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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕДІА 
 

У зв’язку з мінливістю суспільних процесів у світі, постійними змінами й трансформаціями, що 

породжують нові виклики, суспільство та окремі інституції мають шукати нові рішення, аби долати наявні 

проблеми й попереджати виникнення нових. Не оминають такі виклики й медіа. Утримувати увагу споживача 

медіаконтенту, зацікавити та залучати до суспільних процесів стає дедалі складніше. Відповідно медіа 

тестують різноманітні формати та інструменти для взаємодії з аудиторією, зокрема й ігрові технології. 

Актуальність зазначеної проблеми підтверджується низкою статей, дисертаційних досліджень та 

наукових праць. У праці Загорулько Д. І. «Робота редакції інтернет-ЗМІ над гейміфікованим контентом» 

(2018) розглянуто технологію роботи редакції Інтернет-ЗМІ над виробництвом гейміфікованого контенту, 

виокремлено етапи ефективного робочого процесу редакції щодо розробки гейміфікованого медійного 

продукту і від вибору теми до поширення готового продукту [2]. 

Микитів Г. В. у статті «Формування пізнавальної діяльності читачів засобами гейміфікації в дитячих 

журналах» (2020) узагальнює наукові підходи до тлумачення дефініцій «гейміфікація» та «ігрофікація», 

акцентовано на їх недостатньому дослідженні в сучасному теоретичному дискурсі [3]. У праці «Гра як 

інструмент медіамаркетингу» (2016) Мудрої І. М. розглянуто роль ігор, які проводять редакції на сторінках 

газет як засіб покращання комунікації з аудиторією, збільшення тиражів видань [4]. Ольга Тріщук та 

Надія Фіголь у праці «Ефективність застосування гейміфікації як способу привернення уваги в електронних 

медіа» (2019) структурують етапи становлення гейміфікації як соціального й культурного явища та наукового 

терміну, визначають основні сфери впровадження гейміфікації, визначають критерії, за якими засоби подання 

матеріалу можна було б однозначно віднести до засобів гейміфікації [5]. 

У науковій статті «Іграізація медіапростору в сучасній науковій інтерпретації: зарубіжний досвід» 

(2018) Олена Порпуліт окреслює потенціал гейміфікації медіапростору з урахуванням процесів конвергенції 

та глобалізації, характерні для сучасного стану розвитку суспільства, з’ясовує основні напрямки аналізу 

поняття «гейміфікація» у медіадослідженнях останніх років, оцінює переваги та обмеження впровадження 

ігрових елементів у соціальних мережах. Її погляд ґрунтується на гейміфікації медіа як одному зі способів 

вирішення ключової дилеми новітніх медіа: як ініціювати взаємодію. 

Рауль Феррер Коніль у праці «Гейміфікація журналістики» (2015) вивчає нові моделі донесення новин 

до громадськості, щоб підвищити рівень читацької аудиторії та залучення користувачів, а також 

зосереджується на майбутньому журналістики та медіа, а також на потенційних перевагах і небезпеках 

гейміфікації журналістики [6]. Стаття має на меті подолати розрив між гейміфікацією як новою практикою 

розповсюдження новин і ще невивченою сферою. 

Грунтовною працею в межах дослідження є дисертаційна робота Безчотнікової А. О. «Відеоігри в 

системі соціальних комунікацій» (2019), яка у дослідженні ставить за мету визначити специфіку, типологію та 

способи застосування відеоігор у галузі соціальних комунікацій [1]. Безчотнікова А. О. акцентує на 

використанні потенціалу відеоігор як рекламного майданчика, дослідження ефективності гейміфікації для 

формування когнітивних, емоційних та соціальних мотиваторів у внутрішньокорпоративних комунікаціях, 

впливу на поведінку людини в цілому, аби результативно застосовувати комунікаційний потенціал відеоігор у 

рекламних та PR-практиках. 

Окреслені наукові роботи є безумовно цінними для аналізу застосування ігрових технологій в медіа, 

проте більшість існуючих наукових праць є надто узагальненими і розглядають здебільшого ігри як вид 

соціальних комунікацій, аніж через аналіз інструментарію ігрових технологій, або ж наукові роботи стосуються 

використання ігрових інструментів в контексті медіа у застосуванні гейміфікації у соціальних мережах, проте 

не досліджують комплексно питання використання ігрових технологій в медіа та їх ефективності у взаємодії з 

медіаспоживачем. Отже, дана тематика потребує більш ґрунтовного аналізу та дослідження. 
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ВПЛИВ COVID-19 НА ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Пандемія Covid-19 вплинула на весь світ. Людство було змушено дотримуватись самоізоляції через 

швидке розповсюдження страшного вірусу, що призвело до зменшення активності або й зовсім до її 

відсутності. Рухливий спосіб життя – це головна складова міцного здоров’я,тому імунітет населення всіх 

країн світу стрімко впав. Також, важливою проблемою стало те,що вірус має дуже негативні наслідки 

майже на всі системи людини. Після вірусу організму потрібно багато часу та сил на відновлення. В цьому 

можуть допомогти фізичні вправи.  

Мета дослідження. Дослідити, як коронавірусна хвороба вплинула на заняття фізичною культурою, 

визначити головні особливості для підтримки здоров’я під час пандемії, надати рекомендації для складання 

комплексу вправ для відновлення після Covid-19. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури. 

Результати дослідження. Коронавірусє не лише збудником багатьох проблем із здоров’ям, але й 

фактором загострення наявних захворювань. Перше, на що впливає Covid-19 – дихальна система, 

найслабкішою ланкою якої є альвеоли. Саме там формується запальний процес, що призводить до 

пневмонії [1, с. 55-56]. 

Для підготовки альвеол та дихальної системи в цілому потрібно підготувати комплекс вправ,які 

спрямовані на активізацію м’язів грудної клітини та шиї,а також на збільшення об’єму легенів. В 

останньому допоможе дихальна гімнастика. Треба зауважити,що дихальні вправи при Covid-19 мають деякі 

особливості. Звертати увагу потрібно саме на вправи на поліпшення вентиляційної функції легенів за 

рахунок рухливості грудної клітини та діафрагми [4, с. 77]. Саме через це дуже відома вправа з надуванням 

повітряної кульки не є дієвим. Кращою вправою буде дихання через пластикову трубочку. Для цього 

потрібно в пляшку набрати води та видихати повітря в неї через трубочку.  

Ми можемо зазначити,що навіть найлегші вправи людина повинна виконувати виходячи із своїх 

можливостей та самопочуття. Хоч дихальну гімнастику можна робити навіть лежачи у ліжку,але це не 

значить,що ви відразу повинні 20 хвилин дути в пляшку. Потрібно робити спочатку трішки, даючи 

звикнути організму,а вже далі поступово збільшувати час виконання [2, с. 73]. Але краще за все робити 

дихальну гімнастику не рідше 2-3 разів на день по 10 хвилин,це золота середина.  

Коронавірус впливає на мотор нашого організму – на серце. Спостереження показали, що у пацієнтів 

з тяжким перебігом COVID-19 часто підвищується біомаркер у крові, що вивільняється зруйнованими та 

вмираючими клітинами серцевого м’яза [3]. В цьому випадку допоможуть аеробні вправи – це будь-яка 

фізична активність високої інтенсивності, яка підтримує ваш пульс у межах одного рівня протягом 

тривалого періоду. До них відносять біг,стрибки, плавання та інші вправи,які змушують серце битись 

швидше. Ці вправи гарно впливають не лише на роботу серця,а й на дихальну систему. Також,вони 

допоможуть уникнути або позбутись задишки,яка дуже характерна для Covid-19. 

Після коронавірусу в людей спостерігається вічна слабкість,яка супроводжується запамороченням 

голови та потемнінням в очах. Це не дивно,оскільки організму потрібен час на відновлення після перебігу 

хвороби. Для скорішого процесу відновлення та для допомоги організму потрібно робити вправи для 

реабілітації. 

В наш час гостро постає проблема,що в закладах освіти не приділяється достатньої уваги хворим 

та/або ослабленим учням [5, с. 9-10]. Частіше за все це виникає через недостатню кількість знань 

вчителя,через неспроможність створити унікальний комплекс та методику для окремих учнів та через 

незацікавленість самих учнів. Час йде, нас охоплює швидка модернізація та не менш швидкі зміни, за 

якими інколи ми не встигаємо, але потрібно пристосовуватись до нового. Звичні методики вже застарілі, 

потрібно їх переробити та приділити особливу увагу вправам для реабілітації учнів та здобувачів вищої 

освіти у час пандемії.  

Активний та здоровий спосіб життя – найкращий метод для реабілітації. Люди,які дуже рухливі, 

зазвичай менш чутливі до захворювань,їх організм краще бореться з інфекціями та швидше відновлюється. 

Фізична активність збільшує захисні можливості організму. Американські вчені прийшли до висновку, що 

ті, хто регулярно мав фізичні навантаження, легше перенесли захворювання через зараження 

коронавірусом. 
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Фізична активність повинна бути в міру,оскільки надмірне навантаження призводить до негативних 

наслідків,які підривають наш імунітет. Тож, потрібно підібрати індивідуально комплекс вправ та їх 

кількість. Кожна людина – унікальна, зі своїм рівнем підготовки та зі своїми проблемами зі здоров’ям.  

Тож, найкращим методом буде індивідуальний підхід до кожного учня, відштовхуючись від його 

особливостей. Але час на заняття фізичною культурою в закладах освіти є обмеженим, через що вчитель 

навіть при великому бажанню не може приділити увагу всім. Вихід із цієї ситуації – розробити 

універсальний комплекс вправ,який не буде мати великих обмежень, а особливі вправи для учнів,які 

допоможуть саме їхньому організму – залишити на самостійне вивчення.  

Таким чином,на заняттях фізичною культурою при роботі будуть всі, витрачаючи на це певний час, а 

самостійна робота допоможе учням зміцнити саме своє здоров’я та збільшити свою рухомість за рахунок 

того,що час на виконання самостійних вправ додається до загального часу активності. При цьому, вчитель 

вкладається в час, відведений на заняття фізичною культурою,але й приділяє увагу індивідуальним 

особливостям учнів.  

Важлива порада вчителя до учнів – це ходити. Прогулянка по свіжому повітрі 30 хвилин в день – це 

перший крок до швидкого відновлення.  

Висновок. Проаналізувавши науково-методичну літературу, ми можемо зробити висновок, що при 

складанні навчального плану викладачі повинні звертати увагу саме на ті вправи, які допоможуть зміцнити 

здоров’є та допомогти відновитись після перебігу хвороби,а також давати рекомендації для самостійних 

тренувань,оскільки рухова активність дуже важлива на кожен день. 

 
Джерела 

1. Жушма М. А. Необхідність занять фізичною культурою під час пендемії COVID-19. Матеріали Регіональної наукової інтернет-конференції 

«Актуальніпроблемифізичноговиховання та спорту в сучаснихумовах»: збірникнауковихпраць. ДНУ ім. О. Гончара. Дніпро, 2020. С. 55-58. URL: 

https://www.dnu.dp.ua 

2. Мужичук В. О., Дугіна Л. В., Без’язична О. В. Фізична терапія при негоспітальній пневмонії. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі 

технології. No 5(2). Харків, 2020. С. 72-75. URL: http://journals.uran.ua/frir_journal/issue/view/12500/6670. 
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педагогічного університетуімені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Випуск 8 (128). Київ, 

2020. С. 75-78.URL: https://spppc.com.ua/index.php/journal/article/view/259/250 

5. Гаврил М. В. Виникнення та розвиток фізичної реабілітації. Засоби оздоровчо-лікувальної фізичної культури. Необхідність занять фізичною 

культурою під час пандемії COVID-19. Матеріали Регіональної наукової інтернет-конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в 

сучасних умовах»: збірник наукових праць. ДНУ ім. О. Гончара. Дніпро, 2020. С. 9-12. URL: https: //www.dnu.dp.ua.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Упродовж останніх років у Київському університеті імені Бориса Грінченка проводиться активна 

робота щодо розвитку цифрової компетентності викладачів і здобувачів вищої освіти. Цей процес 

покликаний покращити взаємодію за допомогою різноманітних цифрових інструментів та поглибити 

розуміння, які засоби професійної співпраці доречні у контексті викладання і навчання. Особлива увага 

приділяється опануванню викладачами університету інноваційних технологій навчання: ігор,тренінгів, 

кейсів, веб-квестів, проєктної діяльності, креативних технік, елементів дистанційного навчання, тому що 

саме вони сприяють розвитку базових та ключових компетентностей здобувачів освіти, формують 

необхідні для майбутнього фахівця вміння і навички, створюють передумови для готовності впроваджувати 

набуті компетентності в реальну практичну діяльність.  

У нормативних документах освітні інновації трактують як новостворені (застосовані) або вдосконалені 

освітні, навчальні, виховні, психолого-педагогічні та управлінські технології, методи, моделі, продукція, 

освітні, а також технічні рішення у галузі освіти, що істотно підвищують якість, результативність та 

ефективність освітньої діяльності [2]. Педагогічна технологія визначається ЮНЕСКО як системний метод 

створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахування технічних і 

людських ресурсів в їх взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти [3]. 

На основі аналізу досвіду провідних фахівців у галузі педагогічної інноватики було з’ясовано, що 

особливої популярності у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін в умовах змішаного 

навчання набуває технологія ед’ютейнмент (educatio+entertainment). Впродовж останніх років даній 

технології приділяється неабияка увага, оскільки вона сприяє не тільки задоволенню інтересів здобувачів 

вищої освіти, а й забезпечує підвищення якості освітньої діяльності.  

https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/202/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85.pdf
http://journals.uran.ua/frir_journal/issue/view/12500/6670
https://spppc.com.ua/index.php/journal/article/view/259/250
https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/202/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85.pdf
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Мікела Еддіс, професорка університету Бокконі (Італія), визначає едьютейнмент як специфічну 

діяльність, що ґрунтується на одночасному навчанні і задоволенні власної цікавості. На думку автора, 

сутність технології едьютейнменту криється у поєднанні розважальних прийомів, методів інтерактивного й 

активного навчання, мотивації до пізнання та взаємодії [4, с. 1]. Шерон Де Варі, професор університету 

Палм-Біч Атлантік (США), вважає, що едьютейнмент – це ефективний баланс між інформацією, 

мультимедійними продуктами, психологічними прийомами і сучасними технологіями [4, с. 36]. 

Таким чином, використання технології ед’ютейнмент у процесі викладання психолого-педагогічних 

дисциплін у форматі змішаного навчання сприятиме: 

 творчій самореалізації студентів; 

 підвищенню мотивації до навчання; 

 розвитку та збагаченню інтелектуальних здібностей студентів; 

 надасть змогу поєднати розважальні прийоми, методи інтерактивного навчання та інноваційні 

технології; 

 формуванню необхідних навичок пошукової та дослідницької діяльності; 

 покращенню групової співпраці студентів та розвитку комунікаційних умінь; 

 підвищенню ступеня цифрової грамотності. 

 
Джерела 

1. Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі: колективна монографія / за заг. редакцією Г. Л. Єфремової. Суми: Вид-во СумДПУ імені 

А. С. Макаренка, 2020. 444 с. 

2. Закон України «Про вищу освіту» URL: http://surl.li/jhtp (дата звернення: 02.12.2022). 

3. Педагогічні технології в підготовці вчителів: навчальний посібник / за ред. І. Ф. Прокопенка. 3-є вид., доповн. і переробл. Харків: ХНПУ, 2018. 57 с. 

4. Addis, M. New technologies and cultural consumption. Edutainment is born. Bocconi University, 2002. 13 p. 
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

 

Сучасна поліція має використовувати достатню силу та методи, щоб забезпечити безпеку людей, 

уміти розрізняти небезпечні ситуації та в усіх випадках діяти без зволікань, керуючись нормами етики. 

Функціональні обов’язки поліцейського здатна виконувати тільки людина яка має високу відповідальність 

за наслідки та результати своєї службової діяльності, володіє всебічними знаннями, практичними 

навичками та професійно важливими якостями, набутих на спеціальній підготовці працівників. Саме це 

забезпечує професійну підготовку поліцейського до ефективного виконання складних та часом дуже 

небезпечних завдань. 

Фізична підготовка у органах внутрішніх справ повинна гарантувати збереження здоров’я, творчої і 

трудової діяльності, загальний розвиток фізичної підготовленості, професійний і важливих умінь та 

навичок працівників, необхідних для виконання оперативно-службових обов’язків. 

Здатність органів (підрозділів) громадської безпеки протистояти фізичному тиску, не погіршуючи 

свою ефективність під час виконання службових обов’язків, є одним із «китів», на яких тримається вся 

правоохоронна система. 

Фізична підготовка – це комплекс заходів, направлений на формування та удосконалення рухових 

навичок та умінь, розвиток фізичних здібностей і якостей працівника поліції з урахуванням особливостей 

його професійної діяльності. 

До системи фізичної підготовки належать: 

 загальна фізична підготовка; 

 тактика особистої безпеки та самозахисту; 

 масові фізкультурно-спортивні заходи та секційні заняття з видів спорту. 

Метою загальнофізичних вправ є збереження здоров’я та зміцнення організму, підвищення рівня 

загальної працездатності, оптимізацію фізичного та психічного стану, загартовування організму, 

формування звички до постійних занять спортом і здатність переносити великі фізичні навантаження, 

усунення недоліків у фізичній підготовці та цілеспрямований розвиток окремих фізичних якостей, корекцію 

особливостей будови тіла. 

Загальна фізична підготовка поліцейських складається з комплексу гімнастичних й легкоатлетичних 

вправ. Метою занять з гімнастики є розвиток сили, спритності, швидкості, витривалості, орієнтації в 

просторі, координації рухів, стройової виправки. 

http://surl.li/jhtp
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Варто зазначити, що напрямок досліджень більше уваги приділяє практичній підготовці, проведенню 

спеціального фізичного виховання у поєднанні з сучасною тенденцією «розвитку» злочинності. Підготовка 

поліцейських в рамках фізичної підготовки має відповідати завданням, які постають перед поліцейськими 

безпосередньо в практичній діяльності. 

Витривалість швидкісних та силових якостей, дає можливість переслідувати правопорушника і 

перевагу в силовому протистоянні під час його затримання, в тому числі з подоланням природних й 

штучних перешкод. Навички самоконтролю за своїм фізичним станом й станом здоров’я у процесі 

виконання фізичних навантажень. Практичних навичок використовування прийомів самозахисту, а також 

особистої безпеки та фізичного впливу. Діяльність поліцейських часто пов’язана із затриманням озброєного 

злочинця, нестачею інформації та часу для прийняття правильних рішень, постійною зміною обставин, 

несподіваними діями затриманого та іншими стресовими факторами, які часто можуть виникати в 

екстремальних ситуаціях. 

 
Джерела 

1. Нестерук Ю. В., Воєвода І. А. Сучасний стан та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту у правоохоронних органах України на шляху 

євроатлантичної інтеграції України. Національний університет оборони України ім. І. Черняховського; за заг. ред. В. І. Свистун, О. В. Петрачкова. К.: 

НУОУ, 2017. С. 71-73. 

2. Дідковський, В. А. Критерії та показники спеціальної фізичної підготовки майбутніх офіцерів національної поліції України. Підготовка поліцейських 

в умовах реформування системи МВС України: збір. наук. праць V Міжнар. наук.-практ. конф. Харків: Вид-во ХНУВС, 2020. С. 143-147. 

3. Про фізичну культуру і спорт: закон України від 24.12.1993 р. № 3808-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 14, С. 80. 

4. Селюков В. С., Кушніренко Р. О., Константинов Д. В. Фізичне виховання як напрям підготовки поліцейських в Україні. Порівняльно-аналітичне 

право. 2018. № 4. С. 338-340. 

5. Ануфрієв М. І., Бутов С. Є., Гіда О. Ф. Решко С. М. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ: Навч. посібник / 

Заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва та Є. М. Моісеєва. К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. 338 с. 
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ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОРДІВ 

 

Останнім часом стала актуальною проблема визнання нових державних утворень. Серед науковців з 

міжнародного права активно почали обговорюватися деякі проблеми – основні критерії визнання держав; 

політичні та правові аспекти виникнення нової держави як суб’єкта міжнародного права; яким чином впли-

ває на статус нової держави часткове визнання її міжнародною спільнотою. Актуальність цих питань 

пов’язана також з тим, що невизнані держави є невід’ємним і важливим елементом сучасних геополітичних 

трансформацій. 

Аналізуються проблеми визнання невизнаних або частково визнаних держав з боку міжнародної 

спільноти, наголошується на необхідності вироблення єдиних принципів щодо інституту визнання 

новостворених держав, а також розглядаються можливі критерії, відповідно до яких, нові держави можуть 

розраховувати на визнання їх міжнародним співтовариством. 

Взагалі вчені виокремлюють декілька теорій, проте існує дві основні теорії щодо сутності та 

юридичного значення визнання держав: конститутивна і декларативна [1, c. 122].  

Конститутивна теорія передбачає, що нова держава стає суб’єктом міжнародного права лише 

внаслідок визнання її іншими державами. Відповідно до декларативної теорії – держава отримує 

міжнародну правосуб’єктність самим фактом свого існування, а визнання лише констатує зазначену право-

суб’єктність. Міжнародно-правове визнання, зазвичай, має дві форми: de-jure і de-facto [1, c. 125-126]. 

Наразі перед міжнародною спільнотою постає питання про визнання новоутвореної держави.З однієї 

сторони, можна розв’язати гуманітарні проблеми на відповідній території; надати гарантії безпеки новим 

державам; країни, які визнали нові державні утворення. З іншого боку, визнання нових держав може 

призвести до нестабільності держав. В. Дівак вважає, що «…поява нових держав – це нові проблеми й 

«головний біль» для міжнародної спільноти: визнавати чи не визнавати, співпрацювати з новими урядами 

чи ні. [2, c. 67]. 

Т. Далявська вважає, що нове державне утворення, що претендує на самостійне існування, повинно 

мати контрольовану новим урядом певну територію (кордони) й бути здатним її захищати. Також нова 

держава не може мати територіальних претензій до сусідніх держав. Новостворена держава повинна мати 

власний уряд, здатний належно виконувати основні гуманітарні функції: фінансування системи охорони 

здоров’я, освіти, життєзабезпечення населення, надання правової допомоги тощо [3, c. 89-90]. 
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Отже, неоднозначне співвідношення даних принципів, яке надало можливості схилятися у бік 

забезпечення інтересів певної держави, ускладнило розв’язання проблем, пов’язаних із визначенням 

подальшої долі нових держав, зокрема їх визнання. Також нині відсутні чіткі критерії, які б визначали, за 

яких умов нова держава може бути визнана або не визнана міжнародним співтовариством. Тому вважається 

за доцільне розробити конкретні та об’єктивні критерії міжнародного визнання нових держав задля 

уникнення прогалин у міжнародному законодавстві. 
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The article deals with the evolutionary transition from the unipolar international system to a decentralized 

polycentric model 21st century. The current state of the international system is often described as transitional. Its 

main characteristics can be regarded as diffusion of the hegemony of the U.S. and Euro-Atlantic institutionalized 

community, expansion of asymmetric relations and growing influence of countries with dynamically emerging 

markets once considered as a hopeless periphery. The author assumes that in the mid-term determination of new 

«rules of the game» will be one of the major international problems focusing attention to the necessity of more solid 

basis for communication between the major international actors and integration entities. The research includes 

methods of systemic and political analysis allowing to specify changes in the international system, stages of its 

evolution and trends reflecting the development of new forms and elements of international interactions. 

The period after the collapse of the USSR was marked by the destruction of the bipolar structure of 

international relations. Bipolar international system is widely recognized as a real model that existed in the recent 

past and defining the nature of international relations during the Second World War. Instead, the post-Soviet 

collapse interpreted in Ukrainian scientific and political literature, mostly as day post bipolar or globalization. For 

characterization of the regional processes that took place after the 1989-1991 sometimes used definition of «post-

communist» or «intersystem» transformation. 

The use of such formulations as analytical categories generally indicated unwillingness definition clearer 

definitions and structural generalizations or form was finding the transition state of the international system. Chance 

of a practice can be considered justified, since the direction of change, as well as their dynamics is indicated varied 

trends in individual countries, regions and international relations in general. However, since 1994, in the scientific 

and political literature dominated by recognizing the leading role of the U.S. in international relations as a leader, 

hegemony, or the center of a new international system of imperial [1, с. 27-30]. 

However, a simple statement of the dominant role of the U.S. as the most important state post-bipolar world 

was not enough to explain the nature of the evolutionary processes that have taken place over the past two decades, 

including the nature of the interaction of international relations at the level of states, international organizations and 

non-state actors level.Modern political science requires a clearer conceptual analysis and interpretation of trends in 

the evolution of the international system, predict its probable structure and configuration. In this sense, primary 

attention is to assess the role of the great powers and leading integration groupings, trends and progress of their 

interaction influences the formation of international rules and norms. Of fundamental importance is the analysis of 

objective factors that determine the role of different actors in multilateral international relations and processes that 

are usually identified with polarity factors (ability to influence, to ensure implementation of their own interests and 

determine or influence the formation of «rules»). 

Relaxation tools strict U.S. dominance in the international system clearly contributes to a gradual 

redistribution of weight and influence among the leading actors in the international system. In Western political 

theories of evaluation capacity of various actors – states and integration groups – to influence the trend of 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_105_85
http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2016_3-4_25
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international cooperation sets forth authorities, measurable based on three main factors: the availability of resources 

and the «capacity factors», including the power and economic; ability control of other actors; presence of structural 

elements of power and influence (i.e. the ability to influence the international law, international regimes and 

establish «rules of the game», which should follow other states and international entities) [2]. 

Polarity, determined by the division of power – factor in international relations, is a structural feature of the 

international system. In the most general terms, this criterion allows to characterize the nature of the international 

system at any time. System methodology using typological features at least three or four kinds of system 

organization, including unipolar, bipolar, and multipolar three-way that are derived from the distribution of power 

and influence at the regional and global levels. Yet it does not deny the possibility of a more detailed typological 

assessments and gradations within these systems.Major contemporary political theory allows predicting two 

potential options for the 21st century world order. The first one is represented by the concept of multipolarity, 

whereby international relations will polycentric nature that determined the coexistence of sufficiently large group of 

associations and integration prone to form independent positioning. Outlined trend is the creation of regional 

integration entities using different interaction models to mitigate the effects of the global economic crisis and prefer 

specific, tailored to your needs development strategies [2]. 

The second option is equated with the concept monopolar or mononadderzhavnosti. It can be implemented 

in the form of inertial model system of designated conservation priority control of the U.S., EU and their allies on 

the world of international political processes, or as a trend «diffusion of power» marked loosening the dominance of 

the United States and Euro-Atlantic structures. Unipolar diffusion model probably accompanied reformat 

mechanisms of decision-making in international organizations and existing multilateral structures focal character 

for a long time were under the direct control and still remain largely dominated by the U.S., EU and Japan. 

Expression with the onset of the global financial crisis assumption of inevitable decline of the dominant role of the 

Euro- American system kernel is still only partly justified. Although there has been increasing throughout the world 

items autonomous, more independent behavior of medium potential regional powers, the U.S. and EU countries 

retain significant advantages both in terms of economy and finance, and other areas to ensure their technological 

advantages, military dominance, as well as significant technological, political and regulatory influence. 

After the collapse of the bipolar world order model essential feature of international processes was clearly an 

evolutionary way to change that marked the transition between different states of the international system. In terms 

of methodology of system analysis, the historical experience of international relations makes it possible to interpret 

the international system transition from one state to another as a result of crises that result in the termination of the 

usual conditions of interaction between the major parties. For events in 1989-1991 systemic crises often occur as a 

result of major European and world wars that led to view the balance of power between the great powers. This war 

on the periphery, which did not significantly affect the stability and security of the leading actors of the 

international system, regarded as a local phenomenon. With the recent historical experience can recall the war in 

the Middle East, Korea, Indochina, and a number of other regional conflicts, whose influence on the position of the 

leading powers, especially the Soviet Union and the United States had relatively local [3]. 

There are several factors that determine the development of evolutionary changes in international relations. 

These include physical factors (economic potential of key international system and their relationships), military 

power, which guarantees invulnerability and /or capacity to use force, the factors of soft power and cultural 

influence and effectiveness of multilateral mechanisms and institutions that can use institutional and regulatory 

mechanisms in the context of international regulatory processes [4]. 

However, recognition of the obvious transformational change, on the one hand, makes the West look for 

ways to retain its dominant position as the further redistribution of world GDP in favor of new fast-growing 

countries will cause a forced reduction in consumption in the Euro-Atlantic states of the nucleus. On the other hand, 

although the relationship of interdependence dynamics of economic development involves the most powerful 

economic centers in the relationship of competition, forcing the U.S. and EU suspicious of any new economic 

initiatives giants. In turn, the BRICS leaders have expressed consistent opposition to the principles of the 

«Washington Consensus», preferring to establish «a more democratic and just multipolar world order based on the 

rule of international law, equality, mutual respect, cooperation, coordinated action and collective decision-making 

by all states, including «support political and diplomatic efforts to peacefully resolve disputes in international 

relations» [5; 6, с. 338-348]. 

Conclusion. A specific feature of the modern international system (1991-2023) if it is interpreted as a 

progressive state «diffusion» unipolarity, and/or as the initial phase of the transition to a multipolar (polycentric) 

model, there are changes that relate to the interests and motivations of political complications in the relations 

between the major powers and significant increase in the number of states that are increasingly engaged in dialogue 

on key global issues and identify potential collaborative solutions. The emergence of new great powers between 
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former colonies and former Third World causes of traditional geopolitical division of the world into «System 

Center» and the periphery, as countries such as China, India and Brazil are the most important regional centers.  

Redistribution loss of economic potential and power and power factor promotes the role of medium-sized 

countries that join the ad hoc regional combinations of interests and forms of interaction and, depending on their 

individual intentions and capabilities are more involved in regional coalitions. 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ  

ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Вступ. На сучасному етапі суспільного розвитку, в Україні спостерігається стійка тенденція 

погіршення стану здоров’я населення, зокрема студентської молоді. Соціально-економічна нестабільність, 

погіршення екологічної ситуації і зростання психоемоційної напруженості – ці явища суттєво впливають на 

молоде покоління. 

Здоров’я студентів забезпечують багато складових способу життя, серед яких велике місце належить 

регулярним заняттям фізичною культурою [2]. Регулярні заняття фізичною культурою і спортом протягом 

навчання представляють собою засіб фізичної рекреації здобувача вищої освіти, які здатні забезпечити 

створення стійких фізичних умов на здоровий спосіб життя [4]. 

У зв’язку з вищеобумовленим, процес адаптації студентів до процесу навчання у вищому 

навчальному закладі є актуальним завданням сучасної вищої освіти, оскільки навантаження, що 

здійснюють свій негативний вплив на здобувачів вищої освіти здатні погіршувати сприйняття навчального 

матеріалу. 

Мета дослідження. Теоретично обґрунтувати фізичну культуру як засіб покращення психофізичного 

стану студентської молоді. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення наукової літератури. 

Результати дослідження. Життя людини залежить від стану здоров’я організму та масштабів 

використання його психофізіологічного потенціалу. Усі сторони людського життя у кінцевому рахунку 

визначаються рівнем здоров’я [2]. Здорова людина відрізняється постійною рівновагою основних 

життєзабезпечуючих систем організму, збалансованістю та стійкістю до різних несприятливих природних 

модифікаторів. Більшою мірою, стан здоров’я людини залежить від способу життя. Меншою мірою від 

стану навколишнього середовища, спадковості та медицини [3]. 

Життєдіяльність студентів безладно організована і це впливає нарежим дня – невчасний прийом їжі, 

систематичне недосипання, недостатнє перебування на свіжому повітрі, замала рухова активність, 

виконання самостійної навчальної роботи у відведений для сну час, паління та інші. Також, значне місце 

займають функціональні й нервово-психічні розлади, які обумовлені процесом адаптації до умов навчання 

й значними стресовими навантаженнями [1]. 

Фізична культура представляє собою один із напрямків загальної культури людини і багато в чому 

визначає вирішення наступних проблем: 

 поведінку в навчальній і професійній діяльності; 

 спілкування з соціумом; 

 допомагає вирішенню соціальних, виховних і оздоровчих завдань; 

 виконує специфічні рекреативні, оздоровчо-реабілітаційні, 

освітні й спортивні функції. 
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Ефективність навчання студентів значною мірою залежить від ступеня витривалості та інших 

фізичних якостей. Кожному відомо, що низький ступінь продуктивності призводить до швидкої втоми, 

збільшення помилок у роботі та несприйняття нового матеріалу. Навчальна діяльність студентів 

характеризується переважно пасивним станом, перебуванням в одній позі довгий час. Найважливіше 

завдання фізичного виховання у ВНЗ – формування у здобувача освіти інтересу та прагнення до фізичного 

самовдосконалення. 

