 

Серед симптомів інформаційного перенавантаження виділяють наступні: затуманеність свідомості, 

хаотичність думок, погіршення пам’яті, провали у пам’яті, «застрягання» в голові якоїсь фрази або мелодії, 

постійне бажання виговоритися, проблеми із засипанням, бормотіння перед сном та уві сні. Варто 

зауважити, що поряд із зазначеними вище ознаками виокремлюють такі неприємні фізичні прояви, як 

напруженість у тілі (щелепи, задня частина шиї) та нудота, що є тривожним сигналом [2].  

Причин розвитку інформаційного перенавантаження є дуже багато. Першою із них є, безумовно, 

проведення великої кількості часу в Інтернеті. Тут мова йде про сидіння в Інтернеті, як образ життя. Таку 

ситуацію на сьогодні спостерігаємо дуже часто, особливо у дітей шкільного віку та підлітків. Пов’язано це 

часто з віковими особливостями, коли у підлітковому віці діти зіштовхуються з труднощами у спілкуванні з 

батьками та однокласниками, вони починають ховатися у ґаджетах. Поступово така поведінка стає звичною 

і переходить у стиль життя. Батькам варто бути особливо уважними з дітьми дошкільного та шкільного віку, 

адже вони часто допускають типову помилку – дають дітям телефон чи планшет, щоб чимось зайняти. 

Тобто самі призвичаюють своїх дітей до проведення часу в інформаційному середовищі. Поступово це 

переходить у звичку, а у крайніх випадках – в залежність.  

Другою причиною є робота. Для вирішення та вивчення деяких питань необхідно опрацювати певний 

масив інформації, надмірне сприйняття якої може також стати причиною перенавантаження.  

Ще однією із причин перенавантаження спеціалісти виділяють невміння планувати робочий день та 

розпоряджатися власним часом [1]. У сучасному світі перед людиною постає величезна кількість завдань. 

Для їх якісного та чіткого виконання необхідно складати план, розподіляти завдання за ступенем важкості та 

термінами виконання. В теорії управління персоналом є цілий розділ присвячений плануванню робочого 

часу та розв’язанню питань пов’язаних із цим – тайм менеджмент.  

Причиною інформаційного перенавантаження може також стати загальна втома. Доведено, що чим 

довше людина перебуває у стані активності, тим менше вона помічає. 

Спеціалісти виділяють цілу низку методів боротьби з інформаційним перенавантаженням. Ось деякі з 

них. В першу чергу, необхідно якісно та відповідально підходити до процесу планування робочого дня. 

Виділяйте найголовніші завдання, які потребують невідкладного виконання. Неможливо зробити все, а тому 

потрібно поступово виконувати необхідні завдання. Варто також уважно віднестися до організації режиму 

робота – сон. Недосипання негативно впливає на загальне самопочуття та сприяє інформаційному 

перенавантаженню. 

Наступним і дуже важливим методом боротьби з інформаційним перенавантаженням є аналіз 

інформаційного середовища в якому перебуває особистість. Сьогодні ми вже не можемо відмовитися від 

Інтернету, мобільного телефону і продовжувати якісно виконувати свої обов’язки. Ось чому кожна особа 

повинна проаналізувати, яку інформацію вона отримує, чи потрібна їй ця інформація, чи без неї можна 

обійтися. Варто з величезною обережністю сприймати відомості, що до нас надходять, намагатися уникати 

негативних контентів, не заглиблюватися у них. Працюйте лише з тією інформацією, яка вам необхідна. 

Робіть перерви, відпочивайте, виробляйте внутрішню інформаційну культуру. 
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Сучасне суспільство цілком інформатизоване, відтак воно диктує свої вимоги та правила. Кожна 

окрема особистість повинна відповідально ставитися до інформаційного середовища, в якому вона 

перебуває, намагатися впливати на нього та чітко розуміти своє місце та роль. Оточення впливає на 

особистість, формує її та може нанести шкоду, а тому потрібно з обережністю відноситися до інформації, 

яку ми споживаємо. 

 
Джерела 

1. Причины информационной перегрузки и методы борьбы с ней. Конструктор успеха: веб-сайт. URL:https://constructorus.ru/zdorovie/informacionnaya-

peregruzka.html (дата звернення: 09.06.2022). 

2. Информационная перегрузка может вызывать серьезные заболевания. Великая эпоха: веб-сайт. URL:https: //www.epochtimes.com.ua /ru/health /health 

/informatsionnaya-peregruzka-mozhet-vyzvat-seryeznye-zabolevaniya-120143.html (дата звернення: 09.06.2022). 
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ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ КАЗКОТЕРАПІЇ ПРИ РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Актуальність досліджуваної проблеми. Пріоритетність виховання здорового покоління визначається 

на сучасному етапі як загальнодержавна проблема, важливість розв'язання якої передбачено Конституцією 

України та низкою нормативних документів. Одним з видів здоров’язбережувальних технологій є 

казкотерапія, головна спрямованість якої збереження психічної, духовної та соціальної складових здоров’я, 

маючи на меті формування Я-концепції особистості, усвідомлення нею своєї значимості та відчуття 

гармонії із навколишнім світом, що позитивно впливає на загальний розвиток дитини.  

Мета статті – обґрунтувати можливості казкотерапії для роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами. 

Стан досліджуваної проблеми. Дослідження з казкотерапії широко представлені в роботах сучасних 

зарубіжних науковців І. Вачкова, А. Гнєзділова, Т. Зінкевич-Євстигнєєвої, Л. Короткової, Г. Малейчука, 

А. Наговіцина, Н. Оліфирович, В. Пономарьової. Авторами здійснено спробу дати визначення казкотерапії, 

розроблено методичні та вікові підходи до її застосування. Українські науковці Ю. Алімова, О. Бреусенко-

Кузнєцов, М. Заброцький, О. Мартиненко, Г. Мікляєва, В. Солодухов, Л. Терлецька, Р. Ткач ґрунтовно 

вивчають теоретичні та практичні аспектии роботи з казкою, форми й особливості її впровадження в 

індивідуальну та групову роботу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідники розглядають казкотерапію в чотирьох 

контекстах: 1) як окремий психолого-педагогічний метод; 2) як метод психотерапевтичного впливу за 

допомогою казкових історій; 3) як напрям практичної психології; 4) казкотерапія є словесним варіантом 

більш широкого поняття «арт-терапія»: «вербальна техніка в просторі арт-терапії» [3]. 

Доцільним є розгляд казкотерапії, як методу, що використовує казкову форму для корекції емоційних 

порушень і вдосконалення взаємостосунків з навколишнім світом та створює особливий ментальний 

простір, в якому фантазії дитини стають подібними до дійсності та сприяють доланню її страхів і 

комплексів. Основними цілями казкотерапії в дітей з особливими освітніми потребами ( ООП) є – 

зменшення рівня агресивності у дітей, усунення тривожності страхів,розвиток емоційної саморегуляціїі 

позитивних стосунків з іншими [5]. Варто зазначити, що казкотерапія допомагає розв’язати ряд проблем з 

якими часто стикаються діти з ООП, а саме: інтеграція особистості у соціум, розвиток творчих здібностей, 

вдосконалення взаємодії з навколишнім світом, труднощі в навчанні, розширення свідомості, психологічна 

підготовка до напружених емоційних ситуацій [2]. Казка може стати чудовим інструментом для педагога, 

психолога, батьків, з її допомогою легше знайти спільну мову з дитиною.Його суть в тому, що коли дитина 

не хоче чогось робити, або чинить неправильно, не сварити, не змушувати її і тим паче не застосовувати 

силу, а вигадати казку, в якій герой дуже схожий на вашу дитину і потрапив в аналогічну ситуацію, з якої 

виходить прийнявши правильне рішення. Дитина обов’язково поставить себе на місце героя і 

надалі намагатиметься наслідувати його вчинок. 

Важливим є те, що казкотерапія в роботі з дітьми з ООП виконує наступні функції: створює особливу 

казкову атмосферу, яка робить мрію дитини дійсністю та дозволяє приймати правильні рішення надалі; 

дозволяє дитині вступити у боротьбу зі своїми страхами, комплексами, негативними рисами характеру, а 

потім вийти з неї переможцем; надає малюку почуття впевненості і захищеності; використовується для 

розвитку мовлення та корекції поведінки; застосовується для роботи з психосоматичними захворюваннями 

як засіб створення наміру та бажання одужати [5].  

Отже, до основних видів казок в казкотерапії належать: художні, дидактичні, психокорекційні та 

психотерапевтичні, медитаційні казки [4]. 
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Робота з казками може бути у таких формах: складання (придумування) власних казок; дописування 

казок( казки з трьома кінцями); казкове малювання; інсценізація казки . При цьому, є певний алгоритм 

підбору або складання психотерапевтичної казки, яку найчастіше використовують про роботі з дітьми з 

ООП: чітке визначення та окреслення проблеми; підбір можливих шляхів її подолання в реальному житті; 

втілення в характері головного героя казки тих рис, страхів, комплексів, яких слід позбутися; розгортання 

подій таким чином, щоб герой позбувся своїх недоліків [1; 4]. 

Висновки. Вочевидь, казкотерапія, як метод недирективної психотерапії дає змогу взаємодіяти людині 

із внутрішнім «Я» за допомогою особливої казкової обстановки, яка сприяє конструктивному вирішенню 

проблем, створює умови для навчання та самовдосконалення, має широкі можливості ефективного 

застосування в роботі з дітьми з ООП. Робота з казкою здатна підтримувати автентичність та відновлення 

гармонії особистості, сприяє розширенню внутрішнього потенціалу, самовираженню, поглибленню 

суб’єктивного досвіду людини, самопізнанню, внутрішній інтеграції. 

 
Джерела 
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НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МОВЛЕННЮ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ  

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Мовлення – це процес спілкування людей за допомогою мови. Для того, щоб говорити й розуміти 

мовлення іншої людини, необхідно знати мову, володіти нею. Слід розрізняти мову й мовлення. Мова 

виробляється суспільством і уявляє собою об’єктивне надбудовне явище – форму відбитка в суспільній 

свідомості людей їх суспільного буття; формуючись у процесі мовлення людей, вона є водночас продуктом 

суспільно-історичного розвитку. Кожна окрема людина при народженні сприймає вже готову мову, якою 

говорять ті, хто її оточує, і в процесі розвитку творчо засвоює її. Будь-яка мова має насамперед визначену 

систему значущих слів (лексичний склад мови) і визначену систему різноманітних форм слів і 

словосполучень (граматика мови), усякій мові властивий також визначений, характерний йому звуковий 

склад (фонетика мови).  

Мовленням ми називаємо, на відміну від мови, безпосередньо сам процес словесного спілкування: 

повідомлення, вказівки, питання, розпорядження. На різних етапах розвитку мислення й мовлення їхні 

стосунки виступають у різноманітних формах. Мовлення невіддільне від мислення, «і з упевненістю можна 

сформулювати також і зворотне твердження: мислення невіддільне від мовлення» [1]. Проте мовлення й 

мислення не є тотожними процесами, не зливаються між собою. Вони формують складну єдність одне з 

одним, уявляючи комунікативний простір життєдіяльності людей, де кожна з характеристик виступає 

незалежною координатою. Головними видами сучасного мовлення є усне й письмове. У сучасних мовах 

письмове мовлення, як і усне, являє собою багаторівневу знакову систему. Основним вихідним видом 

усного мовлення є мовлення, що проходить у формі розмови, тобто розмовне або діалогічне. Його головною 

особливістю є той факт, що воно активно підтримується співрозмовником. Розмовне мовлення психологічно 

є найбільше простою формою мовлення і не потребує обов‟язково розгорнутого виразу думки. Проте в 

деяких випадках діалогічне мовлення вимагає, щоб весь переданий зміст був цілком виражений у точних 

словесних значеннях і мав чітку граматичну будову. Іншу форму усного мовлення уявляє собою мовлення, 

яке відтворюється лише однією людиною, в той час як слухачі лише сприймають його. Таке мовлення 

називають монологічним, або монологом. Через те, що монологічне мовлення являє собою не підтримуване 

будь-ким мовлення, воно є психологічно значно складнішим видом, ніж діалогічне, підтримуване. 

Монологічне мовлення вимагає від мовця уміння зв’язно, чітко та послідовно викладати свої думки, 

надавати їм цілком закінчену форму. Чим більш абстрагованим є зміст монологічного мовлення, тим 

«більші вимоги висувають до його граматичної оформленості та логічного зв’язку, тим меншу роль у його 

розумінні відіграють виразні моменти» [2]. Характеризуючи ці два види усного мовлення, – діалогічне й 

монологічне, – маємо на увазі не зовнішню, а їх психологічну розбіжність. За своєю зовнішньою формою 

монологічне мовлення може бути побудоване діалогічно. 



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

 

 

 
12 

Як у діалогічному, так і в монологічному мовленні слід розрізняти діяльність самої людини, яка 

говорить, та сприйняття чужого мовлення. Ці різноманітні види мовної діяльності називають активною й 

пасивною формами мовлення. До активного складового мовлення можна віднести письмове та усне 

мовлення (говоріння). Це два незалежні види промови, які виступають засобом передачі інформації. До 

пасивної форми мовлення відносять сприйняття усного мовлення (слухання) і читання. Залежно від рівнів 

підготовки співрозмовників визначається розуміння сказаного або написаного з боку того, хто слухає або 

читає. Осмислення інформації й відповідна поведінка студентів, що навчаються мови, залежить від обсягу 

сприйнятого та усвідомленого матеріалу, що викладався усно або у вигляді письмового повідомлення. Такі 

форми мовлення – активне і пасивне – розвиваються в людини не одночасно. Особливо яскраво 

спостерігається розбіжність пасивної та активної форм мовлення при засвоєнні іноземної мови. Нерідко 

студент добре розуміє іноземне мовлення, особливо письмове, але стикається з великими труднощами, коли 

йому доводиться говорити цією мовою.  

Важливу форму сучасного мовлення являє собою письмове мовлення. Однією з найважливіших 

відмінностей письмового мовлення від усного є той факт, що в усному мовленні слова чітко йдуть одне за 

одним. Зовсім інша справа з письмовим мовленням, коли той, хто пише та читає, у полі сприйняття має 

водночас ряд слів і може повторно звертатися до написаного або повільно читати запропонований текст 

відповідно до швидкості його розуміння. Практично швидкість усвідомлення отриманої інформації в 

письмовому мовленні залежно від її доступності регулюється швидкістю мислення. В усному мовленні ця 

характеристика визначається індивідуально тим, хто говорить. З другого боку, письмове мовлення є більш 

складною формою й перебуває в іншому відношенні до думки, ніж мовлення усне. При письмовому 

формуванні думки процес проходить нелінійно, відбувається перебирання варіантів до моменту її фіксації, 

причому з різною швидкістю на різних етапах. Таким чином, процес оформлення й вираження думки 

проходить неоднаково в усному та письмовому мовленні. Про це свідчить той факт, що одним особам легше 

передати думку письмово, а іншим – усно, одні сприймають краще усне мовлення, а інші – письмове. Це 

пояснюється тим, що фізіологічно кожний вид мовлення має свій центр у корі головного мозку й 

оптимальну швидкість проходження. Єдність мовлення й мислення визначає швидкість мислення, яка 

виражається одним із видів мовлення. У зв’язку з цим природним є той факт, що людина може прекрасно 

викладати свої думки усно й відчувати істотні проблеми при їх письмовому відтворенні, і навпаки. Це 

свідчить про наявність визначених фізіологічних механізмів координації кожного виду мовлення та 

протікання його, адекватно до швидкості мислення. 

