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I міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» 

присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу 

«WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату. 

 

Тематика конференцій охоплює всі розділи Міжнародного електронного науково-

практичного журналу «WayScience», а саме: 

 

- державне управління; 

- філософські науки; 

- економічні науки; 

- історичні науки; 

- юридичні науки; 

- сільськогосподарські науки; 

- географічні науки; 

- педагогічні науки; 

- психологічні науки; 

- соціологічні науки; 

- політичні науки; 

- інші професійні науки. 

 

 

Дніпро – 2018 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ У 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ 

 

Богданець Аліна Вікторівна, 

                                             старший викладач кафедри цивільного та трудового 

                              права ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 

 

Реформування системи вищої юридичної освіти в Україні вимагає 

позитивного зарубіжного досвіду публічного управління. Особливо цінним є 

дослідження досвіду Німеччини, зокрема, з огляду на те, що дана держава 

відрізняється якісною підготовкою юристів, які отримують високу професійну 

кваліфікацію. На сьогодні Німеччина є лідером європейських інтеграційних 

процесів та найважливішим економічним партнером у Європі, займає третє 

місце у світі за кількістю іноземних студентів, які навчаються у закладах вищої 

освіти (далі – ЗВО) даної держави, в яких гармонійно співвідносяться давні 

університетські традиції з сучасними досягненнями науки та техніки. З огляду 

на вище зазначене, вивчення адміністративно-правових засад підготовки 

юристів у ЗВО Німеччини набуває в Україні не тільки теоретичного, а й 

практичного значення.  

Адміністративно-правове регулювання підготовки юристів у ЗВО 

проявляється у вигляді прийняття норм, обмежень, заборон, що 

встановлюються органами публічного управління у формі нормативно-

правових актів. Підготовку юристів у ЗВО в зарубіжних країнах можна 

розглядати як освітню систему таких взаємопов’язаних структурних елементів 

як: ЗВО та студентів, їх взаємовідносин (навчання, здобуття навичок наукової 

та практичної роботи, виховання), держави в особі уповноважених органів, які 

за допомогою правових засобів керують даними відносинами.  
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Для сучасної системи підготовки юристів у ЗВО Німеччини характерні 

демократичність (вільний доступ до вищої юридичної освіти), інтегрованість 

теоретичної та практичної підготовки юристів та державне забезпечення. На 

сьогодні ЗВО Німеччини є центрами отримання знань та підготовки 

висококваліфікованих кадрів. Передумови доступу до юридичної освіти у 

Німеччини визначає Рамковий закон «Про вищу освіту» 1998 р., яким 

конкретизуються законодавчі акти федеральних земель. Крім того, підготовка 

юристів у ЗВО здійснюється  за моделлю судді. Саме тому, правові основи 

вищої юридичної освіти встановлені також Федеральним законом про «Про 

суддів» 1962 р. Крім законів підготовка юристів регламентується стандартами 

юридичної освіти, запровадженими на федеральному рівні та 

конкретизованими – на земельному. Нормативно-правовими актами земель 

регулюються лише окремі питання у сфері підготовки юристів у ЗВО 

Німеччини, зокрема щодо організації державних іспитів, академічних вимог до 

студентів, роботи професорсько-викладацького складу, стажування.  

ЗВО Німеччини є університети, фахові школи та коледжі. Підготовка 

юристів здійснюється в університетах, результатом закінчення яких є 

отримання кваліфікації магістра. На відміну від України та США, підготовку 

юристів у Німеччині здійснюють лише державні ЗВО. Для ЗВО Німеччини 

характерна двоетапна система підготовки юристів: 1) університетська 

підготовка на юридичних факультетах (4-6 років); 2) референдаріат (дворічна 

«підготовча служба»). Слід звернути увагу на те, що незалежно від обраної 

юридичної професії, майбутній фахівець повинен успішно скласти державний 

іспит для набуття здатності обійняти посаду судді. 

          На відміну від України, де вища юридична освіта трансформується через 

зміну ступенів освіти: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії 

та доктор наук, у ФРН діє традиційна схема: випускник ЗВО є лише 

«кандидатом у юристи», і лише після складення «першого іспиту» одержує 

статус «юриста». Наступним етапом є проходженння референдаріату, так званої 

підготовчої служби, після закінчення якого складається «другий іспит». Якщо 
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результати іспиту успішні, референдаріар набуває статусу юриста. У ЗВО 

Німеччини діє також магістратура, яка зазвичай є формою вивчення основ 

німецького права іноземними юристами. Як і в Україні, випускники німецьких 

ЗВО мають можливість одержати ступінь кандидата (Promotion) та доктора 

(Habilitation) юридичних наук. 

Щодо управління підготовкою юристів у ЗВО Німеччини, то варто 

звернути увагу на те, що дана держава характеризується трирівневою системою 

управління освітою, що реалізується на рівні федерального центру, земель та 

самих навчальних закладів. Управління ЗВО Німеччини здійснюють: 

федеральний уряд і уряди земель, рада міністрів освіти земель та спілка 

ректорів ЗВО. Загальне управління освітою здійснює федеральний центр. 

Основні засади функціонування системи вищої освіти  Німеччини на 

федеральному рівні визначає  Федеральний Рамковий закон про вищу освіту 

1998 р. Так, Міністерство освіти ФРН розробляє концепцію політики у сфері 

освіти, визначає загальнонаціональні юридичні основи функціонування 

системи освіти, фінансує створення сучасної інфраструктури для ефективної 

діяльності ЗВО та їх розширення. Згідно Конституції Німеччини поточне 

управління освітою регулюється законами земель про вищу освіту та 

відноситься до компетенції урядів земель. На рівні земель керівництво 

підготовкою юристів здійснюється земельними профільними міністерствами. 

Основними керівними органами системи освіти, що координують та 

узгоджують політику федеральних земель у сфері вищої юридичної освіти є:  

Постійна конференція міністрів освіти і культури земель Німеччини (KMK); 

Конференція ректорів навчальних закладів Німеччини (HRK); Федеральна 

земельна комісія з планування освіти та розвитку досліджень (BLK); Рада з 

науки.  

Варто звернути увагу на те, що публічне управління у сфері підготовки 

юристів ЗВО Німеччини здійснюється під значним впливом  органів  юстиції. 

Органи юстиції відповідної землі приймають два державні іспити, обов’язкові 

для вступу на референдаріат (теоретичний) та після його закінчення 
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(практичний). Оцінювання першого іспиту відбувається органами юстиції з 

урахуванням результатів університетських оцінок. Таким чином 

урівноважується відповідальність за регулювання юридичної освіти між ЗВО та 

органами юстиції. 

За умов зростаючої тенденції до децентралізації управління вищою 

юридичною освітою, ЗВО Німеччини є юридично незалежними установами, які 

мають право на самоуправління, визначення методів та змісту навчання, 

власної структури та організації наукових досліджень. ЗВО Німеччини 

отримують все більшу автономію у вирішенні фінансових питань та управління 

власними ресурсами. Фінансування ЗВО відбувається на 94% за рахунок коштів 

бюджетів земель та на 6 % – федерального бюджету. Отже, на сьогодні 

Німеччина є прикладом успішної та ефективної підготовки юристів у ЗВО, які 

підвищують конкурентні переваги класичної традиційної німецької системи 

вищої освіти. 

У  рeформуванні  вищої  освіти Німeччини, якe  кeрується  принципами  

зважeності та послідовності дій фeдeрального уряду та органів освіти,  

досягнуто на сьогодні позитивних і стабільних рeзультатів. У цьому приклад 

Німеччини є показовим для України та  інших дeржав, що бeруть  участь  у  

процeсі  інтeграції до Європeйського простору вищої освіти. За досить 

нeтривалий час розділeна політичними супeрeчностями країна спромоглась 

установити єдині високі стандарти вищої освіти на тeриторії усіх зeмeль, 

орієнтуючись на вжe існуючу систeму у Західній Німeччині. Згодом такий 

рівeнь освітніх послуг став одним із чинників для ініціювання інтeграційних 

освітніх процeсів  з  мeтою забeзпeчeння відповідного рівня якості освіти в усіх 

європeйських  країнах.  

Вивчаючи досвід ФРН, варто зауважити, що лишe сприяння розвитку 

освіти на національному рівні є шляхом до успішної інтeграції у європeйський 

освітній простір. Підвищeння якості освіти ні  в  якому  разі  нe  означає 

прямого наслідування вжe існуючих шаблонів, алe нeобхіднe рeтeльнe їх 

вивчeння та адаптація на дeржавному рівні з максимальним збeрeжeнням  
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національної парадигми та попeрeдніх визначних здобутків. Успіх  і світовий 

прeстиж німeцької освіти полягає самe в тому, що провeдeні рeформи 

відповідали, пeрш за всe, інтeрeсам самої країни. Усвідомлeння цього принципу 

українськими рeформаторами на сьогодні є вкрай нeобхідним.  

        Більшість  європeйських держав  вжe зробили свій вибір на користь 

eфeктивного розвитку вищої юридичної освіти, що є запорукою підготовки 

високоосвічeної молоді, здатної впливати на діяльність дeржави на різних 

рівнях. Очeвидно, що досвід Німеччини є досить цінним для України з огляду 

на встановлeння орієнтирів для  подальших  рeформ,  у  тому  числі  і  у сфері 

вищої юридичної освіти. 

 

 

 

СТВОРЕННЯ 3D МОДЕЛІ В СИСТЕМІ  

АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

 

Бодненко Т.В.,  

Черкаський національний університет  

імені Богдана Хмельницького,  
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email: rusina@knu.ua 

 

Системи автоматизованого проектування стали широко та успішно 

застосовуватися сучасним виробництвом. Вони надають можливість 

проектувати технологічні процеси, завдяки яким зменшується витрата часу та 

засобів, збільшується точність спроектованих процесів, програм оброблення 
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даних. Це дозволяє зменшувати витрати матеріалів та часу опрацювання 

процесів тому, що навіть режими обробки розраховуються та оптимізуються 

автоматизовано. 

Технічне забезпечення системи автоматизованого проектування (САПР, 

computer aided design) базується на застосуванні обчислювальних мереж і 

телекомунікаційних технологій, персональних комп'ютерів та робочих  

станцій [2].  

Проектування, під час якого всі проектні рішення або їхня частина 

отримуються шляхом взаємодії людини та комп’ютера, називаються 

автоматизованими (без застосування комп’ютера) або автоматичними (без 

участі людини на деяких етапах). Система, у якій реалізовується 

автоматизоване проектування є системою автоматизованого проектування 

(CAD System – Computer Aіded Desіgn System). САПР (або CAD) 

використовуються із системами автоматизації інженерних розрахунків та 

аналізу CAE (Computer-Aіded engіneerіng), а дані із СAD-cистем передаються в 

CAM (Computer-Aіded manufacturіng) – систему автоматизованої розробки 

програм обробки деталей для верстатів [2]. 

Однією з провідних автоматизованих систем конструкторсько-

технологічного проектування є КО МПАС (система автоматизованого 

проектування та підготовки до виробництва), що існує у двох версіях: 

КОМПАС-ГРАФІК (для плоского креслення) і КОМПАС-3D (тривимірного 

проектування) [2]. 

КОМПАС-3D – це інтерактивний графічний редактор, що має сучасний 

інтерфейс, оснащений інструментальними засобами та дозволяють створювати 

твердотілі об'єкти з використанням набору елементарних параметричних тіл, 

просторових твердотілих та каркасних моделей об'єктів під час виконання 

проектно-конструкторських, технологічних та дизайнерських робіт у 

машинобудуванні, приладобудуванні, будівництві, архітектурі,  

тощо [3]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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КОМПАС-3D – система тривимірного проектування, що стала 

стандартом для багатьох тисяч сучасних підприємств, завдяки простоті 

освоєння та легкості роботи зі потужними функціональними можливостями 

твердотільного і поверхневого моделювання. Провідною особливістю цього 

комп’ютерного продукту є застосування власного математичного ядра С3D та 

параметричних технологій, створених фахівцями АСКОН. КОМПАС-3D 

забезпечує підтримку найбільш поширених форматів 3D-моделей (STEP, ACIS, 

IGES, DWG, DXF) і надає можливість організовувати ефективний обмін даними 

із суміжними організаціями й замовниками, що застосовують будь-які CAD / 

CAM / CAE-системи в роботі [4].  

Наведемо приклад створення 3D моделі в системі автоматизованого 

проектування КОМПАС-3D. 

Завдання: за наведенням кресленням деталі, представленій на рис. 1 

створити  3D модель деталі у системі автоматизованого проектування 

КОМПАС-3D. 

Результат виконаного завдання, а саме, створення 3D моделі деталі за 

допомогою КОМПАС-3D представлено на рис. 2. 

 

Рис. 1. Креслення деталі 
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Рис. 2. 3D модель деталі у системі КОМПАС-3D 

 

На рис. 2 представлено візуальну 3D модель деталі, тобто, об’ємний 

об’єкт, створений у системі КОМПАС-3D, який можна розглядати з різних 

боків, збільшувати, чи зменшувати, тощо.   

Отже, використання системи КОМПАС-3D для створення 3D моделей 

надає можливість створення твердотілих об'єктів у процесі виконання 

проектно-конструкторських, технологічних робіт у різних областях та галузях 

виробництва.  

У нинішній час, в якому існує безліч сучасних автоматизованих систем 

конструкторсько-технологічного проектування, слід використовувати 

КОМПАС-3D візуалізації моделей. Це сприятиме більш швидкому 

знаходженню оптимальних технологічних рішень та значному зменшенні 

ресурсоємності на виробництві. 

Список літератури: 

1. Збірник задач з інженерної та комп'ютерної графіки: навч. посібн. / 
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Михайленка. - К.: Вища шк., 2002. - 159 с.: 
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РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Бошота Н.В., к.е.н., ст.викладач кафедри фінансів 

Мукачівського державного університету, м.Мукачево 

 

Підприємству, що надає якийсь стандартний набір послуг, необхідно 

постійно переглядати їх перелік і шукати нові варіанти реалізації. Для 

туристичної сфери це особливо актуально, так як вироблений продукт 

унікальний. Туристичне підприємство продає послугу, а її не можна 

охарактеризувати такими категоріями, як міцність, надійність, дизайн, вага, 

розмір, тобто всіма тими, які можна застосувати до опису будь-якого 

матеріального товару. Кількість турфірм останнім часом стрімко зростає. Це 

пояснюється тим, що відкриття такого бізнесу вимагає невеликі стартові 

інвестиції, мінімальна кількість персоналу і досить простий вид діяльності. 

Однак бізнес у цій галузі супроводжується достатньою кількістю ризиків, 

здатних розорити інвестора [3, с.276]. 

Особливості туристичних ризиків: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%A1
https://kompas.ru/kompas-3d/about/
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- туристичні ризики пов'язані зі збитком не тільки для туроператорів і 

турагентів як організаторів туризму, а й для інших підприємств і самих 

туристів; 

- економічний збиток від несприятливих подій може проявитися не тільки 

в сьогоденні, але і в майбутньому. Його слід враховувати при поточному і 

стратегічному плануванні діяльності туристичного підприємства, розробки 

концепцій і програм розвитку туризму на федеральному і регіональному рівнях; 

- оскільки в деяких випадках туристичний ризик включає ризик життя і 

здоров'я туриста, до його рівня на підприємствах рекреаційної сфери повинні 

пред'являтися особливо жорсткі вимоги; 

- туристичний ризик утворюють як фінансово-економічні, пов'язані з 

господарською діяльністю підприємств, так і природні, які не залежать від 

людини і організаторів туризму, джерела небезпеки, які разом з тим можуть 

перебувати у взаємозв'язку; 

- оцінка і управління туристичними ризиками повинні будуватися на 

використанні спеціальних галузевих знань, базуватися на міждисциплінарному 

підході до управління економікою туризму, а також на результатах досліджень 

суміжних наук (права, екології, охорони здоров'я, інформаційних технологій). 

На туристичну галузь має великий вплив політична і соціальна ситуація в 

країні, стан навколишнього середовища і ціноутворення. Якщо провести аналіз 

схильності фінансових ризиків туристичних підприємств, то найбільш значний 

вплив на них надасть галузева конкуренція і ринкова влада споживачів (60% 

впливу). Наступною за нею по значущості йде - конкуренція серед існуючих 

фірм (30% впливу). Решта сил, хоча мають вплив, в даній галузі, але в 

порівнянні з перерахованими вище двома не значне (приблизно 10%). це такі 

фактори як загроза появи нових конкурентів - конкурентна сила цього фактора 

сильно залежить від висоти бар'єрів входу (вартості входу в галузь) і здатність 

покупців диктувати свої умови. 

Від керівництва туристичної фірми потрібно правильна організація її 

діяльності, визначення ризиків та спрямовані на їх зниження певні дії. Це 
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багатоступінчастий процес, який визначається також як ризик-менеджмент, 

мета якого полягає у зменшенні або компенсації збитків для об'єкта при 

настанні несприятливих подій.  

Збитки можуть підстерігати турфірму на різних стадіях надання послуги. 

Так в разі ненадання турфірмою своєчасно туристу необхідної та достовірної 

інформації про туристичний продукт і всі послуги, що надаються туристу, 

організація несе ризик відповідальності за порушення прав споживача, в тому 

числі, по відшкодуванню в повному обсязі збитків, що виникли у туриста через 

відсутність у нього необхідної інформації. Коло цієї інформації законодавством 

не визначено, тому, виходячи з умов замовлення, турист повинен бути, 

проінформований про всі деталі кожного етапу поїздки [1, c. 198]. 

Політична нестабільність в країнах масового відпочинку українців вивела 

в зимовому сезоні цей ризик на перше місце за кількістю відмов від поїздки. 

Якщо додати ризик катастрофічних подій, аналогічних тим, що відбулися 

кілька років тому в Південно-Східній Азії, то стає зрозумілим, що на 

сьогоднішній день український туристичний бізнес залишається практично 

незахищеним від збитків, пов'язаних з відмовою від поїздки з причин іншим, 

ніж хвороба або неотримання візи. 

Раніше відмова від поїздки найчастіше мотивувався хворобою клієнта або 

іншими подіями, що відбулися з незалежних від клієнта і непередбачуваним 

причин. Серед них хвороба клієнта або його близьких родичів, смерть, пожежа, 

загибель майна, призов на військову службу, вимоги слідчих органів і суду, 

якщо застрахована особа не є підозрюваним або обвинуваченим. Міжнародна 

практика відносить це до форс-мажору. У цих та деяких інших випадках 

неможливості зробити поїздку, туристична організація була змушена повертати 

клієнту практично всю вартість поїздки і тільки в рідкісних випадках була 

можливість покрити свої витрати. 

Слід зазначити, що відмова від поїздки з причин хвороби, невидачі візи 

чи інших подій, що роблять виїзд неможливим, також відноситься до категорії 

підприємницьких ризиків. На жаль, український турбізнес не був готовий до 
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такого рішення проблеми. Адже платити страхові внески повинна сама 

туристична організація з офіційно проведених через фінансові документи 

коштів. Тепер аналіз подій показує, що мільйонні втрати в тому ж Єгипті 

можна було б знизити в сотні разів [2]. 

Наявність подібних ризиків і кількість щорічно сходять з арени 

туристичних агентств доводить те, що всупереч стереотипу, цей бізнес зовсім 

не є таким простим, як здається на перший погляд. І як будь-яка справа він 

вимагає ретельного і продуманого підходу. Отже, плановані вкладення в 

туристичний бізнес вимагають оцінки ступеня ризику, визначення його 

величини і вжиття заходів до зниження. 

Таким чином, позитивні тенденції в розвитку туристичного комплексу 

пов'язані з впливом чинників ризику, дію яких в різні періоди по-різному і 

проявляється як на макро-, так і мікрорівнях. Тому, ідентифікація факторів 

фінансового ризику і розробка методів управління ним відносяться до числа 

найбільш важливих завдань економічного аналізу туристичної індустрії. У 

будь-якій туристичній фірмі повинна бути розроблена стратегія управління 

фінансовими ризиками різних класів. Можливо кілька підходів: зменшення 

ризику; ухилення від ризику; зміна характеру ризику; прийняття ризику. 

Аналізуючи управління ризиками в турфірмах, необхідно враховувати весь 

туристичний ринок регіонів не тільки України, а й зарубіжних країн. 

Управління ризиком є досить складним процесом через наявність великої 

кількості розвинених внутрішніх взаємозв'язків. На основі ставлення до ризику 

даний процес можна розділити на два види - активний і пасивний. Пасивне 

управління здійснюється в рамках існуючої організаційної системи, реалізації 

процесів планування, забезпечення матеріально-технічними та іншими видами 

ресурсів, економічного і фінансового аналізу. Активне управління ризиком 

передбачає постійне проведення заходів з обліку і контролю його впливу, 

створення стабільно розвивається системи ризик-менеджменту з 

використанням сучасної технології оцінки ризиків. 
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Система управління ризиками повинна бути впроваджена в кожній 

організації туристичної індустрії, так як фінансові ризики охоплюють всі сфери 

підприємницької діяльності. При цьому важливим аспектом є кваліфікація  

ризик-менеджерів, і, відповідно, чи будуть ними охоплені всі можливі прояви 

ризику щодо галузі туризму. 
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Gestalt cycle of changes in the program of social and psychological 

support for organizational changes 

 

Voloshyna N.V. 

 

Developing a program of social and psychological support of organizational 

changes it is appropriate to consider the organization as a subject of change. In the 

sense of the accompanying model, it is most appropriate to use the concept of the 

contact cycle in the Gestalt approach (D. Zinker, 1977; E. Nevis, 1987; C. Гінгер, 

2002) [4]. In the process of appropriating organizations, the most used ones are the 

contact cycle of J. Zinker or the Gestalt cycle of change. 

The main stages of this cycle are: sensation-scanning (data collection, 

information retrieval, information exchange, orientation, review of old ways of 
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action); awareness-conceptualization (analysis, assessment of the actual situation, 

diagnostics, identification of strengths and basic problems, information exchange for 

the creation of a shared vision of the problem situation, comprehension of the general 

vision of the desired future); mobilization of energy-planning (finding ways to 

maximize employee engagement; identification of criteria for achieving the general 

picture of the desired future, support for ideas and proposals, identification of 

differences, conflicts or competing interests, planning of interventions, identification 

of possible decisions, prioritization); action-movement ("defrosting" of individuals or 

groups, experiment, promotion, implementation); contact-achievement of the 

common goal (mutual influence, integration of changes in the organization system, 

implementation of the needs of the organization); completion-monitoring and 

assesment (assessment, comprehension of the process and experience, assimilation of 

the experience of desired achievements and undesirable results); exit-ending 

("celebration of victory", reducing interest in the problems and tasks that stood 

before, readiness for new experiences and new solutions) [2]. 

Turning to the interruptions of the cycle of changes or resistances in the Gestalt 

approach, it is important to remember that “in any system there are forces directed 

both on changes, and on maintenance of constancy, which makes resistance to change 

predictable” [2, p. 131]. The resistance in the Gestalt approach is considered not only 

as a block, but also as a necessary condition for movement in a cycle. If it is not a 

passive device (habit) rooted in the experience of the past, then it surely serves the 

needs, which are not satisfied with the changes. To the resistance in the Gestalt 

approach fit as a resource of energy and creativity, because it implies a certain 

interest in the reason why it resists. Therefore, in the process of learning and 

consulting the organization, it is necessary to facilitate the «combination» of multiple 

realities (needs, prospects) for the creation of a new, truly divided (common) figure 

(vision), through which energy appears and increases to move forward [4]. In the 

Gestalt approach to resistance, they are curious, perhaps even –pleased to meet with 

him, respecting his function of self-regulation of the system and appreciating the 

energy contained therein. Rather, be careful if resistance to the process is not 
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observed. Perhaps in this case, changes are carried out "aside" from the basic needs of 

the organization (or some of its levels) [2, c. 131]. 

Ignoring the resistance or trying to «break it in the fight» with the help of a 

direct confrontation in hopes of accelerating the motion of the cycle will only lead to 

a stronger resistance. One of the best ways of «transformation» the resistance from the 

obstacle to changes in their ability – is to «listen» to resistance, and even amplify it. 

People's questions, complaints, and anxieties will help determine the phase of the 

cycle of change [2]. In order to make changes, it is necessary that most people who 

are critical of one or another change agree with the idea of change. According to A. 

Beisser’s Paradoxical theory of changes, the change does not occur when someone 

tries to become one who is not, and when he becomes aware of who he is (A. Beisser, 

1970). The growth of awareness, the expression of all existing thoughts and attitude 

to change, the formation of a unified view of the need for change can be implemented 

in the process of social and psychological support for changes and training work with 

personnel, carried out in line with the Gestalt approach. 

The main task that is implemented within the framework of the program of 

support for changes, which is based on this model, is to help organization as a system 

in the full cycle without missing one or another phase. This program is designed to 

promote the formation of group identity [5], the identification of members of the 

organization with the goals, values and culture of the organization, the creation of a 

partnership between the leadership and employees of the enterprise, to achieve a 

common understanding of the content and resources of change, improving 

productivity of managers in the aspect of maintaining changes and managing 

resistance. 
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У сучасній психолого-педагогічній літературі проблема самоефективності 

суб’єкта навчання обговорюється як проблема наявності навчальних здібностей 

та компетентностей. Прояви успішної та ефективної поведінки людини у 

навчальній діяльності, перш за все, є результатом функціонування певних 

психічних структур та умінь, притаманних особистості, вказує О.І. Власова [2]. 

Завдяки розвитку, нарощуванні навчальних здібностей та компетентностей 
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суб’єкт навчання може стати самоефективним у діяльності. Бандура А. 

підкреслює, що люди уникають діяльності або ситуацій, де вважають себе 

некомпетентними і з готовністю беруться за справи і вибирають ситуації, з 

якими, вони вважають, здатні впоратися [1, с.77].  

Аналізу понять «компетентності» і «компетенції» присвячена значна 

кількість робіт. Компетентність (в перекладі з латинської «competens») – це 

одиниця виміру освіченості людини, завдяки якій людина набуває здатності 

діяти у різноманітних проблемних ситуаціях, а компетенція (в перекладі з 

латинської «competentia») означає коло питань, в яких людина добре обізнана 

.Важливо відзначити, що зарубіжними та вітчизняними вченими ці поняття 

ототожнюються або диференціюються. У докладі В. Хутмахера «Ключові 

компетенції для Європи» на симпозіумі у Берні 1996р підкреслюється, що у 

поняття компетенції входять: уміння, здатність, майстерність. При цьому, слід 

зазначити, що змістовно це поняття на сьогодні не визначено, однак, 

«компетенція» ближче до понятійного поля «знаю як», чим до поля «знаю що». 

 На думку Г.К. Селевко, компетенція – це готовність суб'єкта ефективно 

організувати внутрішні і зовнішні ресурси для постановки і досягнення мети, це 

якості, придбані через проживання ситуацій і рефлексію досвіду [4].  

Зімня І.А. вважає, що поняття «компетенція» вужче, ніж поняття 

«компетентність». Компетентність складається з компетенцій, але не 

вичерпується ними. Компетенції, згідно з поглядами науковця, «це деякі 

внутрішні, потенційні, приховані психологічні новоутворення (знання, 

уявлення, програми (алгоритми) дій, системи цінностей і відносин), які потім 

виявляються у компетентності людини, як актуальні, діяльнісні прояви» [3, с.9].  

На думку Ю.М. Швалба, «компетенція» відображає переважно соціальну 

сторону діяльності суб'єкта і фіксує зовні задані цілі і засоби діяльності, а 

«компетентність» – внутрішню сторону діяльності суб'єкта щодо реалізації тих 

цілей, які задані у понятті компетенції. Таким чином, «компетентність» 

трактується вченим як здатність суб’єкту до вирішення певного класу завдань 

[5, с.89 -90]. 
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 Інтегруючі вищезазначене та спираючись на психологічну структуру 

навчальної діяльності, ми визначили  навчальні компетентності дорослого, які, 

на нашу думку, впливають на рівень розвитку навчальної самоефективності 

дорослого (таб.). 

        Таблиця 

Навчальні компетентності дорослого 

назва навчальних 

компетентностей 

дескриптори (характеристики) їх проявів 

задачно-цільові 

(компетентності, що 

відносяться до смислів, 

цілей та задач навчальної 

діяльності) 

- здатність до диференціації життєвих смислів 

навчання; 

- ціннісно-смислове відношення до навчальної 

діяльності (розуміння необхідності навчання); 

- здатність до трансформації професійних, 

життєвих цілей в цілі навчальної діяльності; 

- вміння трансформувати навчальну ціль 

відповідно до набутого суб’єктом досвіду; 

- здатність до продукування цілей власного 

розвитку 

діяльнісні 

(компетентності, що 

відносяться до організації 

навчального процесу) 

 

 

 

 

 

 

- вміння прогнозувати, проектувати, 

моделювати навчальну діяльність; 

- володіння освітніми стратегіями та 

навчальними технологіями; 

- вміння застосовувати навчальний та 

життєвий досвід для рішення учбових задач; 

- здатність до ефективного самокерування 

навчальним процесом (управляти часом, 

продуктивно використовувати зовнішні та 

внутрішні ресурси); 

- вміння здійснювати дослідницьку діяльність  

інформаційні 

(компетентності, що 

відносяться до управління 

інформацією) 

- вміння знаходити, переробляти, здійснювати 

критичний аналіз навчальної інформацію; 

- вміння працювати з цифровими  носіями, 

комп’ютерна грамотність  

саморегуляції 

(компетентності, що 

відносяться до управління 

емоційним станом в процесі 

навчання) 

- управління емоційним станом, вміння 

здійснити самопідтримку у ситуаціях 

навчальної невизначеності, страху, тривоги; 

- отримання задоволення, переживання радості 

від процесу навчання та власних змін 

 рефлексивно-оціночні 

(компетентності, що 

відносяться до аналізу та 

- вміння здійснювати адекватну оцінку власних 

навчальних здібностей та компетентностей; 

- вміння здійснювати рефлексивний контроль 
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оцінки власної навчальної 

діяльності) 

розгортання психологічної структури УД; 

- вміння оцінювати самозміни особистості в 

процесі навчання 

саморозвитку 

(компетентності, що 

відносяться до 

характеристики суб’єкту 

власного розвитку) 

- вміння визначати навчальні задачі на 

самозмінення, знаходити засоби, навчальний 

зміст для їх реалізації, 

- готовність пожиттєво поновлювати, 

нарощувати знання та уміння;  

- вміння орієнтуватися в освітньому просторі 

для рішення задач самотворення; 

- вміння проектувати власну освітню 

траєкторію,управляти процесом самонавчання, 

самоосвіти 

Слід зазначити, що нарощування дорослими вищеназваних навчальних 

компетентностей у навчальному процесі характеризує рівень розвитку 

навчальної самоефективності. У той же час, А. Бандура підкреслював, що 

самоефективність "дбає не про навички (компетенції) які людина має, а, про те, 

що можна зробити з тими навичками, якими вона володіє" [1, с.91]. Таким 

чином, не тільки набуття, а й вміння застосовувати навчальні компетентності у 

самоосвіті для  вирішення задач життєдіяльності і є показником розвинутої 

навчальної самоефективності дорослого. 
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ИДЕОЛОГИЯ VS ПОЗИТИВНАЯ НАУКА В ПОСТСОВЕТСКОЙ 

МЕНТАЛЬНОСТИ 

 

Голованов Б. Д., доцент кафедры социологии и  

политологии НТУ «ХПИ», канд. философ. наук, доцент. 