Висновки. Здоров’я має тісний зв’язок із фізичним розвитком організму, що являє собою процес 

становлення, формування й наступної зміни протягом життя морфофункціональних властивостей організму 

людини й заснованих фізичних якостей і здатностей [3]. 

Процес навчання студентів закладів вищої освіти розглядається як чинник стресу.  

Враховуючи незадовільний фізичний стан більшості студентів, важливим є пошук шляхів до 

вирішення існуючої проблеми. Процес адаптації студентів у закладі вищої освіти є актуальним завданням 

сучасних ВНЗ, оскільки навантаження, що здійснюють негативний вплив на майбутніх фахівців здатні 

погіршувати навчання. Регулярні заняття руховою активністю, здатні позитивно впливати на покращення 

їхнього фізичного і психоемоційного стану. 
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КОНТРЗАХОДИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

 

Застосування контрзаходів як виду міжнародного примусу є одним із найгостріших і дискусійних 

питань не лише в доктрині міжнародного права, а й у практиці міждержавних відносин та діяльності 

міжнародних організацій. Тому, необхідно провести комплексне дослідження цього інституту, його 

правової природи, змісту та статусу в сучасному міжнародному праві. 

У міжнародному праві право на колективну та індивідуальну самооборону традиційно розглядається 

як засіб забезпечення територіальної цілісності держав, а інші заходи впливу на держави-агресори майже 

завжди ігноруються. У сучасних умовах, коли основним засобом підтримання міжнародного миру та 

безпеки є відновлення територіальної цілісності невійськовими засобами, механізми санкціонування 

поведінки країн, які вчинили серйозні міжнародні порушення, потребують поглибленого та системного 

вивчення [1, c. 321]. 

Коптєва наголошує, що їх складність пов’язана із високою ймовірністю зловживань, оскільки 

держава самостійно вирішує, чи використовувати їй подібні заходи, виходячи із суб’єктивної оцінки 

ситуації, що склалася [2, с. 90]. 

Контрзаходи – це елемент механізму міжнародно-правового примусу, що має застосовуватися до 

держави-правопорушниці. Їх правова природа відображається в тому факті, що контрзаходи завжди є 

відповіддю на міжнароднийзлочин,в іншому ж випадку, якби вони застосовувалися навпаки (самостійно, 

безвідносно до попередньої поведінки), то визнавалися б протиправними [3, с. 280]. 

Дж. Кроуфорд наводить наступні принципи застосування контрзаходів: 1) застосовуються лише до 

держави, що вчинила міжнародно-протиправну дію, і тим самим завдали шкоди потерпілому суб’єкту; 

2) застосовуються лише постраждалими державами або міжнародними міжурядовими організаціями або ж 

від їх імені; 3) протиправний характер діяння повинен визначатися виключно відповідно до норм 

міжнародного права, а не норм національного; 4) єдиною метою застосуванняє відновлення законних прав 

та інтересів потерпілого, а також відшкодування матеріальної шкоди; 5) це має забезпечувати повернення 

до попереднього стану, що існував до вчинення міжнародного правопорушення [4, с. 69]. 

Існує думка, що надання права на контрзаходи лише потерпілій державі логічно призвело б до того, 

що контрзаходи здійснювалися б лише економічно чи військово потужними державами. Тому було б більш 
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доцільно, якби, окрім потерпілої держави, третя країна чи міжнародна організація мали право вживати 

контрзаходи, інакше це порушувало б принцип суверенної рівності держав [3, с. 281]. 

Загальні умови застосування контрзаходів викладені в розділі 2 частини третьої Статей 

«Імплементація міжнародної відповідальності держав». Відповідно до частини 1 статті 52 Статей про 

відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння передбачає, що до вжиття контрзаходів 

потерпіла держава зобов’язана вимагати від держави-порушниці виконання своїх зобов’язань, що 

випливають із відносин міжнародної відповідальності та повідомити цю державу про рішення застосувати 

контрзаходи та запропонувати провести переговори [5]. 

У міжнародному праві вже давно існує звичаєва норма, яка дозволяє державам, чиї права 

порушуються через недотримання міжнародних договорів, вживати проти правопорушника контрзаходи, 

які не передбачають застосування сили. Таким чином, припинення виконання зобов&#39;язань, 

передбачених міжнародними договорами, є різновидом контрзаходу, який має специфічні особливості, 

зумовлені постійним і миттєвим застосуванням [6]. 

Виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що обов’язок потерпілої держави поставити перед 

державою-правопорушницею вимогу про виконання нею своїх зобов’язань, повідомити цю державу про 

рішення застосувати контрзаходи та запропонувати провести переговори є однією із найважливіших умов 

застосування контрзаходів. 

Таким чином, одним із найбільш ефективних і дієвих засобів припинення злочину міжнародного 

примусу є контрзаходи, вжиті постраждалою країною або міжнародною міжурядовою організацією для 

захисту своїх законних прав та інтересів, компенсації збитків або відновлення порушеного міжнародного 

правопорядку. 
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КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Кадровий менеджмент – це всі управлінські дії, що пов’язані з працівниками певного підприємства, 

організації чи державної установи, їх набором та управлінням.  

Наразі, у час здійснення активних трансформаційних процесів у державі та суспільстві, зокрема дії 

воєнного стану, починає поставати питаннящодо кадрового забезпечення та менеджменту в органах 

місцевого самоврядування. 

Ефективність роботи системи органів місцевого самоврядування напряму залежить від кількісно-

якісного складу людей, що там працюють, адже у сучасних умовахведення господарської діяльності 

людини, держава, як працедавець має гарантувати працівнику весь комплекс соціальних, безпекових 

гарантій та належну оплату його праці.Тим не менш, під час дії правового режиму воєнного стану, 

виконання даних вимог є більшутрудненим, адже, фактично, держава повинна перш за все піклуватися про 

людей, що опинилися в складних життєвих обставинах у зв'язку із війною. 

Важливим аспектом даного питання є й специфіка здійснення управлінських функцій в органах 

місцевого самоврядуванняпід час війни, адже перед їх керівниками постають важливі питання щодо 

діяльності даних видів установ в умовах тимчасової окупації, викрадення представників державної влади, 

діяльності колаборантів та здійснення інших протиправних дій, націлених на знищення української 

державності та насильницькузміну чиповалення конституційного ладу, державою-агресором.  

Доцільно зазначити й про принципи забезпечення кадрової політики в органах місцевого 

самоврядування. Отож до таких принципів, традиційно, відносять наступні: 

1) Справедливість та послідовність. 

2) Дотримання трудового законодавства. 
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3) Відсутність дискримінації за віком, статтю, релігією та іншими індивідуальними 

характеристиками людини. 

4) Комплексність, ефективність та системність. 

Таким чином, на нашу думку, розробка та обговоренняпитань кадровоїполітики, законодавчого 

врегулювання деяких аспектів діяльності органів місцевого самоврядуванняпід час війни 

доцільнопроводити на будь-яких рівнях організації влади,адже після її закінчення та перемоги України все 

більш активно будуть поставати питання щодо врегуляції тих чи інших особливостей національного 

законодавства, розвитку всіх сфер життєдіяльності суспільства та інших аспектів післявоєнної відбудови.  
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ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ НА  

ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Вступ. Кожного дня студенти зіштовхуються з великим розумовим навантаженням та емоційною 

напруженістю. Водночас щоденні стреси, нераціональне харчування, недотримання здорового способу 

життя, низький рівень рухової активності негативно впливають на здоров’я студентів [1]. Олексенко В. М. 

наголошує, що ситуація ускладнюється психічно-фізичним станом викладачів, які перевантажені 

посадовими обов’язками чи знаходяться у депресивному стані. Наприклад, на фоні гуманізації та 

особистісно орієнтованого підходу відбувається суб’єктивне втручання у психіку студентів, що призводить 

до погіршення їхнього психоматичного здоров’я [2].Один із важливих факторів, що має значний вплив на 

здоров’я, – це психоемоційний стан.Тому, важливим є підтримання його на задовільному рівні. До того ж, 

студенти відносяться до особливого вікового та соціального прошарку, який характеризується 

підвищеними ризиками порушення психологічного здоров’я: підвищена сенситивність, зумовлена віковими 

особливостями, високі розумові навантаження, нервово-психічне напруження [3]. Найкращим методом 

протидії цим ризикам є активні заняття спортом та фізичною культурою. Багато досліджень організаційних 

питань фізичного виховання у вищих навчальних закладах показують необхідність пошуку нових 

технологій, які сприяють формуванню в студентів престижності мати високий рівень здоров'я, що залежить 

від певних знань, виховання особистісної мотивації, і поведінки конкретної особистості, а також є 

результатом спільної праці викладача й студента [5]. 

Аналіз досліджень цієї проблеми підтверджує взаємозв’язок соматичного здоров’я, психоемоційного 

стану з руховою активністю студентської молоді [1]. Фізично активні люди відчувають себе погано 

набагато рідше, ніж ті, хто спортом не займаються. 

Мета дослідження. Встановити до яких позитивних змін у психоемоційному стані студентів 

призводять заняття фізичною культурою і спортом. 

Методи дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення наукової літератури. 

Результати дослідження. Коли студенти перебувають у стресовому стані, мозок виробляє кортизол, 

який збуджує та напружує тіло. Хоча кортизол є гормоном стресу, він не завдає нам шкоди, натомість 

допомагає справлятися з екстремальними ситуаціями. Однак якщо студенти постійно перебувають у стресі, 

цей гормон може вироблятися надмірно, і організм постійно перебуватиме в напрузі. Через цю напругу та 

стрес у тілі з’являються тригерні точки та затиски, а також може розвинутися порушення постави [4]. 

Якщо студенти постійно знаходяться в нервовому напруженні та не виплескують емоції фізично, то 

організм зависає у такому стані, який ми називаємо хронічний стрес. Щоб мозок сигналізував тілу, що 

можна розслабитися, необхідно замкнути коло тривоги, яке викликає стрес, і у цьому помічником стають 

фізичні вправи. 

Тільки фізична активність дозволяє м'язам розслабитися, відновити стан спокою і зупинити надмірне 

вироблення кортизолу. Ось тому кажуть, що важливо проходити 10 000 кроків на день, тому що це фізична 

дія, яка допомагає нам справлятися з негативними емоціями [4]. 
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Суть в тому, що невирішені негативні ситуації та емоції під час фізичних навантажень 

переробляються на підсвідомому рівні, тому після тренування люди почуваються краще та відчувають 

«м’язове задоволення». Крім того, що фізичні вправи допомагають позбутися напруги, вони виробляють 

ендорфіни, покращують кровообіг і запускають обмінні процеси в організмі, що позитивно впливає на наше 

здоров'я. Також, під час занять кожен вчиться долати фізичні та психологічні слабкості. Крім того, спорт 

допомагає підвищити швидкість прийняття рішень. Це добре видно в будь-яких командних змаганнях, а 

також в екстремальних тренуваннях. До речі, такі заняття допомагають усунути хворобливу 

сором'язливість і навчитися швидко орієнтуватися в комунікативному середовищі. В результаті 

підвищується самооцінка і людина починає почуватися краще і спокійніше.Систематичні оптимальні 

фізичні навантаження з різними емоційними компонентами позитивно впливають на психіку студентів, в 

кінцевому підсумку покращуючи успішність і навчальну діяльність. 

Висновки. Фізичні вправи не тільки сприяють підвищенню фізичної витривалості та запобігають 

багатьом захворюванням, а й впливають на покращення самопочуття та психоемоційного стану. Спорт не 

тільки позитивно впливає на м’язи, але й є корисним фактором для стимуляції мозкової діяльності. Люди, 

які займаються спортом, більш стійкі до стресів, у них підвищується самооцінка, а також вони 

відволікаються від неприємних нав'язливих думок. 

Студенти належать до груп, які найбільше страждають від нервозності та стресу, тому фізкультура та 

фізичні вправи для них необхідні. Важливо також вибрати такий вид спорту, який дозволяє пережити й 

вивільнити ті емоції, що турбують. Кращий час для занять спортом – після обіду або ближче до вечора. 

Головне – припинити фізичні навантаження за дві години до сну. 
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МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА СПОЖИВАЧА 

 

Реклама сьогодні виступає, в тому числі, і однією із форм комунікації сучасного 

суспільства [1, с. 39], специфічним видом передачі інформації [2, с. 7]. Реклама стала розповсюдженою в 

сьогоденні [3, с. 10-11]. Завдяки їй ми швидко дізнаємося про нові товари і послуги. Зараз реклама не лише 

інформує, вона є засобом впливу та маніпуляції. Вона може впливати на бажання, поведінку людей. Саме 

тому важливо вивчати рекламу, її методи психологічного впливу. 

Реклама має вплив на усі сфери суспільства. На виробництві вона допомагає збувати продукцію, її 

використовують як пропаганду, а у соціальній сфері виконує комунікативну функцію. Сьогодні багато 

авторів, розглядаючи проблему впливів у рекламі, особливу увагу приділяють усвідомленим і 

неусвідомленим впливам рекламіста на споживача, а також детально розглядають відмінності між 

раціональними діями, заснованими на логіці і переконливих аргументах, а також нераціональними, 

заснованими на емоціях і почуттях [4, с. 139]. 

Серед основних методівпсихологічного впливу на людину називають метод переконання, де акцент 

робиться на певних перевагах товару, опрацюванні відповідей споживача в ракурсі критичного осмислення 

і передачі інформації шляхом врахування його потреб, ціллю якого є запевнити споживача використовуючи 

раціональні доводи, що цей товар для нього є необхідний. Переконання може здійснюватися за допомогою 

різних методів.Інформаційний метод переконання насамперед спрямований на подання необхідної 

інформації про продукт. Але деякі психологічні прийоми у ньому використовуються. Дуже часто, свідомо 

заздалегідь вказується завищена ціна товару, до якої «прив’язується» споживач ще до безпосереднього 

ознайомлення з ним і побачивши спершу високу ціну, а потім ніби знижену, залишається переконаний в 
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тому, що придбання товару є вигідним та розумним рішенням. Емоційний метод переконання 

спрямовується на те, щоб викликати у споживача певні емоції (у більшості випадків спогади про щось 

приємне) при перегляді реклами [5, 19]. Метод «пробудження страхів» спрямований на те, щоб у свідомості 

споживачів «створити» загрозу того, що може трапитися, якщо вони не будуть використовувати 

запропоновану продукцію. Даний метод є дуже ефективним при рекламі медичних препаратів та при виході 

нового продукту на ринок, якому притаманна велика кількість конкурентів. Всі методи переконання 

спрямовані на те, щоб за допомогою аргументації показати споживачеві переваги рекламованого товару, і в 

кінцевому результаті вплинути на рішення щодо його придбання [6, с. 138].  

Серед фахівців існує також думка, що переконати споживача в необхідності придбання певного 

товару можна лише у випадку, коли у нього є певна потреба чи інтерес в останньому, що при використанні 

такого методу необхідно передбачити, які контраргументи може висунути споживач, і заздалегідь їх 

спростувати. Для цього потрібно знати упередження і власну аргументацію споживачів [7]. 

Також називають такі методи як навіювання (сугестія), коли вчиняються усвідомлений чи не 

усвідомлений споживачем вплив на його психіку, при цьому він критично не сприймає інформацію, в 

основному із-за свого психологічного впливу чи певної особистісної характеристики, які використовує 

рекламодавець для продажу споживачеві певного товару чи послуг.Навіювання може здійснюватися у 

формі гетеросугестії (зовнішнє навіювання) або аутосугестії (самонавіювання) [8, с. 16-17]. Крім того, 

розрізняють психомоторне (покупець готовий погоджуватися із інформацією, на основі некритичності 

сприйняття) і престижне (його думка змінюється під впливом інформації, отриманої із авторитетного для 

нього джерела) навіювання [9, с. 285].  

Відомим є метод нейролінгвістичного програмування (НЛП), коли споживач ладен йти за своїми 

прагненнями з огляду на свою систему сприйняття реальності. В рекламній практиці, окрім зазначених 

прийомів психологічного впливу реклами на свідомість споживачів, називають і інші методи, зокрема: 

психоаналітичний метод, еріксонівський гіпноз, лінгвістичне маніпулювання, соціально-психологічні 

установки, стереотипи, ідентифікацію, механізм «ореолу», наслідування, психологічне зараження, рекламні 

шоу та технологію «25 кадру» [10, с. 143-144]. 

В будь-якому разі, обирати слід виважено і відповідально [11, с. 20-21]. При створені реклами 

маємоврахувати«шляхи доступу її до кожного куточку життя суспільства чи окремих його 

членів» [12, с. 132-134].  

Реклама може як полегшувати життя споживача, так і погіршувати, тому вивчення психологічного 

впливу реклами є корисним для всіх сторін відносин.  
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АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Наше майбутнє – це наша молодь, аджемолоді люди, яких ми зустрічаємо кожного дня, є й будуть 

стрижнем для мaйбутніх соціально-економічних та суспільно-політичних змін у соціумі, суспільстві та 

нашій країні, зокрема. Молодим людям, наразі потрібен час, поштовх, бажання та мотивaція від держави, 

адже забезпечення можливостей для безперервного розвитку та становлення молоді є основним 

пріоритетом кожної соціальної держави.Сьогодні молодь – це значна соціально-демогрaфічна групa людей, 

яка є вкрай вaжливою та потрібною для формуваннявдалих змін соціально-економічного стану держави та 

створенняактивної фазирозвитку громадянського суспільства. Актуальність даної проблеми детермінується 

нелегким станом політичного та економічного життя держави, в той час, як молодь здатна внести певні 

корективи у даний процес та змінитивектор розвитку у необхідну сторону. 

Використовуючи сучасні методи здійснення управлінської діяльності та розвитку економічно-

стабільної системи, органи державної влади та місцевого самоврядування здатні покращити соціальну 

підтримку,адже вона є вкрaй важливою склaдовою системної політики нашої держави.  

Наразі, сучасне світове співтовариство перебуває у стані здійснення активних трансформаційних 

перетворень всіх соціально-політичних процесів, у тому числі і освіти, відповідно молоде покоління стало 

носієм величезного інтелектуaльного потенціaлу, що цілком здатний сформувати «ядро» розвитку нашої 

держави. 

Доречним буде зазначити й те, що молодь – це активний суб’єкт, що виступає спадкоємцем 

матеріального і духовного багатства суспільства. В українському законодавстві молоддю вважаються 

громадяни віком від 14 до 35 років. При цьому, молодь розглядається як наступниця та продовжувач 

суспільного розвитку країни [1]. 

Основні напрямaми молодіжної політики повинні бути зосереджені на розвиток молодих людей, як 

особистостей, які мають бажання саморозвитку та досягання поставлених перед собою цілей. 

Розвиток молодіжної політики в Україні, на нашу думку, не повинен зосереджувaтися лише на 

зaконодавчому та нормативно-правовому регулюванні життєвого простору молодих людей, доречніше буде 

приділити увагу наступним aспектам: 

1. Розширення молодіжного світогляду через створення мережі освітніх та культурних установ. 

2. Формування спектру життєвих перспектив. 

3. Можливість отримання бажаних та якісних освітніх послуг, тощо. 

Важливо додати й те, що за статистичними даними 52 % молодих людей готові особисто долучатися 

до ініціатив у громаді. І це вагомий показник, що молодь хоче змінювати своє життя та життя своїх 

громад [2]. 

Таким чином, підсумовуючи вищезазначену інформацію, можна зробити висновок, що молодіжна 

політика в нинішніх умовах повинна бути спрямовaна на створення комфортного рівня життя та безпечного 

середовища для того, щоб нaша молодь малa змогу повноцінно та належно розвивaтися. В той час, як 

створення сприятливих передумов життєвого самовизнaчення та самореaлізації молодих громaдян, 

вирішення нагальних проблем молоді, підтримки її інноваційної діяльності, громaдської активності є також 

однимиіз важливих завдань нашої держави сьогодні, адже, фактично, саме наше молоде покоління – це 

шлях до нашого процвітання у майбутньому. 

 
Джерела 

1. Баранова Н. Соціальна підтримка молоді як фундамент сталого розвитку в Україні. Конференції Державного університету «Житомирська 

політехніка». URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/133-1.pdf (дата звернення: 10.12.2022). 

2. Молодь. Децентралізація в Україні. URL: https://decentralization.gov.ua/youth (дата звернення: 10.12.2022). 
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РУХОВА АКТИВНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я ТА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ 

 

Загальновідомим є факт того, що здоров’я – основоположний аспект благополуччя кожної людини, 

адже без нього неможливе повноцінне життя. Саме погіршення загального фізичного стану є однією з 

найголовніших проблем сучасності [1, с. 102-104]. 

Покращення якості життя, пов’язаної зі здоров’ям (HRQL; Kaplan&Bush, 1982) було визнане однією з 

головних цілей системи охорони здоров’я. Для розв’язку проблем зі здоров’ям основна роль відводиться 

руховій активності.  

Джеймс Салліс, доктор філософії й новопризначений почесний професор кафедри сімейної медицини 

та громадського здоров'я Каліфорнійського університету, зазначає, що чим довше людина займається 

фізичною активністю, тим вище її самооцінка та психологічний стан. 

Мета дослідження: проаналізувати вплив рухової активності на здоров'я та працездатність людини 

Результати дослідження: фізична активність позитивно впливає на організм людини, що доведено у 

багатьох дослідженнях. Наприклад, І. А. Аршавський писав, що енергетичний потенціал організму і 

функціональний стан органів і систем залежить від виду діяльності скелетних м'язів. Аби генетична 

програма реалізувалася якомога повніше, рухова діяльність має бути інтенсивною у межах оптимальної 

зони, що також забезпечить збільшення енергетичного потенціалу, функціональні ресурси організму та 

тривалість життя [2, с. 125-147]. 

М'язи людини генерують потужну енергію. Посилаючи сильний потік нервових імпульсів, вони 

підтримують оптимальний тонусу центральної нервової системи, полегшують рух венозної крові по 

судинах до серця, створюють необхідну напругу для нормального функціонування рухового 

апарату [3, с. 45-51]. 

Працездатність людини залежить від її фізичного та морального стану. Фізична активність впливає і 

на тіло, і на розум, а саме покращує когнітивні функції та функції мозку за допомогою кількох механізмів 

на молекулярному та системному рівнях [4, с. 66-70]. За умови фізичних навантажень з інтервалами 

відпочинку, зафіксовано поліпшення обмінних процесів в організмі людини, а це позитивно впливає на 

загальний стан здоров’я, працездатність і самопочуття. Це спричинено циркуляцією більшого об’єму крові 

під час фізичних навантажень, ніж під час неактивного стану, що зменшує навантаження на серце. Також 

покращується робота головного мозку, який отримує більше кисню під час поліпшеного кровообігу. 

Звичайно, інші органи також насичуються киснем під час фізичних навантажень. Якщо рухова активність 

регулярна та спланована згідно з особливостями організму людини, то вона забезпечує зміцнення 

витривалості, запобігає виникненню головної болі. Людям, які приділяють увагу фізичним навантаженням 

у своєму житті, притаманні кращий стан тіла, загального самопочуття, вища стресостійкість, краща 

розумова та фізична працездатність. Такі фактори дозволяють людині пристосуватися до багатьох видів 

трудової діяльності [5, с. 124-129]. 

Девід Л. Рудольф та Едвард Маколі у своїх працях зазначають, що фізична активність посилює 

контроль над власними емоціями, запобігаючи проявам тривожних станів та депресії. Також їх дослідження 

довели, що рухова активність покращує усвідомлення і сприйняття власної ефективності та благополуччя. 

Існує популярна гіпотеза про біологічні механізми, в якій йдеться про пов’язані зі стресом гормони, такі як 

кортизол і катехоламіни, вони можуть бути залучені під час фізичної активності, яка може призвести до 

зниження гормональних реакцій на стрес. Звичайно відсутність стресу максимально покращує 

продуктивність людини та підвищує працездатність, адже людина менше втомлюється [6, с. 5-54]. Всім 

відомі такі захворювання, як гіпертонія, атеросклероз, ішемічна хвороба серця. Їх профілактикою є 

збалансована рухова активність протягом усього життя. Важливо турбуватися про своє майбутнє завчасно, 

адже простіше запобігти хворобі, ніж потім лікувати її. До того ж, логічним є факт, що хвора людина не 

може продуктивно працювати та навчатися, адже всі сили організму йдуть на боротьбу з хворобою та 

відновлення після неї [7, с. 257-263]. 

Висновки: рухова активність впливає на всю центральну нервову систему, допомагає організму 

боротися зі стресовими ситуаціями, підвищує працездатність, зміцнює загальний стан здоров’я.  

 
Джерела 

1. Шашлов М. І. Рухова активність студентської молоді як засіб зміцнення здоров’я. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. С. 102-104. 

2. Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання – Київ. Олімпійська література, 2003. Т.2. С. 125-147. 
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2007. № 3. С. 124-129. 

6. Вілмор Дж. Х., Костілл Д. Л. Фізіологія спорту. – Київ. Олімпійська література, 2003. С. 5-54. 

7. Мазур, В. А., Скавронський, О. П. (2016). Вплив рухової активності на організм людини. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. С. 257-263. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОЛЕДЖАХ 

 

Світ, у якому ми живемо, стає все складнішим і динамічнішим, тому інтеграція в сучасне суспільство 

і знаходження свого місця в житті вимагають від кожної людини дедалі більших зусиль і компетенцій. 

Концепція мовної освіти в Україні орієнтує на виховання національно-мовної особистості, 

громадянина України, людини, яка любить українську як рідну і шанує як державну, користується нею в 

різних сферах спілкування, дбає про належний рівень мовної культури. Це зумовлює особливу увагу до 

мовленнєвого розвитку студентів, до розвитку їхньої комунікативної компетенції. 

Мовна освіта нині – основа формування пізнавально-творчої особистості, що володіє високим рівнем 

комунікативної компетенції, здатна до сприйняття і передачі різноманітної інформації. Тому постає 

питання кардинального переходу від традиційного інформаційно-пояснювального навчання, зорієнтованого 

на передачу готових знань, до особистісно-розвивального, спрямованого не тільки на засвоєння знань, а й 

на способи навчальної діяльності, створення умов для формування освіченої, компетентної, творчої 

особистості, найповнішого розкриття її здібностей та здоволення різноманітних потреб. 

З огляду на цей аспект сучасної освіти та відповідно до Державного стандарту базової і повної 

середньої освіти України, чинних програм пріоритетною вважається мовленнєва підготовка учнів, 

студентів, а саме формування комунікативної компетенції, яка означає здатність користуватися мовою 

залежно від ситуації, особливу якість мовленнєвої особистості, набуту в процесі спілкування або 

спеціально організованого навчання. 

Нові тенденції розвитку освіти України поставили перед навчальними закладами, в тому числі і 

закладами фахової передвищої освіти ряд важливих завдань і зумовили певні зміни в організації та змісті 

роботи викладача, пошуки інноваційних технологій навчання, які забезпечать позитивну мотивацію 

здобуття знань, активне функціювання інтелектуальних і вольових сфер, сприятимуть розвитку творчої 

особистості. 

Інноваційні освітні технології покликані забезпечити розвиток такого типу взаємодії викладача і 

студента, який полегшує взаєморозуміння, сприяє більш глибокому розумінню навчальної проблеми та її 

вирішенню, прискорює темп навчання та обумовлює кращі результати освітньої діяльності у сучасному 

закладі освіти. 

Завдання викладача закладу фахової передвищої освіти: ознайомити студентів із особливостями 

інноваційних освітніх процесів у нових умовах сьогодення; визначити шлях формування готовності 

студентів до інноваційної діяльності; допомогти усвідомити особливості реалізації конкретних 

інноваційних технологій на заняттях української мови; виробити уміння доцільно застосовувати новітні 

технології в залежності від мети і завдань навчання. 

Ідеалом сучасного навчання є особистість не з енциклопедично розвиненою пам'яттю, а з гнучким 

розумом, з швидкою реакцією на все нове, повноцінними, розвинутими потребами, з добрими 

орієнтувальними навичками й творчими здібностями. 

У зв'язку з цим зростає потреба у застосуванні особистісно зорієнтованих інноваційних педагогічних 

технологій. 

Під час вивчення української мови (також і літератури) слід активніше використовувати сучасні 

технології: мультимедійні, проєктні, інтерактивні види і форми роботи, що стимулюють творчу активність 

студентів. 

У своїй педагогічній практиці пропоную спосіб поєднання елементів таких сучасних технологій 

навчання: інтерактивна технологія; проєктне навчання; особистісно зорієнтоване навчання. 

Для того, щоб така інтеграція принесла бажаний результат, намагаюся вникнути в методику кожної з 

освітніх технологій і використовувати на своїх заняттях залежно від теми, мети виучуваного матеріалу, а 

також типу уроку та навчальної дисципліни. 
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Належний рівень мовленнєвої культури, добре знання мови і розвинене чуття, вміле використання 

виражальних засобів і стилістичних можливостей мови формують конкурентоздатну особистість, 

створюють їй гарантію життєвого, творчого успіху і кар'єрного зростання. 

Тому одним із пріоритетних завдань у роботі з молоддю, студентами є забезпечення належного рівня 

їх мовленнєвої культури. 

Основну проблематику культури мовлення визначають норми української літературної мови та її 

комунікативно-стилістичні якості: правильність, точність, логічність, чистота, багатство, виразність, 

доречність. 

Навчання культури мовлення грунтується на можливості створення значної кількості висловлювань, 

якісну оцінку яким і дає культура мови. 

Основне завдання цієї роботи – удосконалення сформованих в учнів умінь і навичок нормативного 

володіння українською мовою з орієнтацією на практичне застосування здобутих знань. 

Успіхові такої роботи сприяє система завдань і вправ, яка передбачає узагальнення й систематизацію 

теоретичних умінь, відомостей з відпрацюванням практичних умінь і навичок на більш складному 

дидактичному матеріалі. Намагаюся виробити у студентів звичку послуговуватися словниками різних 

типів. 
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РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У СЛУЖБОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ПРАЦІВНИКІВ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Аналіз специфіки службової діяльності підрозділів Національної поліції України дає підстави 

констатувати, що сучасний працівник повинен володіти не лише знаннями законодавчого блоку, а й 

розвиненими фізичними якостями та сформованими вміннями і навичками застосування поліцейських 

заходів примусу. Сучасний поліцейський повинен забезпечити безпеку людей, застосовуючи, вразі 

необхідності, достатні силові засоби та методи; здатен розрізняти ситуації небезпеки; за будь-яких обставин 

діяти без упереджень, керуючись етичними нормами. 

Фізична підготовка – це комплекс заходів, спрямований на формування та вдосконалення рухових 

умінь і навичок, розвиток фізичних якостей та здібностей поліцейського з урахуванням особливостей його 

професійної діяльності.  

До системи фізичної підготовки належать:  

 загальна фізична підготовка;  

 тактика самозахисту та особистої безпеки;  

 масові фізкультурно-спортивні заходи та секційні заняття з видів спорту; 

Мета фізичної підготовки поліцейських – збереження здоров’я, творчої та трудової активності, 

забезпечення належного рівня фізичної готовності та всебічний розвиток фізичних якостей. 

У свою чергу до спеціальних завдань відноситься: формування спеціальних знань, вмінь і навичок 

застосування заходів фізичного впливу, прийомів самозахисту та рукопашного бою, обеззброєння та 

затримання осіб, що загрожують публічному правопорядку, особистій безпеці громадян та 9 поліцейських; 

забезпечення особистої безпеки працівників Національної поліції під час виконання службових обов’язків; 

формування навичок долання природних і штучних перешкод, пересування у різних умовах оперативно-

службової діяльності; формування вмінь виконання спеціальних вправ; формування та вдосконалення 

професійно важливих фізичних якостей (силової та швидкісної витривалості, швидкості реагування, 

спритності тощо); формування професійно важливих психічних якостей (психічної стійкості; концентрації 

та переключення уваги, швидкості оперативного мислення, точності ймовірного прогнозування тощо); 

забезпечення професійної працездатності та надійності організму (досягнення високого рівня 

функціонування систем і органів, які отримують найбільше навантаження під час службової діяльності); 
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підвищення витривалості організму працівника до дій у несприятливих умовах професійної діяльності (за 

умов високої та низької температури зовнішнього середовища, високогір’я, під час тривалого перебування 

у приміщенні, автомобілі, літаку, засобах індивідуального захисту, в умовах служби в нічний час, роботі з 

представниками специфічного середовища – правопорушниками тощо); формування професійних рис 

характеру: сміливості, рішучості, витриманості, впевненості у власних силах. 