Таким чином, загальна вимога – навчаючи іноземної мови, навчати й «мислення» нею – насправді 

означає принаймі три окремі вимоги: навчаючи мови, навчати зіставної семантики рідної та іноземної мов; 

навчаючи мови, не забувати, що будь-який відрізок мовлення (тексту) має своє формально-логічний і 

предметний зміст; ні в якому разі не змішувати семантику мови й значеннєвий зміст думки. Перша вимога 

може бути виконана відносно лексики без будь-якої апеляції до змісту понять. Потрібно просто навчити 

учнів називати пред-мети і явища іноземною мовою, а також вживати слова іноземної мови в прямому та 

переносному значенні. Це можна здійснити завдяки будь-яким методам, зокрема шляхом зіставлення або без 

зіставлення із семантичною будовою рідної мови. Друга вимога означає вивчення іноземної мови у зв’язку з 

особливостями людського мислення й розвитку матеріальної культури, аналізу епохи; із значеннєвим 

аналізом тексту, контексту твору, контексту епохи та підтексту. Ця вимога пов’язана з необхідністю вивчати 

іноземну мову як елемент національної культури, тобто вести навчання іноземній мові на філологічній 

основі. Третя вимога передбачає достатню мовознавчу, психологічну й філософську підготовку викладача 

іноземної мови. Теоретично вимога вважати мислення основною задачею і принципом навчання іноземній 

мові неправомірна. Вона ототожнює комунікацію за допомогою мови з мисленням за допомогою мови і тим 

самим відриває мову й мислення від людської діяльності.  
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АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Аудиторська діяльність пов’язана з присутністю різноманітних ризиків, які безпосередньо 

впливають на аудиторську думку і яких майже неможливо уникнути при проведенні аудиту. Це 

пов’язано, по-перше, з використаннямвибіркових методів дослідження, а по-друге, з суб’єктивним 

характером аудиторської перевірки. Тому перед аудитором постає завданняу визначені ризиків, які здатні 

впливати на його висновок, та у зведеніїхдо мінімального рівня.  

Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту аудиторський ризик є ризиком того, що аудитор 

висловить невідповідну аудиторську думку, якщо фінансова звітність суттєво викривлена [1]. Зазвичай 

такі викривлення викликані шахрайством або різнимипомилками з боку клієнта. Ризики аудиторської 

діяльності можна розділити на три основні компоненти: властивий ризик, ризик контролю та ризик 

невиявлення. 

Властивий ризик являє собою сукупність ризиків, пов’язаних з функціонуванням підприємства. 

Він залежить від специфіки самого підприємства та умов здійснення діяльності, тобто на 

ньогопоширюється дія як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. 

Зазвичай цей ризик аудитор оцінює ще на першому етапі перевірки, коли тільки ознайомлюється з 

діяльністю підприємства, його діловою репутацією, умовами роботи, структурою та організацією 

управління, а також результатами попереднього аудиту [2]. Що стосується зовнішніх чинників, які 

збільшують властивий ризик, то до них відносяться несприятливі економічні умови в галузі діяльності 

клієнта, наприклад, інфляція чи безробіття, ринкові зміни, зміни в законодавстві, розрив ділових зв’язків 

та конкуренція. 

Тому основне завдання аудитора полягає у безпосередній оцінці властивого ризику для того, щоб 

зосередити під час перевірки свою увагу на тих ділянках об’єкта аудиту, для яких властиві певні недоліки 

та недоречності. 

Ризик контролю являє собою оцінку аудитором ефективності системи внутрішньогосподарського 

контролю клієнта з точки зору її здатності запобігати або виявляти помилки  [3]. Він включає в себе 

впливи ризику системи внутрішнього контролю та ризику системи бухгалтерського обліку. 

Ризик системи внутрішнього контролю може бути спричиненим наступними факторами ризику: 

діяльністю керівництва, його філософією та методами роботи, компетентністю облікового персоналу, 

організаційною структурою компанії, кадровою політикою, розподілом повноважень, обов’язків та 

іншими. 

Ризик системи бухгалтерського обліку полягає в тому, що помилки можуть виникнути внаслідок 

документального оформлення господарських операцій, неправильного їх відображення в реєстрах 

бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. Тому аудитори повинні оцінювати ризики 

системи бухгалтерського обліку з огляду на характер діяльності підприємства клієнта, його звичайні та 

незвичайні операції, а також сам процес ведення обліку і складання звітності  [2].  

Ризик невиявленняє ризиком того, що у процесі аудиторської перевірки не буде виявлено суттєвих 

викривлень або помилок у документах чи фінансовій звітності об’єкта аудиту. Він оцінюється як 

імовірність того, що аудитор не зможе виявити суттєві помилки у досліджуваних системах суб’єкта 

перевірки, які не були виявлені та виправлені раніше за допомогою системи внутрішнього контролю [3]. 

Навіть якщо аудитор перевіряє всі залишки на рахунках або всі операції, завжди існує ризик того, 

що помилки залишаться непоміченими. Це пов’язано з тим, що більшість доказів мають 

аргументаційний, а не підсумковий характер. 

Слід також зазначити, що аудитор жодним чином не може вплинути на властивий ризик або ризик 

контролю, оскільки вони є результатом діяльності клієнта і здійснені помилки клієнтом повністю 

залежать від нього. А от ризик невиявлення є результатом аудиту і наслідком виконаної аудитором 

роботи, тому аудитор бере на себе повну відповідальність за цей ризик. 
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Таким чином, впроваджуючи свою діяльність, аудитор стикається з багатьма аудиторськими 

ризиками, повністю усунути які він не має можливості. Ці ризики включають властиві ризики, ризики 

контролю та ризики невиявлення. Однак, незважаючи на це, аудитор може оцінювати, контролювати та 

регулювати їх рівень. І від того, на скільки правильно він зможе оцінити та усвідомити аудиторські 

ризики, буде залежати показник ефективності та рівень якості виконаних його робіт.  
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СТРАТЕГІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕМОВНОМУ ВНЗ 

ЧЕРЕЗ ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ І НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Знання та кваліфікація набувають все більшої цінності в житті людей в умовах будь-якого 

інформаційного суспільства, особливо міжнародного. Саме з цього припущення походить значущість 

навчання іноземним мовам, формування комунікативної компетенції, потреба внесення змін до викладання 

іноземних мов у вищих навчальних закладах. Але навчити студента за обмежений час навчального періоду 

умінню говорити на тему проблематики своєї спеціальності та розуміти аутентичне мовлення вкрай складно, 

але можливо, якщо поєднувати традиційні та інноваційні методи і робити акцент на принцип 

комунікативності як в плані навчання, так і у використанні навчальних матеріалів ті посібників. Вивчення 

особливостей усного мовлення повинне ураховувати найсучасніші дані психологічної та методичної науки з 

одного боку, та комунікативні особливості мови спеціальності у відповідності до профілю навчання з іншої. 

Сьогодні необхідно думати про перенос наголосу у навчанні на розвиток навичок мовленнєвого 

спілкування на професійні теми та проведення наукових дискусій, тим більше, що робота над ними не 

заважає розвитку навичок, умінь і знань, оскільки саме на них і базується. Усне мовлення повинне 

реалізуватися у вигляді слухання або читання, розуміння та репродуктивнного відтворення того, що було 

прослуханим або прочитаним в усному вигляді (діалогічне або монологічне) або в письмовому. Таким 

чином йдеться про відтворення мовленнєвого акту говоріння в процесі усної комунікації між двома або 

більше особами. Запис того, що було прослухане, та використання зафіксованого у письмовому вигляді 

тексту як джерела мовленнєвого акту може бути легко здійснено в умовах як навчальної аудиторії, так і за 

умов сьогодення навчання он-лайн. Сучасні методи навчання іноземної мови базуються на 

комунікативному підході і залучають до себе використання різноманітних Інтернет технологій, які надають 

навчальному процесу демократичності, відкритості, мобільності. 

Слід зазначити, що у навчанні повинні широко використовуватися сучасні дидактичні принципи 

наочності, застосовуватися аудіо- та мультимедійні засоби. Якщо говорити про систему вправ, які готують 

студентів до усного спілкування, то викладачеві слід пам’ятати про їх загальну побудову та дозування 

складності: від наявності однієї проблеми в одній вправі до розпізнавання подібних проблем у 

майбутньому, доведення навичок до рівня автоматизму, про ступінь ускладнення вправ. Але головною та 

обов’язковою умовою повинна залишатися постійна комунікативна орієнтація цих вправ на усне мовлення 

в межах конкретних мовленнєвих ситуацій. Викладач іноземної мови у немовному вищому навчальному 

закладі повинен достатньо добре знати особливості наукових і технічних текстів за спеціальністю та 

знайомити з ними студентів. В першу чергу це наявність спеціальної термінології, особливої 

загальнонаукової лексики, специфічної службової лексики, тих чи інших граматичних конструкцій. 

Підґрунтям для навчання за умов немовного середовища виступає текст іноземною мовою. Викладач 

повинен відібрати ті різновиди та типи текстів за спеціальністю, які б допомогли студенту реалізувати 

комунікативні можливості говоріння. Наприклад, можна розрізняти тексти: за шляхом їх передачі: усні та 

письмові;через види висловлювання: опис, повідомлення, оповідання, роздум, розглядати їх комбінації у 

спеціальних видах текстів, таких як анотації та рецензії;за ступенем реалізованості та відношення до 

адресату: дослідницькі (монографії, наукові статті), та тексти із підручників, довідників, словників. 

Як свідчить досвід, слід починати з найпростіших описів та характеристик та монологічної форми їх 

обробки на початковому етапі. Потім можна вивчати і більш складні тексти за структурою та стилем, але 
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намагатися навчити студента алгоритму його діяльності в режимі комунікативної пари «викладач/ аудіо та 

мультимедійні засоби – студент», «студент – студент». Необхідно також відібрати для опрацювання 

професійно релевантний матеріал, ураховуючи попередні знання тих, хто навчається, з мови та 

спеціальності, його вік, ціль комунікації, вид комунікації, ступінь навчання та інше. Після етапу відбору 

словотворчих, лексичних, граматичних структур, необхідних для засвоєння текстів для навчання, 

починається етап їхнього тренування. Слід постійно пам’ятати про «діалогічну» форму вправ, в тому числі і 

при введенні лексики.Правильно також тренувати не лише термінологічну та загальнонаукову лексику, але 

й службову лексику наукової прози та модально-оцінювальну лексику усної форми спілкування. 

Навчання усному мовленню іноземною мовою, особливо за спеціальністю у немовному вищому 

навчальному закладі, – це складний процес, оскільки мовленню студента повинні бути притаманні 

елементи відповідного текстового жанру, наприклад, наукового стилю. Робота викладача полегшується 

тим, що таке мовлення може бути близьким за багатьма параметрами навчальному тексту, який лежить в 

основі навчання, і мати набагато меншу кількість вільних ситуативних можливостей. Багато «життєвих» 

ситуацій можливо «обіграти» в аудиторії, коли від тренувальних вправ будемо переходити до діалогу. Мова 

йдеться про прослуховування, читання, заучування, переказ діалогів, завершення їх у відповідності до 

заданої ситуації або мовного матеріалу та їх вільне співставлення за тим чи іншим принципом. Можна 

використовувати повний або частковий переклад і т.і. Головне завдання – досягти уміння визначити 

основну тему проблеми, уміння правильно описувати, формулювати своє висловлювання, заперечувати, 

шукати причину та інше. Під час розвитку та удосконалення навичок усного мовлення іноземною мовою за 

спеціальністю необхідно пам’ятати, що монологічний її елемент не поступається діалогічному. Тому надалі 

слід збільшувати обсяг монологічної репліки в діалозі, а потім переходити до виключно монологічної 

форми усного мовлення – резюме, реферування, анотування, опису схеми, явища або процесу. 

Комунікативний підхід передбачає таку організацію навчального процесу, коли всі методи та 

прийоми, що використовуються, повинні розглядатися та застосовуватися з урахуванням особистості 

студента, його потреб, мотивації та здібностей. Лише за таких умов студент стає суб’єктом мовленнєвої та 

навчальної діяльності, її активним учасником. 

Новітні введення стосуються найрізноманітніших аспектів навчального процесу, починаючи із зміни 

організації простору в аудиторії, забезпечення навчальних приміщень сучасними технічними засобами, і 

завершуючи апробацією новітніх освітніх технологій на практичних заняттях та під час самостійної 

підготовки студентів із використанням великої кількості он-лайн компонентів та Інтернет ресурсів. 

Таким чином, інноваційні технології викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному 

закладі полягають у поєднанні традиційних та інтенсивних методів навчання, які ґрунтуються на 

функціонально-комунікативній лінгводидактичній моделі мови та розробці цілісної системи навчання 

студентів мовленнєвому спілкуванню на професійні теми.  

 
Джерела 

1. Бистрова Ю. В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України // Правове та інноваційне суспільство. – 2015. – №1(4). – С. 27-31. 

2. Коваленко О. Концептуальні зміни у викладанні іноземних мов у контексті трансформації іншомовної освіти // Іноземні мови в навчальних закладах. 

– Педагогічна преса, 2003. – С. 21-23. 

3. Рудницька Т. Г. Інноваційні методи навчання іноземних мов у вищій школі в контексті гуманістичної спрямованості навчального процесу// Вісник 

ВПІ. – 2010. – № 4 (Листоп.). – С. 110-113. 

4. Скуратівська М. О. Cучасні методи та технології викладання іноземних мов // http://intkonf.org/skurativska-mo-suchasni-metodi-ta-tehnologiyi-

vikladannya-inozemnih-mov-u-vischiy-shkoli-ukrayini 
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ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ:  

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 

 

Відповідно до чинного Закону України «Про протидію торгівлі людьми» торгівля людьми – 

здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, 

переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі 

сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із 

застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або 

матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу України 

визнаються злочином [1; 2]. Чоловіки, жінки та діти будь-якого віку та будь-якого походження можуть 
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стати жертвами цього злочину, який відбувається в кожному регіоні світу. Торгівля людьми, по суті, це 

рабство XXI століття. Торгівці людьми часто використовують насильство або шахрайські агентства з 

працевлаштування, а також фальшиві обіцянки освіти та роботи, щоб обдурити та/або примусити своїх 

жертв. 

Торгівля людьми існує в кожній країні, включаючи Україну. Вона існує по всій країні – у містах, 

передмістях і сільських місцевостях – і, можливо, у вашій власній громаді. Жертви торгівлі людьми 

можуть бути будь-якого віку, раси, статі чи національності. Вони можуть походити з будь-якої 

соціально-економічної групи. Соціально-економічна група – це соціальний статус або клас індивіда чи 

групи. Його часто вимірюють як поєднання освіти, доходу та професії. Існує міф, що секс-торгівля 

єдиний вид торгівлі людьми, однак хоч секс-торгівля найпоширеніша, але це не єдиний вид торгівлі 

людьми. Примусова праця є ще одним видом торгівлі людьми; і обидва передбачають експлуатацію 

людей. Жертв знаходять у законних і нелегітимних галузях праці, включаючи цехи, масажні салони, 

сільське господарство, ресторани, готелі та сферу домашнього обслуговування.  

Потрібно розмежовувати поняття «торгівля людьми» та «контрабанда людьми». Торгівля людьми 

– це не те саме, що контрабанда. «Торгівля людьми» базується на експлуатації та не вимагає 

переміщення через кордон. «Контрабанда» заснована на пересуванні та передбачає переміщення особи 

через кордон країни за згодою цієї особи в порушення імміграційного законодавства. Хоча контрабанда 

людей дуже відрізняється від торгівлі людьми, контрабанда людей може перетворитися на торгівлю 

людьми, якщо контрабандист використовує силу, шахрайство чи примус, щоб утримувати людей проти 

їхньої волі з метою трудової чи сексуальної експлуатації [1].  

Торгівля людьми часто є прихованим злочином. Жертви можуть боятися звернутися за 

допомогою; вони можуть бути змушені чи примушені за допомогою погроз чи насильства; вони можуть 

боятися відплати з боку торговців людьми, включаючи небезпеку для своїх сімей; і вони можуть не мати 

або не контролювати свої ідентифікаційні документи [2]. 