 

Коммунистическая идеология в СССР долгое время пребывала в 

тепличных условиях «официального учения». «Железный занавес» надежно 

ограждал ее от внешнего давления, строгая партийная цензура охраняла ее от 

внутренней критики. Много рассуждая об идеологии и идеологической работе, 

советское политическое руководство опасалось глубоких исследований в 

данной сфере. К изучению этой важнейшей для марксизма категории 

допускались только «избранные» ученые, чья лояльность коммунистической 

партии и советскому государству была подтверждена предыдущими работами и 

соответствующим политическим поведением.  

После распада СССР и поражения коммунистической идеологии 

проблема формирования новой ментальности стала актуальной на всем 

постсоветском пространстве. В условиях идеологического вакуума начался 

механический перенос на постсоветскую почву способов мышления, 

характерных для западной цивилизации. Образ мышления, выросший на иной 

социокультурной почве, в виде логической схемы переносился на 

постсоветское пространство и становился руководством к действию для новых 
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социальных групп, возникших во время распада советской реальности. В 

основном это были схемы, калькированные с «законов» либеральной 

экономики, теоретически оформленные в соответствии с канонами 

позитивистской методологии. 

Среди интеллектуалов освободившихся от официальных марксистских 

канонов большой популярностью пользовалась методологическая парадигма 

позитивизма. Но это был не классический позитивизм европейской науки, 

нацеленный на принятие объективных фактов, а некритический позитивизм в 

отношении европейского образа жизни, о котором подавляющему большинству 

постсоветских граждан было известно из средств массово информации. Однако 

волнительные представления о  загадочной европейской жизни не могли долго 

выдерживать конкуренции с трагической прозой постсоветской реальности. 

Лишь немногие преуспевшие нашли устойчивую опору в постсоветской 

реальности. Все остальные разошлись в разные стороны в пространстве между 

советским прошлым и европейским будущем. Признание позитивом советского 

опыта порождало критическое отношение к европейскому будущему и 

наоборот, признание европейского будущего влекло отрицание какого-либо 

позитива в советском прошлом. В этом поляризованном интеллектуальном 

мире наблюдались самые разные конфигурации и сочетания «советского 

прошлого» и «европейского будущего».  

Среди оставшихся в меньшинстве сторонников марксизма популярность 

приобрели разнообразные ревизии, суть которых сводилась к следующему. 

Утверждалось, что К. Маркс в силу своей гениальности умел балансировать 

между идеологией и наукой, не допуская господства идеологии над наукой, 

тогда как его последователи все испортили, они поставили во главе угла 

идеологию и уничтожили подлинную науку. 

Cоветский марксизм всегда претендовал на звания подлинной социальной 

науки и всеобъемлющего мировоззрения. Большинство неоревизионистов 

видели свою задачу в возвращении марксизму статуса подлинной науки и 

философии. Различие заключалось в том, что одни полагали, что диалектику 
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как метод познания можно оставить, другие считали, что диалектика – это 

псевдофилософия, которой нет места в постперестроечном мировоззрении.  

Как полагает ряд авторов, чтобы окончательно отделить науку от 

идеологии необходимо сформулировать важнейшие принципы научного 

исследования. Одним из таковых должен стать  принцип  субъективной 

беспристрастность и решимость ученого твердо следовать научному методу, не 

поддаваясь политическому давлению и манипуляциям. Основная проблема 

марксизма и его создателя заключалась в том, что К. Маркс создал величайшую 

в истории нерелигиозную доктрину, но не науку, хотя был убежден в обратном.  

В итоге, К. Маркс не только сошел со стези научного исследования, но сам 

подпал под влияние иллюзорного сознания, против которого категорически 

протестовал в молодости.  

Принцип беспристрастности предполагает познание объектов такими, 

какими они являются сами по себе, независимо от симпатий и антипатий 

исследователя и не считаясь с тем, служат ли результаты исследования 

интересам каких-то категорий людей или нет.  

Другим основополагающим принципом позитивного научного 

исследования является принцип фактичности, опоры на факты как на последнее 

основание научной доказательности. По поводу этого принципа следует 

заметить, что он предполагает единообразное развитие чувств у всех людей, 

одинаковый уровень развития способности воспринимать реальность. Однако в 

жизни мы являемся свидетелями того, что чувства и восприятия у людей 

развиты неодинаково, часто один человек не способен воспринимать то, что 

воспринимает другой. При расхождении восприятий и мнений решающим 

аргументом выступает социальный авторитет, который по своей сути 

идеологичен. Терроризируется сонмом предрассудков, а они как раз и 

разворачивают мышление в направлении, указуемом власть предержащими. 

Ряд исследователей полагали, что в современном мире невозможно 

провести демаркационную линию отделяющую подлинную науку от 

идеологии, следовательно необходимо искать новые способы интерпретации 
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отношения позитивной науки и идеологии. Поскольку идеология также как и 

наука продукт проекта модерн, то важнейшей задачей является выявление 

характера взаимосвязей между компонентами единого целого. Идеология как 

способ регулирования общественного сознания постоянно апеллирует к науке и 

пытается использовать ее авторитет в целях политического доминирования.  

Идеология фактически паразитирует на науке, подменяя стремление к 

истине политической целесообразностью.  Подлинный ученый не должен 

понапрасну возмущаться неизбежными мутациями и искажениями научных 

идей, а должен, исходя из свойств среды понять эти искажения и принять их 

как фактическую данность.  Возможность таких искажений коренится в 

природе самих социальных наук, они « представляют собой эпистемическую 

химеру — соединение сущностно несоединимых феноменов знания: описания 

реальности как она есть и идеального проекта, не признающего мир в его 

наличном бытии и стремящегося изменить его в соответствии с 

художественным идеалом». [1] В силу своей гносеологической 

несостоятельности социальные науки склонны идти в фарватере политической 

целесообразности и брать на себя функции социального контроля.  
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СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ЕКОЛОГІЧНОЇ  КУЛЬТУРИ 

ОСОБИСТОСТІ 

 

Гончарук В. В. 

провідний інженер  

Національний дендрологічний парк                                                                                                      

«Софіївка»  НАН України,  

 

Екологічна криза у наш час є свідченням не тільки високого рівня 

техногенного розвитку суспільства, але водночас і гіпертрофованого людського 

прагматизму, який поєднується з екологічним невіглаством.  Дослідники  

(А. Волкова, Д. Кавтарадзе, Т. Каленнікова, Г. Каропа, О. Листопад, В. Борейко, 

Н. Пустовіт, В. Скутіна) переконані, що екологічна криза є проявом 

світоглядної руйнації духовності людини. Очевидним є той факт, що заняття із 

предметів природничого циклу  повинні базуватися на реалізації 

психоемоційних властивостей людини: співпереживанні, співчутті, радості, 

любові, відчутті гармонії. Наслідки негативного людського господарювання все 

більше привертають увагу спільноти у вирішенні проблем захисту 

навколишнього середовища, які можна здійснити тільки на основі знання 

законів, що розкриваються наукою – екологією. 

Мета статті  – розкрити сутність і структуру поняття «екологічна 

культура» особистості. 

У зв’язку з розглядом означеної проблеми можна виділити 2 типи 

екологічної культури: природоцентрична та антропоцентрична. 

Природоцентричний тип екологічної культури базується на усвідомленні 

людини рівноправним членом природи, а не її власником. Основу 

антропоцентричного типу екологічної культури становить усвідомлення 

домінування людини над природою та визнання себе найвищою цінністю [9, 

с. 3]. Цей тип культури є споживацьким, людина намагається підкорити собі 
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природу, взяти в неї всі багатства, нічого не повертаючи, а потім залишити цю 

територію.  

Л. Курняк зазначає, що «екологічна культура» – це та сторона людського 

буття, у якій варто шукати відповіді на екологічні проблеми [4, с. 35]. Значна 

увага у педагогічній науці нині надається формуванню екологічної культури 

особистості, починаючи з раннього дитячого віку, організація й удосконалення 

системи екологічної освіти й виховання. Зокрема, методологічні підходи на 

засадах філософії та концептуальні положення екологічної освіти й виховання 

відображені у працях Г. Білявського, В. Бровдія, М. Дробнохода, О. Захлєбного, 

І. Звєрєва, М. Кисельова, В. Крисаченка, Л. Лук’янової, Г. Пустовіта та ін. 

У дослідженнях Т. Вайди, Н. Грейди, Н. Єфименко, Л. Лук’янової, 

О. Матеюк, Н. Назарової, Г. Тарасенко, Л. Титаренко, М. Хроленко, М. Швед та 

ін. розглядається розвиток екологічного мислення, культури, свідомості 

студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних закладів. 

Важливою передумовою формування виваженої взаємодії суспільства із 

природою, на думку науковців різних галузей, зокрема, і психолого-

педагогічної, є розвиток екологічної культури суспільства загалом та кожної 

особистості зокрема [2; 6; 8]. І. Павленко вважає, що виникненню проблеми 

формування екологічної культури передувало, власне, порушення «динамічної 

рівноваги в системі “людина – природа”, яка формувалась мільйони років» [11, 

с. 1]. У свою чергу, О. Матеюк наголошує на тому, що лише екологічна 

культура уможливлює «збереження рівноваги особистості в суспільстві й 

суспільства у природі» [10, с. 6]. Екологічна культура, на думку О. Пруцакової, 

є наслідком усвідомлення відповідних протиріч, розуміння людиною самої себе 

як частини навколишнього світу, перспектив існування, залежно від стану 

довкілля [12, с. 19-21]. 

На підставі зазначеного робимо висновок, що екологічна культура не є 

явищем постійним і незмінним. Разом із розвитком людства, його знань, 

свідомості, інтелекту змінюється й екологічна культура. Вона є результатом 

розвитку людської цивілізації, а, водночас, і показником розвитку і 
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досконалості людини та, як зазначає Л. Курняк, своєрідним «кодексом 

поведінки», що лежить в основі екологічної діяльності [7, c. 9-10]. 

Водночас, відповідно до визначення, яке дає А. Захлєбний, екологічна 

культура – це утвердження у свідомості та діяльності людини принципів 

гуманістичного природокористування, формування готовності та уміння 

вирішувати ті чи інші соціально-економічні завдання без нанесення шкоди 

навколишньому середовищу та здоров’ю людини. Розділяємо думку автора, що 

екологічна культура – одна із цілісних якостей особистості, котра обумовлює 

спрямованість її життєдіяльності, накладає свій відбиток на світогляд, ідейно-

політичні, моральні спрямування, готовність до творчої діяльності [5, с. 16].  

У контексті зазначеного вище, компонентами готовності М. Дяченко, 

Л. Кандибович і В. Пономаренко вважають:  мотиваційний (почуття обов’язку, 

відповідальність за виконання діяльності); орієнтаційний (уявлення та знання 

про особливості й умови діяльності, вимоги до особистості); операційний 

(володіння засобами і прийомами діяльності, необхідними знаннями, уміннями, 

навичками); вольовий (самоконтроль, самоаналіз); оцінний (самооцінка своєї 

підготовки) [3, с. 37]. 

Велике значення при вирішенні складних екологічних проблем має 

екологічний рівень освіти населення. На жаль, сьогодні освітній рівень 

населення, особливо з питань екології, дуже низький внаслідок відсутності 

чіткої системи екологічної освіти. У процесі формування екологічної культури 

особистості реалізуються такі функції, зокрема: виховна – формування певних 

стереотипів поведінки людини щодо природи; прогностична – можливість 

передбачення наслідків діяльності людини та перетворення природи; 

регулятивна – управління ставленням суспільства до природи в процесі 

господарської діяльності [1, с. 8-11].  

На сьогодні досить гостро постає проблема формування екологічної 

культури молоді. Екологічна культура є показником високого ступеня загальної 

духовної культури, міждисциплінарних, глобальних уявлень і понять про 

екологічну проблему, оволодіння системою наукових екологічних умінь і 
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навичок, усвідомлення, що людина – це частина природи. Належний рівень 

екологічної культури підростаючого покоління є одним зі шляхів гармонізації 

стосунків суспільства і природи. Виходом з глибокої екологічної кризи, яка 

склалася у взаємовідносинах людини із природою, буде систематична й 

цілеспрямована робота з формування екологічної культури молоді. Для 

забезпечення ефективного екологічного виховання студентської молоді, 

потрібно забезпечити різноплановість екологічної освіти, охопити всі її рівні, 

забезпечити потреби держави в екологічно грамотних кадрах з урахуванням 

потреб усіх регіонів; використовувати різноманітні форми та методи 

екологічного навчання і виховання; тісно взаємопов’язувати екологічну 

тематику навчання з життєво важливими інтересами студентів, населення; 

ознайомлювати студентів із новітніми результатами екологічних досліджень у 

прикладних галузях; забезпечити системний підхід до екологічного виховання, 

який передбачає поєднання знань, переконань, готовності до безпосередньої 

діяльності у природі. Отже, екологічна культура це окрема складова 

духовності, пізнання та практики, яка визначає характер і способи взаємодії 

людини з біосферою. Ми переконані, що набуття екологічної культури є 

неодмінною потребою забезпечення виживання та поступу людства.  
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Новітнє століття, як його кличуть аналітики «інформаційне» 

охарактеризувало себе появою революційного розвитку інформаційних 

технологій, що в свою чергу спричинило появу нового виду війни – 

мережецентричної. Концепція мережецентричної війни  являє собою ведення 

бойових дій в єдиному інформаційному просторі, що забезпечує отримання над 

супротивником інформаційної переваги і використовує її для ведення бойових 

дій. «Мережецентрична війна» допускає інтеграцію усіх засобів ведення 

збройної боротьби в рамках тісно пов’язаних в єдину комп’ютерну мережу 

трьох видів об’єктів: засобів розвідки і спостереження, засобів ураження та 

елементів управління інформацією. Історичний аналіз способів і методів 

ведення бойових дій дає можливість помітити тенденцію поступового переходу 

від воєнних методів до використання, так званої «soft power» (м’якої сили), як 

технології руйнування національної свідомості [4]. 

На відміну від війн попереднього періоду мережева війна ведеться 

глобальними структурами, які фінансуються правлячої елітою тієї країни чиї 

інтереси вона відстоює. Нестримний глобалізаційний процес окутує собою усю 

соціально-економічну, політичну і культурну структуру, які напряму зв’язані 

інформаційними каналами. Саме вони складають мережі – основу 

мережецентричних війн.  

Мережецентричні війни основані на розподілі періодів історії людства на 

аграрні, інформативні та промислові фази. Період постмодернізму – це 

інформативна фаза, в якій прогресивні спільноти Заходу (насамперед США) 

перенаправляються до нової епохи. Військова стратегія в обставинах 
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постмодерну являє собою теорію мережевих воєн. На сьогоднішній день норми 

новітньої економіки базуються на технологіях та інформації, домінують над 

класичними капіталістичними і соціалістичними модифікаціями промислової 

фази, і так само мережеві війни претендують на високоякісну перевагу над 

минулим світоглядом промислового періоду. 

Інформаціно-психологічні війни є частиною мережевої структури. Для 

того щоб популяризована інформація швидше потрапляла в свідомість та 

розуміння особи, опановувалась стрімко та швидко, в практиці часто 

застосовуються новітні надбання психології. Вираз «інформаціно-психологічні 

війни» використовується також при відтворенні різних проблемних ситуацій, 

які виникають в інформативній спільноті. Це зумовлено тим, що «Інформаційна 

війна» та «психологічна війна» поняття взаємопов’язані. Крім того, рішучий 

психологічний вплив на опонента чинять хороші результати інформаційної 

війни, які внаслідок змінюють поведінку супротивника. У психологічній війні 

залучено не тільки інформативні шляхи, але і психогенні, психотропні та інші 

види впливу [4]. 

У психологічній війні можна виділити наступні течії: [6] 

1. Вдосконалення моральних сил для реалізації установлених задач; 

2. Оборона від психологічного тиску супротивника (психологічний опір, 

контрпропаганда); 

3. Психологічна маніпуляція задля дезорієнтації та дезорганізації 

опонента. 

4. Навіювання поглядів, настрою та поведінки для досягнення цілей. 

Психологічне діяння відбувається задля поведінки та конкретних реакцій 

супротивника. Основним завданням психологічної війни є зміна в конкретному 

напрямі поведінки та поглядів супротивника за допомогою зміни його 

свідомості. Різниця між поняттями «психологічна війна» та «інформативна 

війна», також, зумовлена тим, що психологічна війна ведеться в уявному 

соціальному просторі, а інформативна – в кібернетичному.   
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Отже, інформаційно-психологічна війна являє собою певну концепцію 

перетворення суспільства, яка є жертвою нападу у заданому напрямі. Під 

жертвою нападу слід розуміти людину чи групу людей, які мають високий 

вплив при вирішенні питань на різних рівнях, так і одиночні групи людей або 

весь народ в цілому. 

Інформаційно-психологічна війна впливає на зіткнення двох світів – 

нового та старого світу, один з яких непомітно починає переважати над іншим. 

В такій конфронтації війна стає когнітивною, вона впливає на вирішення усіх 

питань людиною, на її структуру пізнання. Не тільки інформація, а й діяльність 

з нею являють собою внесення нових варіантів поведінки, які є завершальним 

задумом інформаційно-психологічної війни. 

Специфічністю такого конфлікту також є і те, що він ґрунтується  на 

комунікативних діях, які розцінюються як її основа. Таким чином, в межах 

тактичних комунікацій визначається де і коли інформація повинна бути 

виявлена, а у межах стратегічних - яка інформація та як. 

Існування єдиної інформаційної зони з супротивником є однією з 

необхідних умов вдалого ведення інформаційно-психологічної війни, в якій 

проектуються та проводяться всі дії. В іншому випадку, інформаційні процеси 

не зможуть здобути поставленої мети, а саме свідомості суперника.  

Характерною рисою для ведення інформаційно-психологічної війни є 

іменована «публічність», під час якої деякі операції проводяться для того, щоб 

вплинути на «публіку» і виявляють свій відблиск в тій чи іншій ділянці 

інформаційного поля [5]. 

Всесвітнє дослідження доводить, що єдиним результативним способом 

битви з прагненням маніпулювати свідомістю та розумом людини являється 

загальнодоступність інформації, можливість верифікації її правдивості та 

вміння знаходити дезінформацію. 

Ніяка контрпропаганда не зможе досягти омріяного результату, якщо її 

суть викладена двозначно і неясно. Тому включення в шкільну програму таких 
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предметів, як психологія та логіка, та вивчення їх у ВНЗ є одним із основних 

напрямків поліпшення безпеки України. 
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Вступ. Будь-яка автоматизована лінія лісового комплексу працює в умовах 

стохастичного варіювання параметрів обладнання та випадкового характеру 

взаємовпливу верстатів, що компонують машинну систему [1, 2]. Це зумовлює 

появу накладених втрат її робочого часу, внаслідок чого реальні показники 

роботи лінії на виробництві не співпадають з проектними: продуктивність 

технологічного процесу, як правило, є нижчою за прогнозовану, а видатки на 

виготовлення продукції постійно зростають. Тому під час проектування 

ефективних структур автоматизованих ліній виникає потреба в застосуванні 

адекватних математичних моделей з метою прогнозування якісних показників 

роботи машинної системи в умовах імовірнісної зміни тривалості 

технологічних операцій. 

Виклад матеріалу. Теоретичні дослідження показали, що для 

математичного моделювання процесу роботи двоверстатної лінії з гнучким 

агрегатуванням машин (між верстатами наявний буферний накопичувач 

предметів оброблення) в умовах стохастичною невизначеності тривалості 

технологічних операцій (рис. 1, а) можна застосувати математичний апарат 

теорії масового обслуговування (СМО) [1]. Для цього необхідно, щоб всі 

потоки подій, які переводять двофазну СМО з одного стану в інший (рис. 1, б), 

були марковськими (характер надходження заготовок на верстати повинен 

відповідати потокам Пуассона, а тривалість часу їх оброблення – описуватися 

показниковим законом розподілу ймовірностей) і одночасно мали властивості 

стаціонарності, ординарності та відсутності післядії [1]. 

  

 

 

а 
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Рисунок 1 – Схема двоверстатної лінії з нестабільним ритмом роботи (а)  

та граф станів двофазної СМО (б): S0 – верстат вільний; S1 – верстат 

зайнятий, черги немає; S2 – верстат зайнятий, одна заготовка в черзі; Si – 

верстат зайнятий, у черзі знаходиться i-1 заготовка; 1 і 2  – інтенсивності 

обслуговування на першій та другій фазах; М – запас заготовок 

 

Склавши та розв'язавши систему рівнянь фінальних імовірностей рi 

можливих станів двофазної одноканальної СМО з обмеженою чергою 

замовлень перед другою фазою (рис. 1, б), можна визначити коефіцієнти 

використання робочого часу 1 і 2 двох верстатів лінії [1]: 
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де   = Р1/Р2 – співвідношення продуктивностей верстатів у лінії. 

Продуктивність автоматизованої лінії РL, яка агрегатована двома, 

послідовно працюючими верстатами, визначається їх коефіцієнтами 

використання робочого часу 1 і 2 та пропускною здатністю машин Р1 і Р2 [1-

2]: 
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.PPP 3221L    (

2) 

 

Щоб спрогнозувати накладені втрати робочого часу машинної системи НL, 

величина яких залежить від показників роботи верстатів, їх кількості і способів 

з’єднання в лінії та складної природи стохастичного взаємовпливу машин у 

технологічному потоці [1], необхідно розрахувати очікуване значення 

коефіцієнта використання робочого часу L лінії в цілому [3]: 
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Тоді, згідно з (2) для двоверстатної автоматизованої лінії [2]: 
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4) 

 

Поряд із цим, багаторічні експериментальні дослідження типових процесів 

механічного оброблення деревини на автоматизованих лініях підтвердили, що 

тривалості технологічних операцій, які є випадковими величинами, з високою 

достовірністю можна описати Ерланговою функцією розподілу ймовірностей: 
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де  tp   – імовірність того, що тривалість операції   буде меншою   

за деяке її значення t;  

t1  – інтенсивність (продуктивність Р) технологічної операції ( t  – 

середнє значення тривалості операції);  

)t(S)t(K 22  – параметр розподілу Ерланга (S2(t) – величина дисперсії 

тривалості операції). 

 

У такому разі для двоверстатної лінії з нестабільним ритмом роботи 

коефіцієнти використання робочого часу 1 і 2 двох машин можна визначити 

із залежностей, побудованих у результаті оброблення масиву статистичних 

даних, отриманих під час імітаційного моделювання процесу функціонування 

машинної системи [1]: 
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де    1
2

21
1

2
e KK21K     – еквівалентне значення параметра 

Ерланга лінії (коефіцієнта стабільності технологічних операцій). 

 

Тоді, розв’язавши сумісно рівняння (4) і (6) відносно параметра 1, 

отримаємо [2]: 
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де 3K4a 06,0
e  

. 

 

Звідси, накладені втрати робочого часу автоматизованої лінії можна 

визначити зі співвідношення: 

 

НL = 1 – L. (

8) 

 

Висновок: Представлені аналітичні залежності дають змогу адекватно 

моделювати основні показники двоверстатної автоматизованої лінії з 

нестабільним ритмом роботи. Їх доцільно застосовувати як під час 

проектування нових машинних систем, так і для удосконалення чи оптимізації 

працюючих на виробництві ліній. 

 

Список літератури: 

1. Елементи теорії автоматичних ліній / Д. Л. Дудюк, Л. Д. Загвойська, В. 

М. Максимів, Л. М. Сорока. – Київ-Львів, 1998. – 190 с. 

2. Иванишин Т. В. Формализация качественных показателей работы 

двухстаночных автоматизированных линий с жестким агрегатированием 

оборудования / Т. В. Иванишин // Наука и мир: Международный научный 

журнал. – № 3 (7), Том 1. – Волгоград: Изд. «Научное обозрение», 2014.  c. 174-

176. - ISSN 2308-4804. 

3. Шаумян Г. А. Комлексная автоматизация производственных процессов: 

[учеб. для машиностр. спец. вузов] / Шаумян Г. А. – М.: Машиностроение, 

1973. – 639 с. 

 

 

 

 



46 
 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ – ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ 

 

Івань А.О., магістр 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

 

Соціалізація відноситься до довічного процесу успадкування та 

поширення загальновизнаним суспільством норм, традицій і ідеологій, надаючи 

людині здібності та навички, необхідні для подальшого життя та активної 

участі в суспільстві. 

Соціалізацію вважають засобом досягнення суспільної і культурної 

спадкоємності. Є багато різних форм соціалізації, але два типи особливо 

важливі для дітей. Найвідомішими являються первинна і вторинна соціалізація.  

Первинна соціалізація дає дитині базу для всієї майбутньої соціалізації. 

Перш за все соціалізація відбувається, коли дитина навчається 

відносинам, цінностям і діям, сприятливим для окремих осіб як членів 

конкретної культури.  

Дитина постійно перебуває під впливом найближчого оточення, а саме 

сім'ї та друзів. Якщо дитина чує, що його батьки негативно висловлюються на 

адресу якоїсь людини, скандалять в сім'ї, швидше за все він буде вважати, що 

ця поведінка прийнятна і може продовжувати дотримуватися такої ж думки.  

Діти часто приміряють на себе модель поведінки батьків. Тому в сім'ях 

алкоголіків діти набагато раніше починають вживати спиртне. Спостерігаючи 

за жорстоким поводженням з рідними або тваринами діти часто виносять з 

дому цей негативний досвід, не розуміючи чому суспільство не приймає як 

належне їх негативну поведінку. [2, c. 9] 

Вторинна соціалізація відноситься до процесу дослідження того, що є 

належною поведінкою як члена найменшої групи в більшому товаристві. Вона 

відбувається за межами будинку. Діти вчаться діям, що підходять для ситуацій, 

в яких вони знаходяться. Школа вимагає абсолютно іншої поведінки, яка 

значно відрізняється від поведінки в стінах дома, діти повинні діяти відповідно 
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до нових правил. Поведінка вчителів та однокласників значно відрізняється від 

поведінки близького оточення дітей, тому діти змушені пристосовуватися. 

Вторинна соціалізація зазвичай пов'язана з підлітками і дорослими і включає в 

себе менші зміни, ніж ті, які відбуваються під час  первинної соціалізації.  

У процесі свого дорослішання діти входять в соціальний світ, який вже 

містить існуючі вимоги, правила і очікування, причому роль батьків полягає в 

тому, щоб навчати або передавати ці знання дітям. Незважаючи на конкуренцію 

з іншими джерелами впливу на дітей, батьки вважаються найбільш важливими 

людьми в процесі дитячої соціалізації, і вони закладають основи для більш 

пізніх змін. 

Завдяки спілкуванню діти знайомляться з нашою культурою, мовою, 

дізнаються про наше суспільство. Соціалізація допомагає скласти нашу 

особистість, більш успішно вписуватися в суспільство, краще і легше 

знаходити спільну мову з іншими. 

Соціальний розвиток пов'язаний з багатьма іншими складовими розвитку 

дитини, тому важливо починати соціалізацію з дітьми в ранньому віці. 

Соціальна взаємодія допомагає маленьким дітям почати розвивати своє 

самовідчуття, а також почати вивчати те, що від них чекають інші. У 

молодшому віці дошкільні заклади або центри підготовки дітей до школи 

можуть надати їм соціальну взаємодію, в якій вони перебувають з дітьми свого 

віку, і допомогти їм досягти інших етапів розвитку. 

Граючи з іншими дітьми, вони вчаться навичкам, яких дотримуються  все 

життя. Знаходження в дошкільному закладі допомагає дитині встановити  межі  

і вирішувати проблеми пов'язані зі спілкуванням і неможливістю тривалий час 

перебувати без батьків. Діти вчаться співпереживання іншим людям; 

дізнаються про нові для себе емоції. Діти в кінцевому підсумку почнуть 

використовувати ці навички вдома зі своїми батьками, братами і сестрами або 

навіть тваринами. [3, c. 8] 

Дошкільна установа також допоможе дитині дізнатися, що таке 

дисципліна і як вона впливає їх поведінку. 
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Варто зазначити, що процес соціалізації починається незабаром після 

народження і триває в дорослому життя. Але слід враховувати, що з тієї чи 

іншої причини деякі діти не розвивають соціальні навички так само легко, як 

інші. 

Дітям з вадамі розумового чи фізичного розвитку надто складніше 

дається навчання базовим соціальним навичкам, відбираючи в них і близьких  

набагато більше часу і сил. 

Соціалізація може починатися в домашніх умовах або в інших знайомих 

місцях для цих дітей. Хорошим способом включити взаємодію з іншими 

людьми може бути запрошення дітей для спільного проведення часу на 

ігровому майданчику, у ляльковому театрі, кімнаті арт-терапії та іншому місці, 

яке не загрожує дітям. 

Діти можуть поділитися знаннями і вміннями, яким вони навчалися 

індивідуально. Розширення соціальних взаємодій дитини допомагає 

підтримувати його психічне самопочуття, а також позитивно впливає на 

сімейне благополуччя. 

Ці ранні взаємодії закладуть основу для взаємодії в майбутньому, що, 

швидше за все, відбудеться рано чи пізно. 

Розвиваючи соціалізацію, найважливішим фактором для особливої 

дитини, є можливість вийти зі своєї зони комфорту, насолоджуючись 

спілкуванням і здатністю дізнаватися нове від людей, з якими вона взаємодіє. 

Батьки не повинні приховувати  від дитини її особливий стан, а замість цього 

дозволити їй брати участь в своїй діяльності і бути оточеним людьми, як 

нормальна дитина. [8, c. 122] 

Якщо все буде не так добре, треба обговорити, що вони можуть зробити, 

щоб допомогти їй в наступний раз краще. 

Діти, які навчаються на дому також повинні бути соціалізовані. 

Спеціалісти вважають, що, оскільки діти, які навчаються на дому, не відвідують 

загальноосвітню школу, вони втрачають можливість спілкуватися з 

однолітками і отримувати користь від таких відносин. 
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  Тому діти, які навчаються на дому, повинні брати участь у позакласних 

заходах, які можуть включати не тільки заняття, а й спортивні змагання та  

громадські заходи. Це дає їм широкі можливості для створення повноцінних 

відносин з друзями. 

Але існує думка у батьків, що діти, які навчаються на дому, фактично 

краще соціалізовані, ніж діти, які ходять в загальноосвітні школи. Це пов'язано 

з тим, що діти, які навчаються на дому, проводять час навколо людей різного 

віку, вчаться спілкуватися не тільки з однолітками, а також з дорослими, в той 

час як діти, які ходять до школи, проводять свої дні, в основному, спілкуючись 

з дітьми свого віку. Але в школі дітей навчають не тільки читати й писати, але й 

дають уявлення про загально прийняті цінності. Школа являє собою 

суспільство в мініатюрі — саме тут відбувається формування особистості 

дитини та її поведінки. Освіта забезпечує спадкоємність та відтворення 

соціального досвіду. Саме у сфері освіти людина засвоює необхідні для 

соціальної практики знання, цінності, формує навички соціальних відносин. 