Отже, важливість і необхідність якісного рiвня фізичної підготовки поліцейських зумовлені не тільки 

специфікою їхньої службовоï дiяльностi, а й загальними вимогами до розвитку здорової молоді, тому такий 

напрям підготовки має на меті не тiльки розвиток професійно дієвої особистості, а й здорової та фізично 

розвиненої молоді. Серед проблемних моментів, що виникають у сфері фізичної підготовки курсантів, 

варто виділити неналежну диференціацію навчального матеріалу для курсантів за різними напрямами 

підготовки, питання систематичності підготовки . 
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РОЛЬ СТРЕТЧИНГУ У РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ 

 

Вступ. Той факт, що все більше людей в нашій країні починають серйозно ставитися до свого 

власного здоров’я, не може не радувати. Причому мова в даному випадку йде саме про фізичний та 

психологічний стан людини. На даний час найбільш популярним видом спорту є фітнес, а його головним 

різновидом – стретчинг. Заняття зі стретчингу націлені на розтяжку м'язів, розвиток гнучкості. За 

допомогою розтягування м'язів різних частин тіла можна досягти хорошого м'язового тонусу і, отже, 

досягти певного оздоровчого ефекту. Бонусом людина отримує хороше самопочуття, стабілізацію 

психоемоційної сфери. 

Мета дослідження: визначення користі від стретчингу для фізичного та психологічного стану 

людини, правила виконання стретчингу, а також кому даний вид спорту протипоказаний. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення наукової та методичної літератури.  

Результати дослідження. Суть спеціально розробленої системи вправ полягає в тому, що за 

допомогою дуже повільних і плавних рухів, таких як згинання і розгинання, що спрямовані на розтягування 

того чи іншого набору м'язів, приймається і утримується протягом деякого часу певна поза.  

Таким чином, стретчинг – це метод фіксованої розтяжки. Сеанси стретчингу допомагають створити 

гармонійний силует тіла. На відміну від силових тренувань, ці тренування виключають нерівномірне 

нарощування м’язів в одній зоні та відсутність навантаження в інших. Тренуючи м'язи тіла, можна не 

тільки підтримувати нормальну рухливість і тонус. Дослідження показали, що люди, які приділяють увагу 

розтяжці, можуть прожити додаткові 10 років, залишаючись активними. Оскільки правильно побудоване 

тренування не завдає шкоди, стретчинг є найкращим варіантом для початківців, оскільки він нормалізує 

роботу всього організму. 

Як зазначено в роботі В. Ю. Нікітіна [1], експерименти показують, що використання різних вихідних 

положень забезпечує рівномірне розтягування всіх ділянок м'язів, без чого неможливий повноцінний 

розвиток гнучкості. Фахівці кажуть, що молодість людського організму можна оцінювати за його гнучкості. 

Гнучкість в свою чергу залежить від стану хребта, суглобів, зв'язок, а також еластичності м'язів. Люди, що 

не володіють нею в достатній мірі, мають знижену здатність м'язів до розтягування і підвищений м'язовий 

тонус. Це призводить до координаційних порушень в процесі виконання руху. Негнучка дитина витрачає 

набагато більшу кількість енергії, а значить, у нього швидше настає стомлення. 

Основоположним принципом стретчинга є регулярність і поступовість розтяжки, її абсолютна 

безболісність. Методика стретчинга грунтується на природних властивостях м'язів: повзучості і релаксації, 

тобто властивості м'язів розслаблятися з плином часу при тому ж навантаженні і напрузі. 

Багато аргументів наводяться на користь та важливість стретчингу, але постараюся виділити 

найбільш істотні з них: 

- Найголовніше – покращити м’язовий кровотік. Посилення кровообігу в м'язах - запорука їх сили, 

швидкого відновлення після навантажень і продовження життя за рахунок кращого постачання киснем. 
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Крім того, розтяжка підтримує тонус м'язів навіть після закінчення навантаження. Це означає додатковий 

настрій протягом тривалого періоду часу. 

- Далі йде процес призупинення атрофії м'язів. Малорухливий спосіб життя - головний ворог не 

тільки м'язового корсету, але і всього опорно-рухового апарату. Щоб уникнути атрофії м'язів у дорослому 

віці, необхідно якомога частіше займатися розтяжкою. Вона робить ваші м'язи сильнішими і 

еластичнішими, тому процес атрофії відбувається пізніше або навіть обходить його зовсім. 

- Основна причина таких травм, як розтягувань, вивихів, ударів та переломів – мала еластичність і 

міцність м’язів і сухожиль. Розтяжка несе користь для попередження травмування не тільки м’язової 

тканини, а й суглобів, і зв’язок. Підготовлений зв’язковий апарат, після грамотно виконаних вправ, буде 

налаштований на подальшу роботу. 

- Незважаючи на свою удавану відсутність високого фізичного навантаження, даний вид спорту 

зміцнює силову витривалість м’язів не менше, а іноді і більше, ніж активні заняття з гантелями, штангою, а 

також на брусах або на турніку. 

- Крім всіх перерахованих вище факторів, користь розтяжки також складається в поліпшенні 

почуття рівноваги. В результаті покращується балансування тіла, хода стає більш впевненою, а заодно і 

зникають болі в колінах, спині, шиї і попереку. 

- Також не треба забувати про психологічний ефект. Тут все просто, і краще за все причину гарного 

настрою і впевненості в собі можна описати відомою приказкою «У здоровому тілі – здоровий дух». З 

цього можна зробити висновок, що заняття стретчингом однозначно покращать ваше самопочуття. По-

друге, вправи за правильною методикою зроблять вас психологічно більш впевненою людиною [2]. 

Тепер хочеться поговорити саме про тренування стретчингом та його особливості у виконанні.  

Приступаючи до освоєння стретчинга в домашніх умовах, головне навчитися робити це поступово і 

акуратно. Ви не можете ставити цілі понад усе і докладати додаткових зусиль. Такий підхід призведе до 

сумних наслідків: не тільки перевантаження, але навіть великий ризик пошкодження м'язів. Спочатку 

необхідно оцінити свої фізичні можливості, починаючи з найлегших вправ і поступово збільшуючи 

навантаження і діапазон. Експерти також відзначають, що легкий біль м'язів допустимий.  

Розтяжку можна робити до і після тренування. Багато спортсменів знають, наскільки це 

навантаження важливе для організму. Розтяжка і розминка – різні речі. Деякі люди звикли перед силовими 

тренуваннями просто розминатися, але це не зовсім так. Під час розминки ми готуємо суглоби і зв’язки, але 

м’язи не працюють. Щоб виключити їх травмування, необхідно регулярно розтягуватися перед 

тренуванням, особливо тим людям, які використовують для них важкі ваги. 

Якщо розтяжка використовується в підготовчій частині заняття, то її завдання полягає в тому, щоб 

підготувати м'язи до основної частини заняття, а саме: підняти температуру, розтягнути ці м'язи в поєднанні 

з напругою і розслабленням. У підготовчому розділі використовується пасивний статичний стретчинг, 

тобто всі вправи виконуються повільно.  

В результаті тривалих і регулярних силових тренувань м'язова тканина починає трохи скорочуватися, 

а волокна стають коротшими. В результаті зростання показника міцності зазвичай припиняється. Це 

відбувається, якщо м'язова тканина не має достатньої еластичності [1]. 

Щоб уникнути подібних проблем, стретчинг потрібен навіть після тренування. У цьому стані м'язи 

стають більш гнучкими і еластичними, волокна стають довшими, а значить, людина стає сильнішою. У 

завершальній частині заняття кожен м'яз розтягується окремо за допомогою активної динамічної 

розтяжки.Найчастіше надають перевагу позам та вправам з йоги та лікувальної фізичної культури, які 

використовуються як вправи зі стретчингу.  

Якщо все підсумувати, можна виділити такі плюси розтяжки перед і після тренування: м’язи стають 

більш еластичними; знижується ризик травми; людина отримує приплив сил і енергії; знижується 

навантаження на серце; м’язова тканина швидше відновлюється; поліпшуються силові показники [3]. 

Практично немає ситуацій, коли було б шкідливо розтягувати м'язи на стретчингу. Але це не означає, 

що немає протипоказань. По-перше, вони включають будь-який гострий стан. При підвищенні температури 

тренування краще відкласти. Хронічні захворювання також вимагають обережності, особливо якщо це 

ураження суглобів і хребта. Також не потрібно навантажувати тіло відразу після травми. Нехай відбудеться 

відновлення, а потім вже на етапі реабілітації розтяжка піде на користь.  

Також слід обмежити навантаження, якщо є важка травма хребта або складний перелом кінцівок. 

Наприклад, під час вагітності жінкам слід вибирати такі вправи, які не викликають дискомфорту і 

спрямовані на певні ділянки тіла. При дотриманні необхідних заходів проявляються переваги розтяжки, які 

дуже ефективні для схуднення та отримання здорової статури. Хоча розтяжка, активуючи кровообіг, 

корисна серцю і судинам, це не означає, що можна за неї сміливо братися при серйозних хворобах цієї 

сфери. Не рекомендовані тренування при грижах, при вже виявленому тромбозі, остеопорозі та артриті [4]. 
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Висновки. Аналіз літературних, інтернет джерел та власних спостережень дозволяють зробити 

наступні висновки: за допомогою стретчинга можна досягти приголомшливих результатів. Даний вид 

спорту, користь від якого очевидна, не вимагає найвищого рівня фізичної підготовки, дорогих пристосувань 

і істотних витрат часу. Він також не має вікових обмежень. Навіть людям старшого віку можна покращити 

еластичність м’язової системи.  

Таким чином, заняття стретчингом дають можливість кожному забезпечити ступінь розвитку такої 

гнучкості, яка дозволяла б успішно оволодіти основними життєво важливими руховими здібностями – 

координаційними, швидкісними, силовими і витривалістю, яка є дуже важливою у нашому житті та 

наблизитися до своєї фізичної досконалості і найголовніше – отримати максимальний заряд позитивних 

емоцій. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 

Сьогодні, необхідність використання мультимедіа, як засобу, що відкриває різноманітні можливості 

в організації навчально-виховного процесу, і насамперед, площину для розвитку творчих здібностей учнів 

не підлягає сумніву. Проте, реалізація оптимального підходу, до впровадження мультимедійних технологій 

можлива лише за умови спільних зусиль фахівців у галузі програмування (як творців цих технологій), 

вчених (як спеціалістів, що теоретично обґрунтовують важливість мультимедійного компоненту в навчання 

та вихованні) та викладачів-практиків (як експериментаторів та модераторів процесу використання новітніх 

мультимедійних технологій) [1, с. 104-105].  

Створення такого високоінформаційного освітньо-виховного середовища відбувається поступово та 

визначається у першу чергу зміною змісту освіти, потім методів, а лише після цього трансформація 

навчальних технологій. Існує безліч підходів до залучення мультимедіа в освітній процес, як основного 

елементу представлення, осмислення та перевірки навчального матеріалу, проте головний критерій, що 

висувається – це здатність використання у різних режимах, мається на увазі не тільки під час занять, тобто 

«тут і зараз» у синхронному, а також, і у асинхронному режимі. На наш погляд, доцільно наголосити, що 

так звана «синхронна взаємодія» (одночасна діяльність між викладачем та здобувачами освіти, або без 

участі викладача) стає все більш необхідним елементом, під час впровадження мультимедійних технологій. 

Очевидно, що зараз, через пандемію, майже весь процес навчання відбувався саме в асинхронному режимі: 

здобувач має змогу неодноразово побачити/почути навчальний матеріал у зручний для нього час, більш 

глибоко дослідити представлений контент, а процес когнації не регламентується лише часом відведеного на 

аудиторне навчання. Проте, чисельна кількість досліджень, простежують динаміку певної «сепарації» тих, 

хто навчається окремо від загального процесу, інакше кажучи, учні та студенти не відчувають себе 

повноцінними об’єктами навчальної діяльності. Відповідно до цього, відбувається наявне зниження 

мотиваційного аспекту, оскільки «змагання» за кращий результат у навчальному колективі відсутній, кожен 

діє у своєму темпі.  

Натомість, психолого-педагогічні експерименти у галузі дистанційного навчання показали, що 

здобувачі освіти сприймають позитивно синхронну взаємодію, саме завдяки миттєвому зворотному зв’язку: 

питання-відповідь, припущення-заперечення, аргумент-спростування або жваве обговорення єдиної теми. 

Звичайно, що будь-яка освітньо-виховна діяльність орієнтована на забезпечення максимально сприятливих 

умов для розвитку і формування інтелектуальних та творчих здібностей молодшого покоління. Певна 

співвіднесеність структурних складових різноманітних підходів (оскільки всі вони ґрунтуються на базових 

нормативних документах, що визначають першочергові цілі та методи викладання) до впровадження 

мультимедійних технологій в освітній процес, дозволяє уніфікувати основні, і на нашу думку, 

фундаментальні етапи організації цих підходів.  
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Представити загальну характеристику, можна у вигляді ієрархічного розташування (від першого до 

заключного етапу): 

1. Підготовка науково-педагогічних кадрів, які безпосередньо працюють у закладах освіти, тобто 

створення курсів для підвищення кваліфікації, забезпечення навчальними посібниками та науково-

методичними розробками. 

2. Технічне налаштування і встановлення мультимедійного обладнання згідно до загальноприйнятих 

державних санітарно-гігієнічних норм. Як правило, за цей етап відповідальний окремий технічний персонал 

або викладачі, що здійснили спеціальну підготовку. 

3. Розробка та підготовка навчальних матеріалів, які представляються засобами мультимедіа. Цей 

етап є ключовим, і суттєво вирізняється від інших, через те, що саме викладач, відштовхуючись від 

дисципліни, яку він викладає, рівня підготовленості учнівського колективу та оснащення навчальних 

аудиторій обирає матеріал, додатково вносячи корективи полегшуючи або навпаки, ускладнювати 

пропонований навчальний матеріал. 

4. Впровадження мультимедійних освітньо-виховних матеріалів у навчальний процес. Зауважимо, 

що цей етап можливий лише за повної реалізації попереднього: від типу матеріалу, навчального заняття 

(урок засвоєння нових знань; урок для формування і розвитку знань навичок та вмінь; урок систематизації 

та узагальнення набутих знань; урок корекції та контролю засвоєння знань; урок практичного застосування 

навичок і вмінь). 

5. Використання мультимедійних навчальних матеріалів під час дистанційного або очного навчання. 

Під час цього етапу відбувається організація навчального процесу таким чином, щоб доступ до 

представленого викладачем матеріалу був наявний паралельно із заняттям та після нього, для використання 

вдома або додаткового опрацювання.  

6. Контроль показників освітнього процесу. Цей етап характеризується насиченням інформаційних 

технологій для оцінки якості засвоєння знань, зазвичай такий контроль націлений на середній показник і 

тому, потребує додаткової індивідуальної роботи вчителя та учня.  

Підсумовуючи все сказане, відзначимо, що головне у навчанні, обирати максимально комфортний 

підхід саме для учнівського складу, а вже реалізація впровадження мультимедійних технологій буде 

залежити від педагогічної майстерності педагога та його готовності відходити від шаблонів та стереотипів. 
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ПСИХОСЕМАНТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОЛЯ МЕГАКОНЦЕПТУ 

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР» (НА МАТЕРІАЛІ АСОЦІАТИВНИХ СЛОВНИКІВ) 

 

У загальному вигляді лінгвістична модель – це певна формалізована структура, що є алгоритмом 

дослідження мовних явищ. На наш погляд, дослідження мегаконцепту «Національний характер» доцільно 

здійснювати, поєднуючи психічний та семантичний рівні моделювання. 

Дослідження національного характеру з психічної точки зору базується на характеристиці основних 

сфер свідомості, запропонованих російським вченим А. В. Івановим [1]. Тілесно-перцептивний компонент 

свідомості представляє собою відчуття (зовнішні та внутрішні), сприйняття і конкретні уявлення, за 

допомогою яких людина отримує первинну інформацію про своє зовнішнє оточення, про власне тіло та 

його взаємини з іншими тілами. Логіко-понятійний компонент свідомості характеризується тим, що містить 

здатності людини до узагальненого і систематичного розуміння внутрішніх властивостей і зв'язків 

реальності. Можна сказати, що це сфера чітких аналітико-синтетичних розумових операцій та суворих 

логічних доказів. Емоційно-афективний компонент свідомості не має безпосереднього зв'язку із зовнішнім 

предметним світом. Це сфера глибоко суб'єктивних станів, переживань та передчуттів, а також емоційного 

ставлення до інших людей та ситуацій. Ціннісно-смисловий компонент може бути співвіднесений із 

ціннісною сферою свідомості. Тут укорінені вищі духовні регулятиви та ідеали культурної творчості 

людини. Можна сказати, що базисом цього компоненту є не істина як форма узгодження думки з 

предметною дійсністю, а цінності як форми узгодження дійсності з нашими духовними смислами та цілями. 

Дослідження національного характеру з семантичної точки зору базується на виділенні категорій 

речі, властивості та відношення, запропонованих в рамках варіанту некласичної логіки українським вченим 
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А. І. Уйомовим [2]. Характеризуючи ці три категорії, слід зазначити, що вони можуть бути як 

матеріальними, так і ідеальними. В узагальненому вигляді все, що може бути назване чи описане, є річчю 

(об’єктом, предметом, сутністю). Наприклад, характер, словник. Все, що відрізняє одну річ від іншої, є 

властивістю. Наприклад, національний (стосовно характеру), асоціативний (стосовно словника). Категорія 

відношення означає наявність зв’язку між двома або кількома речами. Наприклад, у судженні Дослідник 

вивчає національний характер слово вивчає означає відношення. 

Таким чином, психосемантична модель має такі базові компоненти, як психічні, зокрема тілесно-

перцептивний, логіко-понятійний, емоційно-афективний та ціннісно-смиісловий, та семантичні, зокрема 

річ, властивість та відношення. 

У відповідності з проведеним нами контент-аналізом і кластерним аналізом, дослідження 

мегаконцепту «Національний характер» на матеріалі асоціативних словників передбачає аналіз соціально-

культурного, поведінково-реактивного, емоційно-чуттєвого та філософсько-світоглядного фрагментів 

концептосфери. 

Соціально-культурний фрагмент концептосфери поєднує собою концепти, що відбивають суспільно 

значущі явища як єдність культури та соціальності. До них належать: 1) найменування людей у контексті 

соціальних та міжособистісних зв'язків (мати, батько); 2) предмети та об'єкти соціально-побутового 

характеру (будинок, гроші); 3) соціально та культурно значущі явища та конструкти (багатство, нація). 

Поведінково-реактивний фрагмент концептосфери включає концепти, що відображають найменування дій 

та станів особистості. Таким чином, він поєднує в собі: 1) дії, які виконуються людиною (боротьба, 

перемога); 2) володіння навичками та вміннями (сила, хитрість); 3) стани, в яких перебуває людина 

(залежність); 4) риси характеру, які передбачають активний зовнішній прояв (жорстокість, милосердя, 

сміливість). Емоційно-чуттєвий фрагмент концептосфери включає найменування притаманних людині 

почуттів та емоцій. Репрезентантами перших є такі концепти, як гордість, гідність, жалість тощо, 

репрезентантами других – концепти гнів, заздрість, сором, лють тощо. Філософсько-світоглядний 

фрагмент концептосфери охоплює концепти, що означають: 1) значущі морально-етичні образи (Бог, душа); 

2) філософські категорії (вічність, світ); 3) загальнозначущі цінності / антицінності (добро, зло). 

Аналіз частотності тих чи інших асоціативних реакцій дозволяє побудувати концептуальні поля 

обраних концептів, виділяючи ядерну, приядерну та периферійну зони. 

Таким чином, повертаючись до психосемантичної моделі, ми доповнюємо її розподілом 

асоціативних реакцій на такі, що входять до ядерної, приядерної або периферійної зони. Отже, алгоритм 

дослідження мегаконцепту «Національний характер» у мовній свідомості виглядає наступним чином: 

1) розподіл концептів (слів-стимулів в асоціативних словниках) за фрагментами концептосфери — 

соціально-культурним, поведінково-реактивним, емоційно-чуттєвим чи філософсько-світоглядним; 

2) виділення статистично значущих асоціативних реакцій; 3) розподіл значущих асоціативних реакцій за 

базовими компонентами моделі з урахуванням ядерної, приядерної або периферійної зони; 4) порівняння 

результатів, по-перше, на рівні окремих концептів, по-друге, на рівні фрагментів концептосфер, по-третє, на 

рівні мегаконцепту «Національний характер» у мовній свідомості різних націй. 
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ІМПОРТ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇІНІ 

 

У зв’язку з повномасштабним вторгненнямросії в Україну питання імпорту гуманітарної допомоги 

гостро постали перед фізичними особами, підприємствами та неприбутковими організації. Саме тому 

Кабінет Міністрів України ввів у дію Постанову від 01 березня 2022 року № 174, що значно спростила 

процес ввезення на територію України та митного оформлення гуманітарної допомоги. 

Перш за все, товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом – тобто не 

потрібно отримувати ухвалууповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги про 

визнання товарів такою. 

Пропуск через здійснюється за місцем перетину митного кордону України через подання спеціальної 

форми «Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою»в паперовому форматіта 
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без застосування заходів нетарифного регулювання. Якщо гуманітарна допомога доставляється кількома 

транспортними засобами, то таку декларацію потрібно заповнити на кожен з них. 

Декларування гуманітарної допомоги повинне здійснюватися особою, що перевозить цей самий 

товар, без будь-якого приховування – в реальному обсязі. Митні контролери (за власним рішенням чи за 

необхідністю) можуть здійснити ревізію переміщуваних товарів та відмовити у пропуску в разі, якщо 

будуть виявлені розбіжності. 

Окрім зазначеного, для ввезення товарів, що підпадають під досліджувану категорію, потрібно мати з 

собою: а) договір дарування або подарунковий сертифікат; б) лист-звернення від отримувача гуманітарної 

допомоги на ім’я керівника митного органу в Україні. В іншому випадку це можуть бути товаросупровідні 

документи: а) проформа-інвойс; б) CMR. 

Варто також завчано у письмовій формі підготувати повідомлення для митниці про намір ввезення 

відповідних товарів, у якому зазначити інформацію про транспортні засоби, якими здійснюється 

переміщення, та відповідальних осіб. Такий документ дозволить уникнути затримок на митному кордоні. 

Вважаємо, що дотримання перерахованих вище нюансів дозволить успішно транспортувати 

гуманітарну допомогу без зайвих спорів та конфліктів з митними органами. 

Варто зазначити, що імпорт товарів військового та подвійного призначення, а також товарів для 

Збройних сил раїни, що можуть бути визнані гуманітарною допомогою, теж значно спрощено, і це 

актуальне питання для подальшого наукового дослідження. 

 
Джерела 

1. Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану: Постанова Кабігнету Міністрів України від 

01.03.2022 р. № 174: станом на 26 трав. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-2022-п#Text. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ 

 

Сьогодні одним із найголовніших аспектів економічного та соціального розвитку є добробут та 

здоров’я населення будь-якої країни світу. Значною мірою перспективи розвитку та існування держави 

залежить від того як проходить процес відтворення продуктивних сил, а саме – людські ресурси. Молодь є 

рушійною силою нашого теперішнього та майбутнього. Нинішній стан здоров’я української молоді та в 

загалі демографічна ситуація в суспільстві свідчать, що є реальна потреба в розвитку та модернізації 

культури здорового способу життя різних груп населення, насамперед – молодого покоління  

Зв’язок: завдання покращення та заохочування ведення здорового способу життя у суспільстві,а саме 

молодого покоління. Низка запроваджених реформ МОН щодо впровадження заходів на покращення стану 

здоров’я у суспільстві. 

Мета: розглянути усі аспекти формування здорового способу життя молоді, а також, виокремити 

способи покращення здоров’я молодого суспільства. 

Методи дослідження: У другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. розробленням теоретичних і 

практичних основ виховання здорового способу життя у підлітків займалося багато вчених. У той час були 

досліджені теоретичні основи такі як: відношення душі й тіла (К. Ушинський, П. Юркевич, Г. Ващенко); 

зв'язок оздоровчої роботи з різними напрямами виховання: фізичним і трудовим (М. Демків), естетичним 

(Г. Ващенко), релігійним (П. Юркевич), гігієнічним, родинним (К. Ушинський, Г. Ващенко, 

В. Сухомлинський), патріотичним (І. Боберський, О. Тисовський, Г. Ващенко, А. Макаренко) природна 

відповідність і гармонійність у вихованні тіла (О. Духнович, В. Сухомлинський, К. Ушинський, 

Г. Ващенко). Проблему здорового способу життя досліджували також зарубіжні вчені, відомі з них це: 

Л. Хей, Р. Фішер, Х. Данеш, Г. Маклауен, Д. Хамбург, К. Гланз, М. Левіс, Б. Рімер та інші. Серед сучасних 

науковців, які приділяють увагу на формування цінних понять у свідомості молоді щодо здорового способу 

життя,слід відмітити дослідження Т. Титаренко, С. Лапаєнко,О. Яременка, Н. Нікіфорова, І. Беха, 

Т. Глазько, С. Омельченка, Р. Купчинова, Г. Ващенка, Н. Паніної та інших.  

Проблема загрози здоров'ю є одною зтурбуючих проблем усього всесвіту, вона являє собою 

антропологічну катастрофу. Вся сутність даного явища пов'язана з біологічним законом, відповідно до 

якого було визначено, що кожен біологічний вид гине, якщо умови існування до яких він пристосувався 

змінюються у процесі еволюції. Здоров'я визначається як соціальна, філософська, біологічна, економічна, як 

об'єкт споживання, індивідуальна та суспільна цінність, вклад капіталу, воно є динамічним явищем, яке 
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постійно взаємодіє з навколишнім середовищем. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я 

(ВООЗ): «Здоров'я – це стан повного фізичного, духовного і соціального добробуту, а не лише відсутність 

хвороб або фізичних вад». Тому наше здоров'я є таким важливим у нашому житті. Існує цілісний погляд на 

поняття здоров'я, і виділяють чотири складові здоров'я такі як: фізична, психічна, соціальна, духовна. Ці 

складові невід'ємна одна від одної, вони мають тісний зв'язок, та діють одночасно, а їх інтеграція визначає 

стан здоров'я персони, в особливості, у молодого покоління. Тому, важливо мати цілісний вклад у ці сфери, 

з підліткового віку.Задля досягнення здорового способу життя, доречно дотримуватися основних елементів, 

таких як: 

- сумлінна праця; 

- раціонально спланований режим праці та відпочинку (при правильному та збалансованому режимі, 

в організмі виробляється чіткий та необхідний цьому ритм функціонування, який між іншим створює 

оптимальні умови для праці та відпочинку, і тим самим має зміцнюючий ефект на здоров’я; 

- позбавлення шкідливих звичок (тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків), які є 

найпершими причинами багатьох захворювань, а також скорочення тривалості життя, є знижувачами 

працездатності, та гублять здоров'я молодого покоління і мають жахливий вплив на здоров'я майбутніх 

дітей; 

- оптимальний руховий режим, який зміцнює та розвиває тіло, серцеві м'язи, судини, дихальну 

систему та багато інших органів, що значно полегшує роботу кровообігу та гарно впливає на нервову 

систему; 

- правильне харчування, особливо це стосується студентів. Адже раціональне харчування забезпечую 

правильний ріст та розвиток, надає сил та наснаги. Дотримуючись усіх цих умов гарного самопочуття, 

кожна людина може створити великі можливості для зміцнення та підтримання здоров’я, найлегше 

прийняти ці звички підвладно саме молодому поколінню. 

 

Таблиця 1 

Самооцінка стану здоров’я молоді України залежно від віку та статі. 

Стан 

здоров’я 

14-15 років 16-17 років 18-29 років 

Хлопці Дівчата Хлопці Дівчата Чоловіки Жінки 

Добрий 78,6 80,4 79,8 80,4 76,3 74,9 

Задовільний 19,9 19,3 18,2 19,3 21,6 23,9 

Поганий 1,5 0,3 2 0,3 2,1 1,2 

 

Результати соціологічного дослідження свідчать, що 32% молодих людей оцінює свій стан як 

«здорові, та майже не буває довготривалих захворювань»; 52% – «практично здорові, але іноді мають 

незначні захворювання»; 7% – у минулому мали тяжкі захворювання, але вилікувалися; 6% – мають 

хронічне захворювання, але це не має суттєвий вплив на їх життя; 2% – мають серйозні проблеми зі 

здоров’ям; 1% – мають групу інвалідності. 

Не вся молодь, на справді, відповідає цій статистиці. Згідно з офіційними даними, в Україні 

вживають наркотичні засоби 128 тисяч осіб, з яких 60% – молодь та підлітки. Дуже велика частка підлітків 

які курять та вживають алкогольні напої. Всі ці фактори означають, те що важливою задачею є 

заохочування молоді до ведення здорового способу життя. Та щоб цей процес пришвидшився, потрібно 

проводити більше заходів щодо цього питання. Багато навчальних закладів проводять спеціальні лекції, або 

мають факультативи, де студенти можуть набути навичок як покращити стан свого здоров’я. Система 

активних дій усіх учасників навчального процесу, які спрямовані на вдосконалення самопочуття, 

орієнтуються на утвердження здорового способу життя, розвиток у духовному, психічному, фізичному та 

соціальному плані. 

У висновку можна зазначити що, важливий напрямок соціального виховання молоді є формування 

здорових звичок, і тим самим здорового способу життя. Цей напрям повинен мати науково обґрунтовану та 

спрямовану на усвідомлення молодим поколінням цінностей їх власного та громадського здоров’я. А також 

важливим є створення умов щодо запобігання руйнаційної поведінки, розвиток умінь та навичок здорового 

способу життя, а також інтегрування ефективних методик у середовище молоді.  

 
Джерела 

1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zolointernat.ck.ua/wp-content/uploads/2015/09/Zhiliaeva.pdf. 

2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/25700/1/Самооцінка%20стану%20здоровя%20населення_стаття_ 

%20intermedical.pdf. 

3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/12794/1/Liakhova_основи.pdf. 
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ПРОФІЛАКТИКА СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ  

ПІДЛІТКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 
 

В спектр послуг соціальних служб входить послуга соціальної профілактики – комплексу заходів, які 

спрямовані на попередження, обмеження та зупинення негативних соціальних й особистісних (поведінкових) 

явищ та їх наслідків у соціальному середовищі та реалізується за допомогою різних інструментів впливу 

соціального, юридичного, педагогічного, психологічного характеру. Така послуга може надаватися особам, 

сім’ям, групам осіб, які опинилися у СЖО. Традиційно допомога під час суїциду передбачає модель з трьох 

елементів: превенція, інтервенція та поственція; іншими словами, превенція (профілактика), кризове 

втручання і подальший супровід, допомога [5, с. 160]. Більшість науковців виділяють три види профілактики: 

первинну, вторинну та третинну [1, 2, 3, 4].  

І. Трубавіна характеризує первинну соціально-педагогічну профілактику як найбільш масову і 

неспецифічну, її мету вона вбачає у становленні особистості як соціально-адаптивної (функціональної) і її 

переході до розвитку і функціонування, що забезпечує реалізацію прав, задоволення її потреб та інтересів [6]. 

Соціально-педагогічна робота тут носить інформаційний характер щодо позитивної моделі життя, її 

прогнозування. Її завданнями є: вдосконалення конструктивних стратегій поведінки, життєвих умінь, які 

підліток та його члени сім’ї вже мають, але не знають, як їх застосувати у незнайомій ситуації, що може 

призвести до кризи чи насильства; навчання розпізнавати такі ситуації і керувати ними; збільшення 

потенціалу сім’ї; робота в суспільстві щодо подолання гендерних стереотипів.  

Змістом первинної профілактики адресатом є широка аудиторія, відбувається просування цінностей 

здоров’я і життя під час впровадження різних освітніх програм, спрямованих на підвищення обізнаності про 

суїцид (серед батьків, педагогів, дитячого колективу, самих підлітків). Вторинна профілактика спрямована 

конкретно на підлітків, в оточенні яких ця спроба була, чи в яких спостерігаються схильність і наміри до 

суїциду. Основною метою вторинної профілактики є допомога особистості знайти вихід із кризової ситуації, 

подолати дистрес, у стані якого вона перебуває. Третинна профілактика адресована на безпосередньо на 

підлітка з суїцидальною поведінкою та на його найближче оточення, якщо спроба суїциду вже відбулася. Її 

мета – допомогти близькому оточенню підлітка пережити подію, що сталася, опанувати себе й узяти під 

контроль трагічну ситуацію, оскільки суїцидальну кризу ще не подолано використовуючи адекватні способи 

саморегуляції [6, с. 16-17]. 