Від початку 1990-х років Україна, на жаль, була і залишається країною походження, транзитною 

країною та країною призначення для торгівлі людьми. Основними країнами призначення є Російська 

Федерація, Польща та Туреччина; окрім того, торгівля людьми відбувається і всередині України.  

З моменту вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 р . ця проблема набула значно складнішого 

характеру. Навіть до вторгнення, показники торгівлі людьми в Україні вже зростали внаслідок пандемії 

COVID-19 та подальшого вимушеного переміщення людей з охопленої конфліктом Східної України та 

тимчасово окупованого Криму. Ці вимушені переселенці є надзвичайно вразливими, а сама проблема 

значно ускладнюється внаслідок російського вторгнення і тим, що мільйони українців змушені 

залишати свої домівки, шукаючи порятунку в інших регіонах України та за кордоном. Найчастіше 

жертвами стають найбільш уразливі групи населення – жінки і діти. Шахраї, які виступають у ролі 

посередників з пошуку роботи чи наймачів персоналу, можуть скористатися умовами війни з метою 

експлуатації тих, хто опиняється у групі ризику [3]. 

За оцінками представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні, до російського 

вторгнення у лютому 2022 р. в Україні налічувалося понад 300 тис. потерпілих від торгівлі людьми 

починаючи з 1991 року. За певними оцінками, у 2019-2021 рр. від торгівлі людьми потерпіли майже 46 

тис. українців – 29 тис. за кордоном і 17 тис. всередині України [4]. 

В умовах війни ризик стати жертвою торгівлі людьми підвищився в рази. Сподіваючись на 

рятунок, українці можуть довіритися незнайомим людям та потрапити у пастку торговців людьми. 

Більшість людей хочуть допомогти біженцям, але можуть бути люди, яким краще не довіряти. Особлива 

проблема зникнення українців у Російській Федерації, – від 2 лютого 2022 р. Росія депортувала сотні 

тисяч наших громадян, серед яких діти. За всі злочини ворога можна буде покарати, але тільки після 

перемоги, а поки США внесли РФ до переліку країн-спонсорів торгівлі людьми, разом з Іраном і 

Північною Кореєю. Сотні тисяч українців насильницько депортовані на територію держави -агресора. 

Хоч і понад 5000 українців ідентифіковано, зрозуміло, що реальна кількісь депортованих значно більша. 

Сьогодні владою України напрацьовується механізм повернення цих українських громадян на 

територію України. Людям, які визнані потерпілими від торгівлі людьми, держава надає правову 

допомогу, соціальні виплати, допомогу у працевлаштуванні, тимчасовий притулок, а також фінансову 

допомогу [5].  

Торгівля людьми не трапляється раптово. Це тривалий процес. Спочатку торгівці діють: вони 

вербують постраждалих, привозять їх до місць експлуатації, переховують від органів влади чи навіть 

отримують їх від інших торговців. Постраждалі не тікають та не кажуть «ні», тому що торговці 

використовують різні способи впливу, як от залякування, примус, обман, іноді вони обіцяють грошові чи 

інші винагороди, щоб схилити постраждалих на свій бік. Розуміння того, що торгівля людьми це 
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неодномоментна подія, що трапляється раптово, а процес, який складається з дії, способів і мети, допомогає 

краще розпізнавати постраждалих, виявляти тенденції торгівлі людьми та створювати ефективні механізми 

протидії торгівлі людьми. 

 
Джерела 

1. Закону України «Про протидію торгівлі людьми» (зі змінами) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text. 

2. Кримінальний кодекс України (зі змінами) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. - 2001. – Режим доступу до ресурсу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text. 

3. What Is Human Trafficking? [Електронний ресурс] // Blue Campaign. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://www.dhs.gov/blue-campaign/what-

human-trafficking. 

4. Hva er menneskehandel? [Електронний ресурс] // Politiet – Режим доступу до ресурсу: https://www.politiet.no/rad/menneskehandel/hva-er-
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5. МОВОЮ ФАКТІВ: ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ [Електронний ресурс] // USAID. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.usaid.gov/node/452516.  

6. Протидія торгівлі людьми [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahist-prav-ditini/protidiya-torgivli-lyudmi.  

7. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ, ЯК ЗАЛИШАТИСЯ В БЕЗПЕЦІ, ШУКАЮЧИ ПРИХИСТОК В ІНШІЙ КРАЇНІ [Електронний ресурс] // STOP THE 

TRAFFIK. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://www.stopthetraffik.org/landing-page/autumn-2022-europe-wide-campaign-phase-6-ukrainian-

language/#%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9. 
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВИМОГИ ОБВИНУВАЛЬНОЇ ПРОМОВИ ПРОКУРОРА 

 

У зв'язку зі змагальністю кримінального провадження обвинувальна промова прокурора в судових 

спорах має велике значення, у тому числі виховне. Зокрема, його виховна дія спрямована не лише на 

обвинувачених (підсудних), а й на всіх інших осіб, присутніх у залі судового засідання.  

Процесуальні вимоги до судових дебатів встановлені статтею 364 КПК України, яка встановлює 

порядок виступів учасників, серед яких першим виступає прокурор. Якщо в судовому засіданні брали 

участь більше одного прокурора, то в судовому засіданні має право виступити один прокурор на свій 

розсуд або кожен з них обґрунтовує свою позицію, виступаючи з окремої частини обвинувачення. Навіть 

під час судового спору прокурор може посилатися лише на ті докази, які були досліджені в судовому 

засіданні [1]. 

При цьому суд не вправі обмежувати тривалість судового спору певним часом. Головуючий має 

право перервати виступ учасника засідання, якщо він після зауваження повторно вийшов за межі 

кримінального провадження, що розпочалося, чи повторно висловився образливо чи нецензурно, та надати 

слово іншому учаснику засідання. Загалом доцільно вважати, що виступ прокурора є найважливішою 

фазою його діяльності щодо підтримання прокуратури в суді, в якій він висловлює свою остаточну точку 

зору та висновки, важливі для законного, обґрунтованого та справедливого рішення. Власне, основне 

завдання прокурора при виголошенні обвинувального акту – переконати суд у своїй позиції, вплинути на 

його рішення, тому важливо хоч якось відтворити подію в пам’яті присутніх у залі. 

Оскільки прокурор представляє прокуратуру, виступаючи в суді, він виступає від імені держави і 

насамперед представляє інтереси держави та суспільства. Отже, ми можемо підсумувати завдання, які 

виконує обвинувальна промова: 

1) висловити свою думка, ставлення до об'єкта звинувачення; 

2) оцінка досліджених у судовому засіданні доказів; 

3) вплив як на суддів при вирішенні ними справи, так і на самого відповідача (підсудного) та інших 

осіб, присутніх у залі судового засідання. 

Виступаючи з обвинувальною промовою, прокурор повинен мати на увазі, що найважливішою її 

частиною є правильний аналіз і оцінка зібраних у справі даних, обґрунтування фактичної кваліфікації 

вчиненого діяння, тобто переконати суд у правильності позиції прокурора. 

При написанні та виголошенні промови також не слід забувати, що після презумпції невинуватості 

тягар доказування лежить на прокуратурі, перекладати його на сторону захисту незаконно, а також 

аморально. Для того, щоб виступ мав морально-виховну дію, прокурор повинен викласти причини та 

обставини, що сприяли вчиненню злочину, а також заходи, які необхідно вжити для усунення таких 

порушень. 
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Обвинувальна промова прокурора повинна відповідати загальним вимогам, таким як законність, 

грамотність, ясність і зрозумілість (тобто з використанням простої і зрозумілої для широкого загалу 

термінології), юридично грамотна мова викладу, етичність тощо. 

У діяльності прокурора, як правило, присутня так звана обвинувальна тенденція, що створює досить 

серйозну етичну проблему, в тому числі і в судових спорах. Це проявляється в тому, що прокурор за будь-

яку ціну хоче домогтися засудження особи, забуваючи, що мета кримінального провадження може бути 

досягнута лише за умови його справедливості. Відповідно, такий підхід є не тільки неетичним, а й 

незаконним, тому виправданим є право головуючого під час судових дебатів зауважити щодо відхилення 

виступу від предмета слухання чи тривалості самого виступу [2, с. 19]. 

Найважливішим моральним аспектом обвинувальної промови є справедливість висновків щодо 

обвинувачення особи, тому будь-яка інформація, яку прокурор надає суду, має відповідати принципу 

об’єктивності. Важливо також, щоб сам прокурор був упевнений у позиції, яку займає, і не діяв за 

вказівками інших, у тому числі керівництва. Також не варто забувати, що прокурор за підтримки сторони 

обвинувачення висловлює лише позицію сторони обвинувачення, але аж ніяк не абсолютну істину. 

Про моральний аспект поведінки прокурора під час оголошення обвинувальної промови та зміст 

самої промови можна говорити в першу чергу за умови дотримання сторін процесу, їх процесуальних прав. 

Зокрема, неприпустимі образливі та лайливі слова, приниження, перебільшення чи погрози, недоречні 

порівняння тощо.Також необхідно ретельно характеризувати особу обвинуваченого (підсудного), не 

допускати суб’єктивних та необґрунтованих висловлювань щодо характеристики особи ( в тому числі певні 

відомості про біографію, про особисте життя) тільки на підставі відомостей, що містяться в процесуальних 

матеріалах, і посилаючись на їх предмет, не забувайте, що виходячи з презумпції невинуватості 

обвинувачений (підсудний) ще не є злочинцем або, відповідно, можна виправдати.  

Зокрема, А. Ф. Коні зазначав: «Сила звинувачення в аргументах, а не в епітетах. Абсолютно 

неприйнятні зауваження є грубими та принизливими. Вони не посилюють звинувачення, а лише 

послаблюють його» [3, с. 540]. 
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗВ'ЯЗОК МІЖ НИМИ: ГЕНДЕРНІ ВІДНОСИНИ І  

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ 
 

Постановка проблеми. Уже більше ста років нараховує фемінізм – рух за рівні права і можливості 

жінок і чоловіків, одним із результатів якого є прийняття Конвенції про рівну винагороду чоловіків і жінок 

за працю рівної цінності. Але і через 70 років після її оприлюднення жінки у всьому світі, як і раніше, в 

середньому заробляють на 20% менше, ніж чоловіки. Зауважимо, що пандемія Covid-19 збільшила 

тимчасовий період, необхідний для ліквідації цього розриву: з 99,5 років до 135,6 років. І фінансова сфера – 

лише один з аспектівпрояву гендерної рівності, впровадження якої є однією з важливих умов позитивних 

змін у житті суспільства загалом, соціально-економічного розвитку, реалізації прав людини та її 

особистості, ґендерних відносин зокрема.Тож, питання гендерної рівності, гендерних відносин зберігає 

актуальність і у наш час. 

Аналіз досліджень і публікацій. Деякі проблеми теми нашого дослідження знайшли своє 

відображення у роботах О. Дашковської, Н. Онищенка, Є. Левченка, О. Рудневої, Т. Фулей, С. Хрісанової та 

інших. 

Метою цієї публікації є уточнення для розуміння понять «гендерні відносини» і «гендерна рівність». 

Виклад основного матеріалу. Гендерні відносини пронизують всю культуру, суспільний устрій, 

державні інститути, методи прийняття рішень і стиль мислення. Вони накладають незгладимий відбиток на 

мову, звичаї, мистецтво, виробництво. Ґендерні відносини – це форма соціальної взаємодії між великими 

суспільними групами з приводу економіки, культури, влади та інших ресурсів, що представляють соціальну 

цінність. Ґендерні відносини – це різні форми взаємозв'язку людей як представників певної статі, що 

виникають у процесі їхньої спільної життєдіяльності [4].  
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До гендерних відносин відносяться відносини між гендерними групами та відносини між суб'єктами 

різної статі. У кожному випадку гендерні відносини залежать від ґендерних уявлень, стереотипів, установок 

та ступеня засвоєння ґендерних ролей учасниками ґендерних відносин. Існують дві основні моделі 

гендерних відносин, характерних для сучасності [4]: 

1) партнерські відносини – це відносини двох рівноправних суб'єктів, кожен з яких має власну 

цінність, має індивідуалізовані цілі та бере до уваги цілі та інтереси іншого. У таких відносинах 

найважливіше узгодження позицій та устремлінь партнерів. Спілкування та взаємодія при партнерському 

типі відносин відрізняються взаємоповагою та коректністю; 

2) домінантно-залежні відносини – відносини, які непередбачають рівноправності позицій: одна 

сторона таких відносин займає домінантну позицію, інша – залежну. Один суб'єкт відносин (домінант) 

спонукає іншого підпорядковуватися собі та враховувати цілі та інтереси, що не узгоджуються з 

устремліннями іншого (залежного) суб'єкта. 

Ґендерні відносини у суспільстві характеризуються поєднанням елементів партнерської і 

домінантно-залежної моделей відносин, у своїй жінок характерний загалом нижчий статус, ніж чоловіків. 

Така особливість ґендерних відносин притаманна як для українського суспільства, так і всьому світові, що 

вступає в дисонанс з питанням ґендерної рівності [5]. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та 

жінок» гендерна рівність трактується як рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для 

йогореалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства. Гендерна рівність – основа демократичного розвитку держав світової спільноти, а також один 

із принципів забезпечення прав людини. Ґендерна рівність означає, що всі людські істоти мають свободу 

для розвитку своїх особистих здібностей та свободу вибору без обмежень, пов’язаних із жорстко 

закріпленими гендерними ролями. Тобто різна поведінка, прагнення та потреби жінок і чоловіків 

враховуються, оцінюються й підтримуються рівним чином. (Європейська Комісія, 2004) [1, c. 74]. 

Рівність не означає, що жінки та чоловіки стануть однаковими, але права, обовʼязки та можливості 

жінок і чоловіків не залежатимуть від того, народилися вони жінками чи чоловіками [3, c. 25]. 

Рівність між жінками та чоловіками розглядається як питання прав людини та як необхідна умова і 

показник сталого людиноцентричного розвитку. 

Досягнення гендерної рівності в суспільстві – це не відбирання влади у чоловіків і передача її 

жінкам, а рівна участь у процесах прийняття рішень і розподілі ресурсів незалежно від статі; це співпраця 

та партнерство між жінками та чоловіками [2, c. 16]. 

Впровадження ґендерної рівності – не лише вимога елементарної соціальної справедливості та 

необхідна складова демократії, а й реалізація можливості наближення до мети сталого людського розвитку, 

паритету гендерних відносин, організації суспільних відносин на засадах справедливості, сумлінності та 

толерантності.  

Висновок. Отже, гендерна рівність вимагає кардинально нового мислення, у якому розвиток 

сприймається як процес розширення свободи вибору представникам обох статей в тому числі гендерних 

відносин. Ґендерна рівність – рішучий крок уперед на шляху розвитку демократичного, ґендерно 

орієнтованого суспільства. 
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Науковий і практичний інтерес до кальцій гідроксилапатиту зумовлений тим, що за кристалічною 

будовою і фізико-хімічними властивостями він максимально наближений до кісткової тканини людей і 

тварин. Біосумістність 
   26410 OHPOCa

 з живим організмом зробила його найбільш перспективним 

сучасним матеріалом для виготовлення кісткових імплантатів і забезпечила широке застосування у хірургії 
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та ортопедії. Разом з тим в останній час, з’явилася значна кількість наукових публікацій в яких 

досліджуються адсорбційні властивості 
   26410 OHPOCa

. 

Наявність різних за природою і характером активних поверхневих груп, висувають кальцій 

гідроксилапатит в ряд ефективних адсорбційних матеріалів, які можуть бути використані для очищення 

води від йонних та молекулярних забруднень. 