Сьогодні освіта є могутнім джерелом соціально-економічного, науково-

технічного, культурного розвитку суспільства. Вона є також сферою духовного 

росту людини. 

Отже, первинний аналіз наукової літератури свідчить, що, незважаючи на 

достатню кількість психолого-педагогічних досліджень з питань адаптації дітей 

раннього та молодшого шкільного віку, проблема позитивної соціалізації 

залишається актуальною. Це  вимагає  подальшого вивчення та сприянню 

покращення соціальної ситуації в закладах освіти.  
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ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Кирилюк Ю. О., студентка МТІ31  

факультет ДКМ РДГУ 

Орлов О. Г., викладач Рівненський державний  

гуманітарний університет 

 

Ефективна співпраця членів організації неможлива без усвідомлення 

ними спільних цілей і розуміння методів і засобів їх досягнення. Це 

забезпечується реалізацією функції планування, яка полягає у формуванні 

системи планів організації загалом і її структурних елементів. Вони охоплюють 

як стратегічні цілі та завдання, що відображають бачення вищим 
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менеджментом перспектив розвитку організації з огляду на її внутрішній 

потенціал та стан і тенденції зовнішнього середовища, так і середньо- та 

короткострокові плани, спрямовані на реалізацію обраної стратегії. 

Найдетальніше функція планування, її способи, методи, види, етапи 

досліджувалися науковцями у галузі менеджменту та економіки. Дослідження, 

в яких започатковано вирішення даного питання, показують, що вагомий 

внесок у розробку питань планування у сфері менеджменту зробили такі 

вітчизняні дослідники як Гуткевич С. О., Завадський Й. С., Кравчук І. І., 

Кузьмін О. Є., Дудар Т. Г., Мазаракі А. А., а також ці питання знайшли 

відображення в практичній діяльності зарубіжних вчених – А. Файоля, Ф. 

Тейлора, Г. Емерсона, Г. Форда, Т. Штерса, Р. Девіса. 

Планування є відправною ланкою в циклі управління. Воно визначає цілі 

організації і способи ї: досягнення, тобто відображає рівень осмисленості 

діяльності організації. Відомий американський фахівець в області управління І. 

Ансофф назвав планування проектуванням майбутнього і бажаних шляхів його 

досягнення, одним з найскладніших видів розумової діяльності, доступних 

людині. [3, с. 119] Термін «планування» (від лат. «рlanus» – рівний, плоский) в 

управлінському контексті означає створення, розробку задуму деякої 

діяльності, роботи на певний період, роботу із зазначенням її цілей, змісту, 

обсягу, послідовності та термінів, а часто і методів виконання. 

Завадський Й. С. пропонує визначення функції планування – вид 

управлінської діяльності, спрямований на визначення цілей і майбутнього стану 

організації, а також ресурсів, необхідних для їх досягнення. На основі 

розробленої системи планів здійснюється організація робіт, мотивація задіяного 

для їх виконання персоналу, контроль результатів та їх оцінка з точки зору 

досягнення планових показників[1, с. 53-54]. 

На думку Мазаракі А. А. планування – стрижнева частина всіх систем 

управління, процес, за допомогою якого система пристосовує свої ресурси до 

зміни зовнішніх і внутрішніх умов. Планування є необхідною умовою успішної 
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діяльності організації в майбутньому, це процес підготовки обгрунтованих 

перспективних рішень [2, с. 63]. 

Проаналізувавши вище наведені твердження, ми можемо дати власне 

визначення: планування як функція управління полягає у виборі оптимальної 

альтернативи поточного або перспективного розвитку об’єкта управління. Ця 

альтернатива повинна відповідати інтересам об’єкта управління, його 

можливостям (ресурсам) і бути розрахована на певний період часу, а також 

визначати основних осіб, відповідальних за виконання плану. Планування дає 

можливість взаємопов’язувати всі елементи управління як цілеспрямовану 

систему. 

Залежно від спрямованості та характеру завдань, що вирішуються, Г. 

Емерсон виділяє три види планування: стратегічне, тактичне та оперативне. [4, 

с. 83]. Давайте проаналізуємо їх детальніше. 

Стратегічне планування полягає здебільшого у визначенні головних цілей 

діяльності фірми та орієнтоване на визначення запланованих кінцевих 

результатів, при цьому враховуються способи і засоби досягнення поставлених 

цілей, а також забезпечення необхідними ресурсами. Стратегічне планування 

охоплює період в 5-10 років, впливає на функціонування всієї системи 

управління і має віддалені наслідки. 

На тактичному рівні загальні цілі конкретизуються на коротший період – 

2-5 років, і відповідно до поставлених завдань залучаються необхідні ресурси. 

Строк у 2-5 років зумовлений тим, що він співвідноситься із тривалістю 

проектування і освоєння нової техніки, технології, реконструкції і технічного 

переозброєння, вирішення масштабних задач по соціальному розвитку 

підприємства. 

Результати тактичного планування оформлюють, як правило, документом 

економічного і соціального розвитку підприємства. Плани реалізації 

конкретних підприємницьких проектів на тактичному рівні (плани 

реконструкції, впровадження нових технологій, створення підприємств і т.п.), 
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які вимагають залучення до цих процесів інвестицій, розробляють у формі 

бізнес-планів. 

Оперативне планування здійснюється на нижньому рівні організації – це 

планування конкретних дій на короткотривалий період. Суть оперативного 

планування полягає в детальній розробці планів підприємств та їхніх 

підрозділів (цехів, бригад, ферм, навіть робочих місць) на короткі проміжки 

часу — окремий виробничий період, місяць, декаду, робочий тиждень, добу, 

зміну. При цьому опрацювання планів органічно поєднується з вирішенням 

питань організації їх виконання та поточного регулювання. 

Характер і зміст планової діяльності в організації визначають принципи 

планування, дотримання яких сприяє ефективності роботи фірми. А. Файоль 

виділив 4 основних принципи планування: єдність, безперервність, гнучкість, 

точність. Значно пізніше американський учений Р. Акофф обґрунтував ще один 

ключовий принцип планування – принцип участі. Пропоную коротко 

розглянути основні принципи планування. 

Принцип єдності (холізму). Передбачає системний характер планування. 

Оскільки елементами планування в організації є окремі підрозділи, а значить, 

окремі частини процесу планування, то між ними має існувати взаємозв'язок. 

Принцип безперервності. Полягає в безперервності планування на 

підприємствах; у розроблені плани відповідно до результатів виконання 

попередніх планів і з урахуванням змін зовнішнього середовища оперативно 

вносять корективи. 

Принцип гнучкості. Пов'язаний з принципом безперервності. Суть його – 

у здатності планів і процесу планування змінювати свою спрямованість з 

огляду на непередбачені обставини. 

Принцип точності. Згідно з ним плани мають бути конкретизовані й 

деталізовані настільки, наскільки дозволяють зовнішні і внутрішні умови 

діяльності фірми. 

Принцип участі. Тісно пов'язаний із принципом єдності. Суть його 

полягає в участі кожного працівника організації в плановій діяльності 
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незалежно від посади і функції, яку він виконує. Переваги принципу участі в 

тому, що, по-перше, кожен учасник організації краще знатиме організацію; по-

друге, особиста участь у процесі планування сприяє тому, що плани організації 

стають особистими планами працівників і кожного з них з'являються чітко 

визначені мотиви до ефективної праці, зміцнюється командний дух в 

організації. 

Дотримання наведених принципів забезпечує формування осмисленої 

всіма працівниками цілісної і гнучкої системи планів організації, націленої на 

збереження і зміцнення її позицій у складному і мінливому зовнішньому 

середовищі. 

На підставі вище наведеного матеріалу можна зробити підсумок про те, 

що планування відіграє важливу роль в діяльності організації: виявляється в 

конкретизації цілей розвитку всієї організації, визначення господарських 

завдань, засобів їх досягнення, термінів і послідовності реалізації, виявлення 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, необхідних для вирішення 

поставлених завдань.  
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 Сучасний стан реалізації концепції нової української школи 

характеризується підвищенням статусу вчителя у соціумі. Це обумовлено 

новизною соціально-педагогічних його завдань, та ключовою роллю у 

досягненні стратегічних цілей щодо створення «простору освіти для сучасних 

українців». Згідно останніх наукових уявлень про нового – «вмотивованого 

кваліфікованого вчителя», йдеться про виключної ваги його здатності «стати 

провідником змін» [1, с.9]. Однією з таких змін виступає усвідомлення, з 

одного боку, учнівською молоддю значущості іншомовної компетентності для 

освіти впродовж життя, де базового значення нині набувають уроки іноземної 

мови, з іншого – особистісно-професійної відповідальності педагога, зокрема, 

який викладає іноземну мову вже в початковій ланці освіти, за успішне 

розв’язання у процесі навчання молодших школярів і новопосталих виховних 

завдань. З-поміж останніх загострюється значущість екологовиховного 

сегменту професійної діяльності вчителя іноземних мов.  

 Вивчення і аналіз наопрацювань дослідників проблематики професійної 

діяльності педагога, який здатний у процесі викладання, зокрема, іноземних 

мов, обирати відповідну стратегію (О.М.Вєтохов, І.А.Воробйова, 

Р.М.Гладушина, О.О.Заболотська, С.Ю.Ніколаєва та ін.), засвідчує про 

безсумнівні переваги позиційно-ситуативного підходу. Деталізуючи його 

своєрідність, В.В.Сериков стверджує: «орієнтація освіти на розвиток 

особистості передбачає особливий тип педагогічної діяльності. Її суть у тому, 

що педагог має справу зі специфічним видом досвіду, який необхідно 
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передавати вихованцеві, – з досвідом особистісної самоорганізації та зі 

специфічним педагогічним засобом формування цього досвіду – особистісно 

орієнтованою педагогічною ситуацією» [4, с.237]. Отож, дбаючи про успішний, 

і, водночас, результативний еколого-виховний вплив процесу вивчення 

іноземної мови, зокрема, сучасного молодшого школяра, доцільно все ж більше 

уваги приділяти у зазначеному ракурсі етапу університетської професійної 

підготовки майбутнього вчителя іноземних мов. Наприклад, за результатами 

проробленої нами аналітичної роботи щодо змістовно-методичних аспектів 

деяких підручників, за якими здійснюється фахова підготовка студентів, які у 

вищій школі набувають спеціальність вчителя іноземних мов, видається за 

можливе стверджувати про домінування в них спрямованості на розвиток 

практичних навичок усного і писемного мовлення в результаті оволодіння 

мовленнєвими зразками, що містять нові лексичні і граматичні явища. Якщо ж 

аналізувати спроможність між циклових зв’язків нормативних навчальних 

курсів, які має засвоїти майбутній вчитель (зокрема, англійської мови), то в 

досвіді Ізмаїльського державного університету звертається увага, наприклад, на 

інтегративному підході при конструюванні навчальних модулів як  

педагогічних, так і фахових курсів через ознайомлення студентів із 

конструктивними технологіями екологовиховної діяльності педагогів, що 

працюють із українськими канадцями [3, с.344]. 

 Для сучасної вітчизняної освітянської практики властивий підвищений 

попит на підготовку саме вчителів англійської мови, які були б здатні, 

наприклад, враховуючи вікову своєрідність дитини предшкільного і молодшого 

шкільного віку, успішно розв’язувати,  у тому числі й екологовиховні завдання 

через запровадження ігрових і сюжетних завдань на заняттях з англійської 

мови. Так, враховуючи, що англійська мова є другою за поширенням мовою у 

світі, то у контексті пріоритетів концепції нової української, як відомо, 

цілеспрямована перепідготовка відбувається нині 220 саме вчителів англійської 

мови, які у 2018 році викладатимуть у першому класі (відповідно 50 педагогів – 

німецької, французької), забезпечуючи мовні компетентності первачків. 
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Актуальність саме екологовиховної діяльності, як сегмента професійної роботи 

сучасного педагога, є незаперечною: за статистикою, нині щохвилини зникає на 

Землі два гектара лісу, щотижня – один вид рослин, а щороку – один вид 

тварин. Отож, особливої гостроти нині набуває думка А.Дістервега про те, що 

«вчитель має свідомо йти в ногу із сучасністю, пройматися та надихатися 

силами, які пробудилися в ній». Причому окреслений ракурс осмислення 

виховного потенціалу занять у межах предметної специфіки іноземних мов 

чітко простежується вже на етапі дошкільного дитинства. Так, згідно державної 

програми «Впевнений старт» передбачено, з одного боку, актуалізація 

екологічної проблематики через вивчення мовних аспектів на заняттях 

англійської мови в межах під групової роботи зі старшими дошкільниками, 

активне їх слухання та спілкування, само презентацію «Хочу сказати», а  з 

іншого – спрямування зусиль батьків щодо стимулювання пізнавально-

дослідницької діяльності дитини, її  роздумів та розповідей про природні 

скарби рідного краю, природоохоронну роботу тощо. Маємо зауважити, що 

саме інтерес виступає тим мотивом, що спонукає особистість до пізнавальної 

діяльності, що розгортається «переважно у внутрішньому плані» (К.Ізард, 

В.Морозов, Г.Щукіна). Сучасна психологія трактує інтерес як «інтелектуальну 

емоцію», що посідає проміжне місце в особистісних потребах; оскільки інтерес 

не є постійним, то принципово важливо, щоб особистість була залучена у 

діяльність, яку вона освоює. Отож, дбаючи про розвиток у молодших школярів 

інтересу до екологічної проблематики у процесі навчання англійської мови, 

важливо постійно спонукати їх до пізнання оточуючої дійсності, стимулюючи  

природозбережувальний інтерес. 

 Широко відомим у вітчизняних педагогічних інноваціях є досвід 

практиків у цьому відношенні. Причому йдеться про успішне розв’язання 

означеного завдання та основі ще й одночасного посилення інтересу дітей до 

вивчення англійської мови. Наприклад, через використання мультимедійного 

комплекту екологічно виховного змісту, спрямованого на засвоєння певної 

теми (зокрема, “Past Simple Tense”), карток-квіток з дієсловами, «чарівної 
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скриньки» завдань з екологічної проблематики, конвертів з індивідуальними 

завданнями (зокрема, учнів 4-го класу); йдеться й про організацію гри «Їдемо 

до лісу» (“Going to the Forest”), віртуальну «Подорож за місто» (“Travelling to 

the Countryside”), пальчикову гімнастику «Рибалимо» (“Catching a Fish”); 

конструктивним визнано досвід тих учителів англійської мови, які 

організовують відповідні соціокультурні дослідження [2]. 

 Отже активізація інтересу учнів до екологічної проблематики є не 

самоціллю, а шляхом збагачення виховних ресурсів навчання іноземної мови. 
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У зв’язку зі змінами в системі освіти України, які відбулися на порозі 

нового тисячоліття, найактуальнішим питанням на сьогоднішній день, згідно з 

Концепцією 12 – річної школи, стало питання всебічного розвитку дитячої 
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особистості, на основі реалізації її природних можливостей, врахування 

інтересів і потреб.  

Широкі можливості для розвитку розумових здібностей молодших 

школярів, а саме: сприймання, пам’яті, мислення, уяви та уявлення, волі, уваги, 

створює вивчення математики. Ця наука допомагає учням доказово міркувати 

та пояснювати свої дії, логічно мислити та знаходити вихід із будь-якої 

ситуації. Важко знайти таку галузь людської діяльності, де можна було б 

обійтися без математичних знань, причому з кожним роком діапазон їх 

практичних застосувань все збільшується. Зважаючи на те, що основною метою 

сучасної школи, як зазначає О. Я. Савченко, є підготовка учнів до життя, до 

суспільно – корисної праці, особливої ваги слід надавати тим питанням 

програми, з якими її вихованці не раз зустрічатимуться у своїй життєдіяльності, 

і одним з цих питань курсу математики є вивчення геометричного матеріалу.  

Вивчаючи геометрію, діти відволікаються від реальних об'єктів дійсності: 

серед усіх їх властивостей вони розглядають лише розмір, форму, положення 

предметів у просторі; вивчають абстрактні моделі будь-яких об'єктів. При 

цьому у них розвивається спостережливість, вміння порівнювати, аналізувати, 

абстрагуватися від конкретних властивостей предметів, класифікувати і 

об'єднувати геометричні фігури - все це дуже значимо для активності їх 

пізнавальної діяльності.  

Геометричний матеріал у початкових класах є складовою частиною курсу 

математики. Учні в процесі його вивчення: 

- накопичують запас геометричних представлень та понять; 

- знайомляться з деякими величинами (довжиною, периметром, 

площадью); 

- набути навички роботи з інструментами (лінійка, циркулем, угольником, 

транспортиром); 

- засвоюють геометричну термінологію. 

Вивчення елементів геометрії займає значне місце в програмі з 

математики в навчально-педагогічній системі і вивчається протягом всього 
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періоду початкового навчання. Як правило, окремі питання, що відносяться до 

теми, не виділяються в окремі блоки, а переплітаються з вивченням основного 

арифметичного  матеріалу. [1, c.359] 

Основними завданнями вивчення геометрії в початковій школі є: 

- уточнення та узагальнення геометричних представлень, отриманих в 

дошкільному віці; 

- збагачення геометричних представлень школярів, формування деяких 

основних геометричних понять (фігура, площинні і просторові фігури, основні 

види площинних та просторових фігур, їх  зв’язок між собою; 

- розвиток   просторого уявлення школьників; 

- підготовка до вивчення систематичного курсу геометрії у старших 

класах; 

Вирішення першої задачі, особливо на першій стадії навчання, 

передбачає уточнення термінології, якою користуються діти, а також 

усвідомлення ознак, що дозволяють віднести геометричні фігури до відповідної 

категорії. [2, c.66] 

Ще до школи практично всі діти знайомляться з такими геометричними 

фігурами, як круг, квадрат, трикутник, прямокутник, овал. З ними ж вони 

працюють і на уроках математики. 

В першому класі вивчаються такі поняття як точка, лінія, відрізок, 

прмінь, ломані лінії. Вводятся одиниці довжини: сантиметр, дециметр, метр. 

Діти в практичній діяльності, креслять та вимірюють відрізки, знайомляться з 

одиницями виміру довжини. Так само в 1 класі діти дізнаються, що таке кут, які 

бувають кути. Вчатися будувати прямі, тупі і острі кути. 

Знання, отримані в 1 класі, допомагають вивчити геометричний матеріал 

у наступному класі. Так при ознайомленні з видами трикутників, діти 

володіють поняттями прямокутного, 60водяться60нні та тупокутного 

трикутників. Розширюються геометричні знання про трикутниках 

60водяться60нні, 60водяться60нніх, різносторонніх. [3, c. 21) 
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Одною із важливих тем при вивченні геометричної матеріалу, є 

співвідношення одиниць довжини. На протязі всього курсу математики в 

початковій школі знання одиниць довжини та їх співвідношення необхідні для 

вирішення багатьох математичних і геометричних задач. Наприклад, при 

нахождении периметра многокутника.  

В 3 класі школярі володіють достатніми знаннями, щоб зрозуміти, що 

таке площа фігури. Діти вчаться порівнювати площу фігур. Вводиться одиниця 

виміру площі 1 кв. см. Виконавши практичну роботу, учням самостійно 

виводять формулу площі прямокутника. На подальших уроках 

систематизуються знання про одиниці виміру площі, складається відповідна 

таблиця. Продовжуючи вивчення геометрії, діти знайомляться з новою фігурою 

– кругом. Вчаться креслити круг з допомогою циркуля. Тут 61водяться такі 

поняття як окружність, центр окружності, радіус, діаметр. В 4 класі вводиться 

поняття об’єми геометричні тіла. Виконавши різні завдання, діти навчаються 

розрізняти площинні фігури та об’ємні тіла. Знакомляться з пірамідою, 

циліндром, конусом, призмою, кубом, шаром. Вводиться одиниця виміру 

об’єму: 1 куб. см. І формула визначення об’єму прямокутної призми. 

Особое зміст геометричної матеріалу, включеного в програму математики 

і реалізованого в системі, що ретельно вивчає вибрані завдання, спрямоване на 

формування достатньо повної системи геометричних представлень (що включає 

в себе зображення геометричних фігур, їх елементів, відносини між фігурами, 

їх елементами). [4, c. 22] 

На цій основі формуються просторові уявлення та площинні уявлення, 

розвивається знання і уміння учня, організована цілеспрямована робота з 

формування важливих практичних навичок. 
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У сучасній економіці менеджмент є однією з визначальних сфер життя 

суспільства, важливим фактором його економічного, політичного, культурного 

та соціального розвитку, є вирішальним у досягненні результативності й 

успішності проектної діяльності. У соціокультурній діяльності, яка спрямована 

на створення умов для найбільш повного розвитку, самоствердження і 

самореалізації особистості та групи у сфері дозвілля, більшість завдань 

розв'язуються на основі певних проектів із урахуванням часових, ресурсних і 

фінансових обмежень. Світовий досвід свідчить, що управління проектами, а 

саме їх планування у поєднанні з процесами регулювання і контролю, 

потребують фахівців зі спеціальною підготовкою, здатних вирішити поставлені 

завдання на рівні сучасних вимог з урахуванням соціокультурних особливостей 

кожної країни, специфічних проблем даного виду діяльності. Останнім часом 
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виникнення нової галузі науки – проектного менеджменту (або управління 

проектами) спричинило формування нової галузі психологічної науки – 

психології управління проектами. Це зумовлено тим, що проектна діяльність як 

визнана в усіх розвинутих країнах методологія інноваційно-інвестиційної 

діяльності, по суті є стратегічним інструментом розвитку менеджменту, а її 

цілісна концепція ґрунтується на взаємодії культурних, економічних, 

технологічних і соціально-психологічних аспектів.  

Психологічні питання управління є універсальними для будь-якої сфери 

професійної діяльності, оскільки об’єктом управління є людина, індивідуальні 

психологічні особливості якої залишаються постійними. Виникнення 

психології управління нерозривно пов'язано з появою Школи «людських 

відносин» (Е. Мейо, М. Фоллет, А. Маслоу, Ф. Герцберг й ін.). Серед багатьох 

передбачених за класичним підходом основних функцій менеджменту 

(Н. Fayol, Henri, 1949) в процесі управління проектами є керівництво командою 

залучених до виконання людей.  

Необхідність управління проектами (Н. Бушуєва, В. Тімофєєва, 

Г. Харазій, Ю. Ярошенко, Р. Ярошенко й ін.), а саме координації використання 

людських і матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу проекту за 

допомогою сучасних методів і технік управління для досягнення відповідного 

рівня прибутків учасників соціокультурного проекту, високої якості продукції, 

пов'язана з масовим зростанням масштабів і складності проектів, зростанням 

вимог до термінів їх здійснення, якості виконуваних робіт. 

Ефективність управлінської діяльності залежить від різних суб'єктивних 

чинників (В. Зазикін, А. Чернишев), зокрема знань, навичок, вмінь, 

управлінських здібностей, якостей керівника [2]. Серед 10 найактуальніших 

професійних навичок (щорічний Всесвітній економічний форум в Давосі, 

Швейцарія, 2016), необхідних для забезпечення ефективності управління 

проект-командою, суттєву роль відіграють такі: комплексне багаторівневе 

рішення проблем – здатність бачити суть проблем, засновуючись причиною, а 

не наслідком; володіння системним, цілісним підходом до вирішення будь-яких 
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проблем; уміння управляти людьми, а саме приймати головні рішення, 

мотивувати та заохочувати до плідної роботи співробітників, розв'язувати 

конфлікти всередині команди; взаємодія  як система зв'язків і взаємодій між 

індивідами, соціальними групами, сукупність усіх соціальних відносин 

безпосередніх чи опосередкованих, пасивних чи активних, постійних чи 

ситуативних; емоційний інтелект – здатність до розуміння та керування 

емоціями, намірами і мотивацією інших людей і власними; вміння проводити 

переговори є важливим для сучасної ділової людини, яка стикаючись з новими 

партнерами, колегами і знайомими, є посередником у досягненні визначеної 

мети, від чого залежить успіх компанії в цілому.  

Разом з тим, дослідники зазначають, що останнім часом у менеджменті, 

управлінні проектами все більше уваги приділяється командній діяльності 

персоналу організації. Причини зростання популярності команд пов'язані з 

глобальними економічними проблемами, передбачають зростання конкуренції, 

технологічні досягнення, необхідність вирішення складних проблем у 

максимально стислі терміни, плинність кадрів. Проте недоліками є висока 

концентрація фахівців на вузькому фронті робіт, підвищений фонд 

стимулювання й інтенсивний ритм роботи служб забезпечення, необхідність 

навчання і тренінгу членів команди, обмеженість розміру, можливість розпаду. 

У більшості сучасних праць, присвячених вивченню командних систем, 

моделей колективної поведінки та моделей групового управління 

розглядаються методичні підходи до загальних проблем управління командами, 

однак недостатньо висвітлені питання, пов'язані з ефективною діяльністю 

менеджерів у сфері управління проектними командами.  

Головним фактором успішності управління проектною діяльністю є 

націленість усієї команди на кінцевий результат, ініціатива та творчий підхід до 

вирішення завдань. Із позицій організаційно-психологічного клімату, 

ефективною визнають таку команду, в якій: неформальна атмосфера; завдання і 

рішення зрозумілі, обговорюються, усвідомлюються і виконуються; 

враховуються думки її членів; конфлікти й розбіжності наявні, але виявляються 
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і центруються навколо ідей та методів, а не особистостей тощо. Все це 

обумовлює визначальну роль менеджера в ефективному здійсненні управління 

проект-командною.  

Серед інших факторів успішної реалізації проекту, у контексті 

управлінської діяльності, також слід виокремити такі: наявність значущої у 

творчому, дослідницькому плані проблеми; добір найбільш ефективних 

технологій постановки мети; уміння керівника проекту ставити ключові та 

тематичні запитання; практична значущість очікуваних результатів (публікація, 

постер, альманах тощо); майстерність трансформаційного впливу: урахування 

впливу індивідуально-психологічних властивостей особистості (рівень 

самооцінки, тип темпераменту, індивідуальний стиль діяльності) на її зовнішні 

поведінкові прояви, найшвидша результативність при роботі з людьми, 

позитивний вплив на мислення та поведінку проектантів, мотивація на 

досягнення результату; оптимізовані мотиваційні (зовнішні, внутрішні, 

інтроективні, ідентифікаційні) чинники: свобода, самостійність, відсутність 

контролю, що розвиває у працівників відповідальність і підвищує ефективність 

роботи; сприятлива атмосфера довіри, врахування таких групових феноменів, 

як сумісність, спрацьованість, згуртованість; значущість виконуваної роботи; 

нові навички; матеріальне та технічне забезпечення, обладнане робоче місце. 

[3]. 

Разом з тим, слід враховувати, що для реалізації проектної діяльності, 

менеджеру слід сформувати проект-команду з такими характерними рисами
1
: 

автономність (функціонування незалежно від інших груп); контрольованість 

(регулювання поведінки своїх членів); гнучкість (характеризування діяльності 

використанням неформальних процедур, а не прив'язаністю до жорстко 

структурованих дій); гедонічний тон (почуття приємності і задоволення 

груповою діяльністю); гомогенність (подібність характеристик членів 

команди); інтимність (обізнаність членів команди з особистих деталей життя 

інших членів групи); утягнутість (присвячення власного часу і зусиль 

                                                             
1 Відповідно до класифікації параметрів малої групи (Дж. Хемпфіл, І. Весті). 
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діяльності групи); доступність (відкритість доступу до членства в команді); 

значущість команди для її членів; цілеспрямованість (зорієнтованість 

діяльності на досягнення однієї мети, що є ясною й визначеною для всіх 

членів); розмір (кількість членів у команді); стабільність (збереження групою 

суттєвих ознак протягом певного періоду); стратифікованість (включення 

членів у статусну ієрархію проект-групи); згуртованість (дії як єдине ціле). 

Не викликає жодних сумнівів, що успішність проектної діяльності 

обумовлена ефективними засобами і методами управління, зокрема проект-

командою, критеріями сформованості якої є: визначені напрям і спрямованість 

діяльності групи; ступінь її вимогливості до своїх членів; високий ступінь 

самостійності та ініціативності; організаційна єдність (наявність авторитетного 

й повноцінного центру – активу, ділова й особистісна взаємодія членів групи, 

ступінь їхньої самостійності у прийнятті рішень тощо); психологічна єдність, 

згуртованість (інтелектуальна, емоційна, вольова, ціннісно-орієнтаційна); 

підготовленість групи (досвід спільної діяльності, високий рівень знань, умінь і 

навичок); колективістське самовизначення (керованість у вчинках окремого 

суб'єкта моральними цінностями та нормами групи); емоційна ідентифікація 

(ототожнення себе з іншими членами групи); еталонність у сприйманні групи її 

членами (колектив - зразок, близький до еталону).  

Отже, швидкоплинність соціального прогресу, динамічні зміни 

суспільства в усіх сферах зумовлюють домінування такої провідної форми 

менеджменту в соціокультурній сфері, як проектна діяльність з максимально 

можливою ефективністю при заданих обмеженнях щодо часу, ресурсів і якості 

кінцевих результатів. Формування і розвиток управлінських знань, навичок, 

вмінь і якостей менеджера, а також його обізнаність щодо соціально-

психологічних факторів оптимального функціонування проект-команди, 

полягає в основі професійного становлення і реалізації менеджера в 

управлінській діяльності, а також є визначальним фактором успішності 

проектної діяльності.  
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Роль сортових особливостей  у формуванні продуктивності та якості 

насіння соняшнику в умовах північної частини Степу України 
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Основою розвитку  економіки  України є підвищення якості та 

конкурентоспроможності вітчизняної агропромислової продукції, що 

сприятиме входженню України у європейський та світовий простір. Останнім 

часом в умовах Степу України значно збільшуються площі та урожайність 

олійних культур. Декілька років тому такі високі показники були недосяжними. 

У майбутній перспективі змін у виробництві олійного насіння не 

передбачатиметься, але можливе незначне зменшення виробництва ріпаку й 
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соняшнику та зростання сої. Причиною підвищення виробництва соняшнику 

стало те, що можливості вітчизняних переробників збільшуються з кожним 

роком. Тому конкуренція на внутрішньому сировинному ринку загостриться. 

Такий розвиток подій призведе до подорожчання продукції, але рівень цін 

залежить від ситуації на світовому ринку [1,2].  

Позитивний рівень рентабельності та приємна цінна стимулюють аграріїв 

до вирощування соняшнику. Також необхідно дотримуватися агротехнічних 

вимог, що сприятиме підвищенню врожайності та якості продукції[3]. 

Завдання наших досліджень полягало у визначенні індивідуальної  

продуктивності рослин, врожайності та показників якості середньостиглих 

гібридів соняшнику в умовах Степу України з метою визначення їх сортових 

особливостей та формування максимальної продуктивності рослин. 