Фахівці, які надають соціально-педагогічну та психологічну допомогу групі суїцидального ризику, 

друзі та сім’ї підлітка з суїцидальною поведінкою повинні дуже ретельно підходити до здійснення 

профілактичних і реабілітаційних заходів. Слід уникати імпульсивних висновків по відношенну до суїцидента 

та розуміти, що підліток з суїцидальною поведінкою буде очікувати активного втручання і емпатійного 

відгуку на життєву кризу в якій вона опинилася від оточуючих і негативно на них реагувати.  

О. Гук та І. Гриник зазначають, що: «соціально-педагогічна допомога особам з високим суїцидальним 

ризиком передбачає надання дружньої допомоги (біфрендингу) і кризової інтервенції: головне – не робити 

спроби змінити структуру особистості людини і не намагатися вилікувати її нервово-психічні розлади, а 

просто зберегти живою. Це перша і необхідна умова, без якої всі інші зусилля психотерапії та методи надання 

допомоги не можуть бути дієвими» [7, с. 84].  

Підсумовуючи вищесказане, можемо сказати, що послуга соціальної профілактики в соціальних 

службах є необхідною, адже профілактика девіантної поведінки, а в особливості профілактика суїцидальної 

поведінки підлітків потребує уваги, як зі сторони держави, так і зі сторони усього суспільства, адже тільки 

об’єднавши зусилля, ми можемо подолати прояви суїцидальної поведінки у підлітків та зберегти тисячі життів 

по всьому світі. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Найважливішим індикатором фінансового стану будь-якого суб’єкта господарювання є його фінансова 

стійкість. За наявності абсолютної фінансової стійкості підприємство має перевагу над іншими 

підприємствами тієї ж сфери в отриманні кредиту, підборі більш досвідченого та кваліфікованого персоналу, 

у виборі постачальників ресурсів та обладнання, у залученні інвестицій. Чим вищою є фінансова стійкість, 

тим більше підприємство є незалежним від зміни ринкової кон’юнктури і, отже, тим меншим є ризик 

банкрутства [3, с. 29]. 

В економічній літературі існують різні підходи щодо трактування поняття «фінансова стійкість 

підприємства». 

Грабовецький Б. Є. визначає фінансову стійкість як рівновагу між власними і залученими ресурсами, 

надійно гарантовану платоспроможність, незалежність від циклічних змін ринкової кон’юнктури та партнерів, 

наявність такого обсягу прибутку, який би дозволив забезпечити самофінансування [2, с. 69]. 

Тютюнник Ю. М досліджує фінансову стійкість підприємства через спроможність підприємства 

існувати та розвиватися, підтримуючи рівновагу своїх активів та пасивів у мінливому та динамічному 

середовищі, що гарантує його високий рівень ліквідності та інвестиційну привабливість на довгостроковий 

період в межах наявного ризику [5, с. 351]. 

Таким чином, фінансова стійкість підприємства характеризує його поточний фінансовий стан, а також 

вказує на рівень фінансової незалежності й стійкості до несприятливих факторів середовища. 

Доцільно відзначити, що підприємство є фінансово стійким, якщо характеризується наступними 

параметрами: високим рівнем ліквідності балансу – спроможністю покривати активами свої пасиви; високим 

рівнем кредитоспроможності – своєчасно розраховуватися за кредитами та відсотками по них); високим 

рівнем платоспроможності – спроможністю нести відповідальність по своїм зобов’язанням) та високим рівнем 

рентабельності (прибутковості) – можливість стійко та нормально функціонувати й розвиватися [1, с. 91]. 

В управлінні фінансовою стійкістю важливе місце посідає коефіцієнтна методика та порівняння її з 

нормативними значеннями, зокрема: 

1. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) характеризує частку власного капіталу в загальній 

сумі активів, авансованих у діяльність підприємства і визначається як відношення власного капіталу до 

валюти балансу. Нормативне значення коефіцієнта автономії має бути більше 0,5 [6, с. 177]. 

2. Коефіцієнт фінансової залежності є зворотним до коефіцієнта автономії і обчислюється як 

відношення валюти балансу до власного капіталу. Нормативне значення має бути менше 0,5. Зростання 

коефіцієнта свідчить про зростання обсягу залучених коштів у фінансуванні підприємства. 

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу вказує на частину власного оборотного капіталу в 

обороті та обчислюється через відношення власних оборотних коштів до власного капіталу. У залежності від 

галузевої специфіки та структури капіталу даний коефіцієнт може різнитися, однак нормативне значення має 

бути більше 0,4. 

4. Коефіцієнт фінансового ризику характеризує відношення залучених коштів і власного капіталу та 

показує скільки гривень залучених коштів припадає на кожну гривню власних. Нормативне значення має бути 

менше 0,5. 

5. Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел показує загальний відсоток власного 

капіталу щодо капіталізованих джерел. Нормативне значення коефіцієнта становить 0,5-0,6 [4, с. 460]. 

7. Коефіцієнт фінансової стабільності розраховується як відношення власного капіталу до залученого 

та показує скільки одиниць власного капіталу припадає на кожну одиницю залученого. Нормативне значення 

має бути більше 1. 

8. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами обчислюється як відношення власних 

оборотних коштів до всієї суми оборотних коштів та показує наскільки підприємство забезпечене ресурсами 

для здійснення незалежного фінансового функціонування. Нормативне значення даного коефіцієнта становить 

більше 0,1 [6, с. 177]. 

Таким чином, фінансова стійкість підприємства є надзвичайно важливим індикатором фінансового 

стану суб’єкта господарювання, а її правильна оцінка дає можливість дослідити причини фінансових 

потрясінь, розробити конкретні заходи щодо ліквідації даних причин. 
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ВПЛИВ ЙОГИ НА ФІЗИЧНИЙ ТА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЛЮДИНИ 

 

З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України, багато людей були вимушені 

змінити місце свого проживання. Після таких кардинальних змін, у житті багатьох наших земляківу 

порівнянні з минулими роками,зросли показники кількості негативних емоцій та малої фізичноїактивності. 

Як ми знаємо, саме рухова активність є запорукою сильної людини, що у майбутньому здатна створити 

добробутдля своєї родини та країни.  

Вибір даного виду спорту для дослідження не є випадковим, оскільки на нашу думку саме йога може 

виконуватися будь-ким та за будь-яких умов, що є неймовірно важливим в сучасних умовах.  

Йога – наразі є дуже популярним спортом через свій фізичний, емоціональний та духовний вплив на 

кожного, хто нею займається. Цей вид спорту існує вже протягом 5000 тис. років [1], але не втратив своєї 

популярності й донині, що зумовлено багатьма факторами. Деякі з них я наведу в наступній частині цього 

дослідження. 

Мета дослідження: проаналізувати наукову літературу, присвячену дослідженню йоги на організм 

людини, зробити висновок щодо її позитивного чи негативного впливу на здоров’я. 

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводилося на основі огляду та аналізу 

результатів експериментів вчених, які вивчали безпосередній вплив йоги на фізичний та емоціональний 

стан людей. 

Результати дослідження. Для того, щоб повною мірою розкрити всю сутність цієї робити, 

вважатимемо доцільним розділити результати на дві частини. Перша частина буде стосовно впливу йоги на 

фізичний аспект нашого здоров’я, а інша – емоційний. 

Отже, за даними багатьох вчених нашої планети, за останні роки ми спостерігаємо значний ріст 

захворюваності на такі хвороби як: цукровий діабет, ожиріння, підвищений тиск і так далі. Багато з цього 

переліку можна зустріти навіть у студентів ВНЗ, які належать до вікової категорії 17-25 років [3, c. 1-2]. 

Більшість з цих проблем пов’язана з нашою малою активністю, що своєю чергою спричинена розвитком 

технологій. Сидіння за комп’ютером та телефоном в процесі навчання має сильний вплив на наш фізичний 

стан. Проблеми з серцем, ожиріння – усе це тепер не рідкість, а реалії нашого життя. 

Серцево-судинні захворювання одні з найперших по кількості смертей у світі, особливо в 

прогресивних та швидко розвиваючих країнах. Тенденція до збільшення таких захворювань пов’язана 

більшою мірою з такими факторами: харчування, рівень фізичних навантажень, спосіб життя, стрес, 

шкідливі звички, навколишнє середовище та багато інших.  

Доведено, йога сприяє зменшенню ускладнень та захворювань. Саме шляхом виконання спеціальних 

вправ та правильного дихання, вона зменшує стрес та сприяє розслабленню організму [1]. В іншому 

дослідженні, опублікованому в журналі «Комплементарна терапія в медицині» [4], вивчався вплив йоги при 

болю в попереку. Доктор Падміні Текур з Індії зі своїми колегами провели семиденне дослідження в 

комплексному медичному центрі в Бангалорі з 80 пацієнтами. які страждають на хронічний біль у попереку. 

Вони розподілили пацієнтів за групами – йога-терапії та фізичної терапії. Їхні результати показали, що 

практика йоги більш ефективна, ніж фізична терапія для зменшення болю, занепокоєння та депресії та 

покращення рухливості хребта. 

Це дослідження показує як йога всебічно розвиває наше тіло: укріплює м’язи, покращує 

працездатність, зменшує біль в проблемних ділянках тіла та вдосконалює гнучкість.  

Інша частина стосується не менш важливої теми – емоційний стан. На фоні різних ситуацій в житті, 

до прикладу пандемії та війни, в повсякденне життя більшості українців прийшов стрес. Постійні 

переживання, думки та надії – все це невпинно відображається на нашому з вами здоров’ї. 

Як із фізичною складовою, йога допомагає нам боротися із цією проблемою також. Багато людей, що 

схильні до прояву страху та тривожності відмічають позитивний ефект від занять. У дослідженнях, що 

детальніше вивчають вплив йоги на занепокоєння [4], доктор M. Явнбакхт з колегами з психіатричного 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=�����$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=�70795:����.����.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=�70795:����.����.
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відділення Ісламського університету Азад в Ірані показали, що участь у двомісячному класі йоги може 

значно зменшити занепокоєння у жінок із тривожними розладами. Через такі результати деякі вчені навіть 

припускають, що йогу можна вважати одним із методів лікування тривожності, що свідчить про її великий 

позитивний ефект серед пацієнтів.  

Також з гідно з дослідженнями, опублікованими в журналі «Комплементарна терапія в клінічній 

практиці» [4], йога також знижує стрес під час вагітності. Світлана Бершадська та її колеги, як і для 

фізичного аспекту, перевірили вплив йоги на 51 вагітну жінку, проводячи моніторинг рівня гормону стресу 

кортизолу та настрій до та після заняття йогою. Їхні результати показали, що практика йоги під час 

вагітності може зменшити стрес, покращити настрій і навіть зменшити симптоми післяпологової депресії. 

Усі наведені вище фактори та дослідження на обрану тему показують нам гарний ефект від занять, 

що може слугувати для того, щоб я могла точно стверджувати про позитивний ефект цього виду спорту. 

Висновки. На основі нашого дослідження та вивчення матеріалів з цієї теми, а саме впливу йоги на 

фізичний та емоційний стани людини, ми дійшли такого висновку. Йога – є інструментом для всебічного 

вдосконалення людини, її вплив однозначно є позитивним та дає бажані результати під час тренувань. Із 

досліджень ми побачили, що зниження рівня стресу та покращення фізичних показників є у всіх учасників, 

а це свідчить про її незаперечну користь. 
 

Джерела 

1. Йога та користь для організм.Majbutne. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://majbutne.com.ua/?p=39543. 

2. Фотинюк В. Г. Дослідження стану формування позитивного ставлення студентів ЗВО до здорового способу життя. Київ: Вид-во Національного 

авіаційного університету. – С. 1-2. 

3. Наука йоги – что говорят исследования. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.yoga-spb.ru/yoga-aiengara/stati/nayka-iogi-chto-govoryat-

issledovaniya. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 
 

Згідно з підпунктом 14.1.191 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передача майна у 

фінансовий лізинг прирівнюється до операції з поставки товарів, а отже підпадає під категорію об’єктів, що 

оподатковуються податком на додану вартість (далі – ПДВ). Однак цей процес передбачає врахування 

певних нюансів, які описані нижче. 

Перш за все зауважимо, що відповідно до чинного законодавства датою виникнення податкового 

кредиту у лізингоотримувача є саме момент отримання предмету фінансового лізингу, а не дата списання 

авансового платежу. Але цікавим є й те, що у лізингоотримувача так само може виникати й податкове 

зобов’язання – відбувається це при поверненні майна лізингодавцю, а датою виникнення є момент 

фактичного повернення предмету лізингу. Це пов’язано з тим, що зазначена операція відповідно до норм 

чинного законодавства для цілей оподаткування прирівнюється до зворотного продажу. 

Наступна особливість регламентується підпунктом «а» пункту 185.1 ПКУ: об’єктом оподаткування 

ПДВ при фінансовій оренді є операції платників податкуз передачі предметуоренди у володіння та 

користування лізингоотримувачу. Цікавим є те, що проценти та комісійні в межах лізингового платежу 

зазначеним податком не обкладаються, але якщо орендний платіж включає компенсаційні витрати 

лізингодавця, що пов’язані з виконанням договору оренди, то таку частину платежу необхідно 

оподаткувати ПДВ.  

Також відповідно до підпункту 196.1.2 ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ не можуть бути операції з 

повернення матеріальних активів з відповідального зберігання його власнику, а також активів, попередньо 

переданих в концесію чи операційну оренду. 

База оподаткування операцій з фінансового лізингу визначається виходячи з договірної вартості. Але 

варто зауважити, що при поверненні орендарем майна за договором фінансового лізингу через його 

невиконання (чи неналежне виконання) та за умови не включення орендодавцем до складу податкового 

кредиту суми податкупри здійсненній такої операції, базою оподаткування буде позитивна різниця між 

ціною постачання та ціною придбання майна. 

Вважаємо, що необхідно враховувати усі зазначені вище нюанси, щоб уникнути податкових спорів з 

контролюючими органами. Однак питання оподаткування операцій з фінансового лізингу наразі потребує 

подальших наукових досліджень.  
 

Джерела 

1. Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI: станом на 11 груд. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755 

17#Text. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ – ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ 

 

В умовахв ходження цифрових технологій у різні сфери діяльності людини світ цифрових 

технологій стає новим етапом у розвитку суспільства. Зважаючи на той факт, що цифрові технології вже 

стрімко включаються до життя майже кожної людини. застосування сучасних цифрових технологій у 

навчанні – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу , 

зважаючи на той факт, що проведення уроків дистанційно триває не перший рік.  

У статті 12 Закону України «Про освіту» [1] використовується поняття «інформаційно -

комунікаційна компетентність», що трактується не лише як цифрова грамотність, а й упевнене 

оперування, обмін і використання інформації в освітніх цілях. Однією із основних 10  компетентностей, 

зазначених у концепції Нової української школи [2], є інформаційно-цифрова компетентність. 

Цифрова інформаційна компетентність може бути визначена як здатність розуміти та 

використовувати інформацію в різних форматах [3]. Отжесучасний вчитель історії не може орієнтуватися 

лише на запам'ятовування учнямидат історичних подій, а повинен зосередитися на формуванні в них 

готовності до використання історичних знань. Застосування будь якої педагогічної технології на уроках 

історії перетворює процес навчання на інформаційний процес, оскільки основу навчання складає 

отримання і перетворення інформації. Насамперед це відображається у формуванні цифрового освітнього 

середовища. При цьому саме цифрові технології дають можливість зробити навчання більш цікавим та 

різноманітним. 

Вчитель, оперуючи різноманітними цифровими навчальними ресурсами, може організувати 

дослідницьку діяльність учнів, навчити їх орієнтуватися в індивідуальному пошуку інформації, 

оцінювати надійність інформації отриманої з різних джерел, створювати власні електронні продукти 

застосовуючи різноманітні за стосунки та онлайн-сервіси. 

Наприклад на сьогодні створено величезну кількість освітніх мобільних додатків таких як Quizlet, 

Canva, Kahoot, LearningApps , Piktochart, HP5 та інші.  

Серед спеціалізованих мобільних додатків історичного спрямування слід відзначити додаток 

створений вітчизняними спеціалістами «Знай наших» про історію України. У ньому доступні функції 

перегляду відео, прослуховування аудіо історій про українських героїв та перевірка отриманих знань. 

Використання онлайн-сервісів під час вивчення історії також розширюють можливості вчителя при 

проведенні уроків. Для запам’ятовування історичних понять можна застосовувати онлайн-сервіс для 

створення ребусів Rebus 1. com. За допомогою даної програми можна зашифрувати будь-яку історичну 

подіюу вигляді ребусу.Заслуговує на увагу такийонлайн-сервіс як Utell Story, що спрямований на 

створення цифрових історій, використовуючи відео, аудіо, фото, текст, зображення. Застосування сервісу 

jigsawplanet.com для пазлів дає можливість учням при складанні пазлу детально роздивитися зображення, 

яке слід запам’ятати, що є досить ефективним при запам’ятовуванні персоналій та історичних пам’яток. 

Слід відмітити також такий найпростіший цифровий інструмент як пошук зображень у Google, що може 

навчити дітей критично добирати необхідну інформацію щодо певної історичної події в  інтернеті. 

Також сучасним цифровим інструментом на уроках історії є генерування тематичних QR-кодів за 

допомогою онлайн-сервісу generator-online.com або qrcode-monkey.com, використання яких 

дозволяєшвидко створити штрих-код та зашифрувати певну інформацію про історичну подію, зокрема, 

текст, відео, зображенняабо наприклад посилання на документальний фільм.  Цікавим інструментом при 

проведені уроків історії є створення учнямиментальних карт з використанням онлайн-

сервісу mindmeister.com. або Popplet.соm. Ці сервіси дозволяють учням самостійно чи в команді 

розвивати візуальне мислення створюючи графічний конспект за темою, яка вивчається, побудувати 

структурно-логічні схеми, систематизувати нову інформацію, впорядкувати її та презентувати 

зрозумілою на їх думку мовою.  

Слід зазначити, що є інструменти і для роботи з учнями з особливими потребами. Наприклад на 

уроках історії доречним є використання додатку Digital Inclusionз піктограмами для комунікації. Він 

допомагає в альтернативній і додатковій комунікації, зокрема, з дітьми з аутизмом, розвиває мовлення та 

творче мислення. 

Представлені цифрові технології та форми роботи доводять, що якість навчання учнів значно 

підвищується, бо вони надають учням більші можливості для їх саморозвитку та самореалізації. Завдяки 

мобільним додаткам у вчителя є змога сформувати в учнів інформаційні та цифрові компетентності, 

вміння використовувати цифрові технології для пошуку потрібної історичної інформації, 
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її нагромадження, перевірки і впорядкування та мотивувати їх до вивчення історії. Цифровий формат 

матеріалів забезпечує доступність та розширює можливості вчителя у способах подачі матеріалу, бо 

цифрові інструменти та інтерактивні форми уроків сприяють кращій мотивації учнів. Завдяки такому 

різноманіттю можна цікаво проводити уроки історії як в асинхронному режимі так і працювати онлайн.  

 
Джерела 
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ukrainska-shkola-compressed.pdf  
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАНННЯ ДІТЕЙ 

 

У сучасному світі люди вже не так замислюються над важливістю питання фізичного виховання 

дітей, як раніше. А саме: ще років тридцять тому було все зовсім по-іншому. Зараз розберемося. Але 

спочатку підкреслимо, що ця тема актуальна не в залежностіні від чого, тому що фізичне виховання – один 

з найголовніших факторів загального здоров’я. Пам’ятаємо: здоров’я – це не тільки фізичний, а ще й 

емоційний стан людини. Тому завжди важливо розглядати дане питання.  

Зв’язок: Подібні дослідження нерідко можна зустріти в роботах медиків або педагогів. Але треба, 

щоб кожна людина, в незалежності від її освіти та інтересів, розуміла важливість і суть питання фізичного 

виховання дітей, що на нього впливає та як покращити його.  

Мета: Дослідити тему важливості фізичного виховання дітей, виявити причини «зупинки» розвитку 

цієї сфери та довести, що саме фізичне виховання є не менш потрібним, ніж розумове, емоційне і так далі.  

Матеріал дослідження: «Дитяча» тема дослідження є непростою та досить об’ємною, але водночас і 

цікавою. При розкритті цього питання можна і потрібно використовувати всі фактори дитячого розвитку, 

виховання та навіть окремо їх батьків. Також візьмемо до уваги зміну всього світу: час, людство, 

світобачення, норми, навколишнє середовище тощо.  

Головний зміст фізичного виховання полягає в оволодінні дитиною основами фізичної культури: 

1. Опанування основ особистої гігієни. 

2. Загартовування організму (здійснюють його з використанням природних факторів – сонця, 

повітря, води). 

3. Виконання фізичних вправ, що є головним засобом фізичного виховання [1]. 

Зараз дві тисячі двадцять другий рік, двадцять перше століття. Тема дитячого фізичного виховання 

перейшла зовсім не на перший план, тому що в наш час, чи то на жаль, чи то на щастя, все більше і більше 

розвиваються технології. Порівняємо з двадцятим століттям. Візьмемо до прикладу тисяча дев’ятсот 

вісімдесятий – тисяча дев’ятсот дев’яностий роки. В ті часи телефонів і комп’ютерів не було взагалі, а 

телевізори були дуже маленькі, чорно-білі, та мультфільми показували тільки о дев’ятій годині вечора. 

Люди не були залежні від неіснуючого на той час Інтернету, телефону і так далі. Тому тоді тема фізичного 

виховання дітей була чи не на першому місці. З самого малого віку їх привчали до фізичної активності, 

правил поведінки та особистої гігієни. Зранку дитина повинна була вмитися, почистити зуби, виконати 

ранкову зарядку, корисно поснідати. Вдень (якщо канікули) всі вибігали на вулицю, зустрічалися з друзями 

та гуляли аж до вечора. Грали у футбол, баскетбол, волейбол, теніс, інші ігри з м’ячем або просто 

«доганялки». Взимку каталися на санках, грали у сніжки, ліпили сніговика, бігали та раділи снігу, ловлячи 

сніжинки. Восени пірнали у купу листя, теж бігали та сміялися. До цього всього діти обов’язково 

допомагали батькам виконувати хатні обов’язки, а якщо родина мешкала в селі – там взагалі роботи ціла 

купа. Отже, ми переконалися в тому, що раніше будь-яка фізична активність була головною складовою 

кожного дня. Як проходили дні в тих роках, ми розібралися. А щодо сьогодення? Зараз же деяким батькам 

набагато простіше просто увімкнути мультфільми дитині та займатися в цей час своїми справами, замість 

того, щоб вийти на вулицю й прогулятися парком, пограти на дитячому майданчику або побігати разом на 

стадіоні. На превеликий жаль, у сучасному світі частіше за все перевагу віддають саме сидячому способу 

життя: телефони, комп’ютери, ноутбуки, приставки і так далі. Ознайомимося з дослідженням щодо рівня 

сформованості фізичної вихованості. Отже, формування фізичної вихованості в дітей експериментальної 
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групи відбувалося поетапно: засвоєння теоретичних знань з фізичного виховання; формування інтересу до 

занять фізичними вправами; стимулювання активності під час фізкультурно-оздоровчої діяльності. 

 

Таблиця 1 

Розподіл дітей контрольної та експериментальної груп  

за рівнями сформованості фізичної вихованості [2, с. 8] 

Рівні 

сформованості 

фізичної 

вихованості 

Контрольна група (п=60) Експериментальна група(п=60) 

Початок 

експерименту 

Кінець 

експерименту 

Початок 

експерименту 

Кінець 

експерименту 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

Високий 4 6,7 6 10,0 4 6,7 18 30,0 

Достатній 14 23,3 16 26,7 12 20,0 34 56,7 

Середній 22 40,0 26 43,3 28 46,6 6 10,0 

Низький 18 30,0 12 20,0 16 26,7 2 3,3 

 

Бувають родини, які разом проводять час, відпочивають, наприклад, на природі, де можна пограти в 

м’яч, влітку плавають, взимку це лижі, санки, просто сніжки тощо. Будь-який рух – це вже фізична 

активність. А бувають і такі родини, де батьки одержимі гаджетами, вони весь час проводять за ними в 

незалежності робота це, або просто особисті розваги. Звісно ж, одразу зрозуміло те, в яких умовах 

виховуватиметься дитина. А щодо наслідків такої бездіяльності, то вони теж зовсім невтішні, на жаль. Знов 

таки, порівняємо двадцяте століття та наше двадцять перше. В ті часи діти бігали цілком щасливі, завжди з 

посмішкою на обличчі та невичерпною енергією. Мало хто скаржився на поганий стан здоров’я, люди тоді 

майже не хворіли, тому що завжди мали фізичне навантаження. Яка ж ситуація в сьогоденні? Діти хворіють 

досить часто, тому що їм не вистачає свіжого повітря та рухової активності. Сидячи за комп’ютерами або 

телефонами псується зір, постава; з раннього віку турбує біль у спині, шиї. Люди зростають і не розуміють, 

що таке спілкування в реальному житті, бо вони звикли до звичайних повідомлень у соціальних мережах. 

Люди не знають як поводитися з іншими при реальному спілкуванні, часто соромляться та замикаються в 

собі. І все це відбувається із-за проблеми фізичного виховання дітей.  

Висновок. На нашому дослідженні ми зробили аналіз наукової літератури. Зазначені зміни свідчать, 

що визначені та обґрунтовані педагогічні умови, форми та методи роботи можна вважати здатними 

забезпечити ефективне фізичне виховання дітей старшого дошкільного віку. Зазначимо, що наш світ 

стрімко змінюється, а разом із ним і всі складові людського життя. На жаль, це має і негативні наслідки. 

Один з них – це саме дитяче фізичне виховання, про яке зовсім забули з появою технологій. Так не повинно 

бути, але так є. Також було розглянуте питання впливу світового розвитку на виховання в родині. Доведено 

важливість правильного формування світогляду дитини. Зрозуміло: якщо не припинити бездіяльність 

людей, далі – гірше! 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПИТАНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ 

 

В умовах теперішнього часу, поліцейським зобов’язаний мати висококласну фізичну підготовку. 

Фізична підготовка працівника Національної поліції України забезпечує розвиток поточних якостей та 

сукупність знань які необхідні у повсякденному житті та діяльності поліцейського. В разі виникнення 

екстремальних ситуацій, за допомогою спеціальної фізичної підготовки, формується виникнення 

практичних навичок застосування прийомів самозахисту. Також формуються навички самоконтролю, що 

для поліцейською є основною складовою в своїй професійній діяльності. 

На разі всю повноту виховання майбутніх поліцейських покладено на вищі навчальні заклади 

Міністерства внутрішніх справ України. Заклади надають можливість не тільки вивчати матеріали науки, а 

й застосовувати на практиці набуті уміння, що дає можливість майбутнім працівникам правоохоронних 

https://studfile.net/preview/5721447/page:7/
https://www.nenc.gov.ua/doc/autoref/babuk.pdf
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органів здобувати нові на звички здорового способу життя, та вміння захищати себе в надзвичайних 

ситуаціях [1, с. 10]. 

Сучасні поліцейські повинні забезпечувати безпеку людей, враховуючи екстремальні умови нашого 

часу, застосовуючи в разі необхідності силовізасоби. Завданням вищих Державних закладів стосовно 

надання курсантам відповідної фізичної підготовки становить: 

1. Формування спеціальних знань, вмінь і навичокщодо подолання певних перешкод. 

2. Вміння використовувати спеціальних заходів фізичного впливу, прийомів самозахисту та 

рукопашного бою, обеззброєння та затримання осіб, що загрожують публічному правопорядку, особистій 

безпеці громадян та поліцейськи. 

3. Формування забезпечення особистої безпеки працівників Національної Поліції під час виконання 

службових обов’язків. 

4. Будування внутрішніхрис характеру: сміливості, стриманості, впевненості у своїх діях, віри у 

свою професію, психічної стійкості до стресових ситуацій. 

5.  Формування умінь долання природних і штучних перешкод, пересування у різних умовах 

оперативно-службової діяльності [2, с. 12]. 

Взаємодія особового складу з правопорушниками залежить від рівня їх підготовленості. Для 

забезпечення громадської безпеки та порядку курсантам потрібно отримати відповідні знання та набути 

достатнього рівня професіоналізму. Враховуючи реалії сьогодення то спеціальна фізична підготовка стоїть 

на першому місці курсанта. В цілому, необхідно відзначити, що професійна підготовка працівників поліції, 

повинна здійснюватися на основі новітніх розробок з урахуванням постійного вдосконалення 

матеріальнотехнічної бази органів поліції та закладів які здійснюють підготовку поліцейських. 

В даний момент через агресію Російської Федерації ми спостерігаємо неповноцінне надання тієї 

навчальної бази яка встановлена Міністерством внутрішніх справ України, курсанти не спроможні 

повністю засвоїти обсяг наук для подальшого несення служби. 

Отже, високий рівень отримання фізичної підготовки курсантом в навчальних закладах Національної 

поліції України є невід’ємною частиною професіоналізму в лавах поліції. Підкреслимо, що від рівня 

підготовленості працівника залежить не тільки його життя, а й життя людей яких він захищає та оберігає. 

Тому курсант має відповідально відноситися до виконання своїх прямих обов’язків та постійно 

підвищувати рівень своїх знань в сфері спеціальної фізичної підготовки. 
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ВОЛЕЙБОЛ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ 

 

Враховуючи стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, інноваційні підходи у навчанні та 

спорті,ситуацію в країні та загалом у світі, молодь наносить шкоду власному організму постійно 

отримуючи стрес та сильні навантаження. Ця проблема потребує вирішення. Слід приділяти увагу 

здоровому способу життя та фізичному вихованню. 

Вирішення питання як волейбол впливає на підвищення рівня фізичної підготовки є важливим. 

Дослідженням даної теми займалися: О. А. Архипов, В. П. Жула, І. О. Бейгул, М. П. Горобей [1, с. 19]. 

Метою дослідження є проаналізувати як заняття з волейболу впливають на організм молоді, та на їх 

фізичну підготовку в цілому.  

Для досягнення поставленої мети слід розібратися та поглибитися у вивченні сутності волейболу; 

дослідити, як волейбольні прийоми розвивають фізичні якості у гравців; сформувати висновки. 

Виклад основного матеріалу. Наразі в Україні стоїть нагальне питання щодо фізичної підготовки та 

активності молодого населення країни, як найвпливовішої форми забезпечення життєдіяльності та фізичної 

готовності юнаків.  

Опираючись на анкетування та статистику, можна сказати, що лише 27% населення країни 

займається фізичною культурою, спортом та намагаються дотримуватися здорового способу життя. Серед 

причин такого низького показника є: низьке технічно-спортивне оснащення; низький рівень фізичної 

file:///C:\Users\Viktoria\Downloads\VKhnuvs_1999_8_4.pdf
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підготовки; низька зацікавленість у спорті; сильні розумові навантаження, внаслідок чого фізична 

активність відходить на третій план [1, с. 20]. 

Переважна більшість молоді, що займається руховою активністю, віддає перевагу саме волейболу. 

Цей вид спорту характеризується дуже високою, емоційною та інтелектуальною насиченістю, великою 

різноманітністю ігрових ситуацій, необхідністю швидкого реагування на них, численними стрибковими 

рухами, постійною мінливістю інтенсивності емоційних та фізичних навантажень [3]. 

Дослідники вивчали користь волейболу та вплив на організм та виділили деякі пункти: підвищує 

витривалість організму; позитивно впливає на серцево-судинну та дихальну системи; зміцнює опорно-

руховий апарат; виховує почуття відповідальності; тренує спритність; розвиває дисциплінованість; 

розвиває швидкість реакції; тренує гнучкість. 

Статистичні дані показують такі зміни у людей, що займаються волейболом: мають гарну гнучкість 

хребта; більш розвинена витривалість; швидке відновлення організму після навантажень, чи при їх 

підвищеннях; збільшення показників спритності; більш розвинена гнучкість. 

Гравець на полі розвиває спритність та рішучість, адже в умовах та правилах гри, що постійно 

змінюються, потрібно швидко пересуватися по майданчику, аналізувати та миттєво приймати рішення яким 

чином відбити м’яч. 

Також, заняття волейболом сприяють зміцненню нервової системи, вона у свою чергу бере участь у 

кожній фізичній вправі, впливає на скорочення та розслаблення м’язів, загалом забезпечує функціонування 

усіх органів. 

Проаналізувавши, також можна зазначити, що під час турнірів та змагань у гравців розвивається й 

витривалість, це пов’язано з виконанням таких рухів як: стрибки, повороти, нападаючі удари чи блокування 

нападників. 