Методом рН-метрії, досліджено вплив термічної обробки на адсорбційну здатність дисперсного 

   26410 OHPOCa
 по відношенню до йонів 

H  та 
OH . Встановлено, що температура попередньої 

термічної обробки впливає на характер зміни pH водних суспензій 
   26410 OHPOCa

 з часом. Так, для 

зразків прокалених при 150°С, величина pH суспензій з часом зменшується. Для зразків прокалених при 

500°С, 750°С і 1000°С – навпаки, pH суспензій з часом зростає. При цьому, чим вища температура 

прокалювання, тим більш помітною є зміна pH. Наприклад, для зразків прокалених при 500°С зміна pH 

(суспензійний ефект) становить 0,1 тоді, як для зразків прокалених при 1000°С, ця величина вже 

складає 1,8.  

Показано, що величина і знак суспензійного ефекту дозволяють зробити певні висновки про характер 

адсорбційних процесів, які відбуваються в системі 
   26410 OHPOCa

 – водне середовище. Для зразків 

прокалених при 150°С спостерігається від’ємний суспензійний ефект, що може бути викликане адсорбцією 

йонів 
OH  на поверхні кальцій гідроксилапатиту. У випадку зразків прокалених при 500°С, 750°С і 

1000°С має місце додатний суспензійний ефект, що свідчить про підвищення концентрації йонів 
OH  у 

водному середовищі, яке може бути пов’язане з адсорбцією йонів 
H  на поверхні 

   26410 OHPOCa
. 

Таким чином, проведені дослідження показали, що в залежності від температури попереднього 

прокалювання, на поверхні 
   26410 OHPOCa

 формуються адсорбційні центри різної природи – при 

температурах нижче 500°С домінують позитивно заряджені центри, а термічна обробка при вищих 

температурах призводить до утворення негативно заряджених адсорбційних центрів.  
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ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ВИБОРІВ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

В літературі дослідженню електоральної поведінки молоді, в тому числі студентської, приділено 

певну увагу. Але сьогоднішні реалії життя в міжнародному просторі показує необхідність виваженого 

підходу до вибору представників держави, керуючих на строк обрання чи й з його продовженням. Якщо 

оцінити відсутність можливості впливати на своє власне майбутнє, то практичний досвід підказує 

прискіпливіше ставитися до кандидатів, оцінювати можливі наслідки прийнятого рішення. 

Студентська молодь вперше виступаючи на політичну арену в якості електорату має враховувати 

свій попередній досвід співжиття, набуту в процесі життєдіяльності політичну культуру, уподобання, 

найбільш прийнятний варіант якостей в кандидаті, оцінити можливість його виконати поставлені задачі, 

привнести в життя держави, суспільства і його членів, корисне і перспективне, те, що дасть змогу 

продовжити життя людей і після вказаного строку.  

Вибори є інститутом демократичної держави, що дозволяє закріпити уподобання більшості, 

висловити довіру до певного стилю поведінки кандидата, його програми, є мірою відповідальності з обох 

боків.  
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Процес в ході якого громадяни приймають рішення, про те брати участь у виборах або ні, за якого 

кандидата чи політичну силу віддати свій голос називається електоральною поведінкою. Процес 

голосування – це безпосередня участь громадян у політичному житті суспільства. Вибираючи того чи 

іншого кандидати, людина делегує йому свої повноваження, і таким чином впливає на хід політичного 

процесу. 

Особливості електоральної поведінки появляються на різних етапах: у взятті участі або неучасті у 

голосуванні на виборах; на етапах участі в акціях передвиборних кампаній; на етапі «реалізованої 

електоральної поведінки», яка характеризується безпосереднім спілкуванням виборців зі своїми 

представниками, зустрічі з виборними представниками, переобрання або відкликання депутатів. 

Електоральна поведінка має свою специфіку, яка полягає у взаємовідносинах між виборцями та 

виборними посадовими особами, а також проявляється на всіх етапах передвиборної кампанії. Також 

специфіка електоральної поведінки залежить від політичної орієнтації громадян, на формування якої 

впливає як зовнішня так і внутрішня політика держави, діяльність політичних партій, попередній досвід 

електорату, засоби масової інформації, рівень інформованості громадян, об’єктивність інформації. 

Рішення про голосування залежить від різних факторів і закономірностей. До них відносяться: стать, 

вік, рівень освіти, політична культура,соціальний статус, партійна ідентифікація, соціальне середовище, 

відношення до кандидата, матеріальний стан. Також важливе значення у електоральній поведінці має її 

мотивація. Під мотивацією в даному випадку розуміється процес, який спонукає людину до здійснення тих 

чи інших дій.  

В кожній країні електоральна поведінка має свої особливості в залежності від рівня розвитку 

політичних та економічних відносин, які в свою чергу, визначають статусно-майнову специфіку електорату, 

особливості політичної культури, виборчого законодавства, законів, свобод, а також механізми їх реалізації.  

Одним з найбільш перспективних суб’єктів політики виступає студентська молодь. Участь молоді в 

виборах – це важлива процедура. Оскільки з кожним новим виборчим циклом в процесс виборів 

включається нове покоління громадян, дуже важливо підготувати молодь до участі у виборах. 

Студентська молодь представляє собою найбільш політично активний прошарок населення.  

Під час голосування на виборах студенти отримують свій перший практичний досвід в політичній 

діяльності, тобто відбувається залучення молоді до політичного життя суспільства.  

Студенти – це політичне майбутнє нашої держави, оскільки саме вони через декілька років будуть 

визначати як зовнішній вигляд країни в цілому, так і статус виборів в Україні. 

Вибори виступають для студентів однією з основних форм електоральної поведінки. Активність на 

виборах являється чинником політичної соціалізації студентської молоді, як процесу під час якого 

відбувається засвоєння елементів політичної культури суспільства, це дає можливість реалізувати себе, як 

громадянина держави та члена суспільства.  

Обирати наосліп, відмовлятись в активній участі у політичному житті суспільства і держави, 

залишатись до наступних виборів без голосу і йти за течією, як показав досвід, може призвести до 

встановлення де-факто, тоталітарного режиму з бажанням заволодіти світом, який тебе ненавидить. 

Обирати слід виважено і відповідально.  
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СВОЄЧАСНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

Дискусійним в юридичній літературі є питання своєчасності повідомлення про підозру особі, яке 

передбачає прийняття рішення щодо моменту кримінального провадження, на якому воно має бути 

здійснене. 

Збереження права на захист залежить, з одного боку, від правильності визначення моменту 

повідомлення про підозру, а з іншого – від ефективності кримінального провадження. На цьому фоні дана 

тема набуває все більшої актуальності та заслуговує на самостійний науковий аналіз. 

Аналіз глави 22 КПК України свідчить про те, що законодавець не дотримується єдиного підходу до 

визначення своєчасності складання підозри. З одного боку, згідно з ч. 2 ст. 276 Кримінально-

процесуального кодексу України випливає вимога про невідкладне повідомлення підозрюваному про його 

права, передбачені ст. 42 цього Кодексу, у випадках повідомлення особі про підозру. Проте строк 
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повідомлення про підозру встановлений законом лише у разі затримання особи: не пізніше 24 годин з 

моменту її затримання (ч. 2 ст. 278 КПК України) [1]. 

За наявності достатніх ознак та доказів для підозри у вчиненні особою кримінального 

правопорушення вимога про невідкладність ґрунтується на оцінці категорії «достатні докази», тобто 

обґрунтованості повідомлення про підозру. У таких випадках правоохоронець на власний розсуд визначає 

достатність доказів для такого рішення та водночас строк його прийняття. 

Докази, у свою чергу, збираються прокуратурою в рамках процесу розслідування, як правило, 

поетапно, а не одразу, коли здійснюється поетапне розкриття кримінального правопорушення та 

встановлення особи злочинця. Звідси випливає така загальна залежність: чим довше триває слідство, тим 

більше доказів можна зібрати для підозри особи у вчиненні злочину. Це означає, що ймовірність зібрати 

достатні докази для підозри зростає в міру розслідування і навпаки. Тобто, якщо підозра складається до 

того, як буде достатньо доказів причетності особи до злочину, існує високий ризик помилки при визначенні 

підозрюваного, який зменшується в міру розширення та уточнення доказової бази. Як наслідок, 

прокуратура може прагнути несвоєчасного повідомлення підозрюваного у конкретному кримінальному 

провадженні. 

У науково-правовій літературі вказується, що «відстрочка» повідомлення про підозру можлива, 

якщо, наприклад, для повного з’ясування та розкриття кримінального правопорушення проводились 

цілеспрямовані слідчі (розшукові) заходи і фактичний факт початку розслідування був раніше, з тактичної 

точки зору зібрано достатньо доказів для надання особі відповідного статусу. Також зазначається, що 

найкращим варіантом для слідчих і прокурорів буде повідомлення про підозру наприкінці досудового 

розслідування, оскільки на цьому етапі у провадженні є достатньо доказів для притягнення їх до 

відповідальності та всі можливі обставини з'ясовано [2, с. 480]. 

При визначенні своєчасності повідомлення про підозру, також необхідно враховувати застосування 

принципів розумного строку у кримінальному провадженні, зокрема дотримання строків досудового 

розслідування.  

Розрахунок цих строків законодавець визначає залежно від часу виникнення підозри: до того 

моменту, коли момент повідомлення про підозру (а точніше неповідомлення) є періодом досудового 

провадження, в якому особа не затримана, повідомлено про підозру (п. 2 ч. 1 219 КПК), або якщо такі 

строки обчислюються з цього моменту і продовжені до закінчення досудового розслідування в один із 

зазначених строків (п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК).  

Таким чином, підозра виступає своєрідною межею між двома видами строків досудового 

розслідування, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом [3, с. 406]. 

Враховуючи це, для прийняття рішення про повідомлення особі про підозру прокурор повинен мати 

впевненість, що за цей час зможе зібрати докази, достатні для доведення винуватості особи в суді. В 

іншому випадку повідомлення про підозру є недоцільним, оскільки є передумовою для закриття 

кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК. 

Крім того, несвоєчасне повідомлення про підозру впливає на реалізацію ряду принципів 

кримінального процесу. По-перше, це основа для належних умов кримінального провадження. Таким 

чином, однією із гарантій реалізації цієї підстави є стадія досудового розслідування, яка передбачає право 

особи у найкоротший термін перевірити пред’явлене їй обвинувачення в суді або припинити його шляхом 

закриття. (ч. 1 ст. 283 КПК). Отже, зволікання повідомлення призведе до затримки досудового 

розслідування та кримінального провадження загалом. 

Крім того, таке зволікання перешкоджає реалізації засади забезпечення права на захист. Як 

слушновказує В. Гринюк, неприпустимо, при наявності підстав для повідомлення про підозру, не приймати 

цього рішення, а продовжувати виконувати відповідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії за участю 

особи як свідка [4, с. 666]. 

Отже, існує прямий зв’язок: якщо не повідомляється про підозру, не можуть бути здійснені заходи чи 

процесуальні дії, без яких кримінальне провадження в деяких випадках не досягне своєї мети. 

Тому зацікавленість прокуратури в повідомленні підозри для забезпечення ефективності 

відповідного кримінального провадження полягає насамперед з точки зору створення можливості 

притягнення винного до кримінальної відповідальності. Це, безумовно, протидіє спробам прокурорів 

відкласти повідомлення про підозру на наступні стадії досудового розслідування. 

Тому момент повідомлення про підозру не може бути нормативно врегульований, оскільки він 

залежить від обставин конкретного кримінального провадження та визначається низкою факторів. У будь-

якому разі їх визначення судовим виконавцем обґрунтовується міркуваннями доцільності, що ґрунтується 

на достатності доказів та можливості доведення винуватості особи у вчиненні кримінального 

правопорушення до суду у встановлений строк. 
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Виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що своєчасність повідомлення про підозру – це 

строк, який збігається з часом досудового розслідування та відображає оптимальний баланс між 

можливостями системи кримінального судочинства та інтересами особи проти якої здійснюється 

обвинувачення, залежить від обґрунтованості підозри та визначається доцільністю прийняття цього 

рішення. 
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АРТОБ’ЄКТИ ЯК ІЛЮСТРАЦІЯ СУЧАСНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ 

 

Сучасна ілюстрація у ХХІ столітті напрочуд яскрава і багатьом незрозуміла. Кожен художник 

намагається відтворити свої думки, самого себе у своїх малюнках. Ілюстрація – найважливіше у дитячій 

книзі або у історичній розповіді, – важливо, як саме виглядає пам’ятник, у якому стилі, адже, саме через це 

можна зрозуміти, як це бачить художник. Багато людей обирають книжки лише завдяки перегляду 

картинок і саме через ілюстрацію, багато людей можуть зрозуміти, чи варта книга їх уяви, так сказати: 

«швидкий трейлер до книги». 

За визначенням Вікіпедії : «Ілюстра́ція – зображення, що супроводжує текст літературного твору, 

газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту» [1]. Також «Книжкова ілюстрація – 

елемент книжки, що або пояснює текст наочними образами, або активно тлумачить текст, даючи 

можливість читачеві по-новому зрозуміти і відчути цінність літературного змісту і форми» [2]. Отже, 

художник, що береться ілюструвати якийсь літературний твір, має дуже добре орієнтуватися у цьому творі, 

розуміти історичні обставини та місце, де відбуваються події, відчувати настрій та уподобання автора, 

розуміти ідею твору.  

Сьогодні майже кожен художній витвір можна вважати ілюстрацією до якихось життєвих колізій, 

того, що відбувається у нашому житті. Будь-який художник пропускає дійсність, історію, навколишнє 

середовище крізь свої особисті відчуття, своє розуміння та світосприйняття. Тому у будь-якій галузі 

мистецтва можна знайти твори, які мають ілюстративний характер. 

Мурали – це теж своєрідна ілюстрація, і які ж вони заворожуючі зараз! Можна побачити, як сучасні 

художники поєднують непоєднуване, оксюморон на стіні. Проїжджаючи повз великий будинок з 

незрозумілою яскравою картинкою, хочеться зупинитися і розглядати її годинами, глибоко вникати у 

задумку автора. 

Татуйованні люди – це теж вид сучасної ілюстрації, їх самовираження. Найчастіше у людини, яка 

робить татуювання, їх на тілі забагато. Вважається, цим самим вона показує, яка вона унікальна. Можна 

розглядати кожну з татушок і бачити для себе свій сенс у них, а інші розглянуть свій сенс. 

А реклама музики зараз, або обкладинки до музикальних доріжок взагалі окремий витвір мистецтва. 

Усі рекламні плакати зараз напрочуд прості і дивовижно гарні, художник використовує мінімалізм, 

пастельні та яскраві кольори і від картинки неможливо відірвати очі. 

На наш погляд сучасна ілюстрація має наступні функції: 

- ввести глядача у відповідний історичний період, показати підробиці оточення, архітектури, одягу 

обраного часу; 

- надати характеристику героїв, яких зображено, відобразити характерні риси; 

- відтворити відношення автора до подій, що зображуються та викликати у спостерігачів аналогічні 

відчуття; 

- завдяки використанню відповідних засобів образотворчого мистецтва, викликати естетичний 

відклик на зображення; 

- передати, за будь-якого емоційного обарвлення твору, можливість позитивного рішення проблеми 

для сучасного читача, спостерігача, спонукати його до активної дієвої життєвої позиції. 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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Саме виконання усіх цих завдань має зробити будь-який твір мистецтва, тобто, арт-об’єкт, 

справжньою ілюстрацією до сьогоденного світосприйняття. Сучасна ілюстрація це те, що викликає бурю 

емоцій, як позитивних так і негативних, зацікавленості і захвату. У сучасному світі немає поганих робіт, на 

кожну знайдеться свій шанувальник, будь то детально промальоване, чи напрочуд мінімалістичне 

зображення. 
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FOREIGN POLICY OF UKRAINE: UKRAINE-LATVIAN REPUBLIC (FOREIGN POLICY AND 

DIPLOMATIC TOOLS OF LATVIA IN THE EUROPEAN GEOPOLITICAL SPACE (1991-2023)) 

 

Current research focuses on foreign policy and diplomacy of Latvia in historical to the present, because 

Latvia is one of the Baltic states, which is located in a very important of civilization, geopolitical, geo-economic, 

military-strategic, institutional and political and diplomatic points of view and special ethno social in respect of the 

region, at which foreign strategic planning from 1991 traditionally allocated a leading role in European politics 

Eastern-Central Europe and the former Soviet Union [1, р. 61-63]. 