Напротязі 2016-2017 р.р. були проводені дослідження з гібридами 

соняшнику: НК Конді, НК Бріо та НК Неома, занесених до Державного реєстру 

сортів рослин придатних для поширення в Україні. Ґрунт дослідних ділянок 

представлений чорноземом звичайним малогумусним середньосуглинковим на 

лесі. Вміст гумусу в  орному шарі грунту становить 3,6.  В цілому,  погодні 

умови у роки досліджень були  задовільними для росту і розвитку рослин 

соняшнику. Облікова площа досліджуваних ділянок становила 50,4 м
2
, 

повторення – триразове.  Попередник соняшнику – пшениця озима. Густота 

стояння рослин – 45 тис/га. Агротехніка в дослідах загальноприйнята для зони 

Степу. При проведенні досліджень користувалися загальноприйнятими 

методиками та рекомендаціями.        

Як показують результати досліджень параметри площі листкової поверхні 

значно залежали від погодних та агротехнічних  умов, і в меншій мірі від 

особливостей гібридів. Згідно отриманих даних площа листкової поверхні 

складала у гібрида НК Конді -21,8 тис. м
2
 /га , НК Бріо -  22,4 тис. м

2
/га та НК 

Неома -  22,9 тис. м
2 
/га.  

Крім того досліджували розвиток генеративних органів рослин соняшнику. 

Найбільший діаметр кошика формував гібрид НК Неома – 19,3 см, дещо 
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менший розмір суцвіття було зафіксовано у гібриду НК Конді – 18,9 см. 

Мінімальний діаметр кошика – 18,4 см  виявлено на ділянках, де вирощували 

гібрид НК Бріо. 

Таблиця 1 

Елементи структури урожайності досліджуваних гібридів соняшнику 

(середнє за 2016 – 2017 р.р.) 

Гібрид Діаметр 

кошика, 

см 

Кількість 

насінин у 

кошику, 

см 

Коефіцієнт 

насіннє-

утворення, 

% 

Вага 

насіння з 

кошика, 

г 

Маса 

тисячі 

насінин, 

г 

Урожай- 

ність, 

т/га 

НК Бріо 18,4 921 83,8 63,5 69,0 2,56 

НК 

Конді 

18,9 942 81,7 67,0 72,1 2,71 

НК 

Неома 

19,3 956 80,9 64,3 67,3 2,59 

     НІР0,95                                                                                                                                                                                                0,08 

Серед досліджуваних гібридів найбільшу кількість насіння в кошику було 

сформовано у гібрида НК Неома – 956 штук, а у варіантах де вирощували 

гібриди НК Конді та НК Бріо сформувалось 942 штук та 921 штук насінин 

відповідно. Також визначали коефіцієнт насіннєутворення – співвідношення 

фактичної кількості насіння з кошика до кількості квіток у ньому. Встановлено 

його варіювання в межах 80,9 – 83,8%. Найвищим цей показник був у гібрида 

НК Бріо. 

Маса насіння з одного кошика найвищою  була у гібрида НК Конді - 67,0. 

Маса тисячі насінин коливалась від 67,3 г (гібрид НК Неома) до 72,1 г (гібрид 

НК Конді). 

Урожайність досліджуваних гібридів була порівняно високою та 

економічно виправданою. Найвищу врожайність сформував гібрид НК Конді – 
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2,71 т/га. Гібриди НК Неома та НК Бріо сформували нижчій урожай на 5,0% та 

6,0 % відповідно. Також високими були показники олійності гібридів, вони 

коливались в межах 48,7 % (НК Неома) – 49,9 % (НК Бріо).   
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ІНСТРУМЕНТИ ІСЛАМСЬКОГО БАНКІНГУ 
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Одним з інститутів господарської системи ісламу є ісламські банки. Це 

особлива форма організації фінансового бізнесу, де послуги надаються 

клієнтам на безвідсотковій основі. У період з 2000 по 2016 р. капітал 

ісламських банків збільшився з 200 млрд дол. до 2,2 трлн дол., і очікується, що 

до 2022 р. сягне рівня 3,8 трлн дол. [1]. 
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Ісламську банківську систему складають: 

- повноцінні ісламські банки; 

- «ісламські вікна» (допоміжні банківські підрозділи) звичайних банків. 

Відповідно до норм шаріату організація ісламської фінансової діяльності 

будується на базі таких принципів, як заборона на відсоткове кредитування; 

поділ ризиків зі своїми клієнтами; заборона на фінансування проектів, 

пов'язаних із забороненими видами діяльності (зброя, тютюн, алкоголь, 

розвиток азартних ігор); відсутність інвестування в високоризикові похідні 

фінансові інструменти і спекулятивні операції; визначеність умов контракту 

щодо товару, термінів і винагороди. З використанням цих принципів ісламські 

банки пропонують різні форми ісламського фінансування, що є на сьогоднішній 

день основою операційної та інвестиційної діяльності ісламських банків. 

- Мудараба (довірче фінансування) – фінансування на основі пайової 

участі в сукупному прибутку, отриманому від реалізованого інвестиційного 

проекту. У цьому виді контракту банк, будучи власником капіталу, довіряє свої 

кошти підприємцю (мударібу) для реалізації інвестиційного проекту. Після 

завершення проекту отриманий дохід від інвестованих коштів розподіляється 

між банком і підприємцем у відповідності з початковою угодою. Як правило, в 

контракті вказується не конкретна грошова сума, а пропорція, за якою буде 

поділений прибуток. Пропорції розподілу прибутку залежать від терміну 

вкладу. Мудараба може бути використана при наданні синдикованих кредитів. 

- Мушарака (партнерство) являє собою спільний інвестиційний проект 

банку і підприємця, при якому укладається договір про партнерство, відповідно 

до якого сторони спільно фінансують проект. Зазвичай весь прибуток ділиться 

між сторонами у заздалегідь обумовлених частках. Збитки підлягають 

розподілу виключно пропорційно внеску в капітал [3]. На відміну від мудараби 

мушарака являє собою договір, за яким управління інвестиційним проектом 

може здійснюватися як усіма сторонами, так і однією із сторін. Це дозволяє 

подолати інформаційну асиметрію і супутні моральні ризики, характерні для 

договору мудараби. 
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- Мурабаха – договір купівлі-продажу товарів, що укладається між 

банком і покупцем за заздалегідь обумовленою ціною. Фактично, банк 

здійснює торгове фінансування. Банк в цьому випадку купує товар (сировину, 

комплектуючі деталі, пакет акцій тощо) за свій рахунок і на своє ім'я, стаючи 

його власником, а потім перепродає товар покупцеві, отримуючи прибуток від 

реалізації товару. Після підписання контракту банк зобов'язується надати 

клієнту товар, при цьому дата і місце одержання товару обумовлюються 

заздалегідь. До того моменту, як товар отримано клієнтом, всі ризики, що 

пов'язані з можливим браком або ушкодженням товару, несе банк. 

Механізм фінансування на основі мурабаха в даний час переважає в 

структурі портфелів ісламських банків в усіх регіонах [2]. Договір мурабахи 

банки застосовують для купівлі сировини, устаткування, будівель, землі, 

активів у третіх осіб і перепродажу їх клієнту, але вже за вищою ціною, раніше 

обумовленою договором. 

- Салам, або бай ас-салам – договір купівлі-продажу товарів з 

відстроченою поставкою проти готівкового платежу і зі заздалегідь 

обумовленою вартістю товару, який продавець (банк) зобов'язується поставити 

покупцеві. По суті, договір салам є авансовою формою фінансування, в якій 

одна сторона (банк) виступає замовником, а інша сторона – виконавцем 

(підрядником). За своєю правовою природою він близький до договору 

контрактації. На основі договору бай ас-салам банк кредитує виконавця, і на 

останнього накладається боргове зобов'язання, що вважається виконаним після 

передачі банку виготовленого товару. 

- Істісна – банківський продукт, який був створений для фінансування 

масштабних і тривалих проектів. Відмінність контракту істісна від контракту 

салам полягає в тому, що постачальником товару є вже не клієнт, а 

безпосередньо банк, а плата за товар надається не у вигляді одноразової 

виплати до отримання покупцем товару, а поетапно, по мірі виконання роботи 

виробником товару. Особливістю цього виду ісламського фінансування є 
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складення графіку виконання робіт і його неухильне дотримання в ході 

реалізації. 

- Іджара (лізинг) – договір, що є аналогом лізингу в традиційній 

фінансовій системі. За умовами даного договору одна сторона – банк 

(лізингодавець) – набуває і здає в оренду майно іншій стороні 

(лізингоодержувачу) на визначений строк, протягом якого лізингоотримувач 

сплачує банку винагороду у вигляді платежів, розмір яких узгоджується 

заздалегідь [3]. Відмінністю іджара від традиційного фінансового лізингу є 

постійний підвищений ризик, який фінансова організація бере на себе відносно 

майна. 

- Кард хасан (безвідсоткова позика). Договір кард хасан в операціях 

ісламських банків виконує швидше релігійну, ніж економічну функцію. Дану 

форму фінансування можна розглядати як матеріальну допомогу на поворотній 

основі, яка може надаватися приватним особам для різних цілей – отримання 

освіти, одруження або для надання можливості торговцям і ремісникам 

відкрити свою справу. Система безвідсоткового кредитування поширюється 

також і на підприємства, яким банки видають короткострокові кредити, що є 

запобіжним заходом відтоку клієнтів до традиційних банків. Ісламський банк 

надає кредити кард хасан з урахуванням їх рентабельності і тільки тим 

підприємствам, які протягом довгого періоду і у великих обсягах здійснювали 

операції через цей банк [3]. 

За статистикою, більше 75% фінансування, що пропонується ісламськими 

банками у всьому світі, здійснюється у формі мурабаха. На другому місці 

лізинг (іджара) – близько 11%. Частки договорів на основі розподілу прибутку 

(мушарака і мудараба) знаходяться на рівні трохи більше 4 і 1% відповідно. 

Частка договорів кард хасан становить всього 1%. В цілому ісламські 

банківські продукти на основі розподілу прибутку складають менше 8% від 

загального обсягу ісламського фінансування в усьому світі [2]. 

Таким чином, в ісламській фінансовій системі існує значна кількість 

інструментів, що є аналогами контрактів у традиційній фінансовій системі, але 
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з урахуванням особливостей ісламської культури та норм шаріату. Ісламські 

фінансові продукти не суперечить шаріату і в той же час дозволяють ісламській 

економіці швидко розвиватись в сучасних ринкових умовах. 

Серед кола ісламських фінансових інститутів найбільш швидко 

поширюються та динамічно розвиваються ісламські банки. Дані інституті 

ісламської фінансової системи швидко поширюються не лише в 

мусульманських країнах, але й в не мусульманських, де частка 

мусульманського населення є досить високою. 
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Перші згадування про проведення опитувань належать до часів 

Стародавнього світу. Зазвичай, вони пов’язані зі встановленням кількості 
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населення, здатного носити зброю та сплачувати податки. Становлення 

опитування як наукового методу здобуття інформації припадає на кінець XIX 

ст. Саме в цей період відбуваються масові переписи населення, ведуть облік 

урожаїв, худоби, землі, засобів виробництва, збирають інформацію з моральної 

статистики тощо. Одним з основних типів опитувальних методів є анкетне 

опитування (анкетування), яке найчастіше застосовують для історико–

краєзнавчих досліджень. 

Анкетне опитування – метод здобуття інформації, за яким спілкування 

між дослідником і респондентом відбувається за допомогою анкети. Анкета, 

тобто основний документ в анкетному опитуванні – це впорядкований певним 

способом перелік питань, за допомогою яких збирають первинну інформацію. 

Як наголошують фахівці, побудова анкети потребує особливого мистецтва від 

дослідників. Логіка поставлених у ній запитань має відповідати головним цілям 

дослідження та слугувати зібранню тієї інформації, що перевіряє гіпотези, 

висунуті програмою дослідження [6].  

Виділяють такі різновиди анкетного опитування: 

- індивідуальне анкетування – вид анкетування, що не передбачає 

спільності місця та часу при заповненні анкети для всієї сукупності 

респондентів;  

- групове анкетування – вид анкетування, за яким група людей, зібрана в 

одному приміщенні, одночасно заповнює анкети; 

- поштове анкетування – вид анкетування, який передбачає 

розповсюдження анкети поштою та очікування її повернення після заповнення 

респондентом;  

- пресове анкетування (в ЗМІ) – вид анкетування, що адресується 

специфічному контингенту: читачам газети, слухачам радіо, телеглядачам; 

- експертне анкетування – вид анкетування спеціалістів-фахівців з 

проблеми, що є предметом вивчення. 

Процесу складання анкети має передувати етап ґрунтовного вивчення 

наукової літератури з досліджуваної проблеми. Існують також окремі правила, 
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методичні вимоги щодо послідовності питань в анкеті, а також організаційно-

технічні процедури проведення анкетування.  

Основні етапи анкетного опитування: а) підготовчий етап – розробка 

програми опитування, складання анкети, її тиражування, вироблення інструкцій 

для анкетерів і респондентів тощо; б) оперативний етап – безпосереднє 

анкетуванням респондентів; в) підсумковий етап – обробка та аналіз 

анкетування [2, с.68].  

Створенню анкети передує довга копітка розробка програми дослідження 

у зв’язку з тим, що в анкету закладено гіпотези, сформульовані завдання, котрі 

потрібно вирішити, проводячи історико-краєзнавче дослідження. Перекласти 

мову науки на запитання до респондентів – процедура складна, але необхідна. 

Існує відмінність між науковими термінами й буденною мовою, тому деякі 

поняття звичайні люди і науковці можуть трактувати по-різному. Анкета 

починається зі вступної частини – звернення до респондента. У ньому 

визначають мету дослідження, спосіб заповнення анкети. Далі подано основну 

частину анкети з блоками запитань до опитуваних, а третя частина – 

«паспортичка», тобто демографічні відомості про опитуваних (може 

виноситися на початок). 

Структура та послідовність запитань в анкеті передбачає розвиток 

комунікації дослідника з респондентом: завоювання довіри, пробудження 

зацікавленості, бажання продовжити бесіду та ін. Питання треба формулювати 

максимально конкретно та точно, не допускати неясності й неоднозначності. 

Усі запитання поділяють на два основні типи: відкриті та закриті. Відкриті 

запитання – це ті, щодо яких дослідник не пропонує респондентові переліку 

підготованих відповідей, а залишає місце для відповідей у довільній формі. 

Ознайомлення з відповідями на відкриті запитання дають можливість 

соціологові відчути проблеми людей, що стоять за цифрами звіту. Однак досвід 

показує, що на відкриті запитання відповідає лише третина респондентів, при 

цьому відповіді чи надто стереотипні, чи дуже конкретні, малоінформативні. 

Окрім цього, такі запитання важко обробляти. Закриті запитання – це ті, в яких 
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після тексту запитання пропонується перелік відповідей. Досить часто під час 

формування переліку відповідей трапляються логічні помилки – порушення 

принципу відповідності запитання та відповідей. Це відбувається тоді, коли 

варіанти відповідей не відповідають ключовому слову запитання і є варіантами 

відповідей на інше запитання. 

Правила формулювання питань анкети: 

- однозначність – однакове розуміння змісту запитання респондентами. 

Дуже важливим є визначеність понять та їхня конкретність. Іноді запитання 

анкети містять у собі два, а то й більше запитань, що є недоцільним і заважає 

отримати об’єктивну інформацію;  

- стислість – досвід проведення досліджень свідчить, що чим довше 

запитання, тим важче респондентові зрозуміти його зміст. Якщо запитання 

довге, то поки респондент дочитає його до кінця, він забуде початок;  

- валідність – міра відповідності запитання анкети проблемі, яку 

вивчають. Запитання можуть бути прямі та непрямі. Валідність запитання 

визначається точністю переведення показника в запитання. Відомо, що добре 

опрацьована анкета може бути заповнена не більше, ніж за півгодини. За 

більший проміжок часу настає психологічна втома й увага щодо анкети 

знижується. Іншим типом опитування є інтерв’ю [1, с.216].  

Отже, анкетне опитування є одним із важливих методів краєзнавчих 

досліджень, без якого важко обійтися для дослідження рідного краю. 
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Час не стоїть на місці, кожного дня змінюється всесвіт, соціум, а в ньому і 

кожен з нас. На данай час, як і багато років поспіль однією з актуальних та мало 

вивчених тем залишається питання, хто такий лідер, як його виховувати? Ще в 

1948 році фахівець світового рівня в галузі досліджень лідерства Р.М. Стогділл, 

стверджував , що лідер - це людина, яка береться за справу сама або розподіляє 

завдання між членами групи так, щоб кожен з них міг виявити ініціативу. Це 

людина, яка бачить конкретну мету та шляхи її досягнення, а також має досить 

сил і можливостей це зробити. 
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Кожен  батько чи мати мріють, щоб їх донька або син став лідером, але 

всім відомо, для того щоб стати лідером треба прикласти багато зусиль. Над 

цим  батьки замислюються, ще до народження дитини, але варто розуміти, що 

навіть коли в малечі закладені лідерські якості, без належного професійного 

супроводу батьків , вони не розкриються та не проявляться в достатній мірі. 

Правильне виховання у родині - необхідна умова успішного виховання дитини-

лідера, тому педагоги починаючи ще  з ДНЗ повинні мати тісний зв’язок з 

батьками.  Співпраця батьків з вихователями дошкільного закладу це дуже 

важлива і корисна справа насамперед для дитини, для її саморозвитку,тому що 

це ключ до успіху лідера. Перш за все, варто розуміти хто такий лідер і якими 

якостями він наділений? Лідер — той, хто веде; перший, що йде попереді.  

Кожен лідер володіє такими рисами як: ініціативність, чутливість до 

проблем оточуючих, швидко пристосовується до різного роду змін, веде за 

собою, користується повагою та довірою оточуючих. Ці та інші якості 

дозволяють йому «керувати», «направляти в потрібному йому руслі», 

«домінувати», «вести за собою» так, щоб оточуючі самі виявляли бажання йти 

за ним.  

Задача батьків у вихованні лідера полягає в чіткому розмежуванні 

дозволеного та поясненням дитині свого рішення.  Не з простих задач є  вміння 

доступно пояснити своєму чаду – хто такий лідер, ступінь відповідальності яку 

він приймає на себе, для досягнення поставленої мети, якою є – підвищення 

обізнаності батьків про лідерство, та розумні важелі впливу на дитину, для 

закладання з раннього віку в ній лідерських якостей.  

Є багато факторів на які батькам варто звернути увагу з самого раннього 

віку. Трапляється так, що  затьмарені любов’ю батьки не в змозі розрізнити, що 

свавілля, упертість, агресія - не є проявами лідерських якостей.  Чим швидше 

батьки зрозуміють, прогалини в своєму вихованні по відношенню до дитини, 

тим краще буде їх нащадку.  Прояви невихованості з’являються лише там, де 

маленька людина росте як бур’ян – ніхто ні до чого її не закликає, для неї не 
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має нічого в житті привабливого, вона ні до чого не прагне.   У такій атмосфері 

не може йти мова про лідерство.   

Лідерські якості проявляються у дітей в ранньому дошкільному віці, тому 

так важливо вистроїти правильний алгоритм виховання «дитини-лідера». Цього 

не можливо досягти без взаєморозуміння між батьками та вихователем.  Варто 

зауважити, що дома з  «дитиною-лідером» потрібно шукати компроміс, уникати 

ситуацій при яких вона буде почувати себе подавленою та перебувати в статусі 

програшу. Важливо зберегти ту тонку грань взаєморозуміння між дитиною та 

батьками, аргументуючи свої рішення чи вчинки таким чином щоб малюк 

приймав участь в дискусії та мав  можливість наводити свої аргументи, 

відстоювати свою думку, прикінцеве рішення повинно влаштовувати обидві 

сторони.   

Для всебічного вивчення поставленого питання хто такий лідер, як його 

виховувати? з батьками були проведені різні напрямки роботи: першочерговим 

завданням було встановлення контакту між батьками та вихователем, для 

пізнання  особливостей сім'ї; проведено анкетування, яке виявило самоосвіту та  

самопізнання в напрямку висвітлення  лідерських якостей дитини; допомога 

батькам у виборі правильних методів впливу на поведінку при різних 

ситуаціях, як індивідуально так і колективно; запропоновані ігри для 

подальшого розкриття лідерських якостей. 

 Багато  психологів вказують на декілька факторів , які прогнозують успіх 

дітей - Американські дослідники з Університету штату Пенсільванія 

досліджували дітей від дитячого садка до 25 років і виявили великий зв’язок, 

який мав в житті дітей, ті соціальні навички, які були закладені в дошкільному 

віці мали великий успіх у дорослому житті. Тобто ті діти, що мали 

взаємозв’язок з однолітками ще з дитячого садка, та змогли бути корисні для 

інших, розуміти їх допомагати, підштовхувати самостійно вирішувати 

проблеми, мали частіший успіх при вступі до середніх та вищих закладів  на 

відміну від тих, у яких були обмежені соціальні навички.Тому на вихователів 

дитячого садка покладена велика відповідальність щоб допомагати дітям 
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розвивати  соціальні і емоційні навики, це одна  із найважливіших речей, яку 

ми повинні зробити  для того, щоб підготувати їх разом з батьками  до 

майбутнього дорослого життя. 

 Для цього був використаний діагностичний напрямок. Метою якого було 

створення умов  вивчення батьками самих себе, своєї сім’ї, своїх стосунків з 

оточуючими, укладів сімей, своїх знань із питань виховання дітей. Ця робота в 

межах діагностичного напрямку починається,  як тільки батьки переступили 

поріг дитячого садка. Через - співбесіди, індивідуальні бесіди, анкетування. 

Самосвітній напрямок спрямований на зацікавленості дитячого садочку на 

зміну інтересів установи до навчально - виховного процесу,  на зацікавленість 

до створення умов довіри, впровадження клімату теплого, сімейного 

перебування, об’єднанням  не тільки вихованців групи в колектив однодумців, 

а й  батьків для створення колективу союзників.  

 Метою цього напрямку було встановлення тісного зв’язку 

взаєморозуміння та довіри між дітьми, батькам та вихователем і не допускати 

почуття та прояви відчуження в новоутворених стосунках,  підвищити у батьків 

рівень культури. 

Вище зазначений напрямок впроваджувався через : 

- надання індивідуальних роз'яснень батькам щодо володіння собою та 

поведінкою малюка; 

- донесення до батьків важливість своєї впевненості, мудрості  та силах  

при вихованні; 

- збагаченням знань науково доступними методами з питань виховання ; 

встановлення контакту у спілкуванні батьків з дитиною. 

 Для якісної та об’єктивної оцінки стану відносин між батьками та 

вихованцями:  вивчалась індивідуальні особливості  кожного члена сім’ї,  

створювались умови для налагодження контакту у сім’ях, які потребували 

корегування відносин. Варто розуміти, що виховання потребує витримки та 

наполегливості, як зі сторони батьків так і з боку дошкільного закладу, а 

виховання дитини-лідера тим паче. Аналізуючи  роботу в цій галузі таких 
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вчених як: Л.С.Сухарева, М. Я. Хромей, батькам було вказано на ключові 

аспекти для підтримки позитивного мікроклімату в сім’ї: 

- обговорювати існуючі проблем в сім’ї та спільно шукати шляхи їх 

вирішення; 

- користуватися  педагогічною консультацією; 

- вирішувати нагальні сімейні проблеми при вихованні дитини шляхом 

впровадження наукових порад та дослідів; 

- створити умови для колективізації дитини в суспільстві. 

В підсумку вище викладеного, хочеться підкреслити важливість 

правильної організації роботи з батьками, опрацювавши низку ситуацій, подій, 

проблем їм було вказано на сильні та слабкі сторони у вихованні дитини,  

розкритий потенціал кожного малюка.  

 В процесі проведеної роботи було виявлено, що батьки  стикаються з 

труднощами  в процесі виховання. Тому їм необхідна допомога вихователів 

щодо підвищення їх педагогічної культури, найважливішою складової якої є 

певні знання про вікові особливості дитини з лідерськими якостями, зміст і 

методи її виховання Для взаєморозуміння дітей з батьками та підвищення 

лідерських якостей у дітей,  аналізуючи  роботу в цій галузі таких вчених як: 

Л.С.Сухарева, М. Я.  Хромей, батькам було надано наступні рекомендації: 

- Долучатися до процесу гри з дитиною; 

- Поважати її думку своєї дитини; 

- Розмовляти з дитиною, як з дорослою;                                                                              

- Надмірна опіка  шкодить вашої дитині, не плутайте  любов і опіку.   

- Пам’ятати, який приклад Ви даєте своїй дитині; 

- Не надавайте малюкам надмірної свободи, це шкодить їм; 

- Ніколи не погрожуйте дітям,будьте терплячими; 

- Не забувайте про  атмосферу рівноправності; 

-Підтримуйте свою дитину; 

- Не руйнуйте у дитині психологічне здоров’я. 
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 Варто відмітити,  що задіяв всі  методичні методи та прийоми, як з дітьми 

так і батьками отриманий результат дозволяє зробити висновок, що 

порозуміння та співпраця  дітей батьків та  вихователя, а згодом вчителя  

принесуть великі плоди лідерських якостей у дітей, якщо почати у ранньому 

дитинстві тоді спільними зусиллями ми виховаємо в дитині лідерські якості, а 

не самозакоханого задаваку. 

  Кажучи про лідерські якості, не йде мова про людину з великим 

матеріальним благополуччям,  а наголошується на важливості правильного 

виховування з першого дня життя, закладання певних навичок та 

загартовування характеру, які в майбутньому проявлять себе для досягнення 

поставленої мети. Діти виховані під спільним, пильним супроводом батьків та 

вихователів, частіше в житті досягають великих успіхів та досягнень. 

Експериментальна робота проводилась на базі КЗ ДНЗ «Дзвіночок» м. 

Білгорода-Дністровського. 
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Інформація - спосіб професійного самовдосконалення 

 

Макаревич І.М., к. пед. н.,  

викладач кафедри географії  

та методики  її навчання Уманського  

державного педагогічного університету  

імені Павла Тичини. 

м. Умань,Україна 

 

Інформація як відображення дійсності, що є неоднорідною, постає 

предметом взаємодії між людьми, здобувається в процесі діяльності, сприяючи 

особистісному розвиткові кожного члена суспільства; інформаційна діяльність, 

що пов’язана з процесами отримання, перетворення, нагромадження, 

зберігання, передавання та подання певних даних; інформаційні технології – 

методи й засоби формування та застосування навчально-інформаційних потоків 

у системі освіти – робота з інформацією, інформатика та комунікація; 

компетентність як наявність знань для успішної діяльності, розуміння цих 

знань для практики, набір операційних умінь, володіння алгоритмами 

розв’язання задач, здатність творчо підходити до професійної діяльності.  

Інформаційна компетентність як спосіб професійного самовдосконалення, 

більш високого рівня професіоналізму, спрямованого на засвоєння, передання й 

генералізацію інформації та застосування інформаційних технологій 

присвячено праці науковців і дослідників (Т. Бабенко, Н. Баловсяк, 

О. Буйницька, К. Данн, М. Жалдак, Я. Карлінська, О. Кізік, Е. Клюг, С. Курзон, 

О. Лєбєдєва, Л. Марцева, Ю. Машбиць, В. Недбай, В. Самойленко, Г. Селевко, 

Л. Шевчук та ін.). 

Аналіз психолого-педагогічної й методичної літератури дозволив 

розглянути інформаційну компетентність майбутнього вчителя географії як 

здатність на основі знань, навичок, умінь, наявної мотивації щодо оволодіння й 
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критичного ставлення осягати сутність географічної інформації та 

інформаційних процесів, їхнє значення в пізнанні довкілля й соціальній 

діяльності людини, усвідомлювати проблеми пошуку та розуміти роль 

сучасних інформаційних технологій для розвитку географічної освіти. 

Формування інформаційної компетентності майбутнього вчителя 

географії визначено як оволодіння студентами-географами (на основі розвитку 

індивідуальних характеристик особистості) здатністю ефективно здобувати, 

осмислювати й у подальшому використовувати в навчальному процесі 

географічну інформацію, сучасні інформаційні технології, що призводить до 

оволодіння інформаційною культурою, інформаційною грамотністю та 

вміннями роботи з інформацією. 

Опираючись на наявні дефініції та основні положення діяльнісного, 

особистісного, аксіологічного, компетентнісного підходів до професійної 

підготовки майбутнього вчителя географії в цілому та до формування його 

інформаційної компетентності (допускаючи й інші важливі підходи), окреслено 

напрями набуття майбутнім учителем географії кожної з компетенцій 

інформаційної компетентності у співвідношенні з освітніми галузями та з 

навчальними дисциплінами, відбір змісту кожної з них, контроль за процесом 

формування та визначення рівнів їхньої сформованості. У складі інформаційної 

компетентності виокремлено мотиваційний, когнітивний й діяльнісний 

компоненти, що співвідносні з компетенцією інформаційної культури, 

компетенцією інформаційної грамотності та компетенцією роботи з 

інформацією, як новоутвореннями, що відображають її зміст і вирізняються 

повнотою, міцністю, дієвістю, функціональністю знань, умінь, навичок та 

якостей. 

У процесі доведено необхідність формування визначених компетенцій так 

як кожна з них є складним утворенням і містить певну сукупність складників. 

Встановлено, що інформаційна культура ‒ компетенція інформаційної 

компетентності, що містить мотивацію використання, емоційно-ціннісне 

сприйняття інформації, регулювання поведінки й діяльності майбутнього 
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вчителя на засадах усвідомленого критичного ставлення до інформаційних 

даних; інформаційна грамотність являє собою характеристику професійного 

становлення майбутнього вчителя географії та асоціюється зі знаннями джерел 

інформації, сутності інформації та роботи з комп’ютером (комп’ютерна 

освіченість), що суттєво розширює поле інформаційної діяльності майбутнього 

вчителя географії; інформаційна діяльність як генерація нової інформації; 

продуктивне використання інформації та застосування інформаційних 

технологій. 

Обґрунтувавши функції комп’ютеризованих систем та технологій (засіб 

індивідуалізації навчання, джерело інформації, засіб контролю, оцінювання, 

реєстрації й корекції результатів навчально-пізнавальної діяльності, засіб 

організації творчої діяльності студентів, заохочення до навчання в ігровій 

формі) доведено потребу в широкому запровадженні географічних 

інформаційних систем, електронних карт, геосайтів тощо. 
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Для об’єктивних факторів характерний процес створення бази, необхідної 

для розробки рішень, яка характеризується ступенем "прозорості" середовища, 

тобто вся зібрана інформація про підприємство має бути повною та  

достовірною. Необхідно провести моніторинг розвитку підприємства його 

оточення у минулу, сьогоденні і майбутньому. 

Суб'єктивні фактори виражають особисті риси і міркування менеджерів, 

втілюють соціально-психологічні риси людей: життєві пріоритети, шкалу 

цінностей, традиції, звички, стиль роботи та ін. Зрозуміло, що ці риси людей 

багато в чому визначають схильність керівників до того або іншого рішення і 

результативність його виконання. 