У грі залучена і сильна мозкова діяльність при виборі місця на блокуванні чи при розгоні, при 

ударах, подачах, передачах [5]. 

Швидкість волейболіста виявляється в руховій реакції, різних прискореннях, швидкості, розвинутій 

на відрізках 3-6 м, а також у виконанні прийомів техніки з м’ячем або без м’яча [4, с. 24]. 

Висновки. Ми дослідили, що гру волейбол можна вважати чинником підвищення рівня фізичного 

виховання, бо вона розвиває такі навички як спритність, витривалість, гнучкість, стрибучість, швидкість. 

За допомогою аналізу було виявлено, що волейбол впливає на позитивний результат формування 

фізично та морально здорової особистості. 

Результати дослідження показали, що ця гра навчає необхідним руховим навичкам, виховує 

морально-вольові якості, сприяє правильному фізичному і психологічному розвитку молоді. 

Перспективи подальших досліджень. Перспективні напрями подальшого дослідження полягають у 

розробленні методів заохочення молоді займатися спортом, а також популяризації такого виду спорту як 

волейбол з метою підвищення фізичної підготовки молодого населення країни. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Сьогодні Українська держава переживає найбільш відповідальний період своєї історії, адже саме 

зараз ми відстоюємо та виборюємо свій суверенітет та повноцінну незалежність. Протягом формування і 

становлення України як незалежної держави увесь час тривав і триває державотворчий процес, який 

охоплює усі сфери життя, зокрема і освітню модель країни.  

Освіта завжди була особливою функцією суспільства й держави, спрямованою на формування та 

розвиток соціально-значущих якостей кожної людини як члена суспільства й громадянина держави. Через 

освіту як найбільш масовий соціальний інститут здійснюється вплив на формування свідомості суспільства, 

регулюються процеси свідомого саморозвитку громадян. Як соціальне й культурне явище, освіта є 

атрибутом людства, невід’ємним його супутником у поступальному русі еволюційного розвитку. Саме тому 

https://jak.koshachek.com/articles/volejbol-korist-dlja-organizmu-zdorovij-sposib.html
https://jak.koshachek.com/articles/volejbol-korist-dlja-organizmu-zdorovij-sposib.html
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важливого значення для розвитку суспільства набуває осмислення якісно нових ознак і смислів сучасної 

освіти в умовах цивілізаційних змін нашої історичної доби, розуміння тенденцій її розвитку, внутрішніх 

протиріч і механізмів прогресу. 

В умовах реалізації освітньої та інших реформ державного управління, сфера діяльності публічного 

адміністрування освітньої діяльності залишається предметом наукових досліджень. Наявні актуальні праці 

з питань адміністративно-правового регулювання у сфері освіти, діяльності публічної влади щодо 

правового й організаційного забезпечення освіти висвітлюють не всі аспекти з даного питання, адже через 

реалізацію низки реформ як в освіті так і в публічному управлінні частина досліджень є неактуальними. 

Проведений нами аналіз наукових і практичних джерел дає можливість стверджувати, що підходи 

більшості дослідників з теорії управління та адміністративного права, зводяться, як правило, до аналізу 

окремих напрямів діяльності публічної адміністрації у сфері освіти або констатації проблемних питань. 

Зокрема проблематики, що потребує розв’язання, без приділення суттєвої критичної уваги вивченню змісту, 

особливостей, напрямів публічного адміністрування сферою освіти, розкриття адміністративно-правового 

статусу публічної адміністрації в цій сфері, визначенню конкретних шляхів удосконалення законодавства 

та діяльності уповноважених суб’єктів. Водночас слід закцентувати, що публічне адміністрування у сфері 

освіти з урахуванням його адміністративного правового аспекту як об’єкта адміністративно-правового 

регулювання, тобто як публічно-правовий інститут досліджувалося недостатньо. Загалом фрагментарно 

досліджено адміністративно-правові та управлінські відносини у сфері освіти і як наслідок цього важко 

виокремити цілісну картину розуміння змісту публічного управління. 

У контексті дослідження насамперед слід зазначити, що публічне адміністрування розглядаємо як 

регламентоване законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність суб’єктів публічного 

адміністрування, спрямована на здійснення законів та інших нормативно-правових актів шляхом прийняття 

адміністративних рішень, надання встановлених законами адміністративних послуг (Енциклопедичний 

словник, 2010). Водночас у наукових працях практично не приділяється увага питанням розмежування й 

узгодження адміністративно-правових та управлінських відносин з адміністрування сферою освіти. 

Здебільшого теоретики управління розглядають освіту як об’єкт управління, в науці адміністративного 

права, навпаки, досліджуються окремі напрями діяльності публічної влади з адміністрування в освітній 

галузі.  

Виходячи з цих позицій та взявши до уваги виклики сьогодення зазначимо, що інноваційність 

публічного управління освітою пов’язана з реалізацією нових підходів до функціонування системи 

зовнішнього забезпечення якості освіти. Відповідно включає такі інструменти, процедури та заходи 

забезпечення і підвищення якості освіти, як «стандартизацію; ліцензування освітньої діяльності, 

акредитацію освітніх програм, інституційну та громадську акредитацію, зовнішнє незалежне оцінювання 

результатів навчання, інституційний аудит, моніторинг якості освіти, атестацію педагогічних працівників, 

сертифікацію педагогічних працівників та інші інструменти, процедури і заходи, що визначаються 

спеціальними законами» (Закон України «Про освіту», 2017). При цьому, на нашу думку, публічне 

адміністрування має людиноцентричну спрямованість і краще відповідає сучасним реаліям практичної 

діяльності, оскільки спрямоване на безпосередню реалізацію цілей. 

Ретроспективний аналіз наукової літератури дає можливість виокремити такі види механізмів 

інтеграції освіти, науки й виробництва: правовий (система норм і законів, механізмів їх реалізації); 

організаційний (побудова організаційної системи); фінансовий (фінансові операції, оплати тощо); 

соціальний (способи соціальної організації, умови праці, стимулювання); соціально-психологічний 

(мотивація, цінності, потреби працівників); забезпечення розвитку людського капіталу (здібності, талант, 

знання й досвід працівників, їх схильність до інновацій) (Поступна, 2012). Відтак, правовий механізм 

представляє собою сукупність правових інструментів, засобів, важелів впливу на процес інтеграції науки, 

освіти й виробництва. Саме він закладає правові, організаційні, фінансові та інші засади інтеграції науки, 

освіти та виробництва. Положення щодо сутності та напрямів інтеграції науки й освіти знайшли 

відображення у таких законах України, як: «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-

технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про наукові парки», «Про 

інноваційну діяльність», «Про інвестиційну діяльність», «Про державне регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій», а також у Національній доктрині розвитку освіти, Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні.  

У вище згаданих законодавчих актах питання інтеграції науки, освіти й виробництва визначені суто 

декларативно, визначені лише передумови для розвитку такої інтеграції. Проведений нами аналіз також дає 

підстави стверджувати, що у нормативних актах відсутній комплексний підхід до сприяння розвитку 

співробітництва наукових, освітніх й виробничих установ. Відповідно пропонуємо на законодавчому рівні 

вирішити відповідні питання: сформулювати визначення основних термінів, що стосуються інтеграції 
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науки, освіти й виробництва та науково їх обґрунтувати; намітити цілі, завдання, принципи, основні 

напрями інтеграції; закріпити правовий статус суб’єктів інтеграції та державні гарантії їх діяльності; 

визначити елементи, що будуть складати систему співробітництва наукових, освітніх й виробничих 

установ, а також визначити повноваження суб’єктів державного регулювання та управління в сфері такого 

співробітництва; закріпити форми і методи державного регулювання та управління процесом інтеграції 

науки, освіти й виробництва; визначити форми здійснення інтеграції науки, освіти й виробництва; 

розробити механізми щодо розвитку та зміцнення взаємовигідного співробітництва в рамках двосторонніх 

та багатосторонніх угод, а також запропонувати мотиваційні механізми, що забезпечують процес 

вмотивовування працівників до діяльності, що спрямована на досягнення цілей інтеграції. Відтак, 

модернізація навчальних програм стало дієвим інструментом для запровадження інноваційних освітніх 

методик. Оновлене нормативно-правове забезпечення освітньої галузі, водночас, розширює рамки 

професійної свободи вчительства і, звідси, встановлює високі вимоги до професіоналізму педагогів. Зміну 

фокусу освітньої діяльності новаціями задекларовано у бік практики, інтерактивності та функціональності. 

З огляду на вищезазначене, публічне адміністрування якістю освітніх послуг можна визначити як 

діяльність суб’єктів публічної адміністрації, яка полягає у встановленні, зміні чи припинення прав та 

функціональних обов’язків учасників освітньої діяльності через осучаснення нормативно-правової бази дій 

з метою задоволення потреб особистості, суспільства та держави. 
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ІНВАРІАНТНІСТЬ КУЛЬТУ ДЕРЕВА ЖИТТЯ  

В СУЧАСНІЙ КОВАНІЙ МЕТАЛОПЛАСТИЦІ УКРАЇНИ 

 

Звертаючись до сучасних вітчизняних художніх практик, а саме, до художнього металу, де досить 

часто трапляються рудименти древнього культу Дерева життя, можна простежити інваріантність його 

трактування як у духовно-світоглядному, так і художньо-образному аспектах. Актуалізація даного концепту 

викристалізувалася в струнку систему світоглядних зв’язків, визначила узгодженість і упорядкованість 

планів буття, утвердила життя в всіх його проявах та трансформаціях. 

Упродовж віків образно-художнє освоєння світу відбувалося шляхом функціонування мистецтва. На 

кожному етапі свого розвитку воно трансформувало дані інваріантні символи свого соціуму, переводячи їх 

в ту чи іншу мистецьку фору. Проте основний первинний зміст при цьому не втрачався.  

Про популярність культу Дерева життя в новітніх мистецьких практиках кованої металопластики 

України свідчить широкий регіональний контекст апробації даного образу. У Дніпропетровську активно 

послуговується цим мотивом студія-майстерня «Птах». Композиція «Дерево» одного з приватних будинків 

вирізняється передусім реалістичним прочитанням давнього архетипу та своєрідністю орнаментальної 

стилістики, наближеної до класичних взірців. 

Майстри низки фірм і приватних підприємств Луцька активно використовують мотив Дерева життя 

як в оздобленні інтер’єрів приватних і громадських споруд, так і в екстер’єрах, синтезуючи при цьому різні 

види мистецтв [1, с. 42]. Художньо-образним концептом оформлення відпочинкового комплексу «101 

км»членами творчої спілки з художнього кування «Говерла»,стала рослинна орнаментика, чільне місце в 

якій посів мотив Дерева. В руслі актуальних мистецьких інтерпретацій вирішено панно «Дерево». 

Пластична організація усіх структурних складових справляє враження єдності та цільності художнього 

задуму, в яких, як сам архетип Світового дерева, так і новітні засади синтезу різних видів мистецтв, зіграли 

свою ключову роль.  

Досить активно в цьому напрямі працює ковальське підприємство «Писанка», що знаходиться в 

містечку Городок на Львівщині. Своєрідною візитівкою «Писанки» стали твори кованої металопластики, в 
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яких прослідковується інтерпретація давніх архетипів української культурно-мистецької спадщини: Дерева 

життя, калини, соняхів, предметів облаштування домашнього устрою, хатини з усіма атрибутами ведення 

господарства – глечиками на тинах тощо. В арсеналі реалізованих проектів широкий стилістично-образний 

спектр: від абстрактно-геометричних орнаментальних мотивів до ремінесценсій львівського модерну чи 

арт-деко [2, с. 82]. На особливу увагу заслуговує монументальна брама «Древо України» виставково-

музейного комплексу «Мистецький арсенал» у Києві,авторства Юрія Шостака. В основі композиції 

використано давній архетип – Дерево життя у своєрідній авторській інтерпретації з використанням 

тенденцій сучасної стилістики. 

У рамках міжнародного ковальського фестивалю«Свято ковалів» у Івано-Франківську була створена 

композиція «Дерево щастя» [3, с. 76]. Виконана з масивних пластин металу, розрізаних і стилізованих під 

гілки дерева, вона стала окрасою центральної частини міста. Досить реалістично трактований масивний 

стовбур гармоніює з легкістю й ажурністю верхньої частини твору. Такий підхід інтерпретації образувтілює 

колективні архетипи мистецької спадщини. Як вважає дослідник О. Добродум, інколи це знаходить прояв в 

інтуїтивному прочитанні сутності давніх космогонічних уявлень, коли митці в своїх творчих практиках 

акцептують первинні мотиви у вигляді початкових архетипів [4, с. 131].  

Таким чином, концепція Дерева життя є однією з універсальних знакових систем України, що 

акумулює у собі соціальне значення і містить як консервативну (соціальна пам'ять, навички, знання), так і 

динамічну підструктуру (світоглядні форми свідомості в їх розвитку) широко вживані у творах сучасної 

кованої металопластики. 
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ЮРІЙ СОКОЛОВ – ВИЗНАЧНА ПОСТАТЬ У ЛЬВІВСЬКОМУ МИСТЕЦЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ, 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРАКТИКИ 

 

У мистецькому середовищі Львова на початку 1980-х рр. одною з визначних постатей став художник 

Юрій Соколов. Він належав до перших художників, які працюють у площині концептуальних практиках,і 

вплинув на цілу низку митців. Одними з найвизначніших кураторських проектів автора стали: «запрошення 

до дискусії», 1988 р.; виставки «Театр речей, або Екологія предметів», 1988 р.; «Плюс ‘90», 1990 р.; проект 

«У пошуках спокуси. Жіноча виставка» у львівському етнографічному музеї, 1994 р. 

Одним із перших в українському мистецькому дискурсі Ю. Соколов створює інсталяції, перфоманси, 

енвайроменти на теренах Львова. У 1993 р.митецьзасновує публічну некомерційну інституцію, галерею 

«Децима». Першою виставкою в «Децимі» був груповий проект «Пошук примхливих зваб», у якому брали 

участь чимало художниць зі Львова, Києва й Берна (Швейцарія): О. Блажко, З. Габар, А. Денисюк, 

Г. Жигульська, О.Г. Липа, В. Ковальчук, М. Ліхтштайнер, Г. Левицька, Т. Мун, О. Мілентій, 

І. Сильвестрова, М. Скугарева, Т. Флоринська. Простір проіснував усього рік. Проєкти, які створювали 

митці були доволі провокативнимита нарощували навколо себе дискусійне поле не тільки серед митців. 

13 червня 1994 р. відбулася виставка-акція Ю. Соколова «Мільйон кіток, або Кам ту веазефлейвор із», 

присвячена 25-літтю мінімал-арту [1]. 

Згодом Ю. Соколов заснував інший простір «Червоні рури»,навколо якого також вдалося згуртувати 

коло львівських митців, котрі займалися новітніми практиками: Сергій Якунін, Дмитро Кузовкін, Анна 

Сидоренко та ін.Через 20 років після закриття «Червоних Рур» молоді львівські художники Стас Туріна, 

Павло Ковач та Юрко Білей продовжили вже традиційну для Львова альтернативну галерейну діяльність, 

створюючи новий простір «Єфремова 26», який знаходився неподалік від свого попередника – «Червоні 

Рури».Також традиційно заклад увібрав кращі риси альтернативних осередків. Безперечно, цей простір 

зробив вагомий вклад у життя міста, навіть проіснувавши всього 10 місяців.Пізніше Ю. Соколов увійшов до 

складу «відкритої групи» як ідейний натхненникпроєкту. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

 

В сучасній поліцейській діяльності, працівник структури МВС має забезпечити безпеку всіх 

громадян у разі необхідності, тим самим застосувати фізичну силу, свої фізичні здібності , це доводить те , 

що поліцейський має бути майже на сто відстоків підготовлений . 

Розглянувши термін Фізична підготовка, ми розумієм, що це комплекс заходів, які цілеспрямовані на 

вдосконалення та розвиток рухових навичок, розвиток витривалості, швидкості, уміння самооборони. 

Якщо, правоохоронець буде постійно займатися удосконаленням своїх фізичних здібностей, його 

підготовка до різних ситуацій в професійній діяльності буде значно вищою. 

Метою фізичної підготовки правоохоронців є забезпечення особистої безпеки, збереження здоров’я, 

набуття ним теоретичних знань і практичних умінь. Завданнями фізичної підготовки є конкретизація 

головної мети підготовки працівників поліції до фізичних навантажень. Завдання поділяються на загальні 

та спеціальні. Загальні завдання являють собою підтримання здорового стану організму, підвищення рівня 

працездатності поліцейського, підвищення ефективності психічного і фізичного стану, прищеплювання 

звичок регулярних фізичних навантажень, покращення будови тіла, виплекати сміливість, швидку реакцію 

на подразники в професійній діяльності. Спеціальні завдання включають в себе опанування знань про 

правильність застосування фізичної сили, також ці знання гарантують забезпечення особистої безпеки 

працівників поліції, формування необхідно важливих фізичних якостей поліцейського, також як і в 

загальних завданнях виплекання професійно необхідних рис характеру – це сміливість, впевненості, 

рішучості.  

Аналізуючи умови сьогодення, професійна підготовленість до фізичного навантаження 

правоохоронців, має бути спрямована на роботу та навчання в неординарних, екстремальних умовах. 

Велика кількість науковців вважає, що серед професійно необхідної підготовленості офіцера поліції 

являються спритність, витривалість, влучність. Спритність, деякі з фахівців пов’язують з точністю і 

максимальною швидкістю рухових реакцій різної складності, а також з руховою активністю. В умовах 

сьогоденного воєнного стану швидкість і точність виконання задач, вкрай необхідно.Тому процес навчання 

майбутніх правоохоронців та офіцерів поліції повинні спрямовуватися на набуття відповідних навичок 

фізичного виховання та набуття спеціальних якостей. 

За дослідженнями медиків, виявилося, що надмірна фізична активність призводить до виснаження 

м’язів, а згодом до виснаження нервової системи, розвитку патологічних змін в організмі людини, також на 

ці виснаження впливає службове навантаження. Тому, важлива поступовість в виконанні фізичних вправ, та 

розвитку, покращенні своїх можливостей. 

Отже, система фізичного виховання, спрямована на забезпечення особистої безпеки правоохоронця, 

громадської безпеки та верховенства права. Процес удосконалення фізичних здібностей поліцейських, 

курсантів, які вперше направленні на подальшу службу, спочатку будується на основі знань теоретичного 

матеріалу, а згодом теоретичних вмінь. Знання та навички які вимагає держава від працівників 

Національної поліції, можуть бути удосконаленими та здобутими, лише за наявності відповідної мотивації 

кожного з співробітників органів поліції, а також за наявності мотивації здобувачів освіти закладів 

внутрішніх справ в Україні. 
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ФОРМУВАННЯ  

ПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 
 

У сьогоднішньому темпі життя украй важливо підтримувати своє здоров'я. Не останнє місце в ряду 

необхідних ознак посідає правильна постава. Проте малорухливий спосіб життя, відсутність необхідної 

фізичної активності у сучасної людини призводять до серйозних порушень постави, які згодом можуть 

стати причиною різноманітних захворювань хребта, нервової системи та внутрішніх органів [1]. За 

дослідженням в сучасних умовах проблема порушеної постави вкрай актуальна та спостерігається у 80% 

сучасної молоді. 

Метою дослідження є аналіз причин порушення постави та методів її корегування. 

Для досягнення цієї мети слід розібратися що таке постава в цілому, які існують види її порушення, 

як це впливає нащоденні справи, та запропонувати способи формування і виправлення постави в сучасних 

умовах. 

Виклад основаного матеріалу. Правильна постава є запорукою усього здоров’я. Тому для початку ми 

розібралися в поняті постави – це положення тіла, яке людина утримує під час ходіння, сидіння, у стані 

спокою та інших видах рухової діяльності.  

За висновками дослідників постава відіграє такі два важливі значення, в нашому житті, естетичне та 

функціональне. Таким чином естетична функція постави передбачає творення краси і гармонії рухів. Тобто 

люди, які мають правильну поставу, рухаються вільно, гарно, не вимушено, та навпаки, в тих, у кого 

порушена постава – важко, незграбно, із поганою координацією рук і ніг. Григорій Бернштейн, відомий 

лікар, описував таким чином: «Вони ніби пишуть зламаним олівцем» [2]. 

Формування постави та її зміни закладаються ще в ранньому дитинстві. Отже, шкільні роки це 

найсприятливіший період в житті людини, коли формується правильна постава. Тому якщо в шкільному і 

підлітковому віці, під впливом різноманітних зовнішніх факторів або в вадах фізичного розвитку у молоді 

можливе виникнення пізніх порушень постави, які в свою чергу зумовлюють розвиток ранніх 

дегенеративних змін у міжхребцевих дисках, деформації хребців, грудної клітки, ослабленому 

організму [3]. 

Правильна постава вкрай важлива, бо виконує такі функції: 

- утримує кістки і суглоби в належному положенні, покращуючи роботу м'язів; 

- зменшує надлишкове руйнування суглобових поверхонь; 

- зменшує навантаження на зв'язки, що тримають хребет; 

- перешкоджає закріпленню хребта в неприпустимому положенні; 

- перешкоджає розвитку почуття втоми, оскільки м'язи працюють ефективніше, що дозволяє 

організму витрачати менше енергії; 

- сприяє покращенню зовнішнього вигляду [4]. 

Проаналізувавши це ми прийшли до висновку, що постава відіграє чи не найважливішу роль в 

нашому здоров’ї. Також з цього зрозуміло видно велику кількість проблем зі здоров’ям, яка бере початок з 

неправильного положення спини при ходінні, сидінні та іншому. 

Наступним етапом нашого дослідження був аналіз ознак які характерні для правильної постави. 

Проаналізувавши різні джерела ми склали єдину композицію таких характеристик і зараз їх розглянемо: 

- пряме розташування голови; 

- симетричність плечового поясу; 

- довжина рук і ніг є однаковою; 

- помірно виражені фізіологічні прогини відділу хребта; 

- ноги в положенні стоячи рівномірно зігнуті в тазостегнових і колінних суглобах [2]. 

Після того як ми розглянули які функції виконує постава та які існують характеристики правильної 

постави. Ми дійшли до того які види порушення постави існують, причини виникнення порушень та які 

існують методи її покращення. Отже розрізняють такі види порушення постави: сколіоз, сутулість, кругла 

спина, кругловігнута спина, плоска спина, плосковігнута спина. В нашому досліджені ми розібралися чим 

відрізняється кожен із видів порушення. Нашим висновком є, що всі види порушеної постави базуються на 

не правильних вигинах спини, в якихось випадках вигини надмірні, а в якихось недостатні [5]. 

Не менш важливим етапом нашого дослідження було систематизація знань, щодо причин 

виникнення порушення постави. Розглянемо найбільш розповсюджені причини набутих порушень постави: 
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- неправильне положення тіла сидячі, тому в молоді питання порушеної постави вкрай актуальне, 

спочатку школа потім ЗВО та сидяча робота; 

- неправильно підібрані висота стільця та робочого стола в відношенні до зросту людини; 

- довготривале напруження спини в незмінному положенні в комбінації з малою кількістю фізичної 

активності; 

- травми спини або шиї; 

- рахіт; 

- плоскостопість; 

- дисплазія кульшових суглобів [6]. 

Отже, порушення постави в більшості випадків виникає саме через помилки самої людини, що 

доволі прикро. 

Останнім етапом нашого дослідження є усвідомлення якими методами можливо покращати поставу 

або взагалі її виправити. Так як правильна постава є запорукою здорової людини, досягнення результатів в 

спорті та інше. Корегувати дефекти в поставі можна повністю або частково, в залежності від ступеня 

складності. Розрізняють такі види корекції постави: загальна і специфічна, активна та пасивна, 

морфологічна і функціональна. Розглянемо окремо ці види корекції.  

Загальна містить в собі комплекс оздоровчих та загальнозміцніючих заходів, котрі впливають на 

творення опорно-рухового апарату молоді.  

Спеціальна включає застосування коригуючих вправ для виправлення морфологічних та 

функціональних дефектів опорно-рухового апарату. 

Активна – це цілеспрямоване використання спеціальних, коригуючих, вправ в взаємозв’язку з 

оздоровчими засобами фізичної культури.  

Пасивна ряд особливих впливів, які відбуваються без активної участі людини. 

Морфологічна розтлумачують як виправлення кривизни спини, куту нахилу тазу, асиметрії 

плечового поясу. 

Фізіологічна має на увазі використання фізичних вправ, які в свою чергу спрямовані на стабілізацію 

функцій серцево-судинної, дихальної та нервової систем.  

Комплексне використання різних видів корекції є умовою раціональної організації роботи по 

ліквідації порушень постави у молоді [2]. 

Висновок. Ми дослідили, що порушена постава є однією з самих актуальних проблем зі здоров’ям в 

сучасної молоді, що тягне за собою велику кількість плачевних наслідків. На нашу думку формуванням 

постави треба займатися з дитинства адже в дорослому віці виправити дефекти в ній в край важко. Цю 

проблему треба порушувати все більше і більше, так як молодь навіть не розуміє які наслідки це потягне за 

собою в майбутньому.  

За допомогою проведеного дослідження ми впевнилися, що правильна постава є однією із запорук 

здорової людини.  

Перспективою даного дослідження має стати: просування важливості правильної постави як 

запоруки здоров’я в усі шари сучасної молоді, для зменшення відсотка людей із порушеною поставою. 
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РІЗНОВИДИ АКАДЕМІЧНОЇ ПІДТРИМКИ В ЦЕНТРІ АКАДЕМІЧНОГО УСПІХУ 

ГАРВАРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (США) 

 

Центр академічного успіху (англ. Academic success centers – ASC) – це особливі структурні 

підрозділи закладів вищої освіти – університетів і коледжів, які функціонують у системі вищої освіти США 

вже впродовж двох десятиліть. Основною метою функціонування таких Центрів є всебічна підтримка 

здобувачів вищої освіти з метою гармонійного формування, розвитку фахових та соціальних навичок. 
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Як приклад успішної та результативної діяльності Центру академічного успіху, можна навести 

Центр, який функціонує в Гарвардському університеті (Harvard University) США. Гарвардський університет 

є одним з найпрестижніших та найстаріших (заснований у 1636 році) закладів вищої освіти у світі та 

належить до Ліги Плюща (англ. The Ivy League). Заклади вищої освіти, які відносяться до Ліги Плюща 

традиційно посідають лідируючі позиції в національних і міжнародних рейтингах університетів. 

Випускники Ліги Плюща відносяться до привілейованої верстви суспільства, світової фінансової, творчої, 

наукової еліти. В університетах викладають нобелівські лауреати, читають лекції президенти різних країн. 

Старшокурсники мають можливість проходити практику у найпотужніших компаніях США. 

Центр академічного успіху існує, щоб допомогти створити умови, які дозволять усім студентам 

повністю розкрити свій академічний потенціал і отримати доступ до трансформаційної сили освіти в 

інклюзивному та рівному середовищі. Центр використовує проактивний підхід, безпосередньо надаючи 

послуги академічного коучингу (academic coaching), практикуми (workshops), групи підзвітності 

(аccountability groups and hours), наставництво (peer tutoring) та програма вивчення англійської мови. 

Академічні тренери працюють зі студентами, щоб допомогти їм досягти найкращих результатів. 

Завдяки індивідуальним заняттям, заняттям у групах та участь у годинах підзвітності, а також практикумам, 

академічні тренери знайомлять студентів з техніками тайм менеджменту, стратегічного читання, 

ефективного навчання, формування кращих звичок та багато іншого. Вони також допомагають студентам 

розставляти пріоритети для цілей, створювати структури підзвітності, налаштовувати навчальне 

середовище, налагоджувати зв’язки з викладачами та знаходити необхідні ресурси. 

Академічний коучинг. Академічні коучі працюють зі студентами над розвитком їхніх навичок 

виконавчої діяльності, які допомагають студентам розставляти пріоритети у своїй роботі та встановлювати 

реалістичні коротко- та довгострокові цілі. Студентам корисно зустрітися з тренером, щоб поговорити про 

адаптацію до навчального процесу, свій тайм менеджмент, організацію навчальної діяльності тощо.  

Центр академічного успіху пропонує практикуми, зосереджені на формуванні та зміцненні навичок, 

необхідних для успіху в навчанні. Теми включають тайм-менеджмент, семестрове планування, академічне 

самообслуговування, стратегічне читання, конспектування, стратегії постановки проблем тощо. 

Наставництво (peer tutoring) дає студентам можливість вчитися у своїх однолітків і спілкуватися один з 

одним за межами аудиторії. Коли студентам потрібна допомога з певним курсом, центри підключають 

кваліфікованих викладачів, які зустрічаються зі студентами індивідуально або в невеликих групах.  

Приєднання та участь у групах підзвітності є ефективними стратегіями для виконання роботи, 

оскільки сесії з підзвітності залучають соціальну підтримку та структурують завдання, які інакше могли б 

здатися ізольованими або неструктурованими. Соціальна підтримка походить від спільного зобов’язання 

членів групи з’являтися та виконувати роботу. Структура заснована на домовленості про регулярні зустрічі, 

а також на ідеї, що учасники отримають вигоду від обміну своїм прогресом, формулюванням своїх 

поточних цілей і наступних кроків. 

Розмовна програма англійської мови пропонує розмовну підтримку студентам, для яких англійська 

мова не є рідною. Під час проходження курсу студенти можуть покращити свої навички мовлення та 

аудіювання, зрозуміти місцеві ідіоми та дізнатися більше про культуру США.  

Отже, центри академічного успіху зосереджують свою роботу на академічній підтримці студентів 

вищих навчальних закладів, надаючи ряд послуг, які спрямовані на покращення навчальної успішності 

студентів. На прикладі центру академічного успіху при Гарвардському університеті ми розглянули основні 

послуги, які надаються студентам: академічний коучинг, практикуми, групи підзвітності, наставництво та 

програма вивчення англійської мови. 
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ЯК СТУДЕНТУ-ПРАВНИКУ ОТРИМАТИ ФАХОВІ ПРАКТИЧНІ КОМПЕНТЕНЦІЇ? 
 

На сьогоднішній день в нашому світі освіта є одним із найголовніших аспектів людського життя, одним 

із основних прав людини, яке закріплено у різноманітних нормативно-правових актах, таких як: Конституція 

України, Загальна декларація прав людини, Закон України «Про освіту» тощо. Доступність та якість 

освітичинить вагомий вплив на прибутки, зайнятість, розвиток, здоров’я та соціалізацію населення. 

З 2020 по 2022 роки навчальний процес в Україні проходивв умовах так званого«адаптивного 

карантину». У зв’язку з появою пандемії COVID-19 у нашій державі відбувся перехід на дистанційне 

навчання, який спричинив погіршення якості освітнього процесу в цілому. Відповідно до цього заклади освіти 

постійно переходили з дистанційного на змішане навчання та навпаки [1]. 

24 лютого 2022 року на території України почалися воєнні дії, які призупинили освітній процес на 

деякий час. З березнязаклади освіти у більшості регіонів відновили навчання у дистанційному форматі. Війна 

завдала серйозного удару по всіх галузях, і освіта не стала винятком. Зруйновані школи, цілі регіони не мають 

змоги відновити навчання навіть у дистанційному режимі. Мільйони людей, серед яких студенти й викладачі 

були змушені залишити свої домівки, не маючи зошитів та інтернет-зв'язку. Вищевказані події здійснили 

величезний негативний вплив на якість освітнього процесу та змогу отримання студентами як теоретичних, 

так і практичних знань. 

На сьогоднішній день юрист – це людина, яка не лише має вищу юридичну освіту а, насамперед, це – 

професіонал найвищої кваліфікації. Сучасний студент повинен мати розуміння того, що теоретичні знання – 

це тільки основа для роботи, а практичні навички – це подальший засіб професійного зростання, адже досвід, 

загалом, дає тільки практика. Більшість юристів-практиків та їх клієнтів, які кожного дня стикаються з 

юридичними проблемами, визначають,що сучасний стан, в якому зароджується освітній та робочий процес 

сприяють відсутності серйозного підходу до утворення практичних навичок устудентів юридичних вищих 

навчальних закладів [2]. 

Денна форма навчання є основною формою здобуття відповідного рівня вищої освіти, яка передбачає 

особистий контакт науково-педагогічних працівників та студентів, забезпечує здобуття глибоких системних 

знань, непорушних умінь, а також спроможність студентами проходження навчальної, виробничої та 

переддипломної практик в різноманітних організаціях, установах, структурах, підприємствах України, 

стажування за кордоном, в результаті отримуючи первинний необхідний досвід роботи в юридичній сфері [3]. 