In the article there are basic directions of foreign policy and diplomacy of Latvia, historical, geopolitical and 

institutional conditions of their formation, political, diplomatic, social and economic potential of the Republic of 

Latvia in XX-XXI centuries. Special attention is paid to the peculiarities of state formation, national specifics, the 

model of diplomacy and diplomatic tools, achievements, problems and perspectives of institutional development of 

political and diplomatic Latvia in the globalized world [2, с. 60-65]. 

The geopolitical situation of Latvia at present time is stable: 1991-2023. Republic of Latvia from 2004 is a 

member of the European Union and NATO. Main directions of foreign policy of Latvia specified in the doctrinal 

documents of the State. Republic demonstrates a consistent commitment to policies Brussels, supporting the 

development of democracy and implementation of reforms in Georgia, Ukraine and Moldova takes part in NATO-

led [3]. 

Model and structure of the modern diplomatic service of Latvia was transformed in response to new threats 

and challenges of the globalized world. On the other hand, the experience of reform and implementation of tools 

and new diplomatic model Latvian diplomacy is interesting for Ukraine. Global changes in the international 

community that have taken place in the late 1990s, and especially – in the 2000s, prompted political leaders in 

Latvia to seek new ways to ensure national security and, consequently, to a radical revision of traditional 

approaches to the implementation of foreign policy objectives and improve diplomatic tool in particular – the 

transition from the classical concept of diplomacy to create a new diplomatic and consular service of the European 

model that can first take an active part in international organizations and skillfully used to achieve positive results 

both multilateral and bilateral diplomacy [4]. 

The main priorities and characteristics of new foreign and defense policy of Latvia is to participate in the 

system of collective security based on active cooperation with international organizations, the development of 

European and regional capacity combating crises while maintaining the ability to defend its territory and confidence 

in the political and diplomatic solidarity among partner.In the Republic of Latvia diplomatic service operates on the 

classical model, which is based on the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, the Vienna 

Convention on Consular Relations, the Law on Diplomatic and Consular Service of Latvia Regulations of the 

Ministry of Foreign Affairs of Latvia. MFA is a managing agency of government in foreign affairs. Model 

diplomacy and diplomatic service of Latvia reformed accordance with the EU model. This process clearly traced 

compulsory stages and its features. Today we can thus summarize the steps of reforming the diplomatic service of 

Latvia in accordance with the requirements of the European Union [5, с. 32-35; 6]. 

In 2022, Minister of Foreign Affairs of Latvia clearly outlined main foreign policy objectives of Latvia as an 

EU member since 2004. Between Latvia and Ukraine bilateral political and diplomatic dialogue has always been an 

active and dynamic. Ukraine August 26, 1991 recognized the state independence of the Republic of Latvia, and 

December 4, 1991 Latvia recognized Ukraine's independence. Diplomatic relations between the two countries were 

established on February 12, 1992. The strengthening and expansion of mutually beneficial relations between 

https://uk.wikipedia.org/wiki/����������
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Ukraine and Latvia – a member of NATO and the EU are one element of the implementation course towards 

European integration and Euro-Atlantic cooperation, deepen political and economic cooperation with the Baltic and 

Nordic countries. The basis is the successful development of relations signed in 1995 Agreement between Ukraine 

and the Republic of Latvia on Friendship and Cooperation. Lack issues between the two countries contributes to 

enhance the further development of bilateral relations in political, economic, humanitarian, institutional, 

educational and other fields on the basis of European values and the desire to take the leading role in the 

international community. Important in deepening bilateral relations is cooperation in the field of public and cultural 

diplomacy [7, с. 147-154; 8]. 

After the fact in 1992 was established diplomatic relations between Ukraine and the Republic of Latvia, the 

dialogue is always based on a common understanding. Both countries on long-term strategic aim to thoroughly 

develop bilateral economic and trade relations. It also reflects the interest of Latvian and Ukrainian business circles 

in search of new markets, as countries have major commercial potential.So we can assure that the Republic of 

Latvia will remain constant friend and partner of Ukraine interested in further constructive communication and the 

development of political and diplomatic dialogue between our countries and to the European choice of Ukraine 

established business, that it has found its rightful place in European polycentric world coordinate system. Latvia 

will always be ready to share my great experience of reforms in the sphere of European integration and improving 

the political and diplomatic systems and models of diplomacy. 

In the long term Latvian Republic set itself alongside the traditional the new priority areas of foreign policy 

for the period 2016-2022 years, namely the feasibility of development of a new foreign policy document planning, 

secured to medium and long-term national priorities (up to 2025) in each the areas of the European Union by 

identifying energy and economic interests of Latvia’s independence as the most important foreign policy priorities 

of the country; strengthening cooperation with Lithuania and Estonia for a successful defense of common interests 

in the EU and other international organizations; strengthening cooperation with Nordic countries, as well as 

Ukraine, Germany and Poland as the most important states of the EU and NATO in the Baltic Sea region; accession 

to the OECD; expanding export opportunities in Latvia by establishing closer contacts with the new leaders of 

economic development in the regions of Asia and Latin America and so on.As confirmed by diplomatic practice, 

the Republic of Latvia today – a reliable partner for European and Euro-Atlantic cooperation. Latvia is a safe, 

environmentally friendly country that has successfully reform the national economy and political and diplomatic 

system. Latvia is a state with the generated positive image in the world and Europe. 
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SUSTAINABLE AND SMART MOBILITY STRATEGY OF THE EU. INCLUSIVE ADAPTATION TO 

THE REALITIES OF UKRAINE 

 

The text of the article. The main purpose of this study, taking into account the European integration 

movement of Ukraine and the realities of the war, prospects of post-war reconstruction and renovation of transport 

is to explore and understand what steps should be taken to ensure a rapid and high – quality movement to 

sustainable and reasonable, inclusive and barrier – free transport mobility and how this adaptation should be 

implemented in war and post – war period. 

The Sustainable and Smart Mobility Strategy of the EU is a strategic document, which should transform the 

European transport system so that emissions from transport are reduced by 90% to 2050, and cities have become 

more resistant to future crises. The current Action Plan contains 82 initiatives that should transform the transport 

system into a smart, competitive, safe, inclusive and accessible one [2]. 

https://www.mfa.gov.lv/en/media/2223/download
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Sustainable mobility of Ukraine on the path of its European integration is the key to the development of 

inclusive and barrier – free access for all citizens to ecological, fast and comfortable transport system. 

Implementation of the Strategy is extremely important because of compliance with the Sustainable Development 

Goals, as well as the formation and progress of an inclusive environment. However, now sustainable development 

in Ukraine is under an extremely negative influence factor – war. So, it is worth to pay attention on the general 

aspects of its adaptive war – implementation and include the perspective of post – wartime for it [4]. 

War also causes direct damage to the general environment situation: the movement and use of military 

equipment destroy entire ecosystems that can no longer be restored, armed clashes and actions of military units 

destroy the flora and fauna, fields, meadows, forests, rivers, and lakes. In addition, gas emissions and new oil slicks 

have been recorded in the Azov and Black Seas [3].  

The formation of plans for sustainable and smart mobility and their effective implementation – flexible and 

consistent – has crucial importance for both sides – entire ecological environment (through the usage of 

environmentally friendly transport, pollution taxes, emission reduction, etc.), and all categories of population – it is 

about equal and inclusive, convenient and open access to transport for everyone. 

So, as a result of our conclusions, we propose the following steps for the implementation of this strategy and 

its adaptation to the current conditions and post – war reconstruction of Ukraine at various levels of politics: 

1. Vital: to stop the war as soon as possible, because it is a serious obstacle to the ecological, social – 

economic and general well – being of the country; 

2. At the local level: modernize public transport and use more electric transport, optimize routes, introduce 

sustainable mobility city plans, activate public railway transport, introduce electronic forms of payment, digitize 

transport, create the safest and most accessible transport system; develop cycle transport and micro – mobility 

strategy of cycling infrastructure development, build a safe and clear cycle network, improve a culture of cycling; 

develop accessible transport infrastructure for vulnerable categories; organize pedestrian traffic, improve traffic 

safety, monitor and evaluate compliance with these requirements, etc. [1, с. 11-15]. 

3. At the national level: develop and introduce a transparent automatic carbon footprint calculation system 

and make it public; impose the tax system “who is more polluting, the more paying”; improve the quality of 

collection and actual emission’s data; promote the usage and create a high – quality network of charging and filling 

cars with zero emission; initiate research and implementation of eco – innovations; reject an extensive development 

of new territories and renovate the old industrial areas; develop a policy of "inclusive mobility" with its further 

implementation at all levels; rethink the hierarchy of the street network; create multimodal inclusive variants of 

passenger movement; develop and establish a system of encouragement and motivation for citizens; develop 

barrier-free access to transport and its mobility for vulnerable categories; be prepared and don’t fear the 

challenges [1, с. 11-15]; 

Some communities have already developed plans for the smart mobility transport development and urban 

inclusive infrastructure, included sustainable mobility elements (Sustainable Urban Mobility Plan of Mykolaiv) [5]. 

Conclusion. Obtained results and described steps, their real consideration and high – quality implementation 

can ensure the fastest possible establishment of sustainable and smart inclusive transport mobility and its quality 

adaptation. Therefore, it is worth emphasizing that sustainable mobility is important for the systematization of 

citizens' needs from the point of view of inclusion and their satisfaction, as it comprehensively affects the 

development of the transport industry, the economic effect of the implementation of such projects and their social 

significance. And that is why it is necessary to ensure the development of global partnership at all levels, the 

appropriate financial and institutional basis together with the post – war reconstruction and the involvement of all 

stakeholders in order to implement this Strategy at a high level and meet the needs of all citizens without exception. 
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ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ УЧНІВ-ЛІЦЕЇСТІВ ЗАПОРУКА 

УСПІШНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Нова українська школа започаткувала реалізацію технології особистісно-орієнтованої освіти, що 

ґрунтується на засадах дитиноцентризму. Це забезпечує розвиток, насамперед, тих якостей особистості, 

котрі допомагають учню стати хазяїном своєї життєдіяльності, зайняти в ній активну, відповідальну, 

«авторську» позицію, сприяє розвитку особистості вже з раннього віку. 

 Університетський ліцей був створений на базі одного з найстаріших закладів вищої освіти (ЗВО) 

м. Харкова – Національного університету імені В. Н. Каразіна. Головною метою освіти в ліцеї є всебічний 

розвиток особистості учня, здатного до самоорганізації, самоствердження, самоактуалізації, самореалізації, 

професійного самовизначення. Освітній процес здійснюється за участю провідних вчених кількох ЗВО 

міста, що повною мірою сприяє розвитку творчого потенціалу ліцеїстів.  

Головна освітня мета ліцею своїм змістом представлена у моделі йоговипускника. Ця модель поєднує 

в собі щонайменше три взаємозалежних варіанти моделі: зовнішній діяльнісний (модель комплексу 

освоєних результативних дій), внутрішній виконавський (модель внутрішніх виконавських механізмів 

діяльності), ціннісний (модель внутрішніх побудників діяльності). У центрі моделі – особистість учня 

ліцею, як частки замкнутої системи «ліцей – університет».  

Реалізація зазначеної мети забезпечується завдяки вирішеннютакихзавдань, як-от:створення умов та 

дійсних стимулів для розвитку всіх суб’єктів освітнього процесу;впровадження в освітній процес 

особистісно-орієнтованої технології навчання і виховання;забезпечення емоційної комфортності і 

соціальної захищеності всіх суб’єктів освіти;проєктування і розвиток особистісно-орієнтованого змісту 

освіти, спрямованого на саморозвиток особистості здобувачів освіти і розширення можливостей для їх 

професійного самовизначення; організація особистісно-орієнтованого навчально-просторового середовища; 

здійснення моніторингу розвиткувсіх суб’єктів освітнього процесу, зокрема, регулярної й оперативної 

діагностики, що входить у систему зворотного зв’язку в процесі розвитку особистості; корекція соціального 

і професійного становлення особистості. 

Зазначимо, що в умовах воєнного стану, налагодження освіти в Україні має дуже важливе значення. 

Головною складовою всього освітнього процесустала дистанційна освіта [1]. На наш погляд, в цих умовах 

якість навчання напряму залежить від майстерності вчителів та їх методичних напрацювань.Зокрема, 

освітні програми були зорієнтовані під дистанційну освіту, але не втратило актуальності написання 

авторських програм щодо варіативної складової робочого навчального плану Освітніх програм. Для 

розвинення творчого потенціалу учнів нами було розроблена програма курсу за вибором «Юні інформатики 

в сучасному світі» для варіативної складової (для учнів 6-х класів, із подальшими напрацюваннями і для 

старшокласників). Його метою є набуття ліцеїстами теоретичних знань та практичних навичок із 

застосування засобів сучасних інформаційних технологій, опанування принципами роботи з прикладними 

програмами для розв’язання конкурсних та олімпіадних задач; формування інформаційної культури, яка 

забезпечує можливість використання здобутих знань, умінь і навичок при підготовки до профільного 

навчання [2]. 

На заняттях цього курсу ліцеїсти досліджують еволюцію цифрових технологій; знайомляться з 

характеристиками цифрових пристроїв; розглядають види та типи презентацій; розробляють сценарії 

цифрових історій та працюють над їх створенням; знайомляться з основами криптографії та криптоаналізу, 

алгоритмізації та програмування тощо. 

Все це сприяє розкриттю творчого потенціалу учнів, що реалізується ними під час спільної роботи 

над створенням цифрової історії, чи програмного коду; розшифрування закодованих завдань, або, навпаки, 

створення шифрів та закодованих повідомлень тощо. Ураховуючи те, що заняття відбуваються 

дистанційно, багато уваги приділяється організації спільної роботи ліцеїстів над створенням або 

опрацюванням різного навчального матеріалу. Цьому дуже допомагає застосування різних сервісів Google. 

Діти опановують різні їх можливості для спілкування та взаємодії. Під час спільної роботи над створенням 
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документів чи презентацій, ліцеїсти вчяться поважати роботу один одного, домовлятись про розподіл 

обсягів робіт тощо.  

Знання та навички, що отримають ліцеїсти на уроках розробленого нами курсу за вибором, активно 

застосовуються ними під час виконання завдань із інших предметів. Вони більш ґрунтовно підходять до 

здійснення пошуку, опрацювання та представлення даних, розуміють необхідність уміння не тільки 

висловлювати власну думку, а й обґрунтовувати її, підкріплюючи знайденими даними. 
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АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ У РОЗРІЗІ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 

 

Аудиторська перевірка полягає вотриманні певних достатніх аудиторських доказів, необхідних 

аудитору для висловлення своєї аудиторської думки. Такі доказидозволяютьйому сформулювати думку про 

достовірність фінансової звітності підприємства, стан бухгалтерського обліку та його внутрішнього 

контролю. 

Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту аудиторськими доказами є вся інформація, яку 

використовує аудитор для формулювання висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка [1]. Іншими 

словами, аудиторськими доказами можна вважати інформацію, яку аудитор отримує у процесі перевірки, 

яка підтверджує його думку щодо фінансового стану клієнта тана основі якої буде сформований 

аудиторський висновок. 

В основному, аудиторські докази класифікують на прямі та непрямі. Прямими доказами є 

інформація, яка підтверджена первинними документами або обліковими регістрами, тобто будь-яка 

інформація, щопокладена в основу фінансової звітності клієнта. Зокрема, це може бути факт нестачі 

матеріалів, підтверджений інвентаризаційним описом. А непрямими доказами є інформація, 

якабезпосередньоне стосується фактів певного питання. Наприклад, надійність системи внутрішнього 

контролю може бути використана як непрямий доказ того, щофінансова звітність не містять суттєвих 

викривлень.Крім того, залежно від джерела інформації аудиторські докази можуть бутивнутрішніми, 

зовнішніми та змішаними.  