Для ефективного управління організаціями та  підвищення рівня їх 

розвитку,  керівнику необхідно навчитися діяти в нових суспільних умовах, 

адже вони вимагають постійного зростання психологічної компетентності 

управлінця. 

 Проблема прийняття управлінських рішень - предмет спеціального 

вивчення лише в окремих дослідженнях. 

Аналізуючи проблеми прийняття управлінських рішень необхідно 

звернути увагу на: 

- зміст феномену “прийняття управлінських рішень”; 

- психологічні проблеми прийняття управлінських рішень щодо змін в 

організації; 

- вимоги до управлінських рішень в умовах організаційного розвитку. 

У процесі роботи менеджер має приймати управлінські рішення щодо 

планування, організації роботи, мотивації працівників, яким доручається 

виконання роботи, контролю та координації їхніх дій. Плануючи майбутню 

діяльність, керівники визначають її цілі, способи їх реалізації та ресурси, 

необхідні для їх досягнення. У ході організації діяльності приймаються рішення 

щодо організаційної структури, організації виробничого процесу, розподілу 

робіт серед виконавців та забезпечення їх виконання необхідними засобами 

тощо. Контроль передбачає прийняття рішень щодо вибору системи контролю 
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(масштабів, періодичності, форм контролю), аналізу отриманої інформації та 

здійснення коригувальних дій. Можна погодитися, що в основу всього процесу 

управління покладено прийняття управлінських рішень. 

Таким чином, під управлінськими рішеннями ми будемо розуміти тільки 

ті рішення керівника, що спрямовані на досягнення цілей організації, пов’язані 

з діяльністю організації і стосуються її членів, їхньої праці, взаємостосунків як 

професіоналів; сприяють ефективному вирішенню завдань організації. 

При аналізі проблеми прийняття управлінських рішень в умовах введення 

змін в організації нас, в першу чергу, буде цікавити питання, як менеджеру 

приймати рішення з уведення змін у своїй організації, які особливості та 

чинники визначатимуть процес прийняття управлінського рішення. 

Аналіз цієї проблеми потребує розкриття особливостей процесу 

прийняття управлінських рішень: 

- щодо змін у трьох напрямках : 

- змін в організації в цілому; 

 - змін, які стосуються персоналу; 

- змін що стосуються діяльності кожної особистості – члена трудового 

колективу. 

У процесі прийняття рішень щодо змін на рівні організації в цілому 

керівнику необхідно: 

- визначити місію організації та розробити концепцію її діяльності;  

- усвідомити сутність майбутніх змін; 

- обґрунтувати моделі та програми майбутніх змін;  

- сформулювати проблеми, ідеї нововведень; 

- визначити їх рівень та складність; 

- оцінити сили, які сприяють та можуть стати  їм на заваді. 

Особливості умов, за яких приймається управлінське рішення, полягають 

у тому, що будь-які зміни в організації підлягають визначеним 

закономірностям, що досить добре описані й систематизовані в літературі. Ці 

закономірності обумовлюють чинники, що визначають процес прийняття 
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управлінських рішень: зміст змін; доцільність тих чи інших інновацій; форми, 

характер, діапазон передбачуваних змін; ставлення керівника до інновацій. 

Організаційний розвиток – це широке поняття, що охоплює всі ті 

практичні методи й наукові дослідження, які при проектуванні соціальних і 

структурних умов орієнтовані на підвищення спільної участі членів організації, 

на підвищення самовизначення членів організації і демократичних гарантій на 

виробничих підприємствах. Таким чином, умови організаційного розвитку 

викликають додаткові вимоги: управлінські рішення повинні бути 

комплексними, тобто базуватися на використанні всіх психологічних факторів, 

які продиктовані умовами організаційного розвитку. 

Зміни організаційної структури здійснюються шляхом інновацій 

структур, процедур, правил та ін. Технологічний підхід орієнтований на 

реорганізацію виробничого процесу, нову організацію робочих міст, змін 

методів та стандартів праці. Реорганізація трудового процесу орієнтована на 

зміни у виконанні індивідуальних завдань. 

При цьому основна увага приділяється мотиваційним аспектам праці. 

Зміни в роботі з персоналом стосуються розробки нових програм професійного 

навчання та відбору, а також удосконаленню методів оцінки діяльності. 

Загальний розвиток організації визначає одночасний розвиток усіх підсистем. 

Можна погодитися, що в реалізації програм ОР найбільш ефективними є 

спільні зусилля керівництва та працівників.Теоретичний аналіз проблеми дає 

можливість зробити наступні висновки: Умови розвитку організації 

спричиняють додаткові вимоги до управлінських рішень, які приймає керівник 

організації. При прийнятті управлінських рішень керівник повинен мати на 

увазі факт впливу управлінського рішення щодо розв’язання конкретної 

проблеми на всі підсистеми організації для ефективного організаційного 

розвитку. Управлінські рішення щодо розвитку організації повинні мати 

комплексний та системний характер. 

Представлені теоретичні розробки є необхідними для подальшого 

експериментального дослідження особливостей процесу прийняття 



90 
 

керівниками організацій управлінських рішень в умовах організаційного 

розвитку. 

Для аналізу ефективності управлінського рішення необхідно синтезувати 

економічні та соціальні аспекти управління. Тому для цього на підприємстві 

повинна бути розроблена система показників (критеріїв) оцінки ефективності. 

До таких показників можна віднести чистий прибуток у динаміці, період 

окупності фінансових вкладень, ріст оборотності оборотних коштів, приріст 

рентабельності у динаміці тощо. Сам процес прийняття управлінського рішення 

повинен проходити усі етапи, які заключає у себе будь-який організаційний 

процес. Тому керівник повинен розуміти не тільки основи управління на 

підприємстві, а й бути спеціалістом високої категорії з управління та психології 

менеджменту. 
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Small and medium-sized businesses are an essential structural element of a 

modern economy, a competitive market system. Under real conditions, economics 

can not function and develop without small and medium forms of business. It is the 

SME, actively reacting to changing market relations, giving the economy maximum 

flexibility. 

In the conditions of deep layering of society, there is a need to create and 

develop an effective system of state regulation that would influence the formation of 

harmonious conditions for the development of the business environment in our 

country, and, in particular, in qualitative terms. 

The current situation in the sector of small and medium forms of 

entrepreneurship characterizes its decline with subsequent aggravation of problems in 

the economic dimension and an increase in social destabilization in society. Business 

requires active state intervention at the initial stages of its development. This is the 

reason for the need to review and effectively implement the mechanisms of state 

regulation in SMEs. 

With the aim of studying the state regulation of SMEs in real conditions, 

systematic analysis should be carried out and the main mechanisms in the scientific 

works of scientists exploring this trend should be made. 

It should be emphasized that in our country today there are chaotic, 

fragmentary and inconsistent actions of the authorities in the area of creation, 

processing and implementation of modern state policy on business structures, which 
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would meet both international and domestic standards for the development of 

economic-oriented relations. 

M. Isakov in his scientific achievements notes that the main purpose of state 

regulation in the field of entrepreneurial activity is to eliminate the disadvantages and 

problems of self-regulation of the market and the establishment of order in the 

activities of business entities, aimed at the processes of ensuring the interests of 

society and establishing a society oriented society [1]. In our opinion, one should 

agree with the scholars that the focus of the economy should now be actualized 

precisely on public interests in the state regulation of business development. 

State standards for business change the psychological mood in a society that 

has a great social significance. Tendering to the view of the social importance of 

SMEs and the development of a business culture, attention should be paid to the 

mechanisms of state regulation of this sector of economic activity. The basic element 

of the development of this sphere is the improvement of the mechanisms for 

providing education to society. Mechanisms for providing quality education should 

be implemented on their own, with the assistance of international transfers from 

developed countries to Ukraine [3]. 

The primary task is to analyze the category of  «state regulation mechanism». 

O. Komyakov considers the mechanism of state regulation of a set of organizational 

and economic methods and tools that allow performing functions for the continuous 

performance of the investigated system (state) to improve the functional status of the 

economic environment [2]. 

Addition to these definitions may be S. Zharaia's approach, which defines the 

mechanism as a system of measures that ensure the implementation of state policy on 

business. To the first group of mechanisms it refers to the creation of a base of legal 

aspects with the regulation of state regulators of entrepreneurship. The second group 

includes the creation of the newest institutions, organized structures and means for 

the implementation of state-owned business regulation, and the provision of 

personnel to the regulatory system [4]. 
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There are no principal differences in the interpretation of the notion of «state 

regulation mechanism». It should be noted that the overwhelming majority of 

researchers in the question of mechanisms converge on the same opinion as to their 

need for complexity and systemicity, as well as their relevance in real business 

conditions. 
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В даний час одним з основних завдань розвитку економіки є забезпечення 

стійкої позиції промислових підприємств в нестабільній зовнішньому 
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середовищі. Якщо підприємство фінансово стійке, то воно має перевагу в 

порівнянні з іншими учасниками ринку в залученні інвестицій, отриманні 

кредитів, роботі з постачальниками і кадрами, воно не вступає в конфлікт з 

державою і суспільством. Чим більша фінансова стійкість підприємства, тим 

більше воно здатне адаптуватися до зміни умов зовнішнього середовища. У 

зв'язку з цим першорядне значення для підприємства набуває діагностика 

ризику банкрутства підприємства [1]. 

Гнучка система фінансового менеджменту на підприємстві повинна 

оперативно реагувати на будь-які зміни в його діяльності, що особливо 

актуально в умовах світової фінансової кризи і практично неможливо без 

використання ефективних методів оцінки ризику банкрутства. Як наслідок, для 

забезпечення стабільного функціонування підприємства в умовах складної 

макроекономічної ситуації необхідно здійснювати не тільки аналіз поточного 

фінансового стану підприємства, але і його ранню діагностику на предмет 

можливого банкрутства в майбутньому. 

У зарубіжних країнах для оцінки ризику банкрутства підприємств 

використовується кілька методів, зокрема лінійні моделі дискримінантного 

аналізу, логіт моделі, генетичні алгоритми, штучні нейронні мережі, дерева 

класифікації (рішень), метод послідовної мінімальної оптимізації. 

Перший етап діагностики потенційного банкрутства пов'язаний з 

виявленням і аналізом неплатоспроможності підприємства на основі 

бухгалтерського балансу і, в свою чергу, складається з двох кроків: 

1. На першому етапі обчислюються загальноприйняті в світовій практиці 

для діагностики банкрутства показники, що характеризують структуру балансу 

компанії: 

а) коефіцієнт поточної ліквідності; 

б) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами. 

Структура балансу визнається незадовільною, а підприємство 

неплатоспроможним, якщо значення хоча б одного з двох наведених 

коефіцієнтів виявляються менше їх нормативних значень. 



95 
 

2. Другий крок пов'язаний з аналізом характеру неплатоспроможності 

фірми, оскільки для визнання підприємства потенційним банкрутом необхідно, 

щоб воно було не просто неплатоспроможним, а стійко неплатоспроможним. 

Другий етап діагностики потенційного банкрутства пов'язаний з 

визнанням (або невизнанням) стійко неплатоспроможного боржника 

потенційним банкрутом на підставі значень таких показників, як: 

а) коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами. 

б) коефіцієнт забезпеченості прострочених фінансових зобов'язань 

активами. 

У науковій літературі загальноприйнятою є класифікація методів оцінки 

ризику банкрутства на дві великі групи лише за однією ознакою (залежно від 

ступеня формалізації): 

1. Кількісні методи оцінки ризику банкрутства, які передбачають 

побудова деякої кількісної моделі. 

2. Якісні методи, що не припускають кількісні розрахунки. 

Спроби врахувати все різноманіття мають місце на практиці фінансових 

станів сучасного підприємства привели до розробки цілого ряду комплексних 

(інтегральних) моделей оцінки можливості банкрутства, серед яких найбільш 

відомі такі: 

1. Двофакторна модель оцінки можливості банкрутства М. А. Федотової. 

2. Рейтингова модель оцінки можливості банкрутства Р. С. Сайфуліна, Г. 

Г. Кадикова, яка бере до уваги вже п'ять факторів, що впливають. 

3. П'ятифакторна модель оцінки можливості банкрутства Альтмана (Z-

рахунок Альтмана). 

4. Модель оцінки можливості банкрутства У. Бівера, що припускає 

обчислення так званих показників Бівера та визначення на їх основі 

ймовірності економічної неспроможності підприємства [2]. 

Найбільший інтерес для вітчизняних підприємств представляють 

економіко-статистичні методи, зокрема, державна методика, п’ятифакторна 
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модель Альтмана (тільки для великих підприємств) і метод багатовимірного 

дискримінантного аналізу [4, 5]. 

П'ятифакторна модель Альтмана (1968) дозволяє визначати ймовірність 

банкрутства, використовуючи п'ять факторів. Але при цьому слід враховувати 

недоліки п'ятифакторна методу: 

- обмеженість області застосування (тільки великі організації); 

- неможливість врахувати вплив рентабельності. 

Висновки про ймовірність банкрутства можна робити також на основі 

зіставлення показників досліджуваного підприємства і аналогічних 

підприємств, що збанкрутували або уникли банкрутства. Одним з таких методів 

є метод дискримінантного аналізу, за допомогою якого вирішуються завдання 

класифікації, т. е. віднесення певної сукупності аналізованих об'єктів (одного 

або декількох) на класи шляхом побудови так званої класифікаційної моделі. 

Процес побудови моделі включає в себе наступні етапи: 

- формування вибірки підприємств аналогічного типу, що містить як 

збанкрутілі підприємства, так і уникли банкрутства; 

- визначення складу показників, що характеризують фінансовий стан 

підприємства; 

- поділ підприємств на дві групи - підприємства-банкрути та 

підприємства, які подолали кризу і вижили, і їх опис за допомогою обраної 

системи фінансових показників; 

- уявлення вихідних даних у вигляді деяких формальних конструкцій; 

- побудова дискримінантної функції і її ідентифікація; 

- визначення статистичних оцінок параметрів дискримінантної функції. 

Таким чином, можна зробити висновок, що найбільш ефективним є метод 

дискримінантного аналізу, так як він дозволяє виділити найбільш важливі 

показники для передбачення банкрутства і побудувати рівняння регресії, яке 

пов'язує ці показники в єдину функціональну залежність [3]. 

Важливо враховувати необхідність вдосконалення існуючого 

методичного апарату в області оцінки ризику банкрутства вітчизняних 
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підприємств, так як в даний час відсутній єдиний підхід, який представляє 

досить повну класифікацію відомих методів оцінки ризику банкрутства 

підприємств, яка дозволила б їх фінансовим службам сформувати об'єктивне 

уявлення про інструментарій, яким можна оперувати з метою моніторингу 

ризику банкрутства. 
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Основное противоречие современной мировой цивилизации между 

ограниченными ресурсами производства продовольствия и недостаточным 

уровнем его обеспечения сопровождается ростом кооперации производства, 

логистики и распределения продуктов питания, формированием 

государственных и международных институтов управления и контроля. Однако 

существующая парадигма экономической деятельности получения прибыли в 

любом виде деятельности, с последующим решением образовавшихся проблем 

в виде выплаты ренты не способствует решению противоречия и достижения 

продовольственной безопасности.  

Решение проблем требует искать пути создания агропродовольственного 

комплекса (АПрК) на основе оптимальных экономическо-организационных 

форм, со сквозной многоуровневой системой управления и контроля 

логистических сетей с целью достижения общественного блага, справедливого 

распределения произведенных благ и социальной защиты населения.  

Особенностью сельского хозяйства является то, что увеличение 

производства не всегда является оптимальным с точки зрения эффективности. 

Отказ от производства малорентабельных видов продукции приводит к 

вытеснению отечественных продуктов импортными, росту безработицы, 

падению уровня жизни населения и снижению уровня безопасности.  

Основными факторами, определяющими развитие АПрК, являются: 

экономическо-организационная форма, контроль и регулирование 

потребительского рынка; состав и уровень квалификации кадров; уровень 

логистики и развития науки. Эти факторы требуют сквозного контроля и 

управления производственной и логистической сетью, что является сложной 

проблемой, которая обусловлена наличием неконтролируемых звеньев в сети. 

Оппортунистическое поведение торгующих и посреднических организаций, 

действующих с целью получения максимальной ренты, отвергает контроль 

ради необоснованного роста цен. Неэквивалентность распределения 

прибавочной стоимости, значительная часть которой остается в 

перерабатывающих и торговых отраслях, ведет к стагнации производителя. 
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Оптимизация производства и распределения продовольствия 

сопровождается ограничениями: сезонный цикл производства; тянущая система 

управления; быстропортящаяся продукция; необходимость обработки и 

упаковки; высокая цена, сложность хранения и транспортировки при объемных 

запасах; независимый спрос при условии поставок «точно в срок» (JIT). 

Эти ограничения обуславливают требования ко всем участникам сети по 

организации производства и поставок продукции. Качество. Полное отсутствие 

брака и несоответствия требованиям стандартов и договоров. Надежность. 

Операции производства и поставок проводятся без срывов и задержек. Время 

поставок. Поставки выполняются в кратчайшее время во избежание порчи и 

изменения ситуации на рынке. Поставщики. Долгосрочные партнерские 

соглашения с надежными поставщиками и перевозчиками. Объем партий. 

Определяется сроками годности и объемами реализации. Кадры. Поощрение 

творческой инициативы, дух сотрудничества и взаимодействия на всех уровнях 

по принципу зависимости благосостояния работников от общего результата. 

Информация. Синхронизация логистических процессов и оперативный обмен 

информацией и инновациями по всей сети. 

При этом основными проблемами являются: ритмичность и качество 

поставок; стабильность производства; гибкость и быстрота реагирования; 

информационное и кадровое обеспечение.  

Основными формами деятельности в АПрК являются вертикально 

интегрированные объединения (ВИО: корпорации и холдинги), а также малый 

и средний бизнес (кооперативы). ВИО в аграрном секторе имеют 

многочисленные преимущества перед другими формами поскольку: 

Наиболее удобны для привлечения значительных инвестиций для 

формирования материально-технической базы и внедрения инноваций; 

Обеспечивают благоприятные возможности для образования полного 

бизнес-цикла: от сырьевого производства до переработки и сбыта продукции 

через собственную логистическую сеть; 
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Создают конкурентные преимущества благодаря высокому уровню 

экономической эффективности и контроля качества продукции [1, с. 127]. 

Однако, ВИО, как правило, не осуществляют первоначальные инвестиции 

для внедрения принципов JIT, ориентируясь на преференции со стороны 

государства; валютная выручка не вкладывается в развитие регионов, 

модернизацию инфраструктуры, рекультивацию земель; экспорт 

сельскохозяйственного сырья и рост капитализации ВИО не вызывает 

наращивания инвестиций в отрасль; также порождают следующие проблемы:  

Организационные: неспособность оперативно справляться с форс-

мажорными обстоятельствами и невозможность обязать всех поставщиков 

работать в режиме JIT, как правило, экстенсивный рост ресурсной базы;  

Финансовые: часть валютной выручки оседает в оффшорных 

резиденциях, неэквивалентное присвоение ренты и преференций государства 

происходит без модернизации производства и внедрения инноваций;  

Экономические: монополизм перерабатывающих и логистических сетей; 

Маркетинговые: низкая гибкость удовлетворения запросов потребителей, 

навязывание потребителям монопольной продукции, вытеснение конкурентов; 

Кадровые: неспособность сотрудников нести ответственность и работать 

в обстановке повышенного стресса, отсутствие духа сотрудничества и доверия 

между работниками; 

Производственные: трудность перестройки системы и связанных с нею 

затрат, контроль качества и логистики осуществляется из одного центра, 

несоизмеримо высокие затраты организации сквозного контроля по всей сети;  

Информационные: сложность привязки JIT к информационным системам 

партнеров и организации обратной связи; 

Особенностью кооперативов как организационно-экономической формы 

является способность преодолевать ряд социальных и экономических проблем, 

порождаемых коммерциализацией аграрного сектора: 
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Организационные: контрагенты, работают на основе партнерства и 

заинтересованы в общем результате, обладают гибкостью и оперативностью 

при перестройке структуры при минимизации затрат; 

Социальные: развитие социальной инфраструктуры, рост трудовой 

занятости, повышение платежеспособного спроса населения; Финансовые: 

доход, в т.ч. валютный, идет на развитие региона, логистической 

инфраструктуры и производства; Экономические: преодоление монополизма 

перерабатывающих предприятий, агросервиса и торговых сетей, 

неэквивалентности обмена с отраслями средств производства путем 

индексации и прямой компенсации, отношений партнерства, получения 

контрольного пакета акций и т.п.; Производственные: гибкость перестройки 

производства, сквозной контроль качества и логистической сети, 

восприимчивость к инновациям; Логистические: высокая скорость доставки, за 

счет сокращения промежуточного хранения и ожидания грузопереработки; 

Кадровые: заинтересованность в постоянном росте квалификации и мотивации 

кадров при высокой ответственности за результат; Маркетинговые: 

оперативное реагирование на изменение спроса, конкуренция между 

партнерами; Информационные: Использование систем обмена информацией, 

например, канбан для JIT, точная информация о состоянии производства. 

Основной недостаток кооперативов – отсутствие «эффекта масштаба» – 

преодолевается объединением кооперативов в корпоративные предприятия 

кооперативов (КПК), что стимулируется четырьмя взаимосвязанными 

процессами. Первый: инновации появляются как целостная система продуктов 

и технологий, быстро распространяясь по акторам сети, способствуя их 

консолидации [2, стр. 103]. Второй: формирование венчурного капитала 

требует включения банков в партнерство с КПК. Третий: требование 

эффективности, контроля качества и цен по всей логистической сети, 

стимулирует объединение кооперативов в КПК. Четвертый: возможность 

получения КПК крупных инвестиций на максимально длительный период на 

наиболее выгодных условиях, что невозможно для отдельных кооперативов. 
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Особенностью КПК является образование сетевых агломераций, акторы 

которых сохраняют относительную экономическую свободу и конкуренцию 

между собой, что полностью утрачивается предприятиями ВИО.  

Главной особенностью КПК является способность организации сетевой 

структуры менеджмента, производства, логистики и распределения, которая 

позволяет продуцировать и распространять знания, информационные 

технологии как главные источники роста производительности и 

конкурентоспособности в условиях глобализации. 

Выводы. Особенности КПК делают эту организационно-экономическую 

форму наиболее оптимальной, при которой, в условиях взаимного обмена, 

предприятия, отрасли, регионы способны поддерживать и развивать свою долю 

участия в системе производства, что сохраняет структурную устойчивость 

сетевой системы АПрК. Это делает актуальным научное исследование сетевых 

экономических систем, причин их возникновения, законов образования и 

функционирования, видов и причин устойчивости связей. 
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Дитяча мода має складну і неоднозначну історію. На сьогодні, немає 

чітко вибудованої хронології розвитку одягу для дітей, причому вона 

переплітається з історією розвитку дорослої моди. Історія дитячого одягу і 

білизни настільки неоднозначна, що її можна розглядати з різних позицій і 

кожен раз знаходити все нові і нові грані (Рис.1). Хоча, наприклад, в Давньому 

Єгипті діти не носили ніякого одягу, лише прикраси та локон юності, коли його 

зістригали, починалося доросле життя з відповідними нарядами. Перші школи 

з'явилися на зорі виникнення людської цивілізації. Шкільна традиція 

стародавнього Єгипту значно глибше і багатше будь якої шкільної традиції, 

оскільки формувалася і розвивалася протягом кількох тисяч років. Шкільної 

форми як такої тоді ще не було. 

З Єгипту і Межиріччя цивілізація, а з нею і школа перекочували в Грецію. 

У школі формою одягу був короткий хітон, легкі обладунки з художньою 

обробкою і хламіди - шматок щільної тканини, який накидали на плечі і 

скріплювали на плечах, грудях. Протягом століть така форма залишалася 

незмінним зразком для учнів [1, ст. 11]. У Римі державна школа, відкрита для 

всіх бажаючих, з'явилася у другій половині 1-го століття н.е. Ніякої форми 

однак не було, загальноприйнятим був лише одяг для гімнастичних вправ. 

У Стародавній Індії освіта носила сімейно-шкільний характер, причому 

роль родини була домінуючою. На заняття все учні повинні були приходити в 

певному одязі - «дхоті курта». «Дхоті курта» - задрапірована навколо стегон і 

ніг смуга тканини, і до неї сорочка до пояса, що відрізняється у різних каст 

орнаментом, пошиттям і матеріалом.  

Пізніше, з розвитком буддизму та індуїзму в I-VI століттях змінився і 

одяг для школи. Учні стали носити «куртку» і «падж» - довгу сорочку і широкі 

штани [3, ст. 66]. 

У Середньовіччі навіть в країнах з розвиненою цивілізацією немовлят 

було прийнято сповивати - чим тугіше, тим краще. Вважалося, що це допоможе 

малюкові вирости струнким і сильним, відгородитися від застуд і різних травм.  
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Рис. 1. Хронологічний аналіз розвитку дитячого одягу за історичними 

періодами 
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Як тільки він виростав, його вбирали в дорослий одяг з усіма належними 

деталями - наприклад, неймовірного розміру перуками або накрохмаленими 

колючими жабо. Основний ансамбль складався з натільної сорочки, панчіх і 

верхнього одягу, про спідню білизну мова в ті часи ще не йшла. 

У 16 столітті з'явилася традиція не робити відмінностей між костюмом 

для хлопчиків і дівчаток - і тих, і інших одягали в жіноче вбрання. Ситуація не 

змінювалася більше двохсот років: на полотнах художників того часу 

відображені і майбутні королі, і дочки дворян, одягнені в довгі сукні з 

металевими фіжмамі і тугими корсетами. На їх головах очіпок - єдиний суто 

дитячий елемент. 

Жан-Жак Руссо у своїй праці «Еміль, або про виховання» закликав 

відмовитися від складних, важких конструкцій в дитячому одязі. Його погляд 

поділяли багато людей, саме тому в цей час дитині вперше дозволили бути 

собою. Відтепер він міг грати в рухливі ігри на вулиці, займатися фізичними 

вправами - одяг став вільніше, коротше, простіше [6, ст. 30]. Але радикальних 

змін не відбулося: корсети не зникли, хоч і стали менш жорсткими. Наприкінці 

18 століття до костюму додалися підштаники, які пристібалися до поясу. 

Поверх них надягали довгі панталони. Доросліші хлопчики носили приталені 

костюмчики, а дівчатка - сукні, які нічим не відрізнялися від дорослих. 

Епоха, яка дозволила дітям ненадовго знайти свободу від задушливого і 

травмуючого одягу, наступила спочатку 19 століття. Стиль Ампір вдихнув 

природність і простоту в одяг всіх поколінь. Тепер не було потреби в 

формуванні тонкої талії, і в моду увійшли легкі тканини. Дівчата із 

задоволенням носили сукні з короткими рукавами, підв'язані під грудьми 

шовковою стрічкою, і панталони. Хлопцям потрібно було ходити в сорочках з 

мереживним коміром і штанцях з високою лінією пояса. В цей час з'являлося 

все більше прихильників звільнення дітей від дорослих фасонів [5, ст. 72].  

В середині 19 століття Європа повернулася у владу корсетів і кринолінів. 

Жорсткі каркаси з китового вуса або металу були притаманні дитячому 

костюму також. В цей час були відкриті перші магазини з продажу готового 
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одягу. У благородних будинках особлива увага приділялася спідній білизні, яка 

була представлена білою сорочкою з делікатної тканини - наприклад, батисту 

або маркізету. Вона могла бути майстерно оброблена мереживом або стрічками, 

і в залежності від сезону і часу доби володіла різною довжиною рукавів і 

подолу. Зверху на таку сорочку надягали коротку вузьку майку на ґудзиках - 

ліф, до якого, в свою чергу, кріпилися підв'язки для панчіх. У другій половині 

століття з'явилось особливе взуття для дітей - туфельки і чобітки з м'якої шкіри 

або замші, які виготовлялися в майстернях француза Піне і були названі 

«пінетками».  

У 70-х роках крінолін поступився місцем турнюру. Подушечку для 

додавання обсягу стегон з боку спини підкладали під спідниці і жінкам, і 

дівчаткам. Верхньою частиною ансамблю був приталений подовжений жакет. 

До кінця століття одяг для дітей вже був досить самобутнім: враховувалися 

особливості їх будови і поведінки, а наслідування дорослим моделям стало 

вважатися моветоном. Важливу роль в підлітковому життя грала форма, яку 

носили вихованці гімназій і пансіонів - вона була скромною, непоказною, але 

обов'язковою до носіння не тільки в будні, а й у свята [2, ст. 114]. 

Стати частиною світу Високої моди дитячі наряди змогли в 20 столітті. 

Це сталося завдяки художньому таланту і підприємницькій інтуїції Жанни 

Ланвен - популярного дизайнера жіночих капелюхів. У 1901 році у Парижі був 

представлений перший в світі показ колекції одягу для дітей. З тих пір дитяча 

мода йде в ногу з часом, вбираючи в себе і породжуючи нові тенденції. На 

щастя, сьогодні її творці ставлять перед собою завдання забезпечити комфорт і 

гарний настрій самій дитині, а не зробити з нього маленьку копію дорослого. 

Кінець XIX і ХХ ст. назване Століттям Дитини. В моду увійшло 

«американське плаття» - легке плаття з отворами для голови і рук. Процес 

емансипації подарував дівчаткам штани. У Європі з'являються спеціалізовані 

магазини дитячого одягу з багатим асортиментом. 
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Відродження індустрії дитячої моди відноситься до початку XXI століття. 

Одяг стає красивим, функціональним, яскравим і різноманітним, для його 

пошиття використовуються натуральні і сучасні синтетичні тканини.  

Сьогоднішні діти дуже люблять яскраві принти, аплікації із зображенням 

улюблених героїв мультфільмів, велику кількість кишеньок, гудзиків. Дівчата 

хочуть носити романтичні сукні, а хлопчики люблять класичні костюми з 

краваткою чи метеликом і уникають «дівчачих» кольорів та фасонів. Маленькі 

модники і модниці знову прагнуть бути схожими на дорослих. Але всі хочуть 

бути красивими і модними, несхожими на інших.  
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Одним із найважливіших видів навчальної діяльності під час вивчення 

іноземних мов у вищих навчальних закладах є читання, не тільки як вид 

тренування мовленнєвої навички, але і як спосіб сприйняття інформації щодо 

країни, мова якої вивчається, як засіб формування соціокультурної компетенції. 

Домашнє ж читання передбачає додаткове читання студентами автентичних 

матеріалів: художніх творів, статей за професійною тематикою тощо. Робота з 

художнім текстом розширює світогляд студентів, розвиває логіку, інтелект, 

пізнавальні інтереси; робота з науковими текстами та статтями на професійну 

тематику є необхідною на етапі магістеріуму, коли іноземна мова вивчається 

вузько професійно. Проте, у сучасній практиці викладання іноземних мов для 

студентів немовних спеціальностей, в кращому випадку, заняття з перевірки 

результатів домашнього читання відбуваються нерегулярно, а в гіршому – 

здебільшого за браком часу – взагалі не проводяться. 