Цінною з практичної точки зору є діяльність юридичних клінік. До 2020 року юридична клініка 

вирішувала питання відсутності практичних навичок та закріплення теоретичних знань у студентів-правників 

за допомогою надання ними правової допомоги. Консультуючи населення, готуючи різноманітні документи 

студент мав змогу застосовувати отримані знання на практиці, набувати при цьому досвід живого спілкування 

з клієнтами та вирішувати їх складні життєві ситуації з точки зору закону [4]. 

У зв’язку з останніми подіями, які відбулися на території нашої держави за останні два роки, зокрема, 

поява COVID-19 та війна з Російською Федерацією – юридична клініка також була вимушена працювати 

дистанційно. Дистанційна робота юридичної клініки призвела до неможливості освоєння студентами 

практичних досвіду надання правової допомоги, тим самим стала неефективним засобом, який міг би 

вирішити питання набуття практичних навичок студентів-правників. 

Навчаючись дистанційно, дуже важко здобувати практичні навички та реалізовувати свої здобуті 

знання. Але в сучасних умовах, необхідно знаходити альтернативні засоби застосування теоретичних знань 

студента на практиці.  

Одним із ефективних засобів забезпечення отримання студентом-правником фахової практичної 

компетенції є менторство. Менторство – це наставництво, що здійснюється в поєднанні з консультуванням, а 

також психологічною допомогою. Ментори не є вчителями чи викладачами. Ментори – це певне джерело 

інформації та відповідей на питання, які можуть виникнути у людини, це джерело, якезнаходить потрібну 

інформацію, але не може використати її замість особи [5].  

Кожен ментор залучає студентів до своєї роботи. Він працює з особистими цілями студента, питаннями 

та задачами, допомагає подолати можливі складнощі, допомагає у особистому, а також професійному 

розвитку, надає поради з професійної діяльності, ділиться досвідом та допомагає розроблювати план з 

досягнення професійних цілей. Це робота, коли підопічний може запитувати, дізнаватися саме те, що його 

турбує, зрозуміти професійні та психологічні особливості юридичної сфери. Тобто, під час дистанційного 

навчання, кожен студент матиме змогу звернутися до ментора, який зможе поділитися своїм досвідом, 
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виробити у студента практичні навички у спілкуванні з людьми, а також датиможливість переймати кращий 

досвід і методології у роботі юриста.  

Наразі, для того, щоб навчитися застосовувати знання на практиці та працювати з документами, а 

також створювати власну мережу робочих зв’язків, досвід роботи з ментором буде дуже корисним. Перехід 

студентів-юристів на дистанційну освіту вимагає наявності детально розроблених програмних комплексів, 

таких, що пройшли опробування й тестування за багатьма критеріями, такими як доступність, можливість 

оперативного внесення змін при зміні законодавства тощо, а це не може бути здійсненонашвидкоруч, адже 

специфіка підготовки фахівців-юристів передбачає формування особистості правозахисника-юриста, 

підвищення таких його людських якостей, як моральність, порядність, чесність, гідність, що можливе тільки в 

процесі безпосереднього спілкування при викладанні таких дисциплін. 
 

Джерела 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 
 

Фізична підготовка – заходи, спрямовані на формування і вдосконалення фізичних умінь і навичок, 

усебічний розвиток фізичних якостей та здібностей працівника поліції з урахуванням його професійної 

діяльності. 

Процес фізичного виховання майбутніх правоохоронців починається з відбору, який відбувається через 

процедуру конкурсного відбору. Відбувається проведення перевірки рівня фізичних здібностей кандидатів.  

Фізична підготовка включає в себе плановий та системний характер. 

Система фізичної підготовки: 

 формування знань, вмінь та навичок для застосування заходів фізичного впливу, прийомів 

самозахисту та рукопашного бою у реальних обставинах; 

 формування навичок долання природних та інших перешкод, 

пересування в умовах службової діяльності; 

 формування особистих, професійних рис характеру, що включають: сміливість, рішучість, 

витриманість, впевненість у власних силах тощо; 

 загальна фізична підготовка (передбачає спрямовання на розвиток фізичних якостей, підвищення 

загального стану здоров’я а також витривалості; «спеціальну фізичну підготовку», що включає комплексну 

підготовку дій правоохоронця у ситуаціях, що виникають у службовій діяльності); 

 тактика самозахисту та особистої безпеки; 

 масові спортивні заходи та секційні заняття з різноманітних видів спорту. 

Зміст фізичної підготовки містить у собі теорію, різні методики розвитку фізичних якостей, 

застосування практичних навичок фізичного впливу, також спеціальних засобів та інше.  

За основу у фізичну підготовку правоохоронців входять фізичні вправи, в які входить поєднання 

заходів для запобігання від травм. 

Опанування начального матеріалу поліцейськими має бути не тільки в практичному аспекті, а й в 

самостійних та індивідуальних заняттях, мета яких спрямована на покращення теоретичних знань. 

Виконання завдань працівника поліції неможливе без засвоєння теоретичної частини з фізичної 

підготовки.  

Висновок. Фізична підготовка відіграє важливу роль у процесі формування особистості поліцейського. 

Лише якісне та регулярне тренування фізичних і тактичних навичок забезпечує належне виконання 

поліцейським своїх обов’язків. Підготовленість працівників поліції є вирішальним чинником якості 

правоохоронної діяльності, забезпечення законності при охороні правопорядку, протидії злочинності, захисту 

суверенітету та територіальної цілісності України. 
 

Джерела 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ ЗІ ЗБРОЄЮ. МЕТОДИ ЇХ ВИВЧЕННЯ 

 

Вогнепальна зброя є невіддільною складовою в роботі поліцейського. Але перед тим як почати з нею 

працювати працівникам органів національної поліції необхідно: 

- опанувати теоретичними знаннями та практичними навичками; 

- скласти залік зі знання матеріальної частини зброї, порядку і правил її застосування; 

- знати заходи безпеки при поводженні зі зброєю; 

- виконати норматив з вогневої підготовки та вправу зі стрільби. 

Щодо заходів безпеки при поводженні зі зброєю, то найбільш поширеним інформаційним джерелом 

є Наказ МВС України від 01.02.2016 року «Про затвердження Інструкції із заходів безпеки при поводженні 

зі зброєю», у 8 розділах якого розкривається основна інформація з даного питання. Ця інструкція є 

системою заходів що забезпечує особисту безпеку поліцейських, запобігання загибелі, поранення і 

травмуванню їх та інших осіб під час поводження з вогнепальною зброєю. 

Методами навчання є ті шляхи і способи, за допомогою яких досягається вивчення та засвоєння 

знань, формування умінь і навичок, забезпечується бойове злагодження підрозділів і частин. 

Застосовуються різноманітні методи, оскільки універсального не існує. Кожен з таких методів складається з 

взаємопов’язаних елементів, які називають прийомами навчання. 

Знання є продуктом пізнавальної діяльності людини, зображенням в його свідомості предметів і 

явищ об'єктивного світу, законів природи й суспільства.  

Уміння – є практичною дією, виконаною на основі засвоєних знань.  

Навичка є практичною дією, що відрізняється високим ступенем освоєння практичних дій з 

озброєнням або при озброєнні («доведенням дій до автоматизму»).  

Усне викладання ( розповідь, пояснення ) 

Даний метод може бути поданий під час ознайомлення солдат з тактико технічними 

характеристиками озброєння.  

Розповідь та пояснення можуть бути викладені у сполученні з показом заходів і дії озброєння та 

техніки, демонстрації різних засобів наочності (макети, схеми, плакати, таблиці).  

Бесіда (семінар) практикується з метою поглиблення, закріплення або перевірки знання. З солдатами 

використовується метод – бесіда; в навчальних закладах і при проведенні занять з сержантами – семінари. 

Даний метод завжди передбачає вільний обмін думками, однак командир повинен направлять хід заняття в 

необхідне русло, намагатися досягти повного розкриття істоти тими, хто навчається і поставлених перед 

бесідою навчальних цілей. 

Також важливою умовою успішного проведення бесіди є завчасне визначення питань, що повинні 

відповідати цілям бесіди. Показ та/або демонстрація застосовується для створення правильного 

представлення про виконання деякого прийому чи дії, а також з метою зорового сприйняття окремих 

предметів і явищ. В основі навчання особового складу вогневій підготовці лежить принцип «Роби як я», 

який є практичним показом з куцим поясненням.  

Тобто можемо сказати, що універсального методу навчання не існує, а знання заходів безпеки при 

поводженні зі зброєю є важливою складовою в роботі підрозділів Національної поліції. 
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СЛАНЦЕВИЙ ГАЗ – МОЖЛИВИЙ КЛЮЧ ДО ПІСЛЯВОЄННОГО ПРОМИСЛОВОГО 

ВІДРОДЖЕННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Післявоєнне відновлення промисловості Луганської області – це одне з найболючиших питань 

сьогодення. Вугільні шахти через боєві дії та підтоплення більше непридатні та економічно не вигідні для 

експлуатації. Тут і відкривається можливий потенціал перспективи розвитку нової галузі регіону та 

України- видобутку сланцевого газу. 

Першопрохідником-видобувачем сланцевого газу у світі є США, де його розвідані запаси становлять 

24 трлн куб. м, з них технічно вилучені – 3,6 трлн. куб. м. Америка почала бурити перші свердловини ще у 

1980 роках на території штату Техас. СРСР у той час навіть не розглядав сланцевий газ як природного 

конкурента через високу собівартість його видобутку. І за 30 років ці зусилля принесли свої плоди: значне 

зростання видобутку сланцевого газу за останні роки дуже допомогло Штатам під час кризи 2009 року, 

коли вдалося скоротити імпорт зрідженого природного газу.  

Наразі перспективи видобутку сланцевого газу активно розглядають Європа, Китай та Індія. Остання 

ще в 2010 році почала буріння першої сланцевої свердловини.  

Але повернемось до України. За даними американських фахівців, Україна має в своєму 

розпорядженні запаси сланцевого газу в обсязі близько 1,176 трлн куб. м. Найбільші поклади сланців у 

нашій країні знаходяться в одному басейні з Польщею – протягом усієї української частини Карпат. На 

території Львівської області виявлено п'ять родовищ, придатних для розробки у відкритий спосіб, Івано-

Франківській – шість, Закарпатській – два, Чернівецькій області – одне родовище. Є запаси сланцевого газу 

і в Луганській області. 

В Луганській області сланцевий газ представлений надрами Західно-Кримської площі, розташованої 

у трьох районах (до останньої адмінреформи) – Попаснянському, Новоайдарському та Слов'яносербському. 

Ще одне родовище із сланцевим газом – площа Невська, що розташована у Кремінському районі 

Луганської області (район межує з Харківською областю). 

Головна відмінність сланцевого газу від природнього в тому, що добувати сланцевий газ складніше, 

ніж традиційний, тому що він залягає не в одній великій пастці, а в сотнях дрібних роз'єднаних пасток, які 

необхідно об'єднати в одну. Труднощі полягають також у тому, що природний газ знаходиться у 

слабосцементованих пісковиках, а сланцевий – у значно твердіших породах. Відомо, що економічно 

вигідний видобуток сланцевого газу може проводитися лише у тому випадку, коли сланець має природні 

тріщини. Проблема досліджень і полягає саме у визначенні зон тріщинуватості. 

Однак у питанні сланцевого газу є в прямому розумінні своє «підводне каміння» – можливе 

забруднення екології. При плануванні видобутку сланцевого газу треба врахувати фактори які можуть 

негативно позначитися на екології. Справа в реагентах, які використовуються при бурінні та гідророзриві. 

При одному гідророзриві може використовуватися до 11-150 тон води, що може вплинути на динаміку 

підземних вод. Але враховуючи «шахтне минуле» області, це як раз може мати набагато менший вплив на 

довкілля і при цьому стати ключом для відродження промислового потенціалу. 
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РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПОТРЕБИ 

 

В сучасних умовах глобалізації кожна країна прагне до власної незалежності. Зокрема, для 

досягнення цієї мети важливим постає питання про теоретичні основи державного управління розвитком 

національної безпеки, визначення ролі та місця будь-якого виду безпеки в загальній системі механізмів 

державного управління забезпечення національної безпеки України. у реаліях сьогодення спостерігаємо 

тенденцію впливу загрозливих чинників на діяльність держави. Відтак визначені проблемо можуть 
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призвести до зниження економічної, соціальної, правової, гуманітарної безпеки, що в свою чергу значно 

вплине на національну безпеку країни загалом. 

Національна безпека завжди відігравала важливу роль у формуванні, як зовнішньої, так і внутрішньої 

політики держави. З урахуванням ризиків та загроз розробляються програми стратегії та плани дій того чи 

іншого органу державної влади. У зв’язку з підвищенням загрози військового вторгнення рф на територію 

України проблематика забезпечення національної безпеки апріорі на порядку денному. Так, національна 

безпека України – це захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, конституційного 

ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз (Закон України, 2018). 

Відповідно основними об’єктами національної безпеки є: людина і громадянин, а саме їх конституційні 

права і свободи; держава, її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність та недоторканність; 

суспільство, його духовні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і 

навколишнє природне середовище, земельні ресурси. 

До суб’єктів що забезпечують національну безпеку України відносять: Президента України; 

Верховну Рада України; Кабінет Міністрів України; Раду національної безпеки і оборони України; 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; Національний банк України; суди загальної 

юрисдикції; прокуратура України; місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування; 

Збройні Сили України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Державну 

прикордонна служба України; інші військові формування, утворені відповідно до законів України; 

громадяни України, об’єднання громадян (Закон України, 2018). Відповідно, для захисту держави, 

суспільства та громадян України проводиться постійний моніторинг загроз національній безпеці, які 

потенційно можуть загрожувати життєво важливим інтересам України.  

Насамперед зауважимо, що саме держава є основною інституцією, що створює відповідні механізми 

національного державотворчого процесу в Україні. Відтак, загрози національній безпеці України розуміємо 

як явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють або можуть унеможливити чи 

ускладнити реалізацію національних інтересів та збереження національних цінностей України. 

Ретроспективний аналіз наукових джерел дає можливість виокремити, станом на 2022 рік відповідні 

загрози національній безпеці України:  

 за джерелами походження: 

 природного походження (небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні явища, природні 

пожежі, масове руйнування (через природні катаклізми) каналів зв’язку, зміна стану водних ресурсів тощо); 

 техногенного походження (транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх 

загроза, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, аварії в центрах управління безпекою 

та обороною тощо); 

 антропогенного походження (вчинення людиною навмисних чи ненавмисних дій з руйнування 

об’єктів інфраструктури, ресурсів, програмного забезпечення тощо. До цієї групи можна віднести вчинення 

терористичних актів чи диверсійних операцій, проведення спеціальних інформаційних операцій та 

кібератак на органи державної влади спеціальними службами іноземних держав). 

 за ймовірністю реалізації: 

 вірогідні (такі, що у разі наявності певних умов можуть обов'язково настануть. Прикладом може 

слугувати напади на стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури, які передують воєнному 

вторгненню ворога); 

 неможливі (загрози, які за виконання певного комплексу умов ніколи не настануть. Такі загрози 

зазвичай мають більш декларативний характер та не підкріплені реальними і навіть потенційним діями. 

Прикладом слугує залякування населення України, з використанням іноземних засобів масової інформації, 

вторгненням військ рф на територію України). 

 за розташуванням джерела: 

 внутрішні (загрози, джерела виникнення, яких знаходяться в середині держави. Прикладом може 

слугувати значна зношеність транспортних мереж, невірність прийнятих рішень керівниками органів 

державної влади та місцевого самоврядування) 

 зовнішні (загрози, джерела виникнення, яких знаходяться за межами держави. Основним 

прикладом такої загрози це проведення широкомасштабних навчань російських військ біля кордонів 

України, що можуть бути використані для вторгнення в Україну) (Стратегія, 2020; Білий&Михальчук, 2021; 

Подковенко, 2021). Водночас зауважимо, що необхідність у безпеці неможливо задовільнити у повній мірі. 

Вона присутня завжди і вимагає до себе постійної уваги, оскільки шлях розвитку держави поєднаний з 

різними реальними чи потенційними загрозами.  

Сучасні вимоги до процесу комплексного реформування системи забезпечення національної безпеки 

в зовнішньополітичній сфері закладені в Стратегії національної безпеки України від 14 вересня 2020 р. № 
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392/2020, що спрямована на забезпечення готовності держави, її економіки та суспільства до оборони й 

відбиття зовнішньої агресії в будь-яких проявах, підвищення рівня обороноздатності держави. Відтак 

основними цілями виокремлено: мінімізацію загроз державному суверенітету та створення умов для 

відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону 

України, гарантування мирного майбутнього України як суверенної і незалежної, демократичної, 

соціальної, правової держави; утвердження прав і свобод людини і громадянина, забезпечення інтеграції 

України до Європейського Союзу та формування умов для вступу в НАТО. Провідної місією Стратегії є 

«Безпека людини – безпека країни» (Стратегія, 2020). Однією із найбільш серйозних загроз для 

національної безпеки України в 2022 році є напад рф на територію України та тимчасове захоплення нею 

частини території України. На жаль, національна система забезпечення національної безпеки України 

виявилась неготовою ефективно протистояти гібридній війні країни-терориста. Водночас, внутрішнім 

викликом національній безпеці є діяльність сепаратистських, екстремістських російсько-терористичних 

угрупувань на тимчасово окупованій території України. До внутрішніх викликів національної безпеки 

України у зовнішньополітичній сфері військової агресії РФ віднесемо також повільне здійснення 

євроінтеграційних реформ в Україні, нівелювання авторитету і рівня довіри до представників органів 

державної влади з боку населення Донецької і Луганської областей, контрабанда на кордонах України із 

суміжними державами та на лінії розмежування об’єднаних сил з окупованими територіями, корупційна 

діяльність в органах державної влади та ін. 

Переконані, нині необхідні реальні і ефективні євроінтеграційні реформи, що забезпечили б стійкість 

державної влади, прозорість, ефективність та системи забезпечення національної безпеки України. 

Оскільки зовнішньополітична діяльність України у сфері гарантування національної безпеки держави 

спирається на політику європейської і євроатлантичної інтеграції, ключовими центрами впливу та сприяння 

Перемозі України є глобальна співпраця та стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки, 

країнами Європейського Союз, Організації Північноатлантичного договору та міжнародними організаціями 

такими як: ООН, «Групи двадцяти», «Групи семи». Відтак стратегічне партнерство забезпечить і підсилить 

механізми, спрямовані на Перемогу та зміцнення миру, стабільності в світі. 

Загроза і водночас найбільший ризик з яким зіштовхнулась Україна нині, актуалізує максимальні 

процеси і механізми захисту суверенітету, забезпечення цілісності та непорушності держави. Виклики 

сьогодення як для України, так і для всього світу є пріоритетними завдання забезпечення національної 

безпеки. Висхідними положеннями врегулювання та досягнення миру є ефективна взаємодія, синергія та 

злагоджена співпраця всіх зацікавлених суб’єктів як на національному, так і на міжнародному рівнях. У 

зв’язку з тим, що зазначена тема є лише невеликою складовою національної безпеки України вона потребує 

більш ґрунтовного дослідження.  

Підсумовуючи вищезазначене підкреслимо, що сьогодні в Україні існує величезна кількість як 

зовнішніх, так і внутрішніх викликів і загроз. При цьому, визначальною є зловісна війна країни-терориста 

проти України, проти українського народу та українського коду нації. Саме тому головною метою і 

потребою є реформування системи національної безпеки України, що дасть можливість забезпечити 

державний суверенітет і територіальну цілісність, демократичний конституційний лад; сталий розвиток 

національної економіки, громадянського суспільства і держави для забезпечення зростання рівня та якості 

життя населення; інтеграцію України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий, 

соціально-гуманітарний простір, набуття членства в Європейському Союзі та в Організації 

Північноатлантичного договору, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами. А 

найважливіше, забезпечення національної безпеки та національної ідентичності кожного українця для 

розвитку і процвітання України. 
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ЗАНЯТТЯ СПОРТОМ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Станом на сьогоднішній день гостро стоїть проблема відсутності спортивної активності у здобувачів 

освіти під час дистанційного навчання. Це може стати причиною розвитку багатьох захворювань.  

Спорт є невід’ємною частиною здорового способу життя. Заняття руховою активністю необхідні для 

розвитку та функціонування організму, корисні для зміцнення імунітету та профілактики хвороб. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусної хвороби Covid-19 та 

повномасштабним вторгненням Росії в Україну наше життя повністю проходить в онлайн режимі. 

Більшість зараз вчаться в школах, університетах та працюють вдома, що є причиною сильного зниження 

фізичної активності. Якщо раніше люди мали більше можливостей займатись в спортзалі, відвідувати секції 

чи уроки фізичної культури, або хоча прогулюватись на свіжому повітрі дорогою до школи чи роботи, то 

зараз вони проводять більшість часу сидячи за комп’ютером. Дистанційне навчання стало для нас рутиною, 

і учні та здобувачі вищої освіти навіть не усвідомлюють, наскільки такий малорухливий спосіб життя 

шкодить їхньому здоров’ю. 

Зараз заняття в багатьох школах та закладах вищої освіти України відбуваються дистанційно. 

Здобувачі освіти майже весь свій час проводять за робочим столом і, незважаючи на те, що таким чином 

функціонує навчання, це негативно позначається на їх стані здоров’я.  

Тривале сидіння сповільнює обмін речовин, негативно впливає на нашу здатність регулювати рівень 

цукру в крові, метаболізувати жири, позначається на тиску, послаблює м’язи і кістки. Це може спричиняти 

надмірну вагу та серйозні хвороби внутрішніх органів [1]. 

Окрім цього, дистанційне навчання сильно впливає на емоційних стан. Діти і підлітки, які і раніше 

проводили багато часу за комп’ютерами та іншими ґаджетами, зараз роблять це із подвійною силою, 

оскільки цього вимагає освітній процес сьогодення. Канадські вчені дослідили, що онлайн-навчання 

підвищує ризик розвитку депресії та тривожності у здобувачів освіти. Це обумовлено не тільки 

користуванням комп’ютером, а й зменшенням живого спілкування [2]. 

За результатами соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 

проведеного під час карантину, кожна десята дитина на дистанційному навчанні охарактеризувала свій 

моральний стан як пригнічений [3]. 

Оскільки зараз дистанційне навчання в багатьох областях України є чи не єдиним способом 

функціонування шкіл на університетів, питання фізичної активності здобувачів освіти під час нього та 

запобігання проблем, які є результатом даного способу життя дуже актуальне.  

Мета дослідження: виявити важливість спортивної активності та небезпеку в разі її відсутності під 

час дистанційного навчання. 

Методи дослідження: в ході дослідження було використано теоретичний аналіз та узагальнення 

науково-методичної літератури, за допомогою яких було проаналізовано, чим корисне заняття спортом під 

час дистанційного навчання, до чого призводить недостача рухової активності та за допомогою яких 

фізичних вправ це можна виправити. 

Результати дослідження. Дистанційне навчання – причина зменшення фізичної активності. У 

такому випадку найкращим вирішенням є спорт. Він зміцнює серцево-судинну та дихальну системи, 

нормалізує рівень холестерину, глюкози у крові й артеріального тиску, Зміцнює м’язи, кістки та зв’язки та 

поліпшує мозкову діяльність [4]. 

Для тих, хто вчиться і працює дистанційно, а отже багато часу проводить в сидячому положенні, 

рекомендовано вставати та витягуватися в повний зріст кожні 30 хвилин, бо сидячий спосіб життя збільшує 

ризик розвитку порушень зору, скаліозу, геморою тощо. Навантаження, пов'язані з довготривалим сидінням 

за столом, необхідно чергувати з короткими активними перервами, які займуть лише 5-10 хвилин часу, але 

поліпшать ваше самопочуття: нахили тулубу, присідання, відтискання від підлоги, рухи руками й ногами. 

Щодо емоційного стану людини під час дистанційного навчання, доведено, що спортивні 

навантаження допомагають боротися зі стресом, який може проявлятись у відчутті дратівливості, страху, 

паніки, гніву чи безсоння. Психологічний стрес напряму пов’язаний із фізичним станом організму. 

Причиною є напруження м’язів, що може призвести до головного болю, болю в спині і шиї. Заняття 

спортом знижує рівень гормонів адреналіну й кортизолу, стимулює вироблення ендорфінів, що є 
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природними знеболювальними та покращують настрій. Речовини, які виробляє організм вже після 5 хвилин 

тренування допомагають позбавитись від стресу і втоми [5]. 

Для боротьби зі стресом підійдуть будь-які фізичні навантаження: біг, ходьба, різні види спорту і 

танців чи їзда на велосипеді.  

Займатись спортом не обов’язково в спортзалі, це легко можна робити і вдома. В Інтернеті є безліч 

безкоштовних тренувань, направлених на різні м’язи та розраховані на людей з різною фізичною 

підготовкою, тому кожен зможе знайти те, що йому підійде. Окрім цього, можна знайти онлайн-марафони, 

що забезпечить регулярні заняття спортом за чітким графіком. 

При самостійних заняттях фізичною активністю необхідно пам’ятати декілька правил. По-перше, 

важливо з розумом підібрати заняття, які будуть підходити особисто вам. По-друге, важливо починати 

займатись спортом поступово, періодично підвищуючи навантаження, щоб не нанести собі травм. По-третє, 

спорт має приносити задоволення. Якщо ваші заняття відчуваються для вас як тортури – можливо, треба 

змінити вид активності.  

Висновки: у результаті дослідження було виявлено, що дистанційне навчання супроводжується 

зниженням фізичної активності, отже небезпечне розвитком багатьох хвороб та часто виникненням стресу. 

Для того, щоб цього запобігти, необхідно регулярно займатись спортом. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку: розробити комплекс заходів, спрямованих 

на залучення здобувачів освіти до занять спортивною активністю під час дистанційної форми навчання. 
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РОЛЬ БАСКЕТБОЛУ В ПІДГОТОВЦІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Інтеграція України до Європейського Союзу перебуває на сучасному етапі державотворення та 

визнана необхідною складовою подальшої демократизації освіти громадянського суспільства нашої країни. 

Навчання у вищих навчальних закладах МВС України завжди було важливою та невід’ємною частиною 

навчання та процесу поліцейських. Освіта і розвиток відбувалися в недосконалих умовах державної 

відбудови незалежної України.  

Сучасне суспільство завжди вимагає від поліцейського високий рівень фізичної культури, освіти, 

здатність до самовдосконалення, уміння застосовувати свої навички та вміння в різних сферах 

правоохоронної діяльності, що, з фактичної точки зору, дає зрозуміти, що необхідно переглянути існуючу 

систему підготовки кадрів для ОВС [1, с. 5].  

Для виконання поставлених завдань необхідним є подальше залучення курсантів на заняттях із 

фізичної культури до ігрової діяльності. Саме в ігровій діяльності поєднуються два дуже важливих 

фактори: з одного боку, курсанти задіяні в практичну діяльність, стрімко фізично розвиваються, 

привчаються діяти самостійно, з іншого боку – отримують моральне і естетичне задоволення від цієї 

діяльності. Все це в підсумку сприятиме вихованню людини як особистості в цілому. Таким чином, гра є 

одним з комплексних засобів виховання. Вона спрямована накомплексну фізичну підготовку, 

вдосконалення функцій організму, рис характеру. 

Одним з найпопулярніших видів спортивних ігор є баскетбол. Гра має безліч любителів, як серед 

тих, хто раніше тренувався і продовжує грати, так і серед людей, які люблять цей вид спорту за його 

динамічність, азарт у спортивних змаганнях конкуруючих команд, легкість і ненапруженість власності 

гравцями м'ячем при здійсненні прийомів гри в складних ігрових ситуаціях. Баскетбол пройшов 

багатовіковий шлях удосконалення, за останні десятиліття він невпізнанно змінився порівняно з першими 

п'ятдесяти роками свого існування. Підвищилась технічна підготовка гравців завдяки розширення арсеналу 

https://mediadep.uzhnu.edu.ua/news/sport/yak-zalyshatysya-fizychno-aktyvnym-pid-chas-dystanczijnogo-navchannya-radyat-studenty-uzhnu/2020-12-15-2523/
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https://www.6262.com.ua/news/3380226/comu-vazlivo-zajmatisa-sportom-pid-cas-vijni-rozasnue-centr-gromadskogo-zdorova
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прийомів гри та підвищення продуктивності. Атлетизм спортсменів і динаміка самої гри зросла в усіх 

аспектах [1, с. 5]. 

Баскетбольна система занять фізичними вправами також має важливий вплив на розвиток 

психологічних процесів в організмі курсанта. Баскетбол вдосконалює сприйняття, концентрацію, пам'ять, 

розвиває уяву та мислення, є основою для якісного сприйняття та дотримання правил. 

Гра заснована на простих природних рухах – стрибках, бігу, передачах і кидках. Ці прийоми легко 

освоїти. У баскетболі всі гравці повинні рухатися швидше за суперника, щоб виграти. Цей вид спорту вчить 

спортсменів якнайбільше мобілізувати свої сили та вміння, долати труднощі, що виникають під час 

змагань, і діяти з максимальною фізичною та розумовою силою. Усі ці фактори сприяють розвитку 

досягання бажаної цілі, мужності та рішучості в молоді [3, с. 23]. 

В процесі гри, враховуючи переміну ігрового середовища, кожен гравець може власноруч вибирати, 

які дії виконувати, а також вирішувати, коли і як діяти. Таким діям сприяє формування у гравців творчої 

ініціативи. Варто також пам'ятати, що баскетбол, на відміну від усіх командних видів спорту, дає могу 

проявити персональні здібності кожного гравця, а іноді й дає можливість отримати самостійний результат 

гри. Правила гри також враховують мораль спортивної поведінки по взаємозв'язку до суперників і суддів. З 

метою врегулювання співвідношення особистих і технічних штрафів учасників створюються умови для 

зародження дружби і товариськості, які формують у курсантів звичку підпорядковувати свої дії 

зацікавленням колективу. 

Сьогодні велику популярність на уроках фізкультури набув баскетбол завдяки економічній 

доступності гри, високій емоційності, великій видовищності і найголовніше, що ця гра благотворно впливає 

на організм людини. У багатьох випадках ігрові моменти допомагають змоделювати життєві обставини, які 

пропонують практичну діяльність поліцейського, а навчання грі в баскетбол – це звичка дотримуватись 

встановлених норм і правил поведінки, бути старанними, дисципліновано знаходити свою реалізацію та 

затребуваність у професійній діяльності. 
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ФІТНЕС ТА КОРИСНІ ЗВИЧКИ 

 

Вступ. У сучасних обставинах досить складно адаптуватися до складних ситуацій й тому наша 

нервова система завжди перебуває у стресі. Ми вирішили розібратися, як фізична активність та харчування 

впливають на самопочуття людини. Які корисні звички варто додати, щоб почувати себе емоційно 

стабільним.  

Метою дослідження було аналіз фізичних навантажень, дотримання режиму в умовах воєнного 

стану. Що потрібно знати новачкам про фітнес і з чого почати свої перші кроки в спортивному житті. 

Об’єкти досліджень та методи. Ми вирішили поділити 6 людей на 2 групи, які приїхали з території 

бойових дій. Перша група займалася комплексом фізичних вправ 3 рази на тиждень, слідкувала за своїм 

харчуванням. Звички другої групи людей ми вирішили не змінювати і вони не мали фізичних навантажень. 

Дослідження проводилося протягом 3 тижнів. Результати змін записувалися відносно почуттів самих людей 

в кінці кожного тижня. Оцінювався емоційний стан, як часто змінюється настрій та чи подобається вам 

фізична активність. 