Внутрішні докази аудитори отримують в усній і письмовій формах безпосередньо від компаній, які 

вони перевіряють. Зовнішні докази надходять від третіх осіб у письмовій формі, а при змішаних доказах 

інформація одночасно надається замовником усно або письмово та підтверджується письмово третьою 

стороною. 

Якщо говорити про цінність аудиторських доказів, то зовнішні докази становлять найбільшуцінність 

та достовірність для аудитора, а потім вже за ними йдуть змішані та внутрішні докази. Внутрішні докази є 

більш надійними, за умови ефективності системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Проте 

і докази, зібрані самостійно аудиторами, також є більш цінними, аніж ті, що надає клієнт. При цьому, 

докази у формі документів і письмових заяв є більш вагомими, порівняно із заявами, представленими в 

усній формі [2]. 

Крім того, аудиторські докази повинні бути достатніми для того, щоб зробитиналежні висновки, на 

яких базується аудиторська думка. Докази збираються для кожного твердження і часто один доказ може 

бути підтвердженням декількох тверджень. 

Аудиторські докази, як правило, повинні відповідати ряду вимог, які забезпечать отримання 

достовірної iнформацiї, необхідної для складання аудиторського висновку. Такими вимогами є: 

необхiднiсть, достатність, обґрунтованість і правильнiсть. 

Ще на підготовчому етапі визначається необхідність аудиторських доказів, коли аудитор визначає 

перелік необхідних доказів для складання аудиторського висновку. Достатність доказів – це та кількість 

інформації, яка необхідна для визначення стану об'єкта аудиту. Тобто можна побачити, що критерії 

необхідності і достатності взаємопов’язані, адже достатність кiлькісно вимірює аудиторські свідчення, а 

необхідність є виміром їх якості, надійності та вiдповiдностi конкретному твердженню [3].  
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Обґрунтованість доказів забезпечується за умови, що вони включають дані, зазначені в первинних 

документах, звітах, облікових регістрах, звітності тощо, зміст яких підтверджується підписами конкретних 

виконавців. У свою чергу правильнiсть доказів передбачає, що вони мають містити ретельноперевiренiданi, 

тобто аудитор має перевірити їх формально, арифметично, логічно. 

Слід зазначити, що аудиторські докази одержують шляхом належного поєднання тестів засобів 

контролю та процедур перевірки по суті. Тестування засобів контролю проводиться для підтвердження 

оцінки ризику системи внутрішнього контролю, а процедури по суті – для перевірки даних, на підставі яких 

підготовлена фінансова звітність [2]. 

Отже,у процесі аудиторської перевірки аудитор має зібрати достатньо доказів для того, щоб 

висловити свою аудиторську думку та зробити аудиторський висновок. Щоб бути корисними для аудитора, 

ці докази повинні відповідати кільком вимогам. Зокрема, вони мають бути надійними, достатніми, 

обґрунтованими і, звичайно ж, правильними. Щоб визначити, чи були отримані достатні та прийнятні 

аудиторські докази, аудитори покладаються на своє професійне судження, якемає бути належним чином 

обґрунтованим та задокументованиму робочих документах аудитора. 
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LEARNING STYLES AND ENGLISH TEACHING 

 

Not everybody learns in the same way. There are those who like to have an overall view before getting down 

in details and those who like to go step by step, those who like rules and those who prefer examples, those who like 

to take risks and those who prefer to avoid them, those who like to follow a highly organized course with a 

carefully structured syllabus and those who like to improvise or to change topic or task very often. And, of course, 

there are those (perhaps the majority) who do all these things at different times, depending on the mood they are in, 

whether they feel tired or not, their previous experience, the kind of task in question, their resources and their 

objectives. So it is clear that there are many different approaches to learning a foreign language, many different 

learning styles. 

There is no single ideal style: many different people manage to learn foreign languages even though they 

have very different learning styles. And an individual may have a wider or narrower range of learning styles. But it 

seems reasonable to think that the more different approaches you have, the greater you chances will be of finding 

one that is efficient or appropriate for achieving a particular objective. 

To be as successful as possible in learning a foreign language, you have to know both what suits you (what 

you preferred learning styles are) and what kinds of approaches exist. So you will have two main aims: identifying 

your own learning styles and increasing the range of styles you can call on. As regards identifying your own 

preferences, you could start by asking yourself what kinds of tasks you like to do, and what kinds you dislike. But 

you should not just stick to your usual tasks, because there may be a mismatch between your working habits and 

your personal style. In any case, you cannot hope to increase the number of approaches available to you unless you 

try out all kinds of different tasks. As the saying goes: practice makes perfect. 

So, first of all, you need to find your main teaching style. Then, you need to figure out your own style to 

supplement it to fit your students’ learning styles. Of course, you need materials and activities to increase your 

range. That is where English games come in. Teaching with a variety of games will integrate different ways of 

learning automatically. And so, they are the perfect supplements to your usual teaching style. 

Auditory Learners 

Students who learn well from lectures, verbal explanations and oral instructions are generally auditory 

learners. Language games for this type of learners are mainly listening-based. They include games that involve 

repetition, dictation and listening for clues. 
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Recitation games 

These games involve students repeating language they have heard. Jazz Chants and Karaoke Night are good 

examples. 

Listening games 

Students often express concern that they can understand their teacher but not other native speakers. To solve 

this limitation, listen to recordings or videos with short dialogues. Use listening games like Vocabulary Scavenger 

Hunt or jigsaw listening. 

Quiz and story building games 

Quiz games like Leopardi, grammar knockout type games, and listening memory games are great for any 

level of auditory learner.  

Another set of games to teach auditory learners are story and sentence-building games.  

Visual Learners 

Visual learners prefer to read silently and appreciate illustrations that go with the text. They will generally 

learn better with written instructions. These students also benefit from seeing you act a situation rather than explain 

it. They enjoy watching a demonstration. Many language games work with these students. 

Board games 

Snakes and Ladders, Parts of Speech Path Finding and A Day in the Life are used to practice grammar, 

vocabulary, phonics and spelling.  

Picture games 

These games include anything with pictures as their main starting point. Picture can replace words in many 

games, such as Leopardi.  

Reading games 

Reading is an essential skill for all students and works well with visual learners. For example, Reading 

Treasure Hunt, where students look for particular parts of speech or vocabulary, teaches skimming and reviews 

grammar and vocabulary. 

Tactile and Kinesthetic  

Tactile and Kinesthetic learners often don’t get what you’re teaching in a traditional lecture or worksheet-

based lesson. These learners take in information best when they use their whole bodies to learn. Games for this type 

of learners are Touch Games, Spatial Games and Craft Games. 

Language games are the easiest way to address different learning styles in the classroom. By putting students 

at ease, and stimulating their senses, you create a wealth of leaning opportunities. When you diversity your teaching 

style with games, you’ll reach more students more effectively than ever before. Games will cut down on boredom 

as student interest increases. Games will also allow students to diversity their own learning style. 
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ДОСВІД ВІЙНИ І КНИГОВИДАННЯ 

(НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ «ВИДАВНИЦТВА СТАРОГО ЛЕВА») 

 

Повномасштабна війна РФ проти України, що вплинула на усі сфери життя українців, спричинилася 

до суттєвих кризових явищ і в українській видавничій сфері, що, не встигнувши оговтатись від тяжкого 

періоду пандеміїcovid-19, зіткнулася з чи не найстрашнішим викликом за час незалежності нашої держави. 

Українські видавництва так чи інакше продовжують свою діяльність, однак війна вплинула на всіх: 

перебої в роботі потужних друкарень у Харкові та Києві (через військові дії та відключення електроенергії), 

дефіцит паперу, знижена купівельна спроможність споживачів, перманентний стрес, як у читачів, так і в 

працівників, суттєве зниження темпів роботи, проблеми з логістикою – усе це вкотре ставить українських 

видавців на межу виживання. 

Видавництво Старого Лева переформатувало свій тематичний план. Чимало позицій з нього втратило 

свою актуальність, якісь видання було вирішено відкласти до кращих часів, натомість були введені нові, із 

особливим акцентом на дитячу літературу (так, наприклад, книжка «Залізницею додому» Мар’яни Савки, 

проілюстрована Мартою Кошулінською, присвячено евакуації; документальна казка «Котик, Півник, 

Шафка» Олександра Михеда розповідає про тяжкий період окупації Бородянки; книжка-картинка Зоряни 

Живки та Ольги Гайдамаки «Півник» також присвячена темі окупації; «тиха книжка» Олександра Шатохіна 
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«Жовтий метелик» без слів, лише самими ілюстраціями емоційно зображає жахіття війни і віру в перемогу; 

«Ключі сили» психологині Світлани Ройз, присвячена темі допомоги дітям у доланні страхів та проживанні 

складних емоцій; білінгва «The Story of Ukraine. An anthem of glory and freedom / Розповідь про Україну. 

Гімн слави та свободи», що розповідає дітям українською та англійською мовами історію України через 

рядки державного Гімну). На актуальну тематику також створено книжки і для дорослих, наприклад 

антологія «Війна 2022. Щоденники, есеї, поезія» (упорядник Володимир Рафєєнко), Моя УПА» Любові 

Загоровської, перевидання книжки Уляни Скицької про відомих українців «Ми з України! Історії про 

людей, якими захоплюється світ». 

Серед читачів сьогодні є достатньо великий запит на певні сегменти літератури: насамперед це 

різноманітні книги для дітей (як художні, так і науково-популярні), книги про війну для дітей і дорослих, 

історичні книги, зокрема про злочинний радянський режим, тоталітаризм, період Другої світової війни, 

книжки патріотичного спрямування з історії України, біографії відомих українців, а також «легка» художня 

література, яка здатна відволікти і бодай трохи розслабити. 

Фірмові книгарні видавництва частково переформатувалися у волонтерські центри (особливо на 

початку вторгнення), де відбувався збір гуманітарної допомоги, книжок для біженців, а також дитячі 

книжкові майстер-класи для дітей переселенців. Провадиться ґрунтовна робота із продажем прав, 

реалізовуються програми із друку українських книг за кордоном. З огляду на велику кількість біженців, 

організовується продаж книжок у закордонних книготоргівельних мережах, постачаються книжки у 

європейські бібліотеки. 

Видавництву доводиться гнучко реагувати на зміни, шукати рішення, які зможуть посприяти 

збереженню бізнесу, та книжкові ініціативи, що допомагатимуть і підтримуватимуть українських читачів, а 

також через українські книжки розповідатимуть про нашу країну світові. 
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ФІШИНГ: СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ 
 

Фішинг – це форма атаки з використанням соціальної інженерії, в ході якої зловмисник, маскуючись 

під надійний суб'єкт, виманює конфіденційну інформацію жертв [1]. Це схема, за допомогою якої шахраї, 

користуючись довірливістю або неуважністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту 

інформацію про себе для наступного її використання у зловмисних цілях. 

Метафішингу – отримання конфіденційної інформації, яка може бути використана для зловмисних 

цілей, таких як вимагання, викрадення грошей або особистих даних. Фішинг заснований на незнанні 

користувачами основ мережевої безпеки [1]. 

Конфіденційною є така інформація: логін та пароль для входу в мобільний додаток, номер, термін дії, 

CVV2/CVC2, ПІН платіжної картки, одноразові паролі підтвердження операцій, адреса вашої електронної 

пошти, фінансовий номер вашого телефону, слово – пароль до картки, відповіді на секретні питання тощо. 

Фішинг існує впродовж багатьох років, за цей час кіберзлочинці розробили широкий спектр методів 

інфікування жертв. Техніка фішингу була докладно описана в 1987 році, а сам термін з'явився 2 січня 

1996 року в групі новин alt.online-service.America-Online мережі Usenet, хоча можлива його більш рання 

згадка в хакерському журналі 2600. 

У минулому для виманювання даних користувачів кіберзлочинці часто використовували 

неправильно написані або оманливі доменні імена. Сьогодні зловмисники використовують більш складні 

методи, завдяки чому фальшиві сторінки дуже схожі на свої легітимні аналоги. 

Як розпізнати фішинг? [2] Фішингові електронні листи мають такі ознаки: 

1. Прохання підтвердити ваші особисті дані.Слідкуйте за повідомленнями електронної пошти з 

проханням підтвердити особисту інформацію, яку ви ніколи не надали б, наприклад банківські реквізити чи 

дані для входу. Не відповідайте та не натискайте жодних посилань. Якщо ви вважаєте, що існує ймовірність 

того, що повідомлення електронної пошти є справжнім, краще знайти в інтернеті контактні дані компанії та 

зв’язатися безпосередньо. 

2. Адреса відправника не виглядає справжньою. Часто трапляється так, що фішинг-лист надходить з 

адреси, яка лише видається справжньою. Наприклад: privet24.ua на відміну від privat24.ua. Якщо назва 

компанії довга, то по неуважності можна не помітити помилки та прийняти фальшивий лист за справжній. 
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3. Велика кількість граматичних помилок в тексті листа. Електронні листи від офіційних компаній 

педантично перевіряються на наявність орфографічних, граматичних та інших помилок. Якщо ви отримали 

несподіваний електронний лист від компанії з купою помилок, це може бути показником, що насправді це 

фішинговий лист. 

4. Наявність підозрілих файлів, прикріплених до листа. Вкладення може містити зловмисну URL-

адресу, що призводить до встановлення вірусу чи зловмисного програмного забезпечення на вашому 

комп’ютері чи мережі. Навіть якщо ви вважаєте, що вкладення є справжнім, краще перед завантаженням 

просканувати його антивірусом або спеціальним онлайн-сервісом для сканування файлів. 

5. Текст листа спрямований викликати паніку, поспіх. Фішингові електронні листи зазвичай 

вселяють паніку у одержувача та спонукають швидко щось зробити. У листі може стверджуватися, що ваш 

обліковий запис був зламаний, і єдиний спосіб протидіяти цьому – ввести свої дані для входу. Крім того, в 

електронному листі може бути вказано, що ваш рахунок буде закрито, якщо ви не діятимете негайно. 

Головне, що слід зробити у такій ситуації – це зберігати спокій, не піддаватися на провокацію. 

6. Увесь текст посилання міститься у зображенні. Ще одна ознака фішингового електронного листа – 

це наявність не звичайного текстового формату, а великого зображення, у якому міститься текст. Часто таке 

зображення є посиланням на фальшивий веб-сайт чи приховане завантаження вірусу. 

7. Неперсоналізоване привітання у листі. Привітання типу «Доброго дня, шановний клієнт» може 

бути сигналом, що це фішинговий електронний лист. Інтернет-шахраї можуть збирати велику кількість 

електронних скриньок з відкритих даних, але не мати даних щодо імені отримувача. Тому вони змушені 

використовувати загальне звернення. 

Як захиститися від фішингу? [3] Більшість провайдерів сервісу електронної пошти класифікують такі 

електронні листи як спам, тому не переносьте їх в основну папку, якщо вони потрапили у спам. Не 

відкривайте підозрілі електронні листи. Якщо це схоже на фішинг, не відповідайте та видаляйте цей 

електронний лист. Не натискайте на посилання та не відкривайте вкладення в підозрілих електронних 

листах. Довірена організація ніколи не буде просити вас надати їм дані банківського рахунку, паролі чи 

будь-яку іншу конфіденційну інформацію електронною поштою. Використовуйте сучасне антивірусне 

програмне забезпечення на комп’ютері та смартфоні. 