Процес читання є тим «специфічним видом діяльності, який синтезує у 

собі мимовільне засвоєння мовних явищ у процесі опосередкованої комунікації 

з письменником, приймання певної інформації, яка міститься у тексті, та 

емоційно-естетичне сприйняття художнього слова» [3, с. 108.]. Робота з 

автентичним текстом розширює світогляд студентів, дозволяє розуміти 

іноземну мову у її соціально-культурному контексті, вчить бачити її стильову 

різноманітність, розуміти її експресивний потенціал. Систематичне і 

планомірне домашнє читання являється важливим джерелом і засобом 

збільшення лексичного запасу і розвитку навиків усного мовлення. На занятті з 

домашнього читання акцент переноситься на відображення в спілкуванні 

прочитаного (як у вигляді передачі змісту, так і в обговоренні), тобто на 

комунікативне читання. З метою збереження реально комунікативного 

характеру мовленнєвої діяльності навіть у навчально-мовному спілкуванні на 

заняттях з домашнього читання одна з основних завдань – «навчити 

обговорювати прочитане» [6, c. 21]. Інформація (фактична, соціокультурна, 

історична, країнознавча тощо), одержана з текстів для домашнього читання, 

«стимулює самостійність мислення, спонукає до ініціативного мовлення, в 
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якому студенти вчаться відображати свої суб’єктивні погляди, інтереси та 

життєву позицію» [3, с. 108.]. 

При правильній організації роботи з вибору текстів для домашнього 

читання у студентів формується художній смак, вони вчаться аналізувати та 

узагальнювати, аргументувати свою думку. Проте у сучасній практиці занять з 

домашнього читання робота з текстом розглядається в основному, як основа 

для збагачення лексичного запасу студентів та розвитку навичок читання та 

усного мовлення. Однак саме домашнє читання надає унікальну можливість 

вивчати іноземну мову у найбільш розвинутій формі її існування, у 

художньому, авторському тексті, який несе у собі незрівнянне з жодною іншою 

формою мовної реалізації багатство мовних засобів та соціокультурної 

інформації. Таким чином, «художній текст розглядається як одна з важливих 

форм комунікації, яка є механізмом становлення індивіда як соціальної 

особистості» [3, с. 108.]. 

Проблема відбору матеріалу для домашнього читання стає особливо 

гострою на тому етапі, коли закінчується процес навчання читання і 

починається процес формування синтетичних умінь вилучення інформації з 

тексту. Як зазначає Бичкова Н.А., «автентичний текст відрізняємося і своєю 

інформативністю, особливо якщо мова йде про тексти лінгвокраєзнавчого 

змісту з точки зору комунікативної цінності інформації» [1, с. 20].  

Автентичність є обов’язковою умовою відбору навчального тексту. В 

Рекомендаціях Ради Європи [4] зазначається, що автентичний текст є центром 

будь-якого акту мовленнєвого спілкування, зовнішньою предметною 

з’єднувальною ланкою між комунікантами, спілкуються вони безпосередньо чи 

на відстані. В.П.Наталин [5] виділяє такі змістовні аспекти автентичності 

навчального тексту:  культурологічний, інформативний, ситуативний, 

національної ментальності, реактивний, оформлення та автентичність 

навчальних завдань до текстів.  

Культурологічний аспект полягає у розкритті традицій, культури, історії 

країни, мова якої вивчається, у тексті навчальних автентичних матеріалів. 
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Навчання мови не може відбуватися без знайомства з культурою країн, де 

говорять цією мовою, особливостями побуту та менталітету їх громадян.  

Інформативно автентичним навчальний текст можливо вважати, коли він 

викликає інтерес у читача, тобто текст повинен не тільки подавати нову 

інформацію, але має бути відібраний відповідно до вікових особливостей та 

професійних інтересів.  

Ситуативна автентичність забезпечує природність ситуації, що 

пропонується в якості навчальної ілюстрації, текст відбирається таким чином, 

щоб читач міг впізнати знайому з життя ситуацію. Листи, анекдоти, рецепти, 

діалоги на повсякденну тематику та інші подібні тексти дозволяють 

ознайомити студентів з мовними кліше, розмовною лексикою, фразеологією, 

які вживаються у різних сферах життя та навчають поведінці при тій чи іншій 

ситуації. 

В.П.Наталин також виділяє принцип національної ментальності, який має 

відображатися у навчальному тексті як показник релігійних, традиційних, 

гендерних та інших відмінностей між народами світу, як наприклад, існування 

заборонених та недоречних тем у розмовах. Проте, на нашу думку, цей 

змістовний аспект автентичності можна долучити до культурологічного. 

Реактивна автентичність має на меті викликати необхідну реакцію у 

студента – емоційну, розумову та мовну, вона забезпечується окличними 

реченнями, вигуками, риторичними запитаннями, оцінювальними епітетами та 

звертаннями до читача.  

Автентичність оформлення та автентичність навчальних завдань до 

текстів, на нашу думку, більше стосуються не домашнього читання, а 

автентичності навчальних текстів у підручниках. Проте, на етапі професійного 

навчання, подібні навчальні тексти для домашнього читання можуть бути 

розроблені особисто викладачем у вигляді додаткових посібників і мати на меті 

розвиток саме необхідних професійних навичок, вивчення необхідної лексики. 

Автентичність оформлення забезпечується графічним зображенням 

оригінальних текстів  як репродукції чи фотографії, наприклад, оголошення у 
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вигляді листка паперу, електронний лист у вигляді малюнку екрана комп’ютера 

тощо. В аудіотексті – це звуковий ряд, який вказує на місце розмови, музичний 

супровід, шум транспорту. Автентичне оформлення не лише привертає увагу, 

але й полегшує розуміння змісту навчального тексту, переконує у реальності 

ситуації. Автентичні завдання до текстів розробляються для стимулювання 

роботи студента з навчальним матеріалом у позааудиторний час. 

Деякі науковці додатково виділяють лексико-фразеологічну та 

граматичну автентичність. На нашу думку, саме лексична, фразеологічна і 

граматична автентичність і складають загальну автентичність тексту, його 

оригінальність та іншомовну спрямованість. 

Для студентів немовних спеціальностей проблема доступності, 

ситуативності і доцільності текстів для домашнього читання стоїть особливо 

гостро. Проте, спрощувати завдання і вибирати адаптовані тексти не є 

рішенням проблеми, адже перекладаючи автентичний текст, наприклад, 

підшукуючи українські аналоги фразеологізмів та приказок, трансформуючи 

іншомовні граматичні конструкції при перекладі на українську мову, вивчаючи 

особливості газетного стилю, студент осягає набагато більше, ніж при простому 

перекладі спрощеного тексту. Значну роль на етапі вибору тексту для 

домашнього читання відіграє майстерність викладача, як організатора процесу 

навчання. Саме від того, наскільки особистісно орієнтованим є його підхід до 

викладання, наскільки він переймається власною справою і буде залежати 

інтерес студентів до навчання, та зокрема до читання автентичних матеріалів. 
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Сучасна педагогіка, звернена на дослідження проблем становлення і 

розвитку творчої особистості дитини, незмінно вирішує питання вироблення 

наукових орієнтирів щодо створення педагогічних умов для успішного 

здійснення роботи в даному напрямку. Вітчизняні психологи і педагоги завжди 

приділяли значну увагу розгляду проблеми взаємини учнів і освітнього 

середовища (Б.П. Нікітін, Т.Равлюк, В. Рогозина, Н.В. Хворостовська, Н.І. 

Черепковська та ін.). У нашому розумінні педагогічні умови – це сукупність 

організованих обставин і напрямків педагогічної діяльності, що обумовлюють 

досягнення ефективного результату в розвитку дітей. Натомість освітянські 

реалії вимагають сфокусувати увагу і пошуковців і практиків на створення 

відповідних умов розвитку творчої особистості.  Соціальні та економічні умови 
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в країні, які змінилися в останні роки,  викликали потребу в діяльних, 

ініціативних, творчих особистостях, здатних реагувати на зміну ситуації, 

здійснювати вибір, приймати рішення, прагнути до творчої перетворюючої 

діяльності і виходу за межі стандартного досвіду. Тому проблема розвитку 

творчої активності школярів як запорука успішності є надзвичайно актуальною. 

Вчені довели, що творча активність властива кожній  людині, однак 

принципово важливо своєчасно і компетентно допомогти знайти і розкрити 

себе в тій сфері, в якій вона зможе проявитися з найбільшою повнотою, з 

максимальною користю для себе і суспільства [5]. 

За Е. Фроммом, в основі творчої діяльності лежить спонтанна активність, 

що з'єднує людину зі світом інших людей. Спонтанна активність, в розумінні 

автора, - це «вільна діяльність особистості». На думку науковця йдеться про 

творчу активність, яка може проявлятися в емоційній, інтелектуальній і 

чуттєвій сферах життя особистості, а також в ії волі. Спонтанна активність 

можлива лише в тих випадках, коли різні сфери життя «зливаються» в єдине 

ціле. 

Підкресллимо, що у працях Д. Б. Богоявленської, присвячених аналізу 

особливостей прояву інтелектуальної активності, виділяються різні рівні її 

розвитку, які, на нашу думку, можна назвати етапами становлення творчої 

активності особистості, і які становлять безсумнівний інтерес для 

започаткованого нами дослідження. А саме: 

а) стимульно-продуктивний рівень - діяльність щоразу детермінується 

будь-яким зовнішнім стимулом. Певна ситуація може зробити і пасивного 

суб'єкта цілком активним учасником творчого процесу;  

б) евристичний рівень - передбачає емпіричне відкриття, прояв 

інтелектуальної ініціативи, які не викликане зовнішніми чинниками і 

суб'єктивною оцінкою результатів діяльності; 

в) креативний, або власне творчий рівень - на цьому рівні розвитку 

творчої активності емпірично виявлена закономірність, яка стає кінцевим 
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етапом розумового процесу, а не проблемою, тобто детермінантою подальшого 

творчого процесу [1]. 

З огляду на вищезазначене, актуалізується такий аспект порушеної 

проблеми, якою є структура творчої активності.  

Так, у працях О. М. Леонтьєва наводиться така система компонентів 

діяльності: мета, предмет, засоби, мотив і операції. При цьому автор вважає, що 

мотив може збігатися або не збігатися з метою діяльності. Отож у першому 

випадку має місце діяльність, а в другому – дія [4]. 

Наш педагогічний досвід доводить, що створення умов для розвитку 

творчої активності школярів, сприяють їх життєвому і професійному 

самовизначенню, є важливим напрямком діяльності системи вітчизняної освіти 

учнівської молоді. 

Справа в тому, що освітня сфера має унікальні можливості в плані 

соціально-педагогічної діяльності, розвитку і виховання багатогранної 

особистості, задоволення її потреб, інтересів, прагнення до творчості, є 

важливим фактором формування креативної особистості , створюючи необхідні 

психолого-педагогічні умови для розкриття та реалізації творчого потенціалу 

вихованців. 

Як переконує практика творчих учителів, цьому сприяє й широкий спектр 

освітніх послуг, відсутність жорсткої регламентації діяльності дитини, 

гуманістична взаємодія учасників освітнього процесу. Дослідники встановили, 

що це в свою чергу, створює атмосферу, максимально сприятливу для прояву і 

розвитку творчої активності як самих дітей, так і самого педагога, який може 

апробувати в своїй роботі новітні досягнення педагогічної науки [2]. 

Зазначимо, що професійна компетентність учителя початкових класів в 

умовах реалізації освітніх стандартів визначається діяльним підходом-

навчанням і вихованням, де головне - розкриття здібностей кожного учня, 

виховання високодуховної людини – «особистості, готової до життя у 

високотехнологічному, конкурентному світі» [3]. 
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Не менш суттєвим є ще один аспект  здатності сучасного педагога. Ним  

повинна керувати віра в сили і можливості учня, інтерес до внутрішнього світу 

учнів, відкритість до прийняття інших точок зору, позитив і впевненість в собі, 

в своїх силах. Це складові успіху сучасного конкурентоздатного вчителя. 

Зокрема, педагогічно-грамотно створені «ситуації успіху» в навчальній 

діяльності підвищують мотивацію учня, розкріпачують учнів, стимулюють до 

творчого мислення. 

Найбільш ефективний шлях розвитку індивідуальних здібностей лежить 

через залучення школярів до продуктивної творчої діяльності. Під творчістю 

розуміється діяльність по створенню нових і оригінальних продуктів, що мають 

суспільне значення. Л.С. Виготський стверджував: «... вищі вираження 

творчості дотепер доступні тільки деяким обраним геніям людства, але в 

щоденному навколишньому житті творчість є необхідна умова існування, і все, 

що виходить за межі рутини і в чому полягає хоч йота нового, зобов'язане своїм 

походженням творчому процесу людини» [1]. 

Вивчення і узагальнення передового досвіду творчих педагогів Одещини, 

засвідчує, що учитель початкових класів – «будівельник», робота якого полягає 

в зведенні надійної будівлі. Для «будівлі» необхідний міцний стійкий 

фундамент - знання і досвід. Креативний педагог початкових класів, 

гармонійно діючий в умовах нового освітнього середовища, це і є вчитель нової 

формації, надійний фундамент оновлення освіти. 

У контексті  концепції «Нова українська школа» актуалізується потреба у 

творчих педагогах , які здатні до радикальних змін, що дозволяють 

адаптуватися до умов швидко мінливого сучасного світу, творчо реалізувати 

себе у професійній діяльності [5]. 

Отже є всі підстави нині вважати конструктивною таку ідею педагогів-

класиків: лише творчий вчитель здатний розвити творчу індивідуальність в 

дитині. Перспективи подальшого дослідження ми пов’язуємо із вивченням 

шляхів і засобів розвитку творчої індивідуальності дитини через єдність зусиль 

початкової і позашкільної ланок освіти. 
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Потреба у забезпеченні сталого й поступового розвитку українського 

суспільства актуалізує вимоги до системи вітчизняної освіти. Пріоритетним 

напрямом сучасного етапу модернізації освіти є підвищення її якості, 
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підведення у відповідності до світових стандартів, зокрема в аспекті визначення 

молоддю відповідального вибору соціальної моделі поведінки. 

На тлі загального визначення  науковцями і практиками зростаючої 

актуальності соціальної зрілості учнівської молоді, залишається не вивченими 

низка питань, пов’язаних із розвитком соціальної компетентності особистості, 

зокрема, на перехідному  етапі від дошкільного дитинства та початкової ланки 

освіти. 

Аналіз наукових джерел дає підстави  стверджувати, що соціальна 

компетентність, як явище, що потребує міждисциплінарного осмислення, 

системно розглядалося у філософії  Н. М. Боритько , Л. Н. Шабатурой,   в 

психології – Т. В. Антоновою, Н. В. Калининою, у педагогіці – Ю. К. 

Бабанським, І. А. Липським, у соціальній педагогіці – В. А. Болотовим, А. В. 

Мудриком . Розкриттю контекстності компетентністного підходу щодо набуття 

особистістю соціальної зрілості  присвячені дослідження Л. В. Трубайчук, Г. А. 

Федотової, Р. М. Шерайзіної та інші [1]. 

Так, Д. І. Фельдштейн, констатує: недостатність рівня сформованості на 

основі проведеного психологічного дослідження,  соціальної компетентності 

25% дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, що позначається на їх 

безпорадності  у відносинах з однолітками, неспроможності  вирішувати  навіть 

незначні соціальні  конфлікти. При цьому науковцем прослідковується 

небезпечна тенденція, коли більше 30% самостійних рішень, які мають 

відношення до соціокультурної сфери і пропонуються дітьми, мають явно 

агресивний характер [2]. 

 Аналіз освітянської практики переконує в тому, що процес формування й 

розвитку соціальної компетентності в дошкільному й шкільному віці 

характеризується інтенсивним розвитком соціальних відносин, зміною 

соціальних ролей й функцій з подальшим розширенням соціально – моральних 

взаємодій дітей с оточуючим соціумом, динамічністю соціальних уявлень, 

особливим відношенням до світу в цілому. Якщо на етапі дошкільного 

дитинства йдеться про пріоритетне значення ігрової діяльності, то перед  
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умовою  результативного формування соціальної компетентності молодшого 

школяра виступає соціалізуючий  потенціал змісту  навчальних  предметів, й 

дозволяють педагогу обґрунтувати і сконструювати відповідну соціально-

педагогічну  технологію та практики запровадження компетентнісного підходу 

щодо соціального розвитку дитини 5-7 річного віку, дозволяє вказати на  

існуючі суперечності між: 

- зростаючою потребою суспільства в позитивній соціалізації дітей і 

існуючими традиційними підходами до соціального розвитку дітей в 

дошкільних установах, та школі першого ступеня, що не в повній мірі реалізує 

резерви наступності;  

- вимогою практики  і довкілля, і початкової школи  до науково-

методичного забезпечення  конструктивного розвитку соціальної  

компетентності і недостатньою педагогічною та  розробленістю такого ракурсу 

окресленої проблеми вихованців. 

Соціальна компетентність розуміється нами як інтегральна якість 

особистості дитини, що дозволяє йому, з одного боку, усвідомлювати свою 

унікальність і бути здатним до самопізнання, самозміни, а з іншого - 

усвідомлювати себе частиною колективу, суспільства, вміти вибудовувати 

відносини і враховувати інтереси інших людей, брати на себе відповідальність і 

діяти на основі загальнолюдських і національних цінностей. Соціальна 

компетентність особистості передбачає такі складові : 

-  особистісної. 

- ціннісно-смислової; 

- загальнокультурної;  

- пізнавальної;  

- комунікативної. 

Отож, процес формування соціальних компетенцій дитини  дошкільного 

віку буде ефективним, якщо враховувати зовнішні і внутрішні чинники.  
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Так, до зовнішніх факторів правомірно  віднести соціально-педагогічні  

умови  та впливовість і соціальне оточення, в цілому набутий дитиною  досвід  

соціального спілкування і взаємодії у соціумі. 

До внутрішніх чинників має підстави відносити  - психологічні 

особливості віку і особистості, ступінь прояву здібностей до взаємодії і 

спілкування [2; 4]. 

 Нами вивчалися науково-методичні джерела, узагальнення яких 

дозволили окреслити дослідницьку позицію [1;3]. Зокрема, з’ясувати  

актуальність з  організаційно-педагогічних умов  формування соціальної 

компетентності дітей саме дошкільного віку:  

- формування  груп  дітей дошкільного віку за різновіковим принципом, 

що сприяє  ефективному соціальному розвитку дитини через  задіяність 

компенсаторного впливу взаємодії у загальнокультурному, ціннісно-

смисловому, пізнавальному та  комунікативному сенсах; 

- створення у дошкільному закладі освіти  соціокультурного предметно-

просторового розвиваючого середовища, що сприяє розвитку самостійності, 

вмінню робити  соціально вмотивований  вибір моделі поведінки, що базується  

на відповідальності та  самопізнанню; 

- професійна компетентність вихователя щодо реалізації такого аспекту 

фахової діяльності, як соціальний розвиток дошкільника. 

Аналіз  практики  соціального  розвитку  дошкільників переконує в тому, 

що,  завдяки ігровому наслідуванню  і рольовому перевтіленні, природним 

чином дитина  знайомиться  з нормами  і  моделями  поведінки і взаємин дітей і 

дорослих людей, які стають зразками для його власної поведінки. До того ж, 

творчі педагоги-дошкільнники небезпідставно зауважують,  що саме  у грі 

дитина набуває основні навички соціальної компетентності, необхідні для 

встановлення контакту і розвитку взаємодії з навколишнім світом. 

У процесі  цілеспрямованого спостереження за діями  дошкільників у 

соціокультурній сфері; можемо  стверджувати про те, що чим повніше і 

різноманітніше дитяча діяльність, чим більше вона значима для дитини і 
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відповідає  його природі, тим  позитивнішою є динаміка її соціального 

розвитку. Ось чому найбільш близькі і природні для дошкільника  ігри і 

активне спілкування з оточуючими - з дорослими і однолітками. У зв'язку з чим 

стає актуальним питання освоєння педагогами ігрових технологій і активне їх 

застосування в освітньому процесі ( типу « Запам’ятай та назви», «Що спочатку 

що потім», «Що не так?», «Знайди такий же» хороводи «Коровай», 

«Подоляночка» та інші.). 

Дбаючи про розвиток соціальної компетентності дітей на етапі перед 

шкільного дитинства і початкової ланки освіти вирішального визначення 

набуває здатність педагога враховувати стартові характеристики соціального 

розвитку особистості, що слугує підґрунтям визначення ним перспективних 

напрямків соціального партнерства . З батьками  та класоводом школи першого 

ступеня. 
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Стилістичні фігури посідають чільне місце в поетичному дискурсі, адже 

надають йому образності, експресивності та виразності. Завдяки ним поет 

виформовує особливу індивідуально-інтимну атмосферу, зосереджуючи увагу 

на певних символах, образах, деталях, ідеях тощо.  

Одним із таких дієвих засобів, який надає експресії, емоційної виразності 

поезії та композиційно формує художню картину поетичного твору, доречно 

вважати повтор –  художній засіб індивідуально-авторського естетичного та 

емоційного освоєння дійсності; семантично значущий елемент, який формує 

змістову структуру тесту [1]. 

Повтор – явище в тексті дуже виразне : він уповільнює або пришвидшує 

темп, впливає на ритм, виступає як одиниця композиційна та архітектонічна. У 

місцях повтору зростає динамічність і смислова насиченість, тому їх з 

впевненістю можемо називати емоційно-експресивними центрами поетичного 

тексту.  

Досліджуючи повтор, ми звертаємось до стилістичних фігур, головне 

завдання яких полягає в реалізації цілеспрямованого впливу на почуття та 

емоції адресата. Детальний аналіз поетичних збірок Михайла Ткача дає змогу 

стверджувати, що найбільш поширеними фігурами, використаними автором, є 

анафора, епіфора, анепіфора. Розглянемо особливості кожного виду повтору, за 

допомогою яких поет надає своїм творам виразності, оригінальності та 

експресивності.  
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Найуживанішою є анафора, що служить підгрунтям різноманітних 

образних уявлень, підсилює емоційне сприйняття твору, особливо поетичного: 

Не раз, не раз слізьми вмивались вікна, Не раз в колиску падали громи, Та нам 

ніщо не вкоротило віку, Бо захистила мати нас грудьми (2, с. 7), Жив собі 

дядько Мирон, Жив не скажу, що півроку, Вилазив на піч, Як на царський трон, 

І смерті чекав щороку  (3, с. 26).  

Епіфора творить виразний художньо-стильовий ефект, підсилює значення 

повторюваного мовного елемента, сприяє появі під текстових асоціацій, 

вживається автором задля посилення виразності поетичної мови:  В останню 

мить останній подих змоги Візьми у мене, доле, під грудьми, Та не візьми до 

матері дороги, Найпершої любові не візьми (2, с. 41), У мить таку себе не 

половинь, А серце все клади на чашу: Лови зорю, красу лови, Лови прозріння 

часу (3, с. 90), Де лоза виноградна тужава, Де кінчається в мене город, – 

Починається інша держава, Починається інший народ (5, с. 16).  

Іншою композиційною фігурою в поезії М.Ткача є анепіфора (кільцевий 

повтор) для підкреслення могутності та краси мовно-поетичного буття : У мене 

хата долею крилата, Вмістилась в хаті вся моя рідня. У мене мати, дочками 

багата, синів колише у зеніті дня (4, с. 6), Мамині руки – колиска моя, Хліб у 

долонях, що сонцем сія, Крила мої у годину розпуки – Мамині руки, мамині 

руки (3, с. 105).  

Більшість повторів використано автором задля того, аби акцентувати 

увагу на душевному стані ліричного героя, указати на миттєвість або ж, 

навпаки, тривалість дії. Крім того, повтори синтаксичних структур 

орнаментують строфи, додаючи їм мелодійності, саме тому чимала кількість 

віршів буковинського поета поставлена на музику.  

Перспективу подальших досліджень вбачаємо як у дослідженні мовних 

особливостей віршів М.Ткача, так і у вивченні функціонування інших засобів 

створення виразності у його поезії.  
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Інтероперабельність (експлуатаційна сумісність) означає здатність 

транс'європейської залізничної системи забезпечити безпечний та 

безперешкодний руx потягів із забезпеченням відповідного рівня 

продуктивності [1]. Ця здатність базується на дотриманні нормативниx, 

теxнічниx та експлуатаційниx умов. 

Теxнічні стандарти і єдині теxнічні приписи щодо всіx залізничниx 

транспортниx засобів регламентуються додатками до Конвенції про міжнародні 

залізничні перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1980 року, які також діють і в 

Європейському Союзі, оскільки всі країни – члени ЄС приєдналися до 

зазначеного нормативного акту [2]. Ці Єдині правила установлюють процедуру 

затвердження теxнічниx стандартів і прийняття єдиниx теxнічниx настанов для 
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залізничного обладнання, призначеного для використання в міжнародному 

сполученні. Теxнічний стандарт означає будь-яку теxнічну специфікацію, 

затверджену національною або міжнародною організацією зі стандартизації 

згідно з її процедурами [3]. Будь-яка теxнічна специфікація, розроблена в 

рамкаx ЄС, прирівнюється до теxнічного стандарту. За можливості слід 

забезпечувати експлуатаційну сумісність систем і теxнічниx складників, 

необxідниx для гармонійної роботи залізничниx систем п’яти існуючиx в 

Європі видів. 

Приєднавшись до КОТІФ та Додатка Р до КОТІФ, Україна, відповідно, 

взяла на себе зобов'язання привести теxнічні стандарти залізничної 

транспортної галузі у відповідність з міжнародними, які установлюються 

Конвенцією про міжнародні залізничні перевезення. Теxнічні стандарти, які 

стосуються залізничної інфраструктури в цілому, зараз знаxодяться в процесі 

модернізації відповідно до міжнародниx стандартів. 

Захисні лісові насадження (ЗЛН) створюють за індивідуальними 

проектами, розробленими проектними організаціями на основі матеріалів 

польовиx вишукувань і необxідниx теxнічниx та кошторисно-фінансовиx 

розраxунків. Зміни та відxилення від проекту мають погоджуватися з 

проектувальниками і затверджуватися начальником дистанцій ЗЛН. Усі види 

лісонасаджень (за винятком загороджувальниx, протиабразійниx, і 

озеленювальниx) необxідно створювати найбільш вітропродувними по всьому 

вертикальному профілю від агроценозу і вітронепродувними від колії, середня 

частина займає проміжне місце. 

Сукупність конструкції ЗЛН на залізничниx шляxаx функціонують як 

єдина система або лісомеліоративний комплекс – консорція, що виконує 

функції екологічного каркасу, де елементи та підсистеми взаємодіють, 

забезпечуючи синергічний ефект [4]. Уявлення про консорцію виникло в 50-x 

рокаx XX ст. завдяки працям В. М. Беклемишева [5] та Л. Г. Раменського [6], 

який уперше дав визначення консорції як елементарної одиниці 

функціонування структури біогеоценозу [7]. Пізніше в цьому напрямі 
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працювали багато дослідників [8]. На сьогоднішній день серед українськиx 

учениx найбільший внесок у вивчення консортивниx зв’язків зробив                 

Й.В. Царик. 

У 1905 році американський геоботанік і еколог Ф. Клеметсон 

запропонував біологам та екологам використовувати термін «екотон». У 

подальшому це зафіксовано у науковиx комісіяx SСОРЕ, де екотон визначено 

як зону переxоду між сусідніми екологічними системами. 

У зарубіжниx природознавчиx виданняx термінам «екотон» і «геоекотон» 

приділено достатньо уваги. Аналітичний огляд циx видань представлений у 

працяx Т.В. Бобри, М.Д. Гродзинського, П.М. Дем’янчука, та Г.І. Денисика. 

Однак, відсутні дослідження стосовно їx екологічниx функцій. 

Створення системи консорційних екотонів захисного типу (КЕЗТ) – один 

із найбільш інноваційниx шляxів забезпечення стійкості антропогенно змінениx 

екосистем, зокрема, підвищення їx буферності за раxунок часткового 

відтворення лісовиx біогеоценозу, які є невід’ємною складовою природниx 

ландшафтів, а також уведення консорцій такиx екотонів в інтразональні для ниx 

плакорні лісотипологічні умови, що дозволить забезпечити екологічну безпеку 

на шляxаx залізничного транспорту використовуючи виключно природні 

меxанізми заxисту навколишнього природного середовища. 
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РЕЦИКЛІНГ ОКАЛИНИ СТАЛІ МЕТОДАМИ ПОРОШКОВОЇ 

МЕТАЛУРГІЇ ТА СВС-ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Рудь В.Д., Савюк І.В., Самчук Л.М., Повстяна Ю.С.  

Луцький національний технічний університет 

 

Використання в якості сировини для виготовлення деталей та виробів 

промислових відходів є основою економічного розвитку сучасної країни. 

Зарубіжними та вітчизняними вченими запропонована низка технологій 

утилізації як побутових відходів, так і відходів промислових виробництв, 

більшість з яких застосовується на практиці. Використання у таких технологія 

відновлюваних джерел енергії, таких як СВС-синтез, дозволить не лише 
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вирішити проблему утилізації відходів, а й отримати дешеві матеріали та 

вироби що не поступаються за властивостями матеріалам, що отримані 

традиційними технологіями. 

Як відомо, основним компоненто окалини сталі є оксиди заліза FeO, Fe2O3, 

Fe3O4, масова частка яких – 61-73%  [1, 2]. Основні технологій утилізації 

окалини базуються на принципі відновлені металів з їх окислів, що був 

запропонований М.М. Бекетовим у 1859 році і носить назву алюмотермія.  

У роботі досліджено механічні властивості матеріалу, що отриманий в 

результаті проходження екзотермічної реакції шихти на основі окалини сталі 

18Х2Н4МА. Попередня підготовка окалини проводилась у декілька етапів: 

подрібнення, просушування та магнітна сепарація. Екзотермічна шихта 

готувалась з наступних компонентів: залізо-алюмінієвий терміт, який 

отримують з порошку окалини та алюмінієвого порошку ПА-3 ГОСТ 6058-73, а 

також мідний порошок ПМС-1 ГОСТ 4960-75, порошок селітри калієвої ГОСТ 

19790-74, феросиліцій ФС45, феромарганець ФМн75А. Масова частка яких, 

мас.%: 

окалина  67-72 

алюмінієвий порошок 14-15 

мідний порошок 4-5 

селітра калієва 8-10 

феромарганець 0,5-0,8 

феросиліцій 1,5-2,2 

Гранулометричний склад в мм: залізо-алюмінієвий терміт, а саме, окалина 

0,4-0,5, порошок алюмінію 0,3; мідний порошок 0,1; порошок селітри калієвої 

0,4-0,5; порошок феросиліцію та феромарганцю 0,1 [3]. 

В результаті проходження екзотермічної реакції було отримано матеріал з 

наступним хімічним складом:  
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Зона зняття 

проби 

Хімічний склад, % 

C Si Cr Fe Mo Mn Ni 

1 0,43 0,21 0,22 98,79 0,07 0,17 0,05 

2 0,38 0,2 0,25 98,83 0,05 0,19 0,1 

 

Дифрактограма матеріалу наведена на рисунку 1. 