Результати дослідження та їх обговорення. За результатами першого тижня перша група в 

середньому мала такі показники: всі говорили, що хоч фізична активність дається важко, але допомагає забути 

проблеми, та організм ніби морально відпочиває від стресу; настрій нестабільний й присутня апатія, через це 

немає апетиту. Друга група людей, навпаки, мала стабільний настрій, гарний апетит й почали з’являтися 

погані звички. Результати другого тижня показали, що перша група вже звикла до нового місця перебування, 

фітнес-вправи виконують із задоволенням, зникли головні болі та з’явився апетит. У другої групи майже 

нічого не змінилося з попереднім тижнем, вони все ще не звикли до нового місця, тобто адаптація 

відбувається дуже повільно. Вони все більше починають вдаватися до поганих звичок, такі як куріння. Їм 
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здається, що це допоможе їм заспокоїтися, але це лише короткочасна дія та ілюзія. На третьому тижні перша 

група вже звикла до звичних навантажень й тому збільшили фізичну активність, нормалізувався сон, хороший 

апетит. Емоційний стан стабілізувався. Друга група людей на третьому тижні стала дуже агресивна, вона у 

всьому бачить негатив. Таким чином, люди, що почали займатися фізичними навантаженнями, стали почувати 

себе набагато краще, аніж без них. Хоча напочатку було дуже складно, але людина адаптувалася досить 

швидко до змін, з’явилася дисципліна та режим дня, через що й з’явився гарний апетит. Також ті, хто 

займався фізичними вправами систематично, помітили, що після тренувань вони більш продуктивні у 

інтелектуальній роботі та більш креативні; їм легко даються складні задачі на обчислення, аніж до 

тренування. Це пов’язано насамперед з тим, що ми змінюємо діяльність. Під час тренування наш мозок 

зосереджений саме на задіюванні м’язів, які працюють під час певної вправи. Особливо мозок зосереджений 

на вправах, які виконуються в трьох площинах. Бо звичні тренування в спортзалі задіють одну площину й, 

щоб краще «відчути» свої м’язи, навантажують їх додатковою вагою. А тут фітнес-індустрія використовує 3 

площини, а саме: фронтальну, горизонтальну та сагітальну. Також перевагою 3Dфітнесу, що наш організм 

виконує кожен день, щось у 3 площинах, тому йому не буде незвично [1, с. 11-13]. Харчування також впливає 

не тільки на самочуття людини, а й на її енергію. Повноцінне харчування дуже важливо для нашого організму. 

Важливо знати свою порцію й не переїдати. Важливим аспектом, якщо ви хочете мати не тільки гарне та 

здорове тіло ззовні, а й внутрішньо – перестаньте рахувати калорії. Ви повинні їсти їжу, яка вам приносить 

користь, наприклад, овочі та фрукти – клітковина. Гарним правилом, є «конструктор тарілки», де ви візуально 

розмежовуєте тарілку на зони. Є прості правила як визначити свою норму їжі на інтуїтивному рівні. Головне, 

бережіть себе та своє здоров’я й робіть усе на користь організму, а не на шкоду. Не нехтуйте сигналами свого 

організму й все робіть у задоволення. 

Висновок. В роботі було досліджено, що фізична активність та режим харчування дуже добре 

впливає на стан людини. А саме, підвищує настрій, робить її більш продуктивною та сприяє підвищенню 

розумової діяльності мозку після тренувань. 

Аналізуючи результати експерименту, важливо зауважити, що те, що ми робимо і як ми ставимося до 

ситуації, так ми себе і почуваємо. Спорт постійно розвивається у різних напрямках, на нашу думку, можна 

знайти улюблене заняття, яке вам по душі. Навіть, якщо ви робите просто зарядку, це вже великий внесок у 

зміни вашого життя. Фізичні вправи допомагають не тільки вам забути про проблеми й переживання, а й 

вашому організму перепочити внутрішньо й змінити свій акцент з небезпеки на спокій й відпочинок. 

Головне пам’ятати, що важливо мати активний спосіб життя, бо життя – це рух й ваше здоров’я. А спорт 

вам допоможе привести у тонус тіло, зарядитися внутрішньою енергією. Спорт вам допоможе зберегти 

психологічне здоров’я, здобути нові корисні звички, й ви помітите як ваше життя стане набагато краще.  

Перспективи подальших досліджень. Проводячи й вдосконалюючи такі дослідження, на нашу думку, 

ми можемо більше дізнатися як саме наш мозок реагує на фізичні навантаження. Навіть психологи радять 

систематично займатися й слідкувати за своїм харчуванням. Тому, розвиваючи і вивчаючи дуже поглиблено 

не тільки фізичні вправи як гарне тіло, а як лікувальні можливості допомогти людині досягти емоційної 

стабільності. Таким чином, такі дослідження вже дуже часто застосовують фітнес-тренери та психологи. 

Наприклад, у деяких фітнес-програмах приділяється увага не тільки виконанням вправ й харчуванню, а й 

внутрішньому-психологічному стану людини. Й багато людей стверджують, що саме спорт повернув їм 

«смак» до життя. Тому фізична активність, яка приносить вам задоволення та жагу до життя, повинна бути у 

вашому житті, аби почувати себе краще. Спорт – це ліки не тільки від нудьги, а й від проблем у вашій голові.  

 
Джерела 
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ЗАСТОСУВАННЯ МІОФАСЦІАЛЬНОГО РЕЛІЗУ ЯК ЧАСТИНА ОЗДОРОВЧИХ ТРЕНУВАНЬ 

 

Сучасні методики оздоровчих комплексів набувають стрімкого розвитку і змінюють напрямок дії з 

силових тренувань на оздоровчі та розслаблюючі. Міофасціальний реліз – це популярна техніка, яка 

широко використовується не тільки професійними спортсменами, а й під час звичайних тренувань у 

секціях, залах або вдома. Здійснюється вона за допомогою використання додаткових інструментів: ролів, 

м’ячів та циліндрів, або з використанням суглобів рук та пальців. Таке використання спрямовано на м’язові 

https://cutt.ly/o1rNppn
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тканини та лімфу, це дає можливість опрацювання рухливості тканин задля більшої ефективності під час 

тренування, розслаблення та масаж після нього, позбавлення від зажимів та навантажень на фасцію, 

зменшення вірогідності травм, бореться з набряками та спазмами. Дуже актуальним є питання ефективності 

та дієвості МФР(міофасціального релізу) під час оздоровчих та силових тренувань, визначення того, як 

саме він впливає на організм та чи дійсно має позитивний результат застосування. 

Міофасціальне звільнення (МФР) – це широко застосовувана мануальна терапія, яка включає 

спеціально кероване низьке навантаження, довготривалі механічні сили для маніпулювання міофасціальним 

комплексом [1]. 

Першим розглянемо наслідки використання техніки МФР як методу розминки перед тренуванням. 

Досліджуваною групою стали 9 професіональних гандболістів, які виконали 4 цикли тренувань в різні дні, 

два з них проводилося після звичайної класичної розминки, інші – після розминки з використанням 

шипованих циліндрів. Досліджувані складали тест на витривалість, довжину стрибка та біг. Результатами 

дослідження став висновок про те, що класична динамічна розминка готує спортсменів краще до 

тренування, адже їх показники є вищими, аніж показники після застосування МФР. 

Наступний метод застосування міофасціального релізу – розслаблення після тренування. В цьому 

дослідженні основною метою стало визначення ступеня розслаблення м’язів після тяжких атлетичних 

тренувань. Групі людей були надані роли, м’ячі та інструкції щодо їх застосування протягом місяця. За 

результатами опитування було визначено, що техніка дійсно працювала, м’язи здавалися більш розігрітими 

та розслабленими, але менш аніж через годину спортсмени починали почувати себе так само як і до масажу 

ролом. 

Отже, як можна побачити, міофасціальний реліз майже не дає суттєвих змін показників до 

тренування та після нього, це означає, що застосування його, як окремого етапу, не має сенсу. Залишається 

можливість поєднання техніки та впровадження вправ масажу під час тренування. Таке дослідження було 

проведено у групі жінок, де оцінювалась ефективність змішування МФР з пілатесом [2]. 

Основними скаргами на початку експерименту стали: спинні болі, мала амплітуда рухів суглобах, 

болісні відчуття в суглобах, набряки м’язів. Після дослідження обсяг скарг знизився на 43%, в результаті 

занять загальна фізична підготовка зросла з низького рівня до середнього, рівень гнучкості підвищився. У 

жінок підвищувалися показники амплітуди поворотів хребта,нахилів вперед та вбік. Асиметрія при нахилах 

тулуба вліво та вправо зменшилася на 62% та 50. Такий результат був досягнений за рахунок використання 

техніки міофасціального релізу. Тож, отримані результати аргументують ефективність вправ МФР у 

поєднанні з іншим напрямком тренувань при правильному використанні та сприяють загальному фізичному 

розвитку, покращення якості тіла та зменшення больових відчуттів. 

Важливо розуміти не тільки сутність ефектів та функцій міофасціального релізу, а й техніку, за яким 

вона виконується. Початок прокатування повинен здійснюватися від найближчого місця ділянки до тулуба, 

плавними рухами переходячи до найвіддаленішого місця і повернутись назад. В першу чергу, такі дії 

здійснюються до м’язів, на які йде найбільше навантаження. Під час натиску на ці м’язи потрібно уникати 

впливу на колінну зону та зону під колінною чашечкою, п’яткового сухожилля, поперечного відділу та 

шийного відділу. Протипоказаннями є варикозна хвороба, остеопороз, гемофілія, ракові захворювання, 

простуда та свіжі травми, порушення шкірних покривів та їх хвороби, сильний стрес.[3]. 

Ми дослідили, що МФР не є до кінця дослідженим та ефективність його використання не є науково 

обґрунтованою, але дослідження груп людей дає змогу встановити, що міофасціальний реліз дає результати 

лише при правильному поєднанні техніки з іншим видом спорту, має масажні властивості, що дає тимчасовий 

результат відчуття розслаблення пропрацьованих ділянок тіла, але не надає ніяких фізичних змін. 

 
Джерела 
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Останнім часом в Україні активно починає поставати проблема консолідації та розвитку 

громадянського суспільства, адже, фактично, воно є підгрунтям вияву демократії та свідченням інституційної 

спроможності об’єднання активних громадян. Важливоюознакою розвитку громадянського суспільства є 

модернізація політичної системи держави, що охоплює суспільно-політичні, економічні та соціально-

психологічні зміни. Не можна не зазначити й про важливість проведення глибокої демократизації всіх 

політичних, економічних та юридичних інститутів суспільства, адже саме вони безпосередньо впливають на 

становлення та формування самосвідомості громадян, розуміння важливості соціальних змін, тощо. 

На нашу думку, процес розгляду передумов, які можуть визначати особливості становлення 

громадянського суспільства в Україні, як демократичної політичної системи є дуже важливим і актуальним, 

адже саме вони здатні якісно охарактеризувати чинники, що будуть впливати на даний процес. Отож до 

основнихчинниківствореннягромадянськогосуспільства, традиційно, відносятьнаступні: 

1) Вільні політичні вибори. 

2) Незалежні засоби масової інформації. 

3) Активна децентралізація владних повноважень. 

4) Впровадження ринкових механізмів ведення господарської діяльності. 

5) Політичний плюралізм. 

Роль органів місцевого самоврядування неможливо не оцінити, адже фактично будь-які проблеми 

населення, бізнесу чи суспільної організації будь-чого, незалежно від їх місця розташування та часу 

виникнення, повинні бути належним чином вирішені [1, 27]. Саме тому держава, в особі законодавчих та 

виконавчих органів влади, може впливати на формування даних громадсько-активних інститутів розвитку 

суспільства.  

Варто зазначати й те, що наразі органи державної влади та місцевого самоврядування намагаються 

активно імплементувати сучасні зарубіжні методики розвитку громадянського суспільства у національну 

площину, задля становлення України рівноправним партнером держав – членів Європейського Союзу.  

Вимоги сучасного демократичного державотворення в Україні об’єктивно потребують відповідного 

демократичного варіанту державного втручання у сферу громадянського суспільства з метою коригування 

його розвитку в правовому напрямку [2, 17]. У такому вигляді державне управління має бути спрямованим 

на прискорене формування саме тих механізмів саморегулювання громадянського суспільства, які були 

частково або повністю зруйновані в минулому або недостатньо розвинуті. 

Навіть більше, в умовах правової держави державна влада стає найважливішим інструментом, за 

допомогою якого громадянське суспільство забезпечує оптимальні умови для свого саморозвитку. Саме у 

такому контексті держава виступає як публічно-владний інститут, що керує громадянським суспільством і 

покликаний діяти у всезагальних інтересах [3, 50]. 

Таким чином, формування громадянського суспільства є доволі довгим і складним процесом 

трансформації не тільки соціальної, політичної таекономічної, але і духовної та морально-етичної 

сфери,адже суспільство не може відповідати поняттю «громадянське», доки воно не стало представляти 

волю та інтереси громадян, в сукупності з елементами соціального об’єднання. 
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ВПЛИВ ЙОГИ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ У ФІЗИЧНОМУ ТА ПСИХОЛОГІЧНОМУ ПЛАНІ 

 

З кожним днем йога користується все більшою популярністю. Сьогодні можна навіть сказати,що цей 

вид спорту вважається модним та відносно новим. Але чи насправді йогу можна назвати новим видом 

спорту, та чому популярність йоги зростає з кожним днем?  

Мета дослідження. Метою дослідження є встановлення принципів впливу йоги на організм людини в 

цілому та у виявленні залежності фізичного та емоційного розвитку. 

Для реалізації поставленої мети необхідно насамперпеддати визначення поняттю «йога». 

Існує багато визначень поняттю «йога». Ось деякі з них: 

 Йога – це елемент мистецтва, самовдосконалення і внутрішнього  

розвитку; 

 Йога – фізичні вправи, які приводять в тонус тіло та душу; 

 Йога – стародавнє мистецтво не лише фізичного тренування тіла, а й духовного, цілий комплекс 

всіляких вправ для підтримування себе у здоровому стані; 

 Йога – вид спорту на основі ритмічної гімнастики і аеробіки, в якому основними елементами є 

асани; 

 Йога – це комплексна дисципліна, яка включає в себе глибоку філософію, перебудову свідомості, 

різноманітні техніки медитації, дихання.  

Ми можемо помітити, що у всіх п’яти визначеннях можна знайти щось спільне. Згрупувавши 

матеріали здійсненого обстеження,ми маємо змогудати власне визначення даному поняттю. Отже, йога – це 

не тільки спорт, а й свого роду мистецтво, що безпосередньо впливає не тільки на фізичний, а й на 

духовний стан людини. Тому постає питання: чим зумовлений такий вплив фізичних вправ на психологію?  

Відповіддю може бути той факт, що початково йога була винайдена не як спорт. Головною 

концепцією йоги було поліпшення не такфізичного, як розумового стану людини. Зародилася йога в 

стародавній Індії і використовувалася для зняття напруги. Для стародавніх індійців йога була методом 

поєднання тіла та душі і являла собою частину індійської філософії. Хоча зараз йогу практикують 

переважно жінки, раніше її класифікували як заняття здебільшого для чоловіків. Перший письмовий труд, 

який описує мистецтво володіння йогою, було написано індійським філософом Паталанджалі [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Паталанджалі – індійський філософ і мислитель. 

 

Регулярні заняття йогою призводять до зниження стресу та нервовості. Насамперед це зумовлено 

тим, що заняття йогою не вимагають докладання великих зусиль. Йога зумовлює прийняття таких поз, які є 

природними для людського тіла. Застосування побічних приладів, типу гантелей та всього іншого 

спортивного інвентарю, не передбачено. Тому, само собою, виникнення стресу для тіла людини зводиться 

до мінімуму. Було проведено велику кількість досліджень для підтвердження позитивного впливу йоги на 
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психіку людини. Одним з таких практичних експериментів було підтверджено, що після тривалих занять 

йогою зникають навіть симптоми депресії [2]. 

Загальновідомо, що для отримання такого позитивного ефекту необхідне сприятливе середовище під 

час занять. Тому, займаючись, можна використовувати всі можливі заспокійливідопоміжні засоби, такі як 

музика, ароматичні свічки та інші пахощі і т.д. [3]. 

Загалом мистецтво йоги нараховує близько 1000 поз, які за термінологієюназиваються асани (зручне та 

стійке положення тіла). Кожна асана спрямована на поліпшення роботи певного органу чи частини тіла [4]. 

Хоча йога не зумовлює докладання великих зусиль при виконанні, все ж є позиції, які вимагають 

попередньої фізичної підготовки і певного розвитку конкретних груп м’язів.Як і в усіх інших видах спорту, 

всі вправи (в нашому випадку асани) поділяються на різні види складності. Для наочності нижче наведено 

приклади декількох асан різного рівня складності [5]. 

 

 

 

 

 

Ця поза «розкриває» плечі та легеніі розтягує 

м’язи стегон. Вона не вимагає особливої фізичної 

підготовки та належить но найпростіших асанів.  

 

 

 

 

Рис. 2. Поза «собака мордою вниз» 

 

 

 

 

Ця поза вже належить до більш високого 

рівня складності. Для її виконання необхідно 

розвивати гнучкість. Ця вправа спрямована на 

розвиток балансу, розтягує підколінні сухожилля та 

внутрішню поверхню стегон [6]. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Поза трикутника 

 

 

 

 

 

 

Цей асан розвиває спинні м’язи, м’язи рук, 

великий сідничний м’яз та м’язи пресу. Дана поза є 

підвищеного рівня складності [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Поза воїна III 

https://pyjama-mama.com/5-poz-yogi-kotorye-stoit-delat-kazhdyi-den/
https://pyjama-mama.com/5-poz-yogi-kotorye-stoit-delat-kazhdyi-den/
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Позу павича неможливо зробити без 

попередньої фізичної підготовки. Вона задіює всі 

групи м'язів. Тому виконати її можуть тільки ті, 

хто вже тривалий час займаються йогою [8]. 

 

 

 

Рис. 5. Поза павича 

 

Впродовж останніх 15 днів ми проводили власне дослідження, щоб дослідити вплив регулярних 

занять йогою на організм. Кожного дня ми займалися йогою ввечері (о 18 годині) протягом однієї з 

половиною години, обравши для цього вільну та тиху кімнату. Раніше ми не отримували досвіду занять 

йогою, тому обралиасани не дуже великого рівня складності (поза воїна I, поза воїна II, поза лотоса, поза 

вітру). Кожна вправа виконувалася протягом 15 хвилин. Тренування починалося розміреним глибоким 

диханням (20 хвилин) і закінчувалося розслабленням та медитацією (10 хвилин). 

Через 15 днів нами було встановлено такі результати: виконувати ці вправи стало набагато легше,при 

чомунавіть з’явилася можливість переходити до вправ вищої складності; вага тіла знизилася приблизно на 

1,1 кг.(за незмінного харчування); збільшилася стресостійкість у повсякденному житті.  

Ми помітили певні закономірності, проаналізувавши свої спостереження, і дійшли висновку, що 

такий ефект пов'язаний з тим, що за деякий час групи м’язів, які були задіяні під час виконання чотирьох 

вищевказаних асанів, розвивалися, що й призвело до їх зростання та більш легкого виконання даних 

вправ.Аналогічно, зниження ваги також напряму пов’язано з виконанням асанів, і, як наслідок, 

спалюванням калорій під час їх виконання. Відповідно до цього, можна також спостерігати поліпшення 

психологічного стану. Щоденний півторагодинний психологічний відпочинок ментально впливає на 

організм завдяки повному розслабленню тіла та очищення думок. 

Висновки. З нашого дослідження ми зробили висновки, щойога є альтернативним видом спорту для 

тих, хто не хоче докладати значних зусиль, займаючись спортом. Незважаючи на це, вона позитивно 

впливає на організм людини не тільки у фізичному, атакож і в емоційному плані. Наслідком занять йогою 

може бути зникнення певних психічних недугів, таких як депресія. У той самий час йога нормалізує роботу 

певних органів та стимулює скидання зайвої ваги. У цьому дослідженні нами був розглянутий вплив йоги 

на організм людини в цілому та встановлено позитивний ефект дії йоги. 

В перспективі виконання дослідження ми не зупиняємося на досягнутомуі продовжуємо розкриття 

даної теми. Вправи йоги (асани) можуть бути різного ступеня складності, тому можна з часом переходити 

від простих до більш складних. В подальшому ми плануємо продовжити свої заняття йогою та поступово 

переходити до більш складних рівнів.  
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ВЛАСТИВОСТІ СПОРТИВНОГО ПОКРАЩЕННЯ СПОРТСМЕНА 

 

Підвищення досягнень у спорті, у тому числі й у легкій атлетиці, здійснюється за рахунок 

удосконалення динаміки тренувального навантаження, а також удосконалення організаційної й 

матеріально-технічної бази навчально-тренувального процесу. 

Удосконалення динаміки тренувального навантаження досягається за рахунок збільшення обсягу 

тренувальної роботи, підвищення її інтенсивності й загальної кількості тренувальних занять і змагань. 

Удосконалення змісту й методів тренування включає підвищення цілеспрямованості занять, питомої 

ваги спеціальних вправ і вдосконалення методів технічної, тактичної й психологічної підготовки. 

Величина навантаження і його компоненти:обсяг тренувальної роботи, інтенсивність, тривалість і 

характер відпочинку між тренувальними заняттями й окремими вправами або серіями вправ на різних 

етапах тренованості, визначаються здібністю спортсмена відновлювати свої сили. Величина навантажень 

повинна безперервно підвищувaтися. Такий підхід цілком закономірний – границь удосконалення 

можливостей людини немає. Межі існують лише на певній стадії тренованості, але з проведенням 

постійних і цілеспрямованих тренувань ці межі зникають. 

Для розвитку фізичних якостей і вдосконалення технічної майстерності необхідно підвищити 

інтенсивність тренувальних занять, наблизити їх до умов змагань. Потрібно збільшити швидкість 

виконання вправ, їх ускладнення, а потім скорочення інтервалів відпочинку між окремими фізичними 

вправами. Підвищення інтенсивності може супроводжуватися паралельним збільшенням обсягу 

тренувальної роботи. Кількість тренувaльних зaнять зaлежить від величини нaвaнтaження і швидкості 

відновлення сил спортсмена.  

Чим більше навантаження, тим більш тривалий потрібен відпочинок. Однак, з підвищенням 

тренованості відновлення сил відбувається швидше й кількість тренувальних занять збільшується навіть 

при тренуваннях з великим і максимальним навантаженням. Часто легкоатлети тренуються не тільки 

щодня, але й два рази на день. 

Спортсмени, як правило, не чекають повного відновлення всіх функцій організму й продовжують 

тренуватися. Вони використовують подібні вправи, завдяки чому кількість тренувальних занять 

збільшується. 

Таким чином, у тижневому циклі тренування, великі й максимальні навантаження чергуються з 

малими і середніми навантаження різної спрямованості,причому, кількість перших може досягати двох-

трьох разів і більше.  

Висновок. Необхідно зазначити, що полегшені умови та вправи різної спрямованості не тільки 

сприяють подальшому вдосконаленню окремих функцій організму, але й активізують процеси відновлення.  
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО 

ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА 

 

Гуманітарне право, яке спрямоване на захист жертв війни, має сьогодні безпосереднє відношення до 

України. Цинічне порушення прав цивільних у воєнних умовах потребує пошуку необхідних засобів 

протидії та забезпечення захисту цих прав. Міжнародне гуманітарне право в цілому й кожна його норма 

можливі в тій мірі, в якій досягнуто баланс між двома протилежностями – гуманністю і воєнною 

необхідністю. Відповідно до принципу воєнної необхідності, допускається застосовувати силу лише в такій 

мірі й такого характеру, які необхідні, щоб досягти цілі війни [1, с.11]. Воюючі сторони зобов’язані 
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дотримуватись елементарних правил гуманності: не нападати на цивільних осіб, гуманно поводитись з 

пораненими та хворими, захищати жертв збройного конфлікту тощо. 

Під час збройного конфлікту вчиняються найбільш страшні й масові злочини. Важливим завданням є 

забезпечення невідворотності покарання. Кримінальна відповідальність передбачається за воєнні злочини 

на національному та міжнародному рівні. У національному законодавстві України є кілька статей щодо 

відповідальності за вказані злочини, хоча воно не містить визначення поняття «воєнний злочин». Загальний 

перелік воєнних злочинів закріплений у Статуті Міжнародного кримінального суду (Римський статут) [2]. 

Особу, яка вчинила воєнний злочин, можна притягнути до відповідальності будь-коли, незалежно від того, 

скільки часу минуло з моменту вчинення злочину. 

Щодо міжнародної відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного права, можна 

визначити два види:  
1) Міжнародна відповідальність держави (матеріальна – репарація, реституція, і нематеріальна). 

2) Міжнародна відповідальність фізичної особи. Особливістю інституту міжнародної кримінальної 

відповідальності індивідів є те, що притягнення до відповідальності здійснюється міжнародними 

кримінальними судами чи трибуналами.  

Воєнні злочини, стосовно яких Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію, розподіляються на 

категорії: серйозні порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. (вчиняються під час 

міжнародних збройних конфліктів); інші серйозні порушення законів і звичаїв, які застосовуються в 

міжнародних збройних конфліктах у межах, встановлених міжнародним правом; у випадку збройного 

конфлікту неміжнародного характеру серйозні порушення статті 3, спільної для чотирьох Женевських 

конвенцій від 12 серпня 1949 р., якщо вони здійснені щодо осіб, які не беруть активної участі у воєнних 

діях; інші серйозні порушення законів і звичаїв, які застосовуються у збройних конфліктах неміжнародного 

характеру в межах, встановлених міжнародним правом [3]. 

Забезпечити невідворотність покарання за злочини під час збройного конфлікту – принципово 

важливо, водночас це процес надзвичайно складний і тривалий.  

Отже, міжнародне гуманітарне право є проявом людяності. Будь-який дисбаланс між принципами 

воєнної необхідності та гуманності або унеможливлює війну, або веде до війни тотальної, яка є 

протиправним явищем з точки зору як міжнародного гуманітарного права, так і всього міжнародного права. 
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ТАКТИКА САМОЗАХИСТУ Й ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Сьогодні існує гостра необхідність уніфікації системи підготовки осіб, що вперше прийшли на 

службу до лав Національної поліції. Одним із основних напрямів підготовки є тактика самозахисту, 

успішне оволодіння якою дасть можливість працівнику поліції ефективно проводити заходи щодо 

підтримання правопорядку в нашій державі. Від рівня професійної підготовки майбутніх поліцейських, 

насамперед від умінь та навичок із тактики самозахисту і дотримання заходів особистої безпеки від яких 

залежить їх власне життя та життя громадян, що потребують захисту. 

Навчання з тактики самозахисту передбачає формування та вдосконалення фізичних і спеціально-

тактичних якостей у поліцейських: 

- рухових якостей та навичок, необхідних для повсякденної діяльності та у разі екстремальних 

ситуацій; 

- якості витривалості, швидкості та сили, що забезпечують можливість переслідування 

правопорушника й перевагу у силовому протистоянні при затриманні, зокрема у випадках із подоланням 

штучних та природних перешкод;  

- збирання, узагальнення та аналізу інформації, прогнозування розвитку подій, прийняття 

раціональних рішень;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text
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- формування морально-психологічної витримки до виконання службових обов’язків у особливих 

умовах;  

- затримання правопорушника шляхом правомірного застосування заходів поліцейського примусу;  

- практичних навичок застосування прийомів самооборони, а також особистої безпеки та фізичного 

впливу; 

- володіння прийомами особистої безпеки у типових й екстремальних ситуаціях для вимушеного 

припинення протиправних дій;  

- ефективне використання основних спеціальних засобів, які є в озброєнні поліції. 

Зокрема, положення ст. 44 зазначеного закону уповноважує поліцейського застосовувати фізичну 

силу, у тому числі спеціальні прийоми боротьби (рукопашного бою) для забезпечення особистої безпеки 

та/або безпеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, 

якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейським повноважень, 

покладених на нього законом. 

Тому для досягнення ефективності у вирішенні цих завдань співробітники поліції повинні бути 

озброєні навичками різних видів спорту, особливо пов’язаних із прийомами боротьби чи рукопашного бою, 

та постійно вдосконалювати свої навички та вміння. З метою підвищення рівня фізичної підготовки 

правоохоронців постійно розвивається сфера фізичного виховання, постійно удосконалюються техніки 

існуючих видів спорту, з’являються нові види спорту. 

Таким чином, можна зробити висновок, що вдосконалення застосування фізичної сили як 

компонента забезпечення особистої безпеки співробітника поліції є дуже важливим та необхідним 

питанням. Залишається багато невирішених питань, особливо в сучасній правозастосовній практиці щодо 

ефективності застосування сили як засобу примусу для запобігання небезпеки поліцейського. 
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ІВЕНТ-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

ДО СОЦІАЛЬНО ЗНАЧИМИХ ПРОЄКТІВ:  

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 

 

В умовах воєнного стану в Україні подієвий маркетинг набуває нових смислових значень та форм, 

які із традиційних заходів емоційно розважального змісту перетворюються на соціально значимі проєкти. 

До них долучається широке коло учасників, серед яких і потенційні споживачі туристичних послуг у 

місцях, що безпечні для життя та здоровʼя. За таких обставин актуалізується потреба трансформації 

традиційних культурно-пізнавальних туристичних практик у новий формат, що поєднує існуючі форми 

організації подорожей, екскурсій та дозвілля з відвідуванням заходів на підтримку Збройних Сил України, 

благодійних акцій, волонтерських проєктів тощо.  

Івент-маркетинг у класичному прояві передбачає створення емоційного зв’язку споживача з 

брендом [2, с. 145]. Відповідно, івент-маркетинг, який застосовуються у сфері туризму, залучає споживача 

туристичних послуг до емоційного контакту з місцевістю, де відбувається захід, привертає увагу до 

тематики, яка є актуальною на поточний момент, згуртовує присутніх під час проведення таких подій тощо. 

Організаторами заходів можуть виступати різні суб'єкти. Зокрема, готелі надають простір для 

проведення конференцій, форумів, конгресів тощо; органи місцевого самоврядування організовують 

проведення днів міста, фестивалів, річниць памʼятних подій, акції тощо; благодійні організації 

застосовують такі активності, як фестивалі, ярмарки, аукціони для збору коштів та ін.  

Традиційними засобами привертання уваги до подій різного змісту стали подієвий та діловий види 

туризму. До початку повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України вони стрімко 
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розвивалися. Саме ці види туризму формували частину ділових івент-заходів (конференцій, семінарів, 

воркшопів, бізнес-зустрічей тощо). За прогнозами експертів їх розвиток розпочнеться одразу після 

завершення військових дій в Україні та відновлення країни й зможе в цілому стати рушієм для 

перезавантаження індустрії ділового туризму й продукуватиме надходження інвестицій до різних сфер 

економіки. 

Важливим елементом розвитку як подієвого, так і будь-якого іншого виду туризму є місцеве та 

державне регулювання. Від 24 лютого 2022 року в Україні було створено багато обмежень, викликаних 

воєнним станом, які почали впливати не лише на життя громадян, а й на бізнес всередині країни та за 

кордоном [3]. Особливо ці обмеження торкнулися сфери туризму, оскільки основний потік туристів, які 

зазвичай відпочивали за кордоном, тепер змушені знаходити цю потребу в закритій для всіх країні. 

Таким чином, в Україні запроваджено порядок організації масових заходів в умовах воєнного стану. 

Основними правилами, яких необхідно дотримуватися стали: проведення івентів можливе лише у 

виняткових випадках та за їх письмовим погодженням з органами місцевого самоврядування не пізніш як за 

пʼять робочих днів до дати проведення; загальна кількість учасників заходу не повинна перевищувати 

розрахункову місткість найближчого укриття; організатори несуть відповідальність за проведення заходу та 

зобов’язані забезпечити його проведення під час повітряної тривоги. 

Наразі в умовах воєнного стану споживачам туристичних послуг пропонувалися такі заходи: фестиваль 

тюльпанів «Волинська Голландія» та фестиваль цвітіння сакур на Закарпатті, подорожі в Карпати та ін.. У 

Вінниці, як і в інших містах України, з квітня повноцінно працювали заклади гостинності та сфера 

обслуговування, відновили роботу більшість музеїв та екскурсоводів. Спільно з управлінням маркетингу та 

туризму міста організовано понад півсотні різноманітних турів та заходів, спрямованих на психологічну 

допомогу дорослим і дітям, сприяючи тим самим працевлаштуванню надавачів туристичних послуг. 

Попри воєнний стан багато заходів проводиться на підтримку нашої держави як в Україні, так і по 

всьому світу. Такими івент-подіями є ярмарки, фестивалі, конференції, музичні та театральні конкурси, 

кінофестивалі, спортивні змагання, аукціони, покази мод, політичні й економічні форуми. Цьогоріч Україні 

вдалося прийняти участь у музичному конкурсі «Євробачення», який відбувся в італійському місті Турині. 

Тріумфальну перемогу отримав гурт «Kalush Orchestra» за виконання пісні «Stefania». (Варто зауважити, що 

це третя перемога України на Євробаченні (після перемог у 2004 та 2016 роках) і перша – з повністю 

українськомовною піснею.  

  

 

Рис.1 Гурт «Kalush Orchestra» на музичному конкурсі «Євробачення» [1, 4]. 