Як вчинити, якщо ви відповіли на фішинг-лист? [3] Якщо ви натиснули підозріле посилання або 

відкрили підозріле вкладення, яке завантажило шкідливе програмне забезпечення, оновіть систему безпеки 

комп’ютера та виконайте сканування. Відключіть свій пристрій від інтернету. Зробіть резервну копію 

даних. Змініть свої паролі.  
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АНТРОПОЛОГІЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ОБРАЗУ КОРДОНУ 

У ПОБУДОВІ КАРТИНИ СВІТУ 
 

Кордони – найнапруженіша, конфліктна, і водночас смислоутворююча ділянка соціокультурного 

простору, що визначає відносини Свій-Чужий. У філософії екзистенціалізму, наприклад, було запроваджено 

поняття пограничної ситуації, у якій виявляється суть існування. Кордон – місце вибору подальшого шляху 

людини, саме тут його підстерігають небезпеки та випробування, оскільки це місце найбільшого віддалення 

від центру «свого» світу, отже, це зона найменшого впливу власних захисних сил, це простір дії законів 

іншого, чужого світу [1, с. 34]. 

Кордони супроводжують людство на протязі всієї його історії: просторові та тимчасові, між 

дозволеним і засуджуваним, між відомим, зрозумілим і невідомим, неясним, між страхом, небезпекою та 

безпекою, між своїм та чужим. Г. Зіммель зазначав, що кордони «є для нас орієнтирами в нескінченному 

просторі нашого світу» [4, с. 6].Роль кордонів в історії людства важко переоцінити, оскільки вони 

структурують безмежне різноманіття людського світу, виконуючи різноманітні функції.  

Кордон передбачає «відділення «свого власного» від «чийогось чужого», …, що й структурує 

зовнішній простір» [6, с. 175]. Тобто кордон формує культурний простір. 

Ж. Делез та Ф. Гваттарі у своїй концепції територіалізації зазначали, що за допомогою кордону 

відбувається формування протиставлення свого чужому, як антропологічна значимість розмежування та 

https://cutt.ly/DMvHLQ2
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обмеження. «Можна помітити, що будь-яка людина – в будь-якому віці, як у побутових дрібницях, так і в 

найвідповідальніших випробуваннях, шукає собі територію, переживає або сама здійснює детериторіалізації, а 

потім ретериторіалізується практично в чому завгодно – спогаді, фетиші, мрії. ... Не можна навіть сказати, що 

тут первинне: можливо, будь-яка територія передбачає вже детериторіалізацію, що відбулася, або ж вони 

одночасні. Соціальні поля є заплутаними вузлами, де переплітаються всі три ці рухи...» [3, с. 88-89]. 

У побудові та структуруванні картини світобудови в архаїчних культурах центральне місце завжди 

займав образ кордону, який знаходив найяскравіший вираз у продуктах архаїчної міфологічної свідомості. 

Адже кордон, будучи результатом роботи психіки людини, відбиває підсумки соціального і культурного 

конструювання на основі усвідомлення факту взаємодії з іншим. Міфи, як відомо, виражають фундаментальні 

прототипи, зразки структур людської життєдіяльності та можливостей психіки. Тому можна стверджувати, що 

кордон є своєрідним архетипом, який відповідальний за виконання функцій структурування та розрізнення 

при побудові картини світобудови. Архетип кордону в міфологіях нерідко знаходив персоніфікацію в образах 

різних божеств, які, зазвичай, займали найважливіші місця в пантеоні. Уміфологічному розумінні 

перетинкордонупотребував застосування ритуальної символіки, оскільки вважалося, що вихід за межі своєї 

замкнутої території прирівнювався до смерті [5, с. 48]. 

Один із родоначальників культурної антропології Арнольд ван Геннеп у своїй книзі «Обряди 

переходу» ще в 1909 році справедливо зауважив, що перетин будь-якого кордону, що розділяє людей, є 

сакральним актом, але все, що знаходиться по обидва боки такого переходу – реальний звичайний 

світ [2, с. 10]. 

Згідноз міфологічною картиною світупочатковий стан сущого був аморфним станом, однією з 

характеристик якого було розмитість і невизначеність кордонів, а першим етапом створення структурованого 

світу стало первинне оформлення кордону, що розділило початкову невизначеність на протилежні, але 

взаємодоповнюючі початки. Тобто кордон – це те, що знадобилося міфологічному мисленню для 

усвідомлення причини, джерела формування світу, наявності в ньому різноманітності й багато в чому 

відповідальний за організацію людського досвіду [5, с. 51].  

Е. А. Воробйова зазначає, що кордони є інструментом маркування протилежних за змістом, але 

рівнозначних зон, які утворюють змістовно-ціннісний зміст культурного простору, що виражається через 

фундаментальні категорії упорядкування світу, народження Логосу з Хаосу: мирський/священний 

(профанний/сакральний) [1, с. 35].  

Таким чином, кордон є не просто лінією, що відокремлює суміжні області того чи іншого простору. 

Для людської свідомості кордон виділяється в особливу зону, формуючи особливий простір з культурними 

якостями. Кордон як архетип культури завжди виявлятиме себе через структурування культурного простору, 

соціокультурних взаємодій. Втративши кордон в одному місці, людина намагатиметься виявити його в 

іншому. Адже припущення кордону це і спосіб структурування, освоєння і призвичаєння світу, і спосіб 

подолання буденності за допомогою формування поглядів на можливості іншого життя, іншої 

реальності [5, с. 53]. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 
 

Впровадження гендерних аспектів у державну політику різних сфер є проявом демократії у 

рівноправності осіб за своєю статтю. Гендерна рівність у секторі безпеки і оборони України є одним із 

пріоритетних напрямів державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції відповідно до стандартів та 

рекомендацій НАТО [1]. 

Оскільки формування гендерної політики у обговорюваній темі зумовлена необхідністю відповідати 

на виклики сучасного суспільства, то варто зазначити, що діяльність сектору безпеки і оборони України є 

одним із найважливіших елементів для зміцнення безпеки та розвитку країни. 
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Крім загальних норм, визначених міжнародними договорами, ратифікованими Україною у 

встановленому законом порядку, та національних нормативно-правових актів, що містять загальні норми 

гендерної політики (наприклад, Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків»), в секторі безпеки і оборони діють акти безпекового та військового законодавства (Закони 

України «Про національну безпеку України», «Про військовий обов’язок і військову службу» та інші), що 

містять в собі як загальні норми, так і спеціальні, які регламентують суспільні відносини за участю 

персоналу підрозділів сектору безпеки і оборони, і також норми, які безпосередньо пов’язані із 

формуванням та реалізацією гендерної політики в цьому секторі. 

Основні цілі та завдання, що забезпечують їхнє досягнення щодо рівноправності жінок та чоловіків у 

сфері оборони та безпеки України визначені у Національному плані дій з виконання резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року, до них відносять, зокрема, забезпечення 

рівноправної участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень щодо запобігання конфліктам, розв’язання 

конфліктів, постконфліктного відновлення на всіх рівнях та в усіх сферах та забезпечення рівноправного 

представництва жінок і чоловіків у прийнятті рішень в секторі безпеки і оборони [2]. 

Виклики гендерної політики щодо досягнення гендерної рівності в секторі безпеки і оборони 

України є надзвичайно актуальним питанням, особливо в умовах збройної агресії Російської Федерації. 

Розширення участі жінок у правоохоронній та миротворчій діяльності не лише допомагає запобігати 

ескалації конфліктів і насильства, а є запорукою прозорості силового сектору [3]. 

Отже, підтримка найвищого рівня операційної ефективності тягне за собою використання всього 

потенціалу різноманітної робочої сили, жінок та чоловіків з різними перспективами та набором 

кваліфікацій. Крім того, оборонний сектор повинен мати можливість застосовувати гендерну перспективу 

задля того, щоб повністю зрозуміти і реагувати на загрози державі та безпеці людини. 
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ОБЛІК ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ 

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

У сучасних умовах воєнного стану надання гуманітарної допомоги є однією з першочергових справ. 

Щоб правомірно її передати та отримати, необхідно належним чином обліковувати та оподатковувати 

операції з нею. Тому на сьогоднішній день облік надходження гуманітарної допомогиє актуальною темою, 

а його особливості заслуговують на вивчення. 

Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 р. № 1192-XIV 

гуманітарною допомогою є цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у 

вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді 

виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів 

отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном [1]. 

Гуманітарна допомога, хоча й є різновидом благодійництва, не може бути ототожнена з благодійною 

допомогою. З одного боку, це може підтверджуватися тим, що вони регулюються різними законами, а з 

іншого боку, ці два поняття розрізняють як у звітності, так і при оподаткуванні. Так, загальні засади 

благодійності визначені Цивільним Кодексом України та Законом України «Про благодійну діяльність та 

благодійні організації», а порядок надання, оформлення, розподілення й контролю за цільовим 

використанням гуманітарної допомоги регулюється Законом України «Про гуманітарну допомогу» [1]. 

На час дії воєнного стану не передбачено жодних звільнень від обов’язкового обліку та звітності 

гуманітарної допомоги. Тож сьогодні її відображення відбувається як і раніше іза відсутність обліку щодо її 

отримання та цільового використання передбачена відповідальність. Фактично вважається , що вона була 

використана не за цільовим призначенням. 

Надання гуманітарної допомоги здійснюється на підставі двох документів: письмової пропозиції 

донора про її надання та письмової згоди отримувача на її одержання.Крім того, для отримання 

https://academy.ssu.gov.ua/ua/49-genderna-politika-osvitnya-diyalnist
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1544-2020-%D1%80#Text
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гуманітарної допомоги необхідно підготувати Довідки про надходження у натуральній формі та подати її 

до органів Державного казначейства, а також внести зміни до кошторису в частині спеціального фонду за 

власними надходженнями [2].У свою чергу, оприбуткування гуманітарної допомоги оформлюється Актом 

приймання-передачі та, якщо необхідно, складається ще й Акт введення в експлуатацію. Це пов’язано з 

тим, що вона є безоплатним отриманням активу. 

При визнанні гуманітарної допомоги спеціально уповноважені державні органи з питань 

гуманітарної допомоги розміщують таке рішення на своєму офіційному веб-сайті, а потім направляють 

його до митних, податкових та інших державних органів [1]. Як правило, вони ведуть облік гуманітарної 

допомоги та статистичну звітність, тоді як отримувачі та набувачі здійснюють бухгалтерський облік та 

відповідну звітність. Окрім того, отримувач і набувач гуманітарної допомоги щомісячно мають звітуватися 

відповідному спеціально уповноваженому державному органу з питань гуманітарної допомоги про 

наявність і розподіл гуманітарної допомоги до повного її вичерпання. 

Для оприбуткування гуманітарної допомоги бюджетною установою необхідно, щоб виконувалися 

певні умови. Зокрема, допомога повинна бути безкорисливою, добровільною та мати цільову 

спрямованість; якщо цільова спрямованість не була визначена при її наданні, то керівник установи має це 

зробити; необхідно, щоб були відповідні первинні документи; наявність комісійного приймання та оцінки 

майна [2]. 

Первісною вартістю гуманітарної допомоги визнають справедливу вартість на дату отримання з 

урахуванням додаткових витрат або може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно 

з відповідними первинними документами [2]. 

Облік доходів від отримання гуманітарної допомоги відображається на субрахунку 7511 «Доходи за 

необмінними операціями».За кредитом – відображають одержання доходу, а за дебетом – його списання на 

фінансовий результат виконання кошторису (бюджету). 

У цілому, гуманітарну допомогу відображають наступним чином: 

1. Надходження відображаються за дебетом субрахунку 2313 «Реєстраційні рахунки» та кредитом 

субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями». 

2. Касові видатки – за дебетом субрахунку 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість» та 

кредитом субрахунку 2313 «Реєстраційні рахунки». 

3. Оприбуткування основних засобів – за дебетом відповідних субрахунків рахунку 10 «Основні 

засоби» та кредитом субрахунку 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість». Крім того, одночасно 

здійснюється запис за дебетом субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями» та кредитом 

субрахунку 5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів». 

4. Оприбуткування запасів – задебетом відповідного субрахунку запасів та кредитом субрахунку 

2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість» [3]. 

Таким чином, надання гуманітарної допомоги в умовах сьогодення є невід’ємною складовою. Тому 

необхідно приділяти значну увагу її обліку та звітності з метою коректного відображення інформації. 
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ONLINE LEARNING MEANS: VIDEO CONFERENCE PLATFORMS 

 

In modern conditions, caused by crisis situations and restrictions on visiting educational institutions, training 

has to be organized in an online format. There is an urgent need for the selection of optimal platforms for 

conducting online classes using video communication, the ability to demonstrate the speaker's screen, chat, in 

particular group, etc. 

Features of distance learning have been studied by many scientists: Terry Anderson, Cornelia M. Ashby, 

Yu. Boychuk, Lori Breslow, K. Bugaichuk, V. Bykov, Dave Cormier, T. Dumanska, N. Hnedko, V. Kuharenko, 

Michael G. Moore, L. Parshukova, Dhawal Shah, George Siemens, L. Varchenko-Trotsenko, V. Vyshnivskyi, 

Charles A. Wedemeyer and others. However, it is difficult for teachers to navigate the available list of video 
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conferencing platforms and choose the most convenient one for online learning. Therefore, the purpose of the work 

is to highlight popular video conferencing platforms as a means of supporting online learning. 

Video conferencing in the educational process is a way of organizing online lessons, methodical sessions, 

meetings and other types of educational activities using information and communication technologies, in which the 

participants of the educational process are in different places, and for the organization of communication audio, 

video communication and Internet [4]. Recently, in addition to messengers for educational communication (Skype, 

Viber, WhatsApp Messenger, Telegram, etc.), various platforms are widely used that support a non-traditional way 

of online interaction at a distance using audio and video communication: Cisco WebEx Teams, GoToMeeting, 

Google Meet, BigBlueButtonBN (on the LMS Moodle platform), Microsoft Teams, Polycom, OpenMeetings, 

Zoom, etc. 

Google Trends analysis showed that over the past 2 years, the following video conference platforms have the 

highest popularity: Zoom, Google Meet, and Microsoft Teams (Fig. 1). Based on the analysis of scientific 

sources [2-5], we will consider these platforms in accordance with the indicator of interest in them by users, in 

particular educators. 

 

 
 

Fig. 1. Screenshot of the query in Google Trends 

In the context of conducting online classes, one of the popular programs for video conferences is Zoom 

(https://zoom.us/) [1]. Its advantages include: the possibility of recording (creating a video message, recording a 

lesson); parallel use of PC and smartphone (voice broadcast when the teacher is near the blackboard, at a distance 

from the PC). After registering on the service and installing the client (or smartphone application), the user gets the 

opportunity to: start, join or schedule a conference; turn on the demonstration of your screen [3]. Currently, during 

the period of martial law in Ukraine, the limitation (40 minutes) on the duration of video conferences has been 

removed in the free version of the program. 

Among the positive aspects of using Google Meet (https://meet.google.com/), researchers single 

out (Tab. 1):  

  

https://zoom.us/
https://meet.google.com/


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

 

 

 
37 

Table 1 

Positive Aspects Of Using Google Meet 

Aspects Characteristic features 

Technical 

 high quality of communication;  

 flexibility and accessibility of work from any device (computer, tablet, smartphone, etc.), 

intuitive interface;  

 noise suppression during a video meeting;  

 high level of security (entry only with the permission of the organizer or by appointment);  

 traffic and battery saving mode;  

 availability of productive support and help center 

Didactic 

 quick exchange of information in the chat, management of it;  

 the possibility of showing the screen by several participants, controlling it, using the 

Jambord virtual board for joint work when discussing ideas, «brainstorming»;  

 inclusive support (voice prompts, screen readers and magnifiers, as well as «live» subtitles 

help users with poor hearing and vision during meetings) 

Psychological and 

pedagogical 

 parallel use of a personal computer and a smartphone; 

  visual effects and background blurring of video meeting participants;  

 integration with various calendar planning systems (for example, with Google Calendar);  

 managing their microphones;  

 uniqueness of invitation codes in Google Meet. 