 

Рисунок 1 – Дифрактограма матеріалу 

Дослідження міцності при стисненні проводили на машині МТ 120-40. З 

метою зменшення сили тертя, що може порушити одновісний пружно-

деформований стан, на торцеві поверхні зразка наносили парафіновий шар. 

Зразок був виконаний у формі куба з розмірами 5 ± 0,5 мм. Тиск випробувань 

40 МПа. Дослідження проводили на монолітному зразку (рис. 2а) та зразку з 

дефектом (рис. 2б).  

  

а) б) 

Рисунок 2 – Зразки для випробувань на міцність: а) монолітний зразок; б) 

зразок з дефектом 
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Глибина пори на зразку з дефектом – 0,7-0,9 мм, об’єм – 26 мм
3
. Зразок з 

дефектом розміщували таким чином, щоб вісь дефекту знаходилась паралельно 

осі навантаження. Швидкість навантаження визначали з формули [4]: 

хвdt

d 1
)3...01,0(


     (4.1) 

 

Рисунок 3 – Залежність лінійної деформації від прикладеного зусилля для 

монолітного зразка 

Крива деформації є характерною для пластичного руйнування. Відрізок 

АВ є площиною текучості. На цій ділянці відбувається зміщення атомних шарів 

один відносно одного. На відрізку ВС відбувається зміцнення матеріалу за 

рахунок зміни внутрішньої структури зразка, в результаті чого зразок проявляє 

спротив деформуванню. Відрізок СD пластична деформація. На цій ділянці 

збільшується поперечне січення зразка. Відрізок DЕ є кривою розвантаження та 

показує зону пружної деформації зразка та залишкову деформацію. Така крива 

деформації характерна для залежності Ss(ɛl). Для таких кривих деформації 

інтенсивність зміцнення при незначних ступенях деформації незначне, а потім 

різко зростає [3]. 

Крива деформації для зразка з дефектом наведена на рис. 4 
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Рисунок 4 – Залежність лінійної деформації від прикладеного зусилля для 

зразка з дефектом 

Як видно з рис. 3 та 4 зміна лінійної деформації для зразка з дефектом 

практично не відрізняється від деформації для монолітного зразка. Це свідчить 

про міцні міжатомні зв’язки та низьку швидкість розповсюдження тріщин. 

Межа міцності матеріалу, яку визначали динамічним твердоміром ТД-42М 

становить 870-920 МПа. 

Вимірювання твердості, що проводили для сирого зразка наведена за 

шкалою HRA. В якості індентора використовували алмазний наконечник з 

кутом при вершині 120°, навантаження 60 кгс.  

 

Рисунок 5 – Твердість сирого зразка в залежності від глибини зняття 

проби 

Зміна твердості в залежності від глибини зняття проби пояснюється 

зміною хімічного складу що відбувається в результаті горіння екзотермічної 

суміші. Тенденція зміни твердості дозволяє стверджувати про вплив 

технологічних показників горіння екзотермічних сумішей на властивості 

отриманих матеріалів. Зміна гранулометричного складу суміші в сторону 

укрупнення порошків дозволяє збільшити твердість. Це відбувається за рахунок 
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меншої щільності засипки що в свою чергу призводить до кращого 

проходження газів і як наслідок зменшує консолідацію легуючих елементів у 

верхній частині матеріалу. 

Висновки. Механічні властивості матеріалу отриманого з шихти із 

запропонованим складом відповідають властивостям сталі що отримана за 

класичною технологією. Крім цього, перевагою даного матеріалу є можливість 

корегування його хімічного складу і відповідно механічних властивостей на 

стадії розробки складу шихти. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ УЯВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

В ПРОЦЕСІ РОБОТИ З КАЗКОЮ 

 

Сініченкова А. С., Скрипніченко К. Г.,  

студентки факультету дошкільної і  

спеціальної освіти та історії 

Савченко Л. Л., доцент кафедри теорії  

та методики дошкільної освіти 

Комунальний заклад  

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»  

Харківської обласної ради 

м. Харків, Україна 

 

Побудова демократичного суспільства з високорозвиненою економікою, 

соціально-економічні перетворення в суспільстві об'єктивно зумовлюють 

потребу в розвитку творчого та інтелектуального потенціалу людини із 

здатністю ефективно і нестандартно вирішувати нові життєві проблеми, 

своєчасного виявлення і подальшого формування творчості й обдарованості. У 

Конституції України, Законах України «Про освіту», Державних національних 

програмах та інших нормативно-правових документах визначено, що 

відродження суспільства України, його розвиток значною мірою залежить від 

творчості й активності його членів.  

У зв'язку з цим перед дошкільними установами постає важливе завдання 

розвитку творчого потенціалу підростаючого покоління, що в свою чергу 

вимагає вдосконалення навчально-виховного процесу з урахуванням 

психологічних закономірностей всієї системи пізнавальних процесів.  

Як показали дослідження Л.С. Виготського, В.В. Давидова, Є.І. Ігнатьєва, 

С.Л. Рубінштейна, Д.Б. Ельконіна, В.А. Крутецкого та інших, уява виступає не 

тільки передумовою ефективного засвоєння дітьми нових знань, але і є умовою 

творчого перетворення наявних у дітей знань, сприяє саморозвитку 
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особистості. Творча уява дітей представляє величезний потенціал для реалізації 

резервів комплексного підходу в навчанні і вихованні. 

Уява – центральне психологічне новоутворення дітей дошкільного віку 

(Л. Виготський, Д. Ельконін, В. Давидов та ін). Якщо проаналізувати Державні 

програми навчання і виховання дітей дошкільного віку, то уваги цьому 

психічному процесу приділяється дуже мало. Традиційно складена наша 

система дошкільного виховання і навчання фактично не містить у собі (або 

містить недостатньо) спеціальних заходів, спрямованих на послідовний і 

систематичний розвиток у дітей уяви.  

Для розвитку уяви необхідна наявність певних умов: емоційне 

спілкування з дорослими; предметно-маніпулятивна діяльність; необхідність 

різних видів діяльності. Розвиваючи уяву дитини, важливо пам'ятати, що 

матеріалом для її фантазій служить все навколишнє життя, всі враження, які 

вона отримує, і ці враження повинні бути гідні світлого світу дитинства. 

Найбагатшим джерелом розвитку фантазії дитини є казка. Виходячи з 

аналізу психолого-педагогічних досліджень можемо стверджувати, що казка 

розглядається як засіб багатовекторного впливу на особистість дитини: у 

процесі розумового виховання (Р. Жуковська, С. Литвиненко, О. Соловйова, 

О. Усова, Л. Фесюкова); естетичного та морального (С. Бакуліна, В. Пабат); 

мовленнєвого розвитку (С. Алієва, Л. Бірюк, А. Богуш, Н. Гавриш, 

Н. Карпинська, Т. Котик, Н. Насруллаєва, Ю. Руденко, Л. Таллер, Л. Фесенко, 

Є. Фльорина, А. Шибицька); у логопедичній практиці (Г. Бистрова, Т. Сергєєва, 

Е. Сизова, Т. Шуйська); як засіб фізичного розвитку та оздоровлення дитини 

(К. Крутій, Н. Маковецька); творчого розвитку (М. Туров); розвитку та корекції 

психічної сфери (В. Андросова, Н. Виноградова, Л. Гурович, О. Запорожець, 

Т. Зинкевич-Євстигнеєва, Г. Леушина, Д. Соколов, О. Соловйова, Н. Циванюк).  

На думку сучасних лінгводидактів, казка – це усний народний твір, який 

виник у безпосередньому спілкуванні оповідача із слухачами [2, 47]; зв’язний 

текст розповідного характеру, з вигаданим, часто фантастичним змістом, якому 

притаманні всі риси зв’язного тексту: тематична єдність, наявність заголовку, 
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змістова завершеність, інформативність викладу, цілеспрямованість, інтеграція, 

структурна організація (приказка, зав’язка), зв’язок між частинами (казковими 

віхами), відпрацьоване мовлення відповідно розмовного стилю мови [2, с.29].  

У фольклорному жанрі казка посідає почесне місце. Вона є 

найулюбленішим, найпопулярнішим народним твором для дітей, який 

розкриває «безмежний світ людської уяви, полонить серця дітей і дорослих». 

Казка дозволяє дитині в особливій метафоричній формі пізнати для себе 

специфічні дитячі теоретичні питання про світ, про добро і зло, і вирішити 

проблему невизначеності (прогнозувати події, будувати власну поведінку на 

основі міфологічної картини світу [2].  

У казках відсутні детальні описи природи, інтер’єру – все підпорядковане 

стрімкому розвитку подій. Казка, завдяки елементам ілюзорного і 

фантастичного відбиття світу, справляє глибоке емоційне враження на дитину, 

приводить у рух її уяву, духовні сили. Логічно послідовний виклад, чітка 

побудова, влучність у вживанні фразеологізмів викликають неусвідомлене 

задоволення, сприяють засвоєнню традицій народно-поетичного мовлення. 

Лексика казок точно відповідає особливостям предметно-образного мислення 

дитини.  

Казка, вводячи дошкільника у світ фантазії, пробуджує їх до активної 

діяльності. Спочатку до співтворчості, а у щасливому випадку – до творчості. 

Дитина через емоції і почуття, викликані казкою, сприймає колорит народності 

в передачі казкового образу, красу рідної мови.  

Ознайомлюючись із чужими казками і створюючи свої, дитина 

прилучається до мистецтва, як одного з видів естетичної діяльності людей. 

Специфіка казки надає такому прилученню природного і доступного характеру, 

дає змогу, навіть малятам, створювати речі, які мають певну художню цінність. 

У цьому виді творчості вихователь має змогу на оповідях дітей вчити їх, якими 

мають бути казки, яку роль відіграє в них той чи інший засіб, як казка може 

передати почуття автора, його ставлення до зображуваного.  
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Створення казок корисне для дітей, адже дитина відчуває свою єдність з 

художником, переживає радість, почуття творця – дуже цінні для мовленнєвого 

розвитку переживання. Важливо й те, що створюючи казку, дитина може вільно 

висловлювати свої думки, враження, почуття, своє ставлення до героїв, виявити 

свої мовленнєві здібності.  

Реалістичний підхід дітей до казкової фантастики формується в 

середньому дошкільному віці під безпосереднім впливом виховання і навчання. 

Складнішим етапом розумової діяльності дитини є оволодіння вмінням 

самостійно складати казки. Самі діти не можуть оволодіти потрібними 

прийомами складання казок, цього їх треба вчити. Найкраще робити це у 

процесі творчої діяльності дітей під керівництвом дорослого [3, с.100]. Казка є 

одним із вирішальних факторів, що визначають розвиток словесної творчості 

дошкільника. Саме до казки найбільше наближуються дитячі словесні твори.  

Казки дітей відображають теми та зміст народних казок, герої дітей діють 

у нових ситуаціях, але з типовими рисами народних героїв, запозичуються 

специфічні казкові елементи побудови сюжету (зачин, кінцівки), характерними 

є класичний принцип потрійності та деякі стилістичні засоби.  

Кожен казковий твір викликає в дитини певні емоції (радість, сум, 

ненависть, обурення, переживання, біль). Це не просто здатність людини 

передати ці відчуття, а здатність казки викликати на ці почуття. Читаючи казку, 

дитина входить у фантастичний світ, починає жити описаною дійсністю, 

життям свого героя. І сприймає це все по-справжньому. 

Метафоричність і символізм казки дозволяють розвивати уяву дитини, 

оскільки фантастичний казковий світ, сповнений чудесами, таємницями і 

чарами, завжди приваблює його. Дитина з радістю занурюється в уявний 

нереальний світ, активно діє в ньому, творчо перетворює його. Але при цьому 

сприймає все, що відбувається в ньому як реальність. Цього вимагає його 

внутрішній світ.  

Нерідко можна зустріти дитини-дошкільника з багатою фантазією, але з 

повним невмінням використовувати її для розв'язання конкретного завдання. 
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Така дитина довго не може зосередиться на об'єкті дії; його все відволікає, 

починаючи щось робити, вона легко переключається на інше, не закінчуючи 

першої дії. Наприклад, починаючи складати казку, вона придумує одну 

фантастичну історію за одною, пов'язуючи їх чисто зовнішніми асоціативними 

зв'язками. У результаті відбувається сумбурне нагромадження одних подій на 

інші. При цьому дитина може забути і про головного героя казки і про 

первісному задумі. Тому виховання цілеспрямованості поведінки необхідно, як 

умова розвитку творчої уяви. Дуже важливо заздалегідь обговорити з дитиною, 

яким повинен бути кінцевий результат її творчості. При створенні казки 

спочатку придумати сприятливий кінець для позитивного героя, а потім вже 

обговорювати з дитиною інтригу негативного героя та можливі способи 

перемоги позитивного. Таким чином, сама казка виникає лише на останньому 

етапі роботи. Щоб дитина не втратила інтересу до тексту казки (все, що має 

статися, їй вже відомо), можна на етапі створення тексту разом писати книгу 

«Авторських казок». Дитина при цьому може диктувати текст, а дорослий – 

його записувати. У образотворчої або конструкторської діяльності 

цілеспрямованість буде розвиватися в ситуаціях, коли дитині будуть 

заздалегідь задані вимоги до бажаного малюнка або конструкції.  

Аналізуючи вищесказане, відмітимо, що в результаті цілеспрямованого 

навчання, застосування різноманітних методичних прийомів та видів роботи з 

казкою розвивається творча уява та мислення кожної дитини, створюється 

інтелектуальна атмосфера в дитячому колективі, що дозволяє дитині вільно 

мріяти і фантазувати. При цьому казка для дитини не тільки вигадка і фантазія. 

Це ще й особлива реальність, що дозволяє розширити рамки звичайного життя, 

зіткнутися зі складними явищами і почуттями й у доступній для розуміння 

дитини казковій формі осягати дорослий світ почуттів і переживань. 
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В сучасних інноваційних технологіях навчання загальноприйнятим 

підходом є складання моделей студента, під якими у вузькому сенсі, 

розуміється перелік знань, умінь та навичок, якими повинен опанувати той, 

якого навчають.  Більш загальною буде та модель, яка охоплює положення 

всього курсу і її можна покласти в основу побудови програми курсу. В даній 

статті зроблена спроба побудувати модель фахівця на прикладі гірничого 

інженера.   

Ключові слова: методологія, дидактика вищої технічної школи, модель 

фахівця, професійна підготовка, гірничий інженер. 

Постановка проблеми. Діяльність гірничого інженера в сучасних умовах 

складна і багатоаспектна.  Специфіка його роботи відрізняється від роботи 

інженера іншого профілю.  Ситуації, в яких може опинитися гірничий інженер, 

непередбачувані, тому їх важко моделювати.  У зв'язку з цим виникає багато 
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проблем при розробці моделі гірничого інженера.  Пошуки найбільш 

раціональної дидактичної моделі фахівця будь-якого профілю ідентична 

процесу синтезу різних форм знань,  і він в чомусь схожий з завданнями 

електродинаміки: ланцюг з зосередженими параметрами (пристрій являє собою 

конструкцію з дискретних елементів - резисторів, конденсаторів, котушок 

індуктивності, ламп, транзисторів тощо), далі - ланцюга з розподіленими 

параметрами та, нарешті,  пристрою, що описується системою рівнянь 

Максвелла, які пов'язують між собою характеристики середовища, електричне і 

магнітне поля в єдине ціле.   

Аналіз актуальних досліджень та мета статті. У нашому дослідженні 

зроблена спроба підійти до цілей професійної підготовки (моделі) фахівця 

(гірничого інженера) з позицій діяльнісно-контекстної системної теорії 

навчання [1].  Відповідно до цієї теорії знання виступають як елементи тих чи 

інших дій, що реалізують певну діяльність того, якого навчають (тобто, 

студента).  Діяльнісно-системний та контексний підходи при розробці моделі 

гірничого інженера дозволяє нам більш конструктивно вирішити проблему 

критерію засвоєння знань.  Оскільки одні й ті ж знання можуть входити в безліч 

різних видів дій, об'єктивна оцінка їх засвоєння не може бути проведена без 

звернення до цілей навчання.  Завдання, на мові яких пропонується описувати 

цілі навчання, дозволяють виділити ті види діяльності, які необхідні для 

вирішення цих завдань.  Необхідно також врахувати, що якість професійної 

підготовки фахівця будь-якого профілю залежить від ступеня обґрунтованості 

трьох основних вузлів: цілі навчання (для чого вчити), змісту навчання (чому 

вчити) і принципів організації навчального процесу (як вчити) [1].     

Основний матеріал. Мета навчання - це першочергове питання при 

підготовці фахівця.  Вихідним положенням при розробці моделі гірничого 

інженера (як і фахівця будь-якого профілю) є принцип зв'язку навчання з 

життям.  За останнє десятиліття проведена робота щодо конкретизації цілей: 

з'явилися кваліфікаційні характеристики, в першій частині яких вказується, що 

повинен знати фахівець, в другій - що він повинен вміти.  Кваліфікаційні 
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вимоги, що пред'являються майбутньому гірничому інженеру, розроблені нами 

на основі наявної професіограми.   

Повний зміст цілей підготовки фахівця визначається конкретними 

суспільно-історичними умовами, в яких даний фахівець буде жити та 

працювати, тобто  особливостями нашого століття, нашого державного ладу, і, 

зрозуміло, особливостями професійної діяльності.  Тому в структурі моделі 

виділяються три складові частини:  

1. Завдання (або види діяльності), зумовлені особливостями часу;   

2. Завдання, зумовлені суспільно-політичним ладом;   

3. Завдання, зумовлені особливостями професійної діяльності.   

Перша складова частина моделі містить у собі загальні вміння, якими 

повинен володіти будь-який фахівець, незалежно від професії, місця 

проживання, суспільно-політичного ладу, в якому він живе, тощо.  В сучасних 

умовах фахівець будь-якого профілю повинен прагнути до самоосвіти та 

самовдосконалення.  Тому необхідно до складу цілей навчання включити ряд 

таких видів діяльності, за допомогою яких можна навчити майбутнього фахівця 

вчитися ("вчити вчитися"):  

а) необхідність і можливість пошуку нової потрібної інформації;   

б) здатність і вміння працювати з довідковою літературою (читальний 

зал, бібліотека, обчислювальний і комп'ютерні центри, дистанційне навчання і 

т.д.);   

в) прагнення зрозуміти та переробити прочитане;   

г) вміння скласти конспект;   

д) засвоєння певного виділеного змісту тощо.   

З нашої точки зору є принциповим вимога до фахівця бути готовим до 

самостійної (індивідуальної) і колективної діяльності.  Ця вимога реалізована 

нами за допомогою загальноприйнятого дидактичного принципу поєднання 

індивідуального підходу і колективізму в навчанні, тобто  в зв'язку інтересів 

особистості і суспільства, в умінні керувати діяльністю колективу 

(шахтарського, або будь-якого іншого).   
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При розробці моделі гірничого інженера необхідно також передбачити 

навчання методам управління, для чого використовуються в навчанні активні 

методи (рольові та ділові ігри, проблемне навчання [2], моделювання реальних 

виробничих ситуацій [3,4] пов'язаних з фізичними явищами і т.д.).  

Друга частина моделі фахівця відображає вимоги, обумовлені 

особливостями нашого нинішнього непростого економічного і суспільно-

політичного стану в Україні.  У цій складній ситуації необхідно навчити 

майбутнього гірничого інженера орієнтуватися в різних політичних, а якщо це 

можливо, то і в економічних подіях та ситуації, відстоювати свою громадянську 

позицію.  Тому при розробці моделі гірничого інженера необхідно передбачити 

вимоги до його поведінки та загальної культури, враховувати гуманізацію і 

гуманітаризацію технічної освіти, захист навколишнього середовища тощо.   

Третя складова частина моделі фахівця (гірничого інженера) визначає 

склад конкретних умінь.  Групи умінь, що забезпечують підготовку гірничого 

інженера до вирішення практичних і дослідницьких завдань, повинні бути не 

тільки визначені, але й перетворені в спеціальний предмет засвоєння в 

навчальному процесі.  Групи знань, умінь і навичок (в залежності від 

спеціалізації) визначені відповідно до структури та функцій діяльності 

гірничого інженера і складають основу кваліфікаційної характеристики.  

Таким чином, чітко вимальовується концепція, в якій за основу моделі 

гірничого інженера (фахівця) повинна бути покладена модель та концепція його 

діяльності.  "Розробка моделі фахівця на основі моделі його діяльності дає 

можливість ширше подивитися на проблеми підготовки і використання 

спеціалістів, оцінити якість роботи різних ланок вузу і побудувати модель як 

еталон, спираючись на який вища технічна школа може вдосконалювати свій 

розвиток" [1].   

Висновки. Опис профілю гірничого інженера повинний визначати схему 

навчання (модель-концепцію), що забезпечує високу якість його підготовки до 

професійної діяльності.  Для цього необхідно знайти шляхи відображення цього 

профілю в навчальному процесі.  Отже, діяльнісно-контектсна системна теорія 
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навчання, на основі якої проводилося дослідження, визначила його загальну 

логіку та етапи.  Перш за все, були виявлені основні типи завдань майбутнього 

гірничого інженера.  Потім аналізувалися види діяльності, необхідні для 

вирішення цих завдань, і на цій основі складалася програма навчання.  В 

даному дослідженні не передбачалася розробка повної програми навчання 

гірничого інженера, а ставилося завдання показати принципову можливість і 

доцільність запропонованого шляху формування професійної спрямованості 

навчання майбутнього гірничого інженера в процесі вивчення однієї з 

фундаментальних дисциплін, зокрема, фізики.  Тому було розглянуто 

формування лише частини дій, необхідних на початкових стадіях вивчення 

однієї фундаментальної дисципліни.  Була розроблена методика навчання та 

проведено педагогічний експеримент, результати якого порівнювалися по ряду 

параметрів з підсумками навчання за звичайною (традиційної) методикою, яка 

склалася в практиці втузу.   

В якості резюме треба відзначити, що шлях дослідження, на наш погляд, 

такий: від виявлення типології професійних завдань фахівця - гірничого 

інженера та адекватної йому діяльності до програми та альтернативної 

методики навчання студентів з подальшою експериментальною перевіркою 

ефективності навчання. 
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У визначенні співвідношення цивільного і господарського права 

насамперед слід виходити з того, що відповідно до ч. 1 ст. 1 Цивільного 

кодексу України (далі – ЦК України) [2], предметом правового регулювання 

цивільного законодавства є особисті немайнові та майнові відносини, засновані 

на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності 

учасників цих відносин. Проте, як відомо, критерієм галузевої належності, в 

тому числі цивільно-правових відносин, є не стільки предмет, скільки метод 

правового регулювання, для якого щодо цивільного права характерна юридична 

рівність та вільне волевиявлення учасників цих відносин. Вільне волевиявлення 

учасників цивільних майнових відносин полягає в тому, що вони, вступаючи у 

відносини, не пов’язані волею сторонніх осіб, а вступивши до них, мають 

можливість здійснювати належні їм права на свій розсуд. При цьому в ч. 2 цієї 

статті закріплено імператив, який передбачає що до майнових відносин, 

заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї 
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сторони іншій стороні, цивільне законодавство не застосовується, якщо це 

прямо не встановлено законом. 

Предмет регулювання господарського права визначено в ст. 1 

Господарського кодексу України (далі – ГК України) [1]. Норми цієї статті в 

першу чергу зазначають, що основні засади господарювання в Україні, 

визначаються ГК України та, що предметом правового регулювання 

господарського права є господарські відносини, які виникають у процесі 

організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами 

господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин 

у сфері господарювання. Методом господарського права є метод 

підпорядкування суб’єктів господарювання встановленому господарському 

порядку, тобто визначеному у суспільстві укладу матеріального виробництва, 

заснованому на положеннях Конституції України, нормах права, ділових 

правилах та звичаях, і забезпечують гармонізацію приватних та публічних 

інтересів, створюють партнерські доброзичливі взаємовідносини у 

господарській діяльності. 

Відносини щодо здійснення господарської діяльності залежно від 

становища між учасниками поділяються на горизонтальні (учасники 

правовідносин рівноправні) і вертикальні (одним з учасників правовідносин є 

орган господарського керівництва або власник майна іншого учасника). Звідси 

випливає комплексний характер відносин господарського права, який 

ґрунтується як на публічно - правових, так і на приватно - правових засадах. 

Практично, цивільне право регулює переважно відносини у сфері приватно - 

підприємницького обміну, а господарське – у сфері організації і здійснення 

виробництва, розподілу і обміну для задоволення суспільних потреб. 

Таким чином, своєрідність предмета і методу правового регулювання 

визначає господарське право як комплексну галузь права, в якій наявні 

неоднорідні правові норми, що за змістом є конституційними, 

адміністративними, цивільними правами, тощо, та регулюють відносини в 

сфері господарської діяльності. Наприклад: у ГК України біля десяти посилань 
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на ЦК України (п. 1 ч .2 ст. 55, ч.1 ст. 143, ч. 2 ст. 154, ч. 3 ст. 156, ч 1 ст. 175, ч. 

2 ст. 177, ч. 1 ст. 202, ч. 8 ст. 265, ч. 2 ст. 283, ч. 6 ст. 291, ч. 9 ст. 306, ч. 2 ст. 

317, ст. 332). Норми ЦК України забезпечують зміну і розірвання 

господарських договорів (ст. ст. 651, 653), виконання зобов’язань (ст. ст. 549, 

553, 560, 572, 594, 570). Відповідно до ч. 1 ст. 193 ГК України, до виконання та 

припинення господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК 

України з урахуванням особливостей сфери господарювання і предмета 

правового регулювання. У ч. 1 ст. 175 ГК України зазначено, що майново-

господарські зобов’язання, які виникають між учасниками господарських 

відносин, регулюють ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених 

ГК України.  

Ще один важливий момент, на перший погляд здавалося б не зрозумілою 

є позиція законодавця щодо регулювання одночасно близько десяти договорів. 

Але, тільки на перший погляд, тому що договори згідно із ЦК України мають 

приватно - правовий характер, а згідно із ГК України публічно - правовий. 

Наприклад, ст. 714 ЦК України визначає договір постачання енергетичними та 

іншими ресурсами, але за нерегульованим тарифом через приєднану мережу. 

ГК України в ст.ст. 275-277 регламентує відносини між суб’єктами 

господарювання щодо енергопостачання, що генерують електричну енергію, 

їхніми імпортером і власником, оптовиком і споживачем. 

За регульованим тарифом ст. 712 ЦК України визначає в основному зміст 

договору поставки, а ст.ст. 263-271 ГК України, забезпечують регулювання в 

контексті господарсько-торгівельної діяльності на матеріально-технічного 

постачання і збуту. Разом з цим, у ч. 6 ст. 265 ГК України передбачене 

субсидіарне застосування відповідних положень ЦК України і т. п. 

Компексність галузі господарського права підкреслює і господарське 

законодавство. Так, у ст. 11 Закону України «Про господарські товариства» [3] 

встановлено, що законодавство про господарські товариства ґрунтується на 

нормах, установлених Конституцією України, і складається із ЦК України, 
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ГК України, цього Закону, інших нормативно-правових актів, прийнятих 

відповідно до цих законодавчих актів. 

Об’єктивно, що два одночасно прийняті законодавчі акти (ЦК України і 

ГК України) мають деякі неузгодженості та суперечності, але ніяк аж до такої 

міри, що унеможливлюють їх практичне застосування при розгляді 

господарських спорів. 

На нашу думку, багато колізій виникає з причин ігнорування методу і 

предмету правового регулювання цивільно-правових і господарсько-правових 

відносин, які часто є просто надуманими і можуть бути вирішені шляхом 

правильного тлумачення. Наприклад, можна дискутувати до яких галузей права 

відносять договори, які передбачені як у ЦК України, так і у ГК України, 

замість того, щоб визначити правосуб’єктність сторін і мету укладення 

договору. Є очевидним, що коли договір купівлі – продажу чи поставки 

укладається для задоволення потреб підприємства і здійснення підприємництва 

– він є цивільно-правовим. Якщо для виробництва і реалізації продукції, 

виконання робіт, надання послуг з метою задоволення суспільних потреб – він є 

господарсько-правовим.  

Щодо правоздатності юридичної особи, то відповідно до ст. 91 ЦК 

України, вона є загальною для всіх юридичних осіб, а згідно з ч. 3 ст. 55 ГК 

України, вона є спеціальною стосовно конкретного суб’єкта господарювання і в 

межах конкретної господарської компетенції. На предмет того, що за ЦК 

України підприємство визначене як об’єкт права, а за ГК України як суб’єкт 

зауважимо наступне. Аналізуючи лише ст. 191 ЦК України «підприємство як 

єдиний майновий комплекс», поза увагою залишаються ст.ст. 83, ч. 3 ст. 167, ч. 

3 ст. 169, ч. 2 ст. 708, ч. 2 ст. 722, ч. 2 ст. 193 ЦК України та інші, у яких 

передбачено традиційне поняття «підприємництва». З цього можна зробити 

висновок, що поняття «підприємництва» як об’єкта права розглядається в 

окремому значенні, що знімає суперечність між ЦК України і ГК України. 

Як випливає з вищезазначеного, є окремі проблеми у співвідношенні 

цивільного і господарського права. Так, ЦК України не передбачає класифікації 
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підприємств на державні і комунальні, унітарні та комерційні, а у ГК України 

така класифікація присутня, а окремі норми ГК України (ч. 3 ст. 74, ст. 51) є 

бланкетними.  

Відбувається неоднозначне дублювання регулювання певних відносин 

ЦК України і ГК України. Статті 50-54 ЦК України визначають правовий 

статус фізичної особи – підприємця, а ст.ст. 128, 129 ГК України, громадянина 

– підприємця як суб’єкта господарювання. Застосування вказаних кодексів у 

певній мірі ускладнюється і тим, що інші закони не приведені у відповідність з 

ними, а також не прийнято ряд законів, необхідність яких з них випливає. 

Йдеться про прийняття законодавчих актів про господарські товариства, 

непідприємницькі товариства, державні підприємства, комерційну діяльність 

тощо. 

У підсумку зазначимо, що при аналізі співвідношення цивільного і 

господарського права необхідно керуватися діалектикою єдності оптимізації 

начал приватного та публічного, як основою наукового осмислення, а також 

необхідністю подальшої консолідації та кодифікації законодавства. 
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В сучасних умовах стрімкого розвитку та ускладнення існуючих 

технологій та розповсюдження новітніх матеріалів й методів їх обробки, 

важливого значення набуває  проблема адаптації компетентності певного 

фахівця до вимог сьогодення. Не виключенням є й професія столяра, а 

удосконалення існуючої моделі підготовки такого фахівця виступає негайним 

та вельми актуальним науково-практичним завданням. 

Аналіз літературних джерел, присвячених питанню розробки та 

удосконалення моделі підготовки столяра дозволив дійти висновку, що на 

сьогодні майже відсутні дослідження з цього приводу. Тому доречно в якості 

наукового підґрунтя застосовувати саме дослідження в сфері компетентнісного 

підходу [1, 2] і адаптувати їх до загальної мети даного дослідження, яка полягає 

в удосконаленні організаційно-функціональної моделі підготовки столяра. 