 

Ця подія вплинула на появу ряду нових заходів промоційного характеру, які підсилили загальний 

маркетинговий концепт промоції музичного твору «Stefania». До прикладу, Укрзалізниця запустила нічний 

швидкий нефірмовий поїзд формування Львівської залізниці №44/43 «Стефанія Експрес» сполученням 

Івано-Франківськ – Київ. Трендовою стала рожева панама соліста гурту, що створило, зокрема, шалений 

попит серед споживацької аудиторії. Мільйонними тиражами розійшлися Україною та світом брелоки, 

магніти, світшоти, шопери та інша продукція із брендовими імʼям «Stefania». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2016
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Рис. 2. Гурт «Kalush Orchestra» на фоні потягу «Стефанія Експрес [4]. 

 

Після повернення до України гурт «Kalush Orchestra» виставив на аукціон свої музичні трофеї – 

рожеву панаму і кришталевий мікрофон-кубок Євробачення, а отримані кошти перераховано у Фонд Сергія 

Притули. 

Отже, можна зробити висновок, що event-маркетинг є дієвим інструментом залучення споживачів 

туристичних послуг до соціально значимих проєктів, які в умовах воєнного стану набули широкої 

популярності в Україні.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СТАРШОМУ 

ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ 

 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що найважливішою виховною функцією дошкільної 

освіти є формування гармонійно розвиненої особистості, яка зможе успішно реалізовувати всі свої потенції 

в сучасному суспільстві, що неможливо без успішної соціалізації. І сьогодні, в умовах вимушеної 

соціальної ізоляції більшості українських дошкільників (велика кількість дошкільних закладів можуть 

здійснювати освітню діяльність лише дистанційно, багато дітей змінили місце проживання та навіть країну, 

в деяких регіонах країни внаслідок окупації, ведення бойових дій взагалі неможливо здійснювати освітню 

діяльність) проблема формування соціальної компетентні дітей старшого дошкільного віку набуває 

масштабного значення, що зумовлює пошук оптимальних шляхів її вирішення, враховуючи реалії 

сьогодення. 

Варто зазначити, що інтерес науковців до проблеми формування соціальної компетентності 

дошкільників завжди був високий, адже, як зазначає Л. М. Павлюк, діти в умовах демократичного 

суспільства мають бути готовими до активного залучення в майбутньому до соціально-культурних 

процесів [4, с. 40]. Серед сучасних вчених, які займаються пошуком ефективних шляхів формування 

соціальної компетентності в старшому дошкільному слід виділити М. М. Айзенбарт, С. П. Бойко, 

В. Г. Бутенко, О. А. Ковальову, С. М. Кондратюк, О. Л. Кононко, О. М. Литвишко, Н. О. Максимовську, 

О. О. Максимову, С. І. Матвієнко, К. В. Онищенко, О. М. Шишову.  

Для визначення сучасного стану проблеми формування соціальної компетентності у старших 

дошкільників, необхідно звернутися до аналізу теоретичних підходів до розуміння таких понять як 

компетенція, компетентність та соціальна компетентність. Так, під компетенцією в науковій літературі 

https://vsim.ua/DTP/stefaniya-ekspres-kursuvatime-cherez-hmelnichchinu-11606872.html
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розуміється: сукупність знань, умінь та навичок в певній сфері діяльності людини; внутрішні, потенційні, 

приховані психологічні новоутворення (знання, уявлення, програми дій, систем цінностей та стосунків), які 

згодом знаходять своє проявлення в компетентностях людини; надбання особистості, завдяки якому 

людина може вирішити конкретні завдання; можливості людини, її знання, уміння, навички та досвід 

діяльності; якості, сформовані внаслідок проживання ситуацій та рефлексії досвіду [2, 3]. 

В свою чергу компетентність визначається як: психосоціальна якість, що означає силу та 

впевненість, і яке походить від почуття власної успішності та корисності; те, що дає людині усвідомлення 

своєї здатності ефективно взаємодіяти з оточенням; сукупність знань, умінь та навичок особистості, яка 

взаємопов’язана з потребою в спілкуванні, впевненості в собі та самооцінки; інтегрована якість особистості, 

яка дає можливість вирішувати проблеми та типові завдання, що виникають в реальних життєвих ситуаціях, 

з використанням знань, досвіду, цінностей, схильностей та умінь; результат освіти, що має практику-

орієнтовану спрямованість [1, с. 28]. 

Під соціальною компетентністю вчені розуміють: здатність особистості гнучко орієнтуватися в 

умовах, які постійно змінюються, та ефективно взаємодіяти з соціальним середовищем; базисну, 

інтегральну характеристика особистості, яка відображає її досягнення у розвитку взаємовідносин з 

соціальним оточенням та сприяє повноцінному засвоєнню соціальної реальності [5]. Щодо соціальної 

компетентності дітей дошкільного віку, то вона представляє собою відкритість дошкільника до світу людей, 

готовність до сприйняття соціальної інформації і пізнання соціуму, сформовані навички соціальної 

поведінки, а також комплекс особистісних особливостей дитини (емоційних, мотиваційних, 

характерологічних), який виявляється в соціальній активності дошкільника та гуманістичної спрямованості 

його особистості. Саме тому провідним завданням сучасної дошкільної освіти має бути створення такого 

освітнього середовища, яке буде незалежно від всіх труднощів сьогодення сприяти формуванню у дітей 

відкритості до світу і суспільства, бажання будувати соціальні відносини та готовності до розв’язання 

соціальних проблем. 

Отже, великий інтерес сучасних вчених і запит суспільства демонструє, що проблема формування 

соціальної компетентні дітей дошкільного віку в умовах сьогодення набуває першочергового значення, 

оскільки вона є необхідною умовою їх успішної соціалізації. Крім того, належний рівень формування 

соціальної компетенції забезпечує дошкільника необхідними інструментами для пізнання світу, в процесі 

якого формуються і закріплюються властивості, уміння та здібності, які необхідні старшому дошкільнику 

для всебічного розвитку його особистості, для виконання соціальних і професійних функцій в майбутньому. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

Важливість і актуальність теми сучасних питань безпеки полягає в тому, що в нашому світі існує 

багато небезпек, але вони не вважаються достатніми з точки зору впливу та безпеки на об’єкти. Необхідно 

використовувати системний підхід для аналізу та виявлення об'єктів, постраждалих від компромісу, та 

пропонування вирішення проблем безпеки. На основі загальної теорії безпеки можна вирішувати сучасні 

складні проблеми безпеки [1]. 

З перших днів життя людини вона перебуває в тісному контакті з природним середовищем. Люди є 

невід'ємною частиною продуктів і природи. Якщо люди та їх важлива діяльність багато років 

здійснювалися в природному середовищі, то накопичення продуктів їх важливої діяльності за минуле 

століття мало вплив на навколишнє середовище. Внаслідок активної господарської діяльності людини 

змінилися природні середовища існування та виникла вторинна природа – міста, заводи, канали, 

водосховища, дамби, дороги, плантації тощо. проявляється підвищений ризик різних захворювань – пухлин 

легенів (туберкульоз, бронхіальна астма) та серцево-судинних захворювань (інсульт, інфаркт тощо). У 

зв’язку з цим наприкінці ХХ ст. Проблема полягає в необхідності гуманного та в цілому здорового способу 
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життя. Конституція Всесвітньої організації охорони здоров’я визнає найвищий рівень здоров’я одним із 

прав людини. Здоровий спосіб життя гарантує підтримку та підтримку здорового способу життя, поведінки 

та мислення. Сучасні дослідження показують, що 49-53% особистого здоров’я людини залежить від 

способу життя [2]. 

Найважливішими складовими здорового способу життя є:  

1. помірне та збалансоване харчування; 

2. розпорядок дня з урахуванням певних біологічних ритмів; 

3. фізичні вправи; 

4. заморожування; 

5. особиста гігієна; 

6. поведінка в навколишньому середовищі; 

7. здатність боротися з власним психічним здоров’ям та боротися з емоціями; 

8. статеве виховання; 

9. відмовитися від шкідливих звичок (куріння, вживання алкоголю, наркотиків); 

10. будьте в безпеці в повсякденному житті, щоб уникнути травм і отруєнь [3]. 

Отже, безпека людини – це поняття, що впливає на характер життя людини та сферу її діяльності. На 

думку експертів, безпека – це баланс між людьми, суспільством і країною. Важливість основи безпеки дає 

змогу розширити психологічне поле самозахисту особистості, зокрема розвинути її здатність піклуватися 

про себе, задовольняти свої потреби та радіти життю. Активна участь кожного громадянина в охороні 

довкілля та власному захисті є запорукою безпеки особистості, суспільства та людей на шляху до сталого 

розвитку та є важливою складовою суспільного та культурного життя. Тому свобода та захист є основними 

компонентами безпеки людського життя та діяльності, без яких неможливий збалансований людський 

розвиток. У сучасних умовах, коли розвиток світового господарства перетворив навколишнє середовище в 

єдиний інтегрований ресурс для використання та перетворення суспільними виробничими системами, 

ретельний врахування економічних факторів при розробці екологічного та соціального плану є важливим 

для безпеки людини. 
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ПРОБЛЕМИ І ПОТРЕБИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ЧАСУ 
 

Синергетичний вимір культури і туризму у соціокультурному просторі актуалізує потребу знайомства з 

культурою, культурними цінностями, креативними ініціативами, звичаями і традиціями кожного регіону, 

крізь призму культуротворчих процесів. Що й підтверджує актуальність дослідження культурного туризму. 

Розширення вектору культурологічних досліджень сприятиме збагаченню детермінантів креативного 

простору, розкриваючи культурно-філософське поняття як екзистенціальне самовизначення людини у 

сьогочасному соціокультурному процесі. Ця необхідність має бути реалізована у знайомстві з історією та 

культурою країни в архітектурних, музичних, живописних, фольклорних, театральних, унікальних традицій, 

звичаїв, способів і стилів життя місцевостей України. 

Насамперед мова йде про культурний туризм як спосіб познайомити громадян з регіонами України, 

унікальними історико-культурними дестинаціями, географічними об’єктами та можливість змінити 

стереотипи сприйняття. Загалом, основною місією/візією таких турів є можливість дізнатися чимало цікавого 

про історію, архітектуру та мистецтво, природні та етнічні особливості кожного регіону України як драйвера 

формування національної ідентичності (Pletsan & ets, 2022). Адже саме культурний туризм відіграє значну 

роль в усвідомленні власної ідентичності, збереженню автентичності, у відродженні місцевих звичаїв і 

традицій поколінь. Громадянам усіх вікових категорій, але особливо молоді, важливо усвідомлювати 

історичну та культурну значущість досягнень своєї країни та пишатися ними. Відповідно, культурний туризм 

об’єднує в собі широкий спектр споживчої туристичної діяльності, яка формує розуміння відмінних 

характеристик окремої дестинації, будь то культурно-історична спадщина, сучасне мистецтво, повсякденний 

стиль життя, а також креативні ініціативи, що забезпечує доступність та інтерпретацію культури дестинації. 

На основі ретроспективного аналізу можемо стверджувати, що зв’язок між культурою і туризмом був 
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віддавна в полі наукових дискусій, починаючи з 1980 років. З цього періоду розпочався процес 

ціленаправленого дослідження та осмислення впливу культури на туристичний сектор. 

Переконані, що провідною умовою розвитку культурного туризму є історико-культурний потенціал 

країни, її доступність та умови для життя туристів. Водночас домінуючою точкою з позиції наукових 

досліджень є предмет культурного туризму, що включає історико-культурну спадщину (історичні території, 

архітектурні споруди та комплекси, археологічні пам’ятки, музеї, народні промисли, обряди тощо) народів) та 

сучасну культуру (виставки, фестивалі, особливості житлового побуту, кулінарія) (Орлова, 2019). На жаль, 

внутрішній туризм, у тому числі з культурною метою з часу повномасштабного вторгнення рф в Україну 

суттєво скоротив свою діяльність. Ситуація ускладнюється й тим, що популяризації культурний туризм в 

нашій державі тільки почав поступово розвиватися після значного зменшення у 2020 році у зв’язку з 

пандемією коронавірусу, однак знову галузь повернулася до збитковості, навіть не встигнувши відновитися до 

показників 2019 року (Офіційний сайт МКіП, 2022). Однак, варто підкреслити, що війна є лише загальною 

причиною усіх проблем, які пов’язані із забезпеченням роботи культурного туризму в нашій державі. 

Насправді факторів, які ускладнюють його функціонування можна виокремити значно більше.  

Висхідними положеннями є те, що фінансова спроможність значно скоротилися у зв’язку з падінням 

валового внутрішнього продукту, зросло безробіття та зменшилась економічна активність бізнесу та громадян 

в цілому. При цьому об’єктивно збільшилися видатки населення через зростання інфляції та девальвації 

національної валюти. Іншими словами, у населення залишається набагато менше вільного ресурсу, щоб 

витратити його на здійснення туристичних поїздок для культурного розвитку власної особистості. До того ж, 

значно ускладнилася логістика туристичних маршрутів через запровадження комендантської години, 

відсутності можливості скористатися літаками та значною завантаженістю залізничного транспорту 

(Офіційний сайт Comments.ua, 2022).  

Підтверджують вище зазначені причини і результати проведеного нами соціологічного опитування, 

серед різних верств населення. Зокрема, на питання «Чи важливий розвиток культурного туризму в Україні в 

умовах війни?», 52% респондентів ствердно відповіли, пояснюючи це тим, що громадянам потрібно 

відволіктися і культурно збагачуватись, цим самим підтримувати сектор туризму і економіки країни. 

Водночас 18% відповіли також ствердно, але пояснили це тим, що українцям потрібно більше заглибитися у 

національну історію, підвищуючи таким чином культурну грамотність про свою спадщину. При цьому, 30% 

негативно відповіли на запропоноване питання, акцентувавши увагу на тому, що зараз потрібно 

сконцентруватися на військових проблемах і економити гроші сімейного бюджету.  

Однак слід підкреслити, що проблеми розвитку культурного туризму в Україні існували і до початку 

війни. Багато років індустрія туризму отримувала фінансову підтримку за залишковим принципом як з боку 

центральної, так і місцевої влади. Це призвело до того, що, за оцінками експертів, до 70% об’єктів культурної 

спадщини перебуває в незадовільному стані (кожен десятий об’єкт в аварійному) та потребує проведення 

робіт з реставрації або реконструкції, облаштування для туристичних відвідувань (Офіційний сайт МКіП, 

2022; Офіційний сайт Comments.ua, 2022). Відповідно, у більшій мірі розвиток культурного туризму 

забезпечували громадські організації та приватний сектор.  

Звернемо увагу й на те, що в Україні не в повній мірі використовується історико-культурна спадщина 

для формування спільної ідентичності, консолідації громадян різних регіонів, формування позитивного 

іміджу держави. На сьогоднішній день також не розроблено методологічних аспектів аналізу функціонування 

пам’яток історії та культури в якості екскурсійного туристичного об’єкту. Проте, віримо, що після Перемоги 

українського народу ситуація значно зміниться. Адже кожен українець, а також туристи з різних куточків 

світу прагнутимуть відкрити для себе культуру Україну, з її унікальними культурну-туристичними ресурсами. 

Бути активним учасником у збереженні історії, відтворенні культури, підтримці українських культурних 

наративів та розвитку соціокультурного середовища. Відповідно українській владі і на місцевому, і на 

центральному рівні необхідно переглянути пріоритети на користь розвитку українського культурного 

туризму. Необхідно суттєво збільшити фінансування цього напрямку, у тому числі за допомогою спільних 

програм з Європейським Союзом. Якісні зміни у цій царині мають збільшити зацікавленість українців до 

власної культурної спадщини. Це стане важливим чинником подолання внутрішніх антагонізмів, нівеляції 

регіональних стереотипів і формування загальноукраїнської ідентичності. 

Отже, у кризових реаліях сьогодення підтвердимо важливу роль культурного туризму у збереженні 

традицій, історико-культурної спадщини України, віднайдення ціннісних засад самотворчості, духовного 

відродження і збереження української автентичності і розвитку сталого туризму України.  
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ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗАКЛАДАХ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ 

 
«Зрозуміло, що Україні потрібен захист, потрібна зброя, але за мене це скажуть 

політики і фахові військові. А я, як письменник, можу ще раз підтвердити, 

 що ми маємо думати про нашу освіту, про нашу культуру, тому що це є наше майбутнє» 

 
Сергій Жадан, 

український письменник. 

 

Освіта, як визначено у Законі України «Про освіту», – це основа інтелектуального, соціального, 

економічного, культурного і духовного розвитку суспільства і держави, яка ґрунтується на засадах 

гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами. Вимоги сьогодення, 

як і традиції української вищої школи, передбачають, що у вищому навчальному закладі людина не тільки 

здобуває освіту, а й соціалізується, остаточно формується як особистість. 

Студенти педагогічних навчальних закладів проходять педагогічну практику в закладах освіти. 

Основною метою проведення педагогічної практики у вищому навчальному закладі є формування у 

студентів професійних якостей особистості педагога, закріплення теоретичних знань, відточування 

професійної майстерності та виховання інтересу до майбутньої роботи. До критеріїв оцінювання практичної 

діяльності студентів входять: рівень сформованості професійних якостей та фахових педагогічних умінь, 

якість виконання поставлених завдань та видів роботи на практиці. 

Під час педагогічної практики важливо знати, як поводити себе з дітьми різного віку в наш складний 

час воєнного стану. Важливо це і для молодих батьків. Діти дуже емоціональні у будь якому віці, зараз 

непростий час, тому такі психологічні навантаження на нервову систему можуть погано впливати на їхній 

стан. Емоції дитини безпосередні та спонтанні, вони відіграють важливу роль у житті кожної дитини,тому 

вся їхня активність забарвлена емоційними проявами. Одна з порад відверто та спокійнопояснити дітям, що 

в одну мить відразунічого в нашому житті не зміниться, тільки через деякий час все буде, як раніше або ще 

краще,але треба почекати. А під час важкого часутреба відволікати дитину чимось цікавим. Наші почуття 

формуються під впливом оточення, суспільних норм, виховання у сім’ї тощо. Тривога оточуючих людей за 

дитину, впливає на посилення тривоги у малечі та підлітків. Отже, чим спокійніші люди, які їх оточують – 

батьки, вихователі або вчителі, однолітки, студенти-практиканти тощо, тим спокійніші діти. Для молоді це 

теж непрості випробування.Тому є потреба визначити, як підходити до цього складного питання. Молодому 

поколінню важливо пояснити, що добре освічена нація – це найсильніша нація і могуча держава, тому 

завдання молодому поколінню вчитися, як мого краще, не дивлячись на сучасні труднощі. 

Дитина, до того часу, поки дорослі її цьогоне навчать,ще не розділяє емоції на «хороші» та «погані», 

вона проявляє їх без внутрішнього аналізування, тобто не переймає для себе засоби поведінки інших. 

Однак, дуже«хороших» та «поганих»емоцій не існує. Є тільки наша оцінка цих чи інших переживань. І, 

якщо дорослі будуть оцінювати переживання дитини позитивно чи негативно, діти будуть робити те ж саме 

–із собою та з іншими. Емоції та почуття допоможуть нам творчо пристосуватись до світу, пізнати себе та 

інших, навчитись спілкуватися один із одним, долати труднощі і, зрештою, бути самими собою. Під час 

негативного емоційного стану, дитині треба сказати або прочитати щось заспокійливе, зацікавити її. Діти 

різного віку від дошкільнят і до школярів дуже полюбляють різноманітні загадки, веселі пісеньки, гумор. У 

нашне простий час, треба знайти у собі сили та під час спілкування надати дітям можливість посміхнутися, 

відволіктися, переключити їхню увагу з суму на позитивні емоції. Наприклад, загадати дітям такі веселі 

загадки: 1. (для школярів) «Оглядаються всі люди і дорослі й дітлахи: що за диво, «чудо-юдо» вранці суне 

від ріки? Вісім ніг, голів тринадцять, а хвостів аж одинадцять?». (Відповідь: 2 хлопця йдуть з рибалки, 

несуть 10 рибин, а біля них біжить пес). 2. «Змій стальний, а хвіст лляний, де не літає – хвоста залишає» 

(Відповідь: Голка з ниткою). 3. «Невидимка ходить в гаї, всі дерева роздягає» (Відповідь: Осінь). 4. (для 

дошкільного віку) Краплі з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг. Помарнів без листя сад. Що за 

місяць? – (Відповідь: Листопад!). 5.Голосок тоненький має, всіх маляток звеселяє. Як на ній заграєте, всі її 

http://old.niss.gov.ua/monitor/desember08/23.htm
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57674027000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57934450300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57673207600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57934765900
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57934450400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57674027000#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57674027000#disabled
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впізнаєте. Ду-ду-ду, віть-віть-віть, ви ім’я її назвіть? Не паличка, не гілочка, зовуть її (Відповідь: 

Сопілочка). Такі спілкування з дітьми будуть корисними не тільки дітям, а й дорослим. 

Таким чином педагогічна практика студентів вищих навчальних закладів займає важливе місце в 

системі професійної підготовки, а під час військового стану, вона набуває особливого значення, як 

органічна частина навчального процесу. У ході практики створюються умови для синтезування набутих 

знань з педагогіки, музичних дисциплін, що допомагає студентам розширювати свої професіональні 

навички та вміння, джерелом яких є їх власна діяльність. Під час проходження практики майбутні 

викладачі отримують практичні навички та закріплюють теоретичні знання для подальшої практичної, 

науково-дослідної та педагогічної діяльності. Зараз складний час, але треба триматися і робити все можливе 

для відновлення повноцінного навчання в Україні. Перемога буде за нами, все буде Україна! 

 

Криворученко Євгеній Русланович 
Київський університет культури 

Науковий керівник: Плецан Христина Василівна, кандидат наук з державного управління, доцент, 

Київський національний університет культури і мистецтв 

 

FEATURES OF THE RESPONSIBILITY OF THE POLITICAL AND ADMINISTRATIVE ELITE 

AS A DRIVER OF THE DEVELOPMENT  OF PUBLIC ADMINISTRATION 
 

The Ukrainian state is at the stage of democratic transformations. An important emphasis of such a period, 

for the effective development of political and administrative activities, is the transition to a qualitatively new level 

of political and administrative relations, where responsibility is the basis, as the dominant factor in the evaluation of 

democracy. The analysis of the interrelationship of responsibility and offenses of the subject of political and 

administrative activity allows to solve the problem of depersonalization, to investigate the characteristics of the 

consequences of political and administrative decisions. The scientific understanding of political success, as the final 

result of the subject’s activity in the political and administrative sphere, which is closely intertwined with 

responsibility, is largely actualized to a thorough study and research. 

The significant importance of positions in the structures of state and political power for the functioning of 

the entire society also requires special attention to the individuals who occupy these positions. The natural result of 

the effective activity of a subject of the political and administrative sphere is the achievement of effective activity 

and transparency. The path to the desired success requires the presence of certain traits and qualities of a political 

figure, in particular, such as: the ability to set a goal and choose specific goals and methods to achieve it, justice, 

intellectual and professional qualities, honesty, principledness, high professional competence, communication 

skills, tolerance, openness and transparency, patriotism, freedom of choice, which, in my opinion, are primarily 

based on responsibility. Actually, responsibility is an integral attribute of democratic governance and one of the 

most important criteria for achieving success in political and administrative activities. 

The concept is considered to a greater extent as a spiritual, moral and psychological quality of a free and 

mature person, which determines his life, its content and direction. «Responsibility» is classified as the unity of 

word and deed, readiness and ability to take business risks, the ability to «hold a blow», «...responsibility is defined  

as the need to be responsible for one’s own intentions, actions and their results» (Derzhavne upravlinnia, 

2019:281). The principle of responsibility includes the following features: a complex of political and legal norms, 

requirements, attitudes that determine the responsibility of politicians for their activities; state and social institutions 

that stimulate and ensure the responsible activity of politicians; a system for the development of spiritual motives, 

incentives for conscientious performance of duties; society’s ability to prevent irresponsibility; responsible activity 

of policy subjects that produces effective results for the benefit of society (Derzhavne upravlinnia, 2019). 

In general, the concept is based on the philosophical doctrine of the social conditioning of an individual's 

behavior, where the starting point for determining the degree of responsibility is the solution to the question of the 

ratio of freedom and necessity. An interesting vision of the principle of responsibility can be found in the book of 

the modern German-American philosopher H. Yonasa (2011). The scientist focuses attention on responsibility, 

stressing that «the principle of responsibility must» be declared the basis of future activities, the philosophy of life. 

The thinker accumulates such signs for the politician in his responsibility as: comprehensiveness of duties, 

subjective factor, interdependence, continuity and orientation to the future. Achieving such a level of responsibility, 

when the consequences of each act will have a projection on the future in the mind, seems possible through the 

education, first of all, of self-responsibility and self-demand. In turn, this will affect the conscious choice of 

behavior and, as a result, the worldview and outlook (Yonasa, 2011). In the course of a long and controversial 

natural selection, different forms and content of responsibility were determined, as well as criteria that helped to 

evaluate it. As in many other areas, the understanding of political responsibility gradually, though not linearly, 



Н О Т А Т К И  С У Ч А С Н О Ї  Н А У К И  ●  2 0 2 2  ●  № 3  

 

 

 
70 

acquired the properties of scientific knowledge. On its basis, it is possible to determine the specificity of political 

responsibility, which is associated with the fact that it occurs for actions or inactions that lead to the violation of 

stable mechanisms of political communication, the destruction of political relations and agreements underlying 

them, in general, for all political actions (inaction) leading from agreement to conflicts. 

Responsibility as a process can be characterized through a number of categories: political goals and interests 

– awareness and perception of them by political actors – responsible activity aimed at their achievement – society 

as an instance of evaluation – adjustment and fulfillment of the set goal. In this chain, we are primarily interested in 

the following elements: «responsible activity aimed at achieving goals» and «society as an evaluation institution» 

(Matskevych, 2021). They are evidence that political responsibility is one of the criteria in the assessment of 

political success, as it acts as a kind of summary of all political achievements and defeats of a politician, which is 

reflected in the hierarchy of political subjects in the form in which it is present in the public assessment. 

It should be noted that the concept of criterion is defined as a sign on the basis of which a certain 

phenomenon or subject is evaluated; a measure for evaluation, judgment. Based on this, political responsibility is a 

sign on the basis of which not only society evaluates the success of this or that politician, but also he himself 

determines the extent of his correspondence to the position he occupies in the political space. That is, political 

responsibility is especially effective when it becomes a derivative of a person’s moral responsibility (Nosova, 

2020). The ability to use moral responsibility in political and administrative activities is a factor of attracting the 

personal potential of subjects, a powerful factor of supporting morality and professionalism, a mechanism for 

increasing the degree of self-realization, moral phenomena are both personal and collective responsibility. Personal 

responsibility involves a personal rational assessment of the real situation and development of a scenario of actions 

to achieve the right, that is, it is based on a certain level of freedom, reflection, self-identification and self-

assessment of the individual. In turn, collective responsibility is from negligence for actions that were committed by 

specific individuals, but determined by the affiliation of these individuals to institutions and organizations. 

Accordingly, we consider responsibility as a thorough understanding by the subjects of political and 

administrative activity of the vital interests of society and the state, dedicated work aimed at their implementation 

on the basis of accumulated experience and anticipation of possible consequences, which is manifested in the 

ability to produce high-quality policies, make strategically correct decisions, implement them with maximum 

benefit for the common good and success in particular. So, in Ukrainian society today, the success of the transition 

to a positive dynamic of socio-political development will depend on the ability of the political and managerial elite 

to recognize political responsibility as the main principle of their activities, relations and cooperation between the 

state and society. However, as noted by Professor M. Piren (2016), according to objective analysts of socio-political 

processes, positive changes will come within the lifetime of one generation (Piren, 2016). Yes, the objective laws of 

development will do their thing, but it would be better if we realized it sooner. After all, the current system is 

simply bursting at the seams. To date, the political and managerial elite in Ukraine must take care not only of how 

to prevent mistakes, but how to form a fundamentally new model that meets the needs of state building and the new 

era of the XXI century, the needs of the globalization of human society. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАДАЧ НА ПОБУДОВУ 

 

Зміни в науці, техніці й виробництві висувають нові вимоги до математичної підготовки 

компетентного, конкурентоспроможного випускника у зв’язку з посиленням ролі математики в усіх сферах 

життєдіяльності людини та актуальністю реалізації одного з важливих завдань навчання геометрії в школі – 

розвиток просторової уяви та формування просторових уявлень учнів, здатності й умінь здійснювати 
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операції з просторовими об’єктами. Це завдання сучасної школи актуалізує проблему формування 

конструктивно-геометричних умінь та навичок учнів, які є важливим фактором, що сприяють 

загальнокультурному розвитку людини, її готовності до безперервної освіти і професійної діяльності як у 

технічній, так і будь-якій іншій сфері людської діяльності. Геометричні побудови виконують важливу роль 

в підготовці учнів. Виконання різних геометричних побудов сприяють розвитку логічного мислення, 

просторової уяви учнів, формують графічні навички, розвивають конструктивні здібності, допомагають 

кращому засвоєнню теоретичного матеріалу. Актуальність даної тематики полягає в тому, що геометричні 

побудови повинні мати більше відображення у шкільному курсі геометрії через недостатність підготовки 

учнів у цій частині. 

Конструктивна геометрія як розділ геометрії має багатовікову історію, сама є історією, адже 

здобутки цієї теорії вилились у найперші геометричні висновки, теореми та формули. Виникнувши як 

прикладні проблеми, задачі на побудову не стали сукупністю практичних порад та розв’язаних питань, а 

вплинули на розвиток геометрії в цілому, сформувались у окрему теорію з багатим змістом та значенням. 

Розділ «Задачі на побудову», як відомо, вивчається в шкільному курсі математики частинами в 7, 8 та 

9 класах паралельно до ознайомлення з рядом геометричних понять (трикутників, чотирикутників, їх 

властивостей, геометричних перетворень). Але для майбутніх спеціалістів у галузі математики цього обсягу 

інформації та рівня теоретичних обґрунтувань недостатньо. В даний час теорія геометричних побудов 

представляє велику і глибоко розвинену область математики, пов’язану з вирішенням різноманітних 

принципових питань, що йдуть в інші гілки математики. Ні один вид завдань не дає стільки матеріалу для 

розвитку математичної ініціативи і логічних навичок, як геометричні задачі на побудову. Вони зазвичай не 

допускають стандартного підходу до них і формального сприйняття їх учнями. Задачі на побудову зручні 

для закріплення теоретичних знань з будь-якого розділу шкільного курсу геометрії. Задачі на побудову 

мають розвивати в учнів конструктивний підхід до осмислення всього комплексу геометричних знань, а не 

лише формувати конструктивні навички розв’язування задач. Основна мета вивчення геометричних 

побудов у школі – навчити учнів виконувати основні побудови циркулем і лінійкою та розв’язувати 

нескладні комбіновані задачі, які зводяться до виконання основних побудов. Основні методи розв’язування 

задач на побудову в школі: метод геометричних місць точок; метод геометричних перетворень (метод 

симетрії, метод паралельного перенесення, метод повороту, метод подібності); алгебраїчний метод. 

Геометричні задачі на побудову дають можливість не тільки ґрунтовно вивчити геометрію, але і 

формують навички і здібності, які полегшують вивчення інших предметів і допомагають розв’язувати різні 

питання науки, техніки, мистецтва і повсякденного життя. 

Знайти рішення задачі на побудову – значить звести її до кінцевого числа основних побудов, тобто 

вказати кінцеву послідовність основних побудов, після виконання яких, шукана фігура буде вже вважатися 

побудованої в силу прийнятих аксіом конструктивної геометрії. 

Процес рішення задачі розбивають на 4 етапи: аналіз, побудова, доказ і дослідження. 

Аналіз – це важливий етап вирішення завдання, який ми розуміємо як пошук способу розв'язання 

задачі на побудову. 

Побудова – другий етап. Тут необхідно перерахувати у порядку всі необхідні елементарні побудови, 

для вирішення завдання табезпосередньо виконати ці побудови на кресленні за допомогою креслярських 

інструментів. 

Доказ. Після того як фігура побудована, необхідно встановити, чи задовольняє вона умовами 

завдання, тобто показати, що фігура, отримана з даних елементів певною побудовою, задовольняє всім 

умовам завдання. 

Дослідження має на меті встановити умови розв'язності та визначити число рішень. Сутність цього 

прийому полягає в тому, щоб перебрати послідовно всі кроки, з яких складається побудова, і щодо кожного 

кроку встановити, чи завжди вказане на цьому кроці побудова здійснимо, а якщо здійснимо, то однозначно 

чи ні. 

Уміння розв’язувати задачі на побудову є важливою складовою математичної культури школярів та 

потужним інструментом для геометричних досліджень, крім того, уміння і навики побудов з креслярськими 

інструментами є вирішальними для розвитку просторового мислення дитини. Однак досі для багатьох 

характерна недооцінка ролі задач даного виду.  
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