 

It is worth noting that users with corporate accounts, which are provided free of charge as part of the Google 

Workspace for Education Fundamentals package, have more advantages in using the Google Meet service [2]. 

Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/uk-ua/) is not only a program for video conferencing, but a 

powerful tool for organizing educational collaboration, which comes bundled with a subscription to Office 365 [1]. 

Its functionality includes background blur, file and screen sharing, individual and group chats, screen recording, 

and tabs for better search. It is possible to organize separate rooms for working in teams, discussing group projects, 

etc. The integration of Whiteboard in Teams allows you to collaborate on a common digital canvas. 

Thus, in the conditions of distance learning, the considered video conference platforms allow organizing and 

maintaining virtual communication and cooperation between participants of the educational process in real time 

from any place in Ukraine or the world, provided there is access to the Internet. 
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕТОНАЦІЙНОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГУНА 

ПРАЦЮЮЧОГО НА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОМУ ПАЛИВІ 

 

Принципово новим напрямком у розвитку ракетно-космічного двигунобудування є розробка та 

відпрацювання двигунів, що працюють на детонаційному принципі перетворення енергії робочого тіла. 

Використання детонаційного спалювання палива дозволяє спростити конструкцію двигуна шляхом 

спрощення системи подачі палива, збільшення термодинамічного циклу та отримання вищої паливної 

економічності. Усвідомлюючи енергетичну кризу та екологічні проблеми середовища в даній роботі 

досліджується використання екологічно чистих видів палива в режимі детонаційного згоряння, що 

сприятиме підвищенню продуктивності та термодинамічної ефективності згоряння палива.  

https://www.microsoft.com/uk-ua/
https://cutt.ly/eBvDY68


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

 

 

 
38 

Метою дослідження є вирішення завдання структурного синтезу в частині вибору складу основних 

підсистем та елементів, розробка схеми, конструкції камери згорання детонаційного реактивного двигуна, 

розробка методики оцінки основних характеристик на етапі проектування, вивчення структури течії 

компонентів палива та її впливу на проходження детонаційного фронту. Для вирішення цього завдання 

нами використовувався чисельний та експертний аналіз з використанням комп’ютерних методів тестування 

ANSYS та COMSOL Multiphysics. 

Результати досліджень показують, що для детонаційного згорання екологічних видів палива потрібні 

вищі початкові масові потоки та температура, попереднє ініціювання запалювання палив до прибуття 

детонаційної хвилі потребує спеціальних умов по відношенню до механізму стабілізації детонації 

граничного циклу. Отримано залежності швидкості перетисненої детонаційної хвилі від відстані до точки 

ініціювання. Встановлено залежність розміру детонаційного осередку в циліндричній загасаючій хвилі від 

величини її швидкості. Проведені експерименти підтверджують правильність прийнятих важливих 

технічних рішень та підтверджують підвищення ефективності термодинамічного циклу в цілому на 20-30% 

в порівнянні з існуючими аналогами на дефлагмаційному горінні. 

Суттєве збільшення питомого імпульсу тяги детонаційного реактивного двигуна дає можливість 

модернізувати сучасні засоби виведення корисного вантажу на космічні орбіти за допомогою 

аерокосмічних літальих апаратів та ракетоносіїв, а у найближчій перспективі - здійснити перехід до 

найбільш економічно рентабельних повністю багаторазових засобів космічного транспортування. Даний 

напрямок є перспективним та потребує створення спеціалізованої лабораторії для робити з 

альтернативними видами палива та вогневих випробувальних стендів, для швидкого впровадження даних 

здобутків в ракетно-космічну індустрію України. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОРАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ  

АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЮДИНИ 

 

У світовій трансплантологічній практиці частіше всього використовують органидонорів-трупів. В 

України цей процес регулюється Законом «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів 

людині» (далі – Закон). Відповідно до частини 1 статті 17 Закону, вилучення анатомічних матеріалів для 

трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів дозволяється у донора-трупа після підписання акта 

констатації смерті його головного мозку або фіксації в медичній документації померлої особи факту її 

біологічної смерті [1].  

Однак, в багатьох країнах світу трансплантацію від померлої людини перешкоджають релігійні 

вірування, культурні традиції, соціальні норми та етичні принципи. 

У деяких релігіяхдіє заборона на трансплантацію анатомічних матеріалів людини. Наприклад, в 

ісламі (Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати) вилучення органів і тканин, порушить цілісність людського 

тіла, а воно має зберегтися в колишньому вигляді – для того, щоб воскреснути в Судний день.  

Зараз ставлення до цього питання поступово змінюється, насамперед завдяки кількості життів, 

врятованих завдяки пересадці. В Об'єднаних Арабських Еміратах, пересадку дозволили тільки з 2017 року, 

а у Єгипті ще в 1976 роцібуло проведено першу операцію з трансплантації органів, але опрацьованої 

правової бази, яка могла б регулювати процес, відтоді так і не з'явилося. Трансплантологія розвивалася 

повільно, тому що, у Єгипті донорство органів було табуйованою темою через релігійне та культурне 

неприйняття цієї ідеї. Але, прагнучі скоротити відставання в галузі медицини від розвиненіших країн Світу, 

єгипетський уряд у 2010 році, дозволив брати органи у померлих людей, якщо вони дали згоду за життя. 

Багато держав, що живуть шаріатом, випускають брошури, в яких намагаються пояснити 

населенню, що нічого поганого в трансплантації немає. Є навіть зведення правил, що і коли можна 

https://doi.org/10.32620/aktt.2021.4.03
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пересаджувати, а що – ні. Так, у країнах ісламу органи людини, у якої лікарі зафіксували смерть мозку, 

пересаджувати не можна, доки у нього не зупиниться серце. 

Цікавим фактом є те, що у високотехнологічній країні, як Японія, через культурні причини, рівень 

донорства органів з померлої людини значно нижчий, ніж у західних країнах. Це пов’язано з тим, що в 

країні немає поширення практики пожертвування органів у разі смерті мозку, раптової загибелі тощо. 

Одночасно з цим, Японія є лідером у світі з пересадки органів від живого донора. 

Сучасна медицина демонструє вражаючі досягнення з пересаджування органів, дякуючи чому 

продовжено життя тисячам людей. Але достатньої кількості органів для задоволення потреб хворих людей 

не вистачає. Це стимулює вивчати питання про використання органів, тканин, клітин від тварин 

(ксенотрансплантація). Однак, із застосуванням цієї технології постає ряд додаткових етичних проблем. 

Дослідження щодо ксенотрансплантації породило суперечки з боку релігії й соціальних уявлень про 

людську гідність. 

За Рекомендацією Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Про ксенотрансплантацію» у 

статті 5 зазначається, що ксенотрансплантація не повинна проводитись в державах-членів без розв'язань, 

виданих достовірним державним органом відповідно до положень. У законодавстві Україні зазначено, що 

відповідно до частини 1 статті 18 Закону, пересадка людині органів та інших анатомічних матеріалів 

тварини забороняється [1].  

Щодо листа-очікування трансплантації органу в Україні, можна зазначити наступне. Держава 

забезпечує рівні умови отримання органів пацієнтами та закладами охорони здоров’я. Статус екстреності 

трансплантації регулюється Порядком розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар 

донор-реципієнт, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 лютого2021 року 

№293. Показники оцінюються за балами, критерії нарахування яких встановлюються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. 

Пошук пар донор-реципієнт здійснюється під час кожного формування відомостей щодо органа у Єдиній 

державній інформаційній системі трансплантації органів та тканин в автоматичному режимі [3].  

За порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини 

передбачена кримінальна відповідальність встановлена статтею 143 Кримінального кодексу України [2]. 

Отже, для вирішення проблем з нестачею анатомічних матеріалів людини в Світі активно розвивається 

напрямок створення імплантатів на основі розумних матеріалів. Створення штучних органів, в майбутньому 

вирішить проблеми не тільки з нестачею органів для трансплантації, а й низьку моральних проблем.  
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ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯТОРІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

На сьогоднішній день, звертаючи увагу на ситуацію яка відбувається в країні, повноцінно провести 

заняття зі здобувачами освіти іноді буває важко у зв’язку зі специфікою деяких предметів. Оскільки не всі 

вміють на практиці виконувати певні дії які охарактеризовані переліком компетенцій до відповідної 

спеціальності.  

Як приклад можемо розглянути навички по збірці легкового транспорту, коли здобувач освіти не має 

у себе реальної робочої машини і не вміє з нею відповідно працювати, для такої проблеми можна 

розробляти певні симулятори, які будуть ґрунтуватися на основах збірки автомобіля по певних групах 

(наприклад ходової або гальмівної системи). Тоді, використовуючи симулятор здобувачі освіти зможуть 

частково дослідити будову та нюанси транспорту.  

Також, симулятори можна використовувати не тільки для технічних спеціальностей, а і до наприклад 

економічним. Одним з відомих симуляторів в економічній сфері є гра на основі квадрату грошового потоку 

відомого бізнесмена та інвестора Роберта Кійосакі під назвою «Грошовий потік». Оскільки виділяли що 

квадрат грошового потоку – це простий інструмент, який допоможе зрозуміти та оцінити перспективи та 

напрямки розвитку.  

А, що розуміють детальніше під даним квадратом? Виділяють чотири грані квадрату (рис. 1). 
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Кійосакі ділить свій на чотири типи. Ліворуч – «дохід», праворуч – «пасив». Яка різниця? У першому 

випадку ви працюєте за гроші, а в другому гроші працюють на вас.Тому на основі даного симулятора 

здобувачі освіти підвищують свою фінансову грамотність та самовдосконалитися з економічних аспектів. 

Тому, в нинішніх реаліях потрібно більше часу приділяти створенню різноманітних симуляторів для 

покращення навчального процесу з різноманітних дисциплін та спеціальностей. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА У ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ 

 

Стаття зосереджує увагу на описані тенденції і проблеми розвитку STEM-освіти у сучасних умовах, 

розвиток світової системи технічної освіти в епоху глобалізації та розлядає метод проєктів як засіб 

мотивації у здобувачів освіти і особистісно орієнтованого навчання у сучасних закладахосвіти. У статті 

представлені як структура виконання проєкту у команді, так і послідовність освітнього процесу за методом 

проєктів. Беручи до уваги молодість самої науки про управління проєктами, відсутність узагальненого 

досвіду і методик викладання з проєктногоменеджементу в освіті, обгрунтовується власний підхід до 

методичного забезпечення і супроводу даного напрямку. Ключові слова: проєктний менеджмент, метод 

проєктів, STEMосвіта, управління проєктами.  

Постановка проблеми. Управління проєктами саме як діяльність із досягнення поставлених цілей і 

завдань проєкту є сьогодні актуальною компетенцією технічних працівників. Потреба у відповідних 

фахівцях, на наш погляд, формується з двох основних джерел: як наслідок нарощення кількісної та якісної 

підготовки, що займаються різноманітними видами діяльності у сфері виробництва та сервісі, а також за 

рахунок бурхливого розвитку спеціалізованих компаній, що діють на ринку інноваційних послуг, 

рекламних та промо-агенцій, центрів та інституцій технологічних досліджень тощо. Проте спільною рисою 

діяльності у будь-якій сфері є її проєктний характер. Дизайн нового бренду чи атрибутів продукту (його 

властивостей, упаковки, етикетки), розробка та реалізація інноіваційних ідей, проведення досліджень, 

здійснення промо-акції, виведення на ринок нового продукту чи послуги start-up – все це можна вважати 

проєктами, а саму технологічну діяльність проєктно-орієнтованою, тобто такою, яка здійснюється у 

форматі проєктів. Будь-яка з перелічених вище активностей підпадає під визначення проєкту як обмеженої 

у часі діяльності, що має унікальний характер, потребує виокремлених ресурсів та бюджету для отримання 

визначеного кінцевого результату, що має цінність для клієнта [1].  

Ключовим чинником успіху проєктного управління є наявність чіткого, заздалегідь визначеного 

плану, мінімізації ризиків і відхилень від плану, ефективного управління змінами. Життєвий цикл проекту – 
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це послідовність етапів виконання проєкту, яка задається згідно з потребами управління даним проєктом. 

Життєвий цикл управління проєктом складається з п'яти груп процесів управління: ініціація проєкту, 

планування, організація виконання, контроль виконання і завершення проєкту [2; 34]. Аналіз останніх 

джерел і публікацій. Що ж таке проєктний менеджмент і які бази знань існують для формування 

відповідних компетенцій у використанні його методів та інструментів, еволюція теорії і практики 

проєктного управління переконливо засвідчують, що на сучасному етапі це окрема сфера управлінської 

науки. Відповідні компетенції повинен мати спеціаліст із технічною підготовкою. Саме тому проєктний 

менеджмент як окрема дисципліна знаходить активне застосування у технічній освіті.  

Основним завданням модернізації стає підвищення доступності, якості та ефективності української 

освіти, самоактуалізація особистості на основі усвідомлення особливостей власного ставлення до світу і 

себе в цьому світі. При цьому традиційний підхід до навчання не дозволяє створювати реальні умови для 

якісного вирішення зазначеного завдання, тому залучення здобувачів освіти у активну пізнавальну 

діяльність має бути забезпечено залученням нових освітніх засобів (методик, викладацьких 

технологій [3; 15]), що сприяють розкриттю кожної особистості, креативного ставлення до можливостей 

власного пізнання. Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з таких технологій є метод 

проєктного менеджменту, що сприяє актуалізації критичного мислення, розвитку вмінь конструювати свої 

знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, аналізувати отриману інформацію, самостійно висувати 

гіпотези, приймати рішення, формувати навички пізнавальної, творчої діяльності.  

Сучасна класифікація багатофункціональних навчальних проєктів виходить з переважної діяльності 

здобувачів освіти :  практико-орієнтований проєкт, який орієнтований на соціальні інтереси учасників або 

зовнішнього замовника. Характерна різноманітна палітра: від навчального посібника до пакету 

рекомендацій із відновлення економіки країни. Такий проєкт вимагає добре продуманої структури, навіть 

сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням функцій кожного з них і участь кожного в 

оформленні кінцевого продукту;  дослідницький проект. Дослідження будь-якої проблеми за всіма 

правилами наукового дослідження з обґрунтуванням актуальності обраної теми, позначенням завдань 

дослідження, обов'язковим висуненням гіпотези з подальшою її перевіркою, обговоренням отриманих 

результатів: використання методів сучасної науки - лабораторний експеримент, моделювання, соціологічне 

опитування та ін.  інформаційний проєкт: збір і обробка інформації по значущій проблемі з метою її 

аналізу, узагальнення та презентації широкої аудиторії (стаття у ЗМІ, інформація у мережі Інтернет);  

творчий проєкт. Такі проєкти не мають детально відпрацьованої структури спільної роботи учасників, 

характеризуються максимально вільним і нетрадиційним авторським підходом до вирішення проблеми і 

оформлення результатів. Кінцевий продукт такого проекту – альманах, репортаж, стаття, альбом, web-сайт 

тощо. Цей метод орієнтований на самостійну діяльність здобувачів освіти, передбачає вирішення 

конкретної проблеми шляхом використання як різноманітних засобів навчання, так і інтегрованих знань, 

умінь з різних галузей науки, техніки, технологій. Проєкти повинні мати реальне завершення. У разі 

теоретичної проблеми – конкретне рішення, в разі практичної проблеми – конкретний результат, готовий до 

впровадження.  

Висновки. Отже, метод проєктного менеджменту, в основі якого міститься ідея націленості на 

результат, який можна осмислити і застосувати в реальній практичній діяльності, стає все більш 

популярним в українській технічній освіті. Здатність проєктувати істотно розширює суб'єктивні можливості 

здобувачів освіти, змінює розуміння власних можливостей. Саме в цьому полягає основна суть проектної 

діяльності як освітньої технології. Крім того, розвиваються такі компетентності: вміння працювати з 

інформацією, уміння міркувати, робити висновки, вміння приймати рішення, працювати в команді.  
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