Як зазначалось вище в даному дослідженні ставиться за мету 

удосконалення саме організаційно - функціональної моделі підготовки столяра, 

а це, в свою чергу, передбачає розкриття в такій моделі організаційних засад та  

функцій майбутнього фахівця. 

З приводу першого, доцільно зауважити, що така модель повинна містити 

перелік всіх передбачених організаційних елементів: суб’єкту, об’єкту, мети, 

завдань, методів. Водночас функціональна спрямованість окресленої моделі 

передбачає її доповнення певним арсеналом функцій, необхідних для 

професіонала в сфері столярної справи. 
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Метою взаємодії суб’єкта та об’єкта безперечно можна вважати якісне 

формування арсеналу необхідних конструкторсько-технологічний 

компетентностей для здійснення професійної діяльності майбутнім фахівцем.  

При цьому конструкторсько–технологічні компетентності складаються із 

відповідних знань та вмінь, характеристика яких представлена на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.1. Склад конструкторсько-технологічних компетентностей  

 

           При  цьому, П. Р. Атутов розділяє конструкторські знання учнів на дві 

групи [3]:  

- до першої групи належать знання будови та принципу дії технічних 

об’єктів; видів матеріалів, форми деталей, їх конструктивно-технологічних 

елементів; способів з’єднання деталей; будови та принципу дії технічних 

об’єктів (інструментів, приладів, пристосувань механізмів, машин, предметів 

побуту);  

- до другої групи належать знання правил, принципів і методів 

конструювання.  

Водночас оптимальній адаптації випускника в умовах сучасного 

виробництва сприятиме набуття під час навчання у навчальному закладі 

Конструкторсько – технологічні компетентності 

Конструкторсько-технологічні знання - це система уявлень, понять, 

термінів та позначень, законів тощо, які набуті або вивчаються 

учнями в обраній галузі техніки, технології конструкторської 

діяльності, кресленні, основах наук тощо.  

 
Конструкторсько-технологічні вміння – це успішне виконання 

учнями конструкторсько-технологічних дій, які базуються на 

правильному виборі способів та прийомів такої діяльності з 

урахуванням певних технічних, психологічних та інших умов, знань 

учнів з трудового навчання, основ наук, креслення тощо. 
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комплексу значущих для будь-якої трудової діяльності компетентностей, які 

визначають готовність майбутнього фахівця до трудової діяльності і 

формуються з таких видів:  

- предметні (спеціальні) компетентності вузького радіусу дії 

забезпечують соціально-практичну сферу діяльності учня реалізацією трудових 

завдань і функцій шляхом володіння знаннями і навичками: конструкторсько-

технологічної діяльності; самостійного проектування і планування своєї 

діяльності; організації, контролю і аналізу трудового процесу та отриманих 

результатів .  

Базові компетентності середнього радіусу дії визначають соціально-

трудові умови діяльності учня: орієнтація у сфері специфічних трудових 

завдань системи виробництва; володіння стратегіями і досвідом їх вирішення; 

уміння орієнтувати у стандартних і нестандартних ситуаціях трудової 

діяльності; уміння приймати нестандартні рішення під час трудової діяльності. 

 Ключові компетентності широкого радіусу функціонування визначають 

психологічну сферу діяльності учня: світогляд, розвиток інформаційного 

мислення, володіння іноземною мовою, володіння інформаційно-

комунікативними і соціально-правовими технологіями, самостійність у 

навчально-пізнавальній діяльності.  

Проаналізувавши вищезгадані компетентності можна виокремити 

здібності і якості ,які забезпечать професіоналізм майбутнього робітника:  

-технічні та математичні здібності; 

-здатність сприймати і аналізувати  велику кількість інформації; 

-здатність співставляти і аналізувати велику кількість різнобічних фактів; 

-гнучкість мислення (здатність змінювати плани, способи вирішення 

завдань під впливом зміни ситуації); 

-наглядно-образне мислення; 

-добра пам'ять (довготривала і короткотривала); 

-просторова уява; 

-здатність приймати і впроваджувати нове на практиці; 
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- хороший окомір; 

-вміння приймати рішення в нестандартних ситуаціях.  

При цьому суб’єкт чинить на об’єкт певний вплив з вищеокресленою 

метою, який реалізується за допомогою певних методів. 

На думку, деяких вчених окрім загальноприйнятих методів навчання 

учитель повинен використовувати дослідницьку діяльність в сукупності 

існуючих прийомів, що в остаточному сприятиме  повноцінному розвитку 

особистості на заняттях. Низка вчених, в свою чергу, наполягають на 

пріоритетності  інноваційних  методів навчання (інтерактивні,  проектні,  

комунікаційно-інформаційні,  імітувальні  методи   та  ін.).  З урахуванням 

зазначеного можна навести узагальнене представлення найбільш доцільних 

методів впливу суб’єкта на об’єкт в процесі формування конструкторсько-

технологічних компетентностей  (рис.2). 

 

Рис.2. Методи формування конструкторсько-технологічних 

компетентностей столяра 
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Як видно з рисунку 2, методи впливу вчителя на учня в процесі 

конструкторсько-проектної підготовки столяра може бути умовно розділено на 

практичну та дослідницьку частину. В той же час, на думку автора, 

дослідницька частина має достатньо важливе значення і про неї не в якому 

випадку не доцільно забувати в процесі такої підготовки. Таке зауваження 

ґрунтується на тому, що вимоги сьогодення висувають на перший план 

необхідність прояву саме творчих здібностей столяра. Столяр як механічний 

виконавець певного комплексу робіт вже не цікавить роботодавця та 

замовника. 

Саме ця проведена робота спонукає учнів до розвитку творчої активності 

і професійного становлення, піднімає естетичний емоційний стан, 

зацікавленість учнів до обраної професії, переконує, що обраний ними шлях є 

правильним, а професійна діяльність стане кроком до особистого 

вдосконалення, розкриття свого «Я». 
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 Нині на теренах України активно впроваджується  адміністративна 

реформа, і , як наслідок, утворюються об»єднані територіальні громади. Перед 

ними постає комплекс економічних та екологічних проблем, вирішення яких 

сприятиме  активізації регіонального розвитку.  Для формування цілісного 

уявлення про стан довкілля все частіше звертаються до науковців, більш часто 

просто до фахівців-екологів. Постає питання – з чого почати?  Тому вважаємо, 

що аналіз стану довкілля має бути проведено на основі єдиного комплексного 

географічного підходу, що дасть можливість  обʼєктивної оцінки стану 

компонентів природного середовища. З власного досвіду знаємо, що цим 

вимогам відповідає геоекологічний аналіз стану довкілля. Але  методи та 

послідовність їх використання в кожному окремому випадку часто 

відрізняються. І чинником цього є,безумовно, відсутність достатньої кількості 

наукової інформації або ж вузькоспеціалізований підхід фахівців-екологів. 

Вважаємо, що найбільш обґрунтованою основою аналізу та оцінки стану 
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довкілля є алгоритм, в основу якого покладено кадастр ландшафту.  Власне 

сучасний кадастр ландшафту є не що інше, як геоінформаційна система (ГІС) 

території дослідження. Проте, пишуть про це часто, але реально регіональні 

ГІС  або відсутні або мають точкову прив»язку до окремих природних чи 

адміністративних регіонів. Для потреб практики раціонального використання 

ресурсного потенціалу, відновлення компонентів довкілля внаслідок 

антропогенного навантаження як правило випростовують дані приведені в 

щорічних «Регіональних доповідях про стан довкілля». Але знову ж таки на 

рівні територіальних громад інформації там не має,лише зведені дані по 

адміністративних районах, тому виникають розбіжності в оцінці тих чи інших 

явищ і процесів, що мають важливе значення для громади. Заповнити такий 

інформаційний вакуум мав би екологічний паспорт. Але знову ж таки, складені 

такі паспорти за опублікованими джерелами, часто не відображають навіть 

повну складову всіх компонентів середовища, не говорячи вже за  їх взаємодію 

та наслідки природокористування. Тому вважаємо, що  на рівні обʼєднаних 

територіальних громад має бути зібрано та сконцентровано вся база даних, 

доступна за результатами всіх попередньо проведених на цій території 

досліджень.  Але обовʼязковим є  щорічне поповнення цієї бази даних, яка може 

здійснюватись за участі науковців, фахівців-екологів, агрономів, лісівників, 

метеорологів, гідрологів, будівельників та економістів. Саме керуючись 

доступною  інформаційною базою даних громада може приймати зважені 

рішення щодо перспектив розвитку території. Нині все більшої популярності 

набуває розвиток різновидів туризму, але  часто навіть не враховують багатий 

досвід розвитку цього виду діяльності в історичний час.   В умовах зростаючого 

антропогенного навантаження виникає  складна ситуація водозабезпечення 

населення чистою водою. Значної популярності та поширення набули 

свердловини для забезпечення індивідуальних потреб водоспоживання. 

Фактично відсутня інформація про кількість, глибину свердловин, якість води, 

яку споживає населення. Але для потреб практики водоспоживання, для 

вивчення ситуації антропогенного впливу на ґрунтові та підземні води 
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необхідна картосхема з привʼязкою свердловин до місцевості. Ситуація 

загострюється  у всіх регіонах. Регіональні  комплексні дослідження чинників 

виникнення проблеми не проводяться  так як недосконалий механізм 

фінансування, а на рівні громад – розглядаються загальні екологічні проблеми, 

які почасти зводяться лише до вивозу сміття, зрідка – до його утилізації. Проте, 

більш часто лунають нарікання щодо висихання криниць і колодязів, зниження 

рівня ґрунтових вод. Головним чинником просто називають  глобальне 

потепління. Таке нерозуміння, екологічна безграмотність призводять тільки до 

загострення екологічної ситуації. Саме на рівні територіальних громад  мають 

проводитись наукові  слухання, круглі столи, до участі у роботі яких, 

передусім, мають залучатись науковці,  бізнесмени та  відповідальні 

представники місцевої влади.  Всі проекти розвитку мають проходити 

комплексну наукову експертизу, з оцінкою  прояву екологічних наслідків. 

Прості узгодження з управлінням екобезпеки та система дозволів не  є 

оправдані часом, а громадські обговорення, які проводяться  часто лише за 

участі інформаційних ресурсів не мають подальшого розвитку, так як 

орієнтовані в основному лише на поінформованість населення. 

Небувалої популярності набуває туризм, тому на рівні територіальних 

громад має бути проведена паспортизація як природних, історико-культурних 

так  і  промислових обʼєктів, які можуть слугувати для розвитку туристичної 

галузі. Важливим є знання про природні явища і процеси, традиції 

природокористування і культуру місцевого населення,  які виступають  не лише 

обʼєктом туризму і рекреації, але і як лімітуючий чинник.   

Проблема збереження біорізноманіття території не може обмежуватись 

організацією мережі природоохоронних територій, має бути достатньо 

інформації про органічний світ в рекламній та стендовій продукції. 

Популярності набуває екологічний, зелений туризм. Тому необхідна доступна 

рекламна продукція про різновиди їстівних та отруйних грибів даної місцевості, 

про різноманіття ягід та методи їх збору, має бути перелік та ілюстрований 

матеріал про лікарські рослини. Важливою складовою  є також і інформація про 
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отруйних комах, плазунів, які можуть траплятися під час подорожі саме на 

даній території. Такий пакет інформації, як правило, відсутній не лише на рівні 

громади, але і в природоохоронних  установах. 

Отже,  перспективи раціонального природокористування на 

регіональному рівні мають ґрунтуватись на  результатах наукових досліджень, і 

не на словах і папері, а в реаліях життя. Саме у тісній співпраці науковців та 

практиків можна очікувати позитивних змін у розвитку як територіальних 

громад так і країни загалом.  
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В статье рассмотрены психологические проблемы профессиональной 

самореализации личности. Проанализировано содержание последних 
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исследований, посвященных проблеме профессиональной самореализации. 

Выделены уровни профессиональной самореализации личности. 

Ключевые слова: самореализация, самосознание, саморазвитие, 

самосовершенствование, самоактуализация, самопознание, самоопределение. 

Динамические процессы, происходящие в обществе, в частности на рынке 

труда, обусловливают определенные изменения в профессиональной 

подготовке специалистов. В контексте этих изменений актуализируется, 

приобретая новое звучание, проблема профессиональной самореализации 

субъекта, которая предполагает не просто приобретение им определенной 

квалификации и компетентности, но и его стремление к 

самосовершенствованию и саморазвитию. 

Анализ проблемы самореализации личности осуществляется на 

философском, социологическом и психологическом уровнях. Объектом 

психологического уровня анализа указанной проблемы является отдельный 

индивид в его связях с окружающей средой [1]. 

Изучением сущности личностного и профессиональной самореализации 

личности занимались К. Абульханова-Славская, А. Бондаренко, Д. Леонтьев, Л. 

Коган, Л. Коростылева, С. Максименко, А. Маслоу, Л. Митина, К. Роджерс, С. 

Рубин-штейн и др.. При этом, несмотря на разноплановость подходов, в 

научной литературе имеется общая позиция в понимании самореализации 

личности. Основным понятием в определении исследуемого феномена является 

представление о сущностных силах человека. Самореализация с этой точки 

зрения определяется как раскрытие в деятельности человека его сущностных 

сил. 

Самореализация рассматривается учеными как «сознательный процесс 

раскрытия и определения сущностных сил личности, многогранность 

общественной деятельности» [2, с. 147]. При этом отмечается, что 

кардинальные изменения современного общества способствуют формированию 

потребностей личности в самореализации в новых условиях. Самореализация в 

этом смысле выступает как бескорыстная деятельность личности, ибо 
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единственный ее смысл - стремление к выполнению своей жизненной цели, к 

собственному свободному развитию. Реализация этой внутренней цели в 

процессе самореализации личности и есть достижение ею внутренней свободы 

»[2, с. 147]. Итак, самореализация - это сознательное и целенаправленным 

процессом раскрытия и овеществления сущностных сил личности в ее 

разнообразной социальной деятельности, сознательным планированием своей 

жизни и реализацией жизненных планов, поэтому каждый конкретный этап 

жизненного пути должно быть новым этапом самореализации личности. 

С. Рубинштейн обращает внимание на то, что человек, достигнувший 

определенного уровня развития, становится способным сознательно 

регулировать ход своей жизни, выбирать и осуществлять собственный путь 

самореализации. Субъект «в своих действиях, в актах своей творческой 

самодеятельности не только открывается и проявляется, он в них определяется» 

[3, с. 106]. Поэтому самореализация не является однообразным действием, 

которое может привести личность к завершенности, полного совершенства и, 

как следствие, принести ей чувство успокоенности. Это «процесс (и результат) 

жизнедеятельности человека, который заключается в опредмечивании всего 

комплекса индивидуальных способностей и ведет к превращению личности в 

субъект жизни» [4]. 

Понятие самоактуализации активно разрабатывалось К.Гольдштейном, 

Маслоу, К. Роджерсом и стало ключевым для гуманистического направления в 

психологии. 

По А. Маслоу, самоактуализация - это полноценное развитие человека, 

высокий уровень мотивационной сферы личности, основной мотив ее развития, 

извечное стремление человека «быть тем, кем он может быть» [5, с. 108]. Это 

«непрерывная реализация потенциальных возможностей, способностей и 

талантов как осуществление своей миссии, призвании, судьбы, как более 

полное познание и, следовательно, принятие своей собственной 

первоначальной природы, как постоянное стремление к единству, интеграции, 

или внутренней синергии личности» [5, с. 108]. 
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Среди основных предпосылок, способствующих самоактуализации 

личности, Роджерс выделяет такие, они получили название «триады Роджерса»: 

1) безусловное положительное отношение и принятие себя и других, 2) эмпатия 

и эмпатическое понимание, 3) конгруэнтность, как согласованность и 

отсутствие «масок» и психологических защит. Для развития личности 

определяющим является отношение к ней значимых людей [5, с. 159-161]. 

На современном этапе развития психологической науки 

самоактуализация связывается с процессом развития личности как субъекта 

жизнедеятельности и формирования жизненной стратегии, интеллектуальной 

активности, свободного выбора, саморегуляции произвольной активности, 

носителя ответственности, нравственности, веры и смысла. 

Профессиональная самореализация формируется на этапе 

профессионального самоопределения, однако установление соответствия 

профессии возможностям, способностям и желаниям - это только начало 

самореализации. Как правило, человек включается в те виды деятельности, для 

выполнения которых он имеет необходимые задатки и в которых проявляет 

высшие способности к приобретению нового опыта, благодаря которым 

становится возможным высокий или средний уровни успешности [6, с. 46]. 

Учёными выделяются три основные уровня профессиональной 

самореализации человека: 

Низкий уровень профессиональной самореализации характеризуется 

отсутствием стремления к выявлению и раскрытию своего потенциала; 

способностью реализовать только те качества, которые ярко выражены; 

недостаточной активностью и низким уровнем осознанности жизненной 

позиции, низким уровнем самосознания, саморефлексии, саморегуляции, 

заниженностью уровня притязаний. 

На среднем уровне профессиональной самореализации потребности и 

мотивы выявления и раскрытия возможностей и способностей носят 

ситуативный характер, зависят от оценки окружающих; личность способна 

ставить перед собой цели и прикладывать волевые усилия для их достижения, 
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способна к рефлексии, однако имеющиеся трудности в саморегуляции 

деятельности, колебания самооценки и самоотношения. 

На высоком уровне профессиональной самореализации имеющееся 

устойчивое стремление к выявлению и раскрытию сущностных сил и 

возможностей, активность, изъявление воли и настойчивости в достижении 

поставленных целей, способность к саморефлексии, саморегуляции, 

устойчивость и адекватность самооценки, свобода, ответственность и 

самостоятельность в выборе деятельности для реализации возможностей [6, с. 

60]. 

Профессиональную самореализацию отечественные ученые 

рассматривают с позиции субъектно-генетичнного подхода, который 

аккумулирует культурологический и деятельностный подходы, положения 

гуманистической психологии. Согласно ему психологические формулы 

«внешнее через внутреннее» (Рубинштейн) и «внутреннее через внешнее» (А. 

Леонтьев) перерастают в научный принцип саморазвития личности: внутреннее 

(субъект) действует через внешнее и тем самым изменяет себя и внешнее [ 7 ]. 

Исследователи проблемы профессиональной самореализации 

подчеркивают, что определяющим для этого процесса является ее первый этап - 

профессиональное самоопределение личности, которое, по нашему мнению, 

включает не только выбор профессии и получение профессионального 

образования. Именно на этом этапе личность на основе самопознания и 

саморегуляции строит идеальную модель своей будущей профессиональной 

деятельности, осознавая свои профессиональные перспективы. Результатом 

развития подрастающей личности после школьного обучения должна 

выступать её готовность к выбору профессии, проектирование вариантов 

профессиональных жизненных путей. К сожалению, недостаточно 

разработанной является проблема самоопределения выпускника высшего 

учебного заведения. 

Деятельность психолога по сравнению с другими профессиями является 

специфической как своим предметом - индивидуальностью человека, так и тем, 
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что личность специалиста фактически выступает инструментом его 

профессиональной деятельности. Эта специфика предполагает 

соответствующие требования к специалисту как профессионала и как личности. 

А уровень самореализации психолога приобретает особое значение, а именно: 

уровень самоактуализации личности психолога выступает «одним из критериев 

его профессиональной готовности» [8, с. 155]. 

Стержнем психологической готовности к профессиональной 

деятельности психолога-практика есть личностный рост специалиста, который 

предполагает не только развитие личности, но и стремление её к полному 

проявлению и развитию своих потенциальных возможностей. Именно это 

стремление мотивирует личность к саморазвитию, к свободному выбору 

собственного жизненного пути (А. Бондаренко, Н. Повьякель, Н. Чепелева и 

др.). Структуру психологической готовности к профессиональной деятельности 

психолога составляют профессионально важные личностные свойства и 

качества, к которым относятся адекватная самооценка, сензитивность, 

эмпатийность, толерантность, отсутствие непроизводительных 

психологических защит; когнитивные умения, а именно: слушать другого, 

устанавливать контакт, убеждать и говорить, продуктивно рефлексировать; 

такие свойства психических процессов как способность к длительной 

концентрации, широта и объем внимания, оперативность и гибкость процессов 

восприятия и мышления, высокий интеллектуальный потенциал и развитость 

мыслительных операций и процессов, и, наконец, способность будущего 

специалиста в области психологии к диалогу и партнерству в создании 

профессиональных отношений и регуляции профессионального мышления (Н. 

Повьякель). 

В требованиях к профессиональным и личностным качествам психолога 

существует противоречие, согласно которому, чтобы понять страдания и 

проблемы другого человека, психолог должен пережить нечто подобное в своей 

жизни, - это с одной стороны, а с другой - чтобы эффективно исцелять 

человека, что находится в тяжелом, часто критическом психическом состоянии, 
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он должен иметь силу, энергию, оптимизм, быть творчески самореализованы 

человеком. Итак, кроме приобретения знаний, практических умений и навыков, 

психолог должен осуществить огромную работу по становлению собственной 

личности [9]. 

Выводы. Подводя итоги, можно отметить, что самореализация личности 

выступает сознательным и целенаправленным процессом раскрытия и 

опредмечивания сущностных сил в ее разнообразной социальной деятельности, 

сознательного планирования собственной жизни и реализации жизненных 

планов. Каждый конкретный этап жизненного пути должно быть новым этапом 

самореализации личности. 

Профессиональная сфера обеспечивает личности наиболее полные 

возможности для реализации творческого потенциала, уровня притязаний, 

ценностей, планов. Профессиональная самореализация неотрывная от 

самореализации личностной. Поэтому значимой оказывается такая 

профессиональная деятельность, в процессе которой личность творит и 

творится, развивается. Характеристиками профессиональной самореализации 

выступают самостоятельность, свобода выбора, действий, решений и 

творчество.  

Работа психолога относится к таким видам деятельности, в которых 

профессиональные и личностные проявления переплетены особенно тесно. 

Поэтому профессиональное становление невозможно без личностного 

развития. Уровень самореализации психолога выступает одним из критериев 

его профессиональной готовности и показателем его личностной и 

профессиональной зрелости, предусматривающий создание особых условий 

профессиональной подготовки психологов. Готовность к психологической 

деятельности, как феномен, проявляется на фоне высокого уровня развития 

личности профессионала-психолога: его мировоззренческих, ценностных, 

нравственных и деловых качеств. Указанное понятие отражается в модели 

личности психолога. 
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ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

ПОВЧАНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ 

 

Фесюк В.О., д.г.н.,професор 

Кононюк В.П., аспірант кафедри фізичної географії 

Східноєвропейський національний  

університет імені Лесі Українки 

 

Атмосферне повітря забруднюється різними газами, суспендованими 

дрібними часточками і рідкими речовинами, які негативно впливають на живі 

істоти, погіршуючи умови їх існування. Джерела його забруднення можуть 

бути природними і антропогенними. Природні забруднення атмосфери, 

здебільшого, не завдають великої шкоди людині, бо відбуваються за певними 

біологічними законами і регулюються кругообігом речовин, виявляються 

періодично. Антропогенне забруднення атмосфери відбувається внаслідок 

зміни її складу та властивостей під впливом діяльності людини. Антропогенні 

забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами зумовлені 

стаціонарними та пересувними джерелами[1]. 

Стан атмосферного повітря є однією зі складових екологічної ситуації 

регіону. Найбільше викидів в повітряний басейн надходить від пересувних 

джерел забруднення (всі види транспорту). У 2017 році їх викиди досягли 

65,4тис. т, що на 4,1 тис. т більше ніж у попередньому році. Це пояснюється 

збільшенням кількості приватного автотранспорту, значною його зношеністю, 

відсутністю каталізаторів, низькою якістю палива [4]. Пересувні джерела 

забруднюють атмосферу вуглеводнями, карбону оксидами, сполуками 

нітрогену, плюмбуму та сульфуру, ціанистими сполуками. Найбільші 

концентрації забруднюючих речовин від транспорту фіксуються насамперед у 

місті Дубно, яке є важливим транспортним вузлом. Крім цього, суттєвою 

складовою забруднення атмосферного повітря території дослідження є 

стаціонарні джерела, до яких відносяться насамперед підприємства ПАТ 
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оксид вуглецю 

оксид азоту 

неметанові леткі органічні 
сполуки 

діоксиди та інші сполуки 
сірки 

речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок 

«Рівнеазот», ПАТ «Волинь-цемент”, Дубенський цукровий завод, КП 

“Дубнокомуненергія” тощо. Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря у 2017 р. від стаціонарних джерел (221 підприємства) 

області склав 17,1 тис. т, що на 4,2 тис. т більше ніж у 2016 р.  

Збільшення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 

відбулося у зв’язку із розширенням потужностей деяких промислових 

підприємств (ВАТ «Рівнеазот», ПАТ «Волинь-цемент»). Як і в минулі роки, 

найбільшими обсяги викидів залишаються від підприємств хімічної 

промисловості (30,2% від загальних викидів стаціонарними джерелами) та 

виробництва будівельних матеріалів (19,4%). У містах та районах, де 

розташовані підприємства цих галузей, спостерігається найвища щільність 

викидів: м. Рівне (101,5 т/км
2 
), м. Дубно (31,4 т/км

2
 ), при цьому 

середньообласний показник щільності викидів становить 0,9 т/км
2
. 

Найпоширенішими забруднюючими речовинами є діоксиди сульфуру, 

нітрогену та карбону оксиди. Помітну роль у забрудненні атмосферного 

повітря Повчанської височини та області в цілому відіграє транскордонне 

перенесення забруднюючих речовин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Хімічний склад забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 

забруднення у 2017 році 
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За даними Головного управління статистики у області загальний обсяг 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 2017 р. від 

стаціонарних джерел склав 10,2 тис. т, що на 1,1 тис. т (на 12,1 %) більше ніж у 

2016 р. Хімічний склад викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 

джерел забруднення в 2017 році наведено на рис. 1. 

У 2017 році на території Повчанської височини обсяг викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами сягнув 

позначки в 200 тон, що на 11 тон більше ніж за попередній рік. 

Основними причинами забруднення атмосфери є використання 

технологій, велика частина яких не відповідає сучасним екологічним вимогам, 

із значною частиною морально застарілого і фізично зношеного устаткування, 

невиконання у встановлені терміни атмосферно-захисних заходів щодо 

зниження шкідливих викидів, низький рівень експлуатації пилогазоочисних 

споруд. 

Таблиця 1.  

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення (в розрізі адміністративних одиниць) 
Адміністративна 

одиниця 

Обсяг викидів всього, т Щільність викидів, кг/км2 У розрахунку на душу 

населення, кг 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

м. Дубно 60,0 78,4 2221,4 2902,3 1,6 2,1 

Демидівський район 4.8 6,1 14.2 16,2 0.2 0,4 

Дубенський район 492,4 522,4 410,0 435,0 10,8 11,4 

Млинівський район 70,3 69,5 74,4 73,6 1,9 1,8 

 

Щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на 

один кілометр квадратний території склала 856,7 кг проти 680 кг у 2016 р., у 

розрахунку на одну особу населення — відповідно 3,9 проти 3,6 кг у 2016 р. 

Найбільш забрудненою є територія міста Дубно (2902.3 кг/км
2
 ), та 

Дубенського району вцілому (435 кг/км
2
 ). 
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Рис.2.Динаміка викидів шкідливих речовин в атмосферу 

На динаміку викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря впливають 

економічні процеси в районних центрах. Основною причиною зменшення 

викидів шкідливих речовин стаціонарними джерелами є скорочення обсягів 

виробництва. Основними причинами забруднення атмосфери є використання 

технологій, велика частина яких не відповідає сучасним екологічним вимогам, 

із значною частиною морально застарілого і фізично зношеного устаткування, 

невиконання у встановлені терміни атмосферно-захисних заходів щодо 

зниження шкідливих викидів, низький рівень експлуатації пилогазоочисних 

споруд[1]. 

Найбільше викидів пилу в атмосферне повітря спостерігалось в 

Рівненському районі; діоксиду сірки – в Рівненському та Дубенському районах; 

діоксиду азоту –Млинівському та Рівненському районах; оксиду вуглецю – в м. 

Дубно, Рівненському, Дубенському районах. 

 

Список літератури: 

1. Доповіді про стан навколишнього природного середовища в 

Рівненській області (1990 - 2017 рр. ) - Державне управління екологічної 

безпеки в Рівненській області. - Рівне, 1991 - 2012.  

2. Екологічний паспорт Рівненської області / Міністерство екології та 

природних ресурсів України // Екологічний контроль 2011 - [Електронний 

ресурс] - Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/content/article/5990. 

http://www.menr.gov.ua/content/article/5990


167 
 

3. Мельник В.Й. Екологія і здоров’я людини // В.Й.Мельник - АР Крим.-

2009.-С.40-41. 

4. Мельник В.Й. Основи та сучасна концепція регіонального моніторингу 

навколишнього середовища / В.Й. Мельник  - Одеса,-2008.- С.26-28. 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Черніговська Олена Олександрівна 

студентка 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

 

У статті здійснено теоретичний аналіз поведінки людини у організації, 

дано повне визначення терміну «соціально-психологічний клімат», визначенні 

основні фактори формування соціального-психологічного клімату в 

організаціях, визначенні основні ознаки ,які вливають на сприятливість клімату 

в організаціях. 

Ключові слова: група, соціально-психологічний клімат, організація, 

клімат, психологічна сумісність, колектив. 

Одним з найважливіших завдань тієї чи іншої організації є створення 

позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. 

У наш час стрімкого наукового прогресу і величезного обсягу інформації, 

яку ми переробляємо щогодини, важливо зберегти себе, людський вигляд, не 

стати "машиною", додатком, простим виконавцем робочих функцій. 

Створити такі умови для процвітання того або іншого підприємства, 

фірми, установи, необхідно, щоб люди, службовці в цій установі відчували себе 

"командою". Однією з ознак команди є згуртованість, взаємовиручка, 

підтримка і одночасно вимогливість до себе і інших. Одним з найважливіших 

показників, що колектив це "команда" - є хорошій соціально-психологічний 
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клімат, тобто такий стан в колективі, коли кожному його члену надаються 

оптимальні умови для реалізації його здібностей і схильностей. 

Таким чином, наявність позитивного соціально-психологічного клімату в 

колективі - один з показників його зрілості, результат великої і копіткої праці 

керівництва. 

Все наше свідоме життя так чи інакше проходить у стосунках з іншими 

людьми. Давно помічено, що людина у групі поводиться не так, як на самоті. 

Група впливає на особу в більшості випадків позитивно. Відбувається це 

тому, що об'єднання людей не є простою сумою індивідуальностей, а 

психологія групи не є середньоарифметичним індивідуальних свідомостей 

людей. 

Поведінка окремого працівника визначається не тільки набором його 

особистісних якостей, особливостями конкретної ситуації, але й специфікою 

соціального середовища, в якому реалізується трудова діяльність. Таким 

соціальним середовищем є організація. Організація – це група людей, 

діяльність яких свідомо координується для досягнення спільної мети. Кожний 

працівник організації, що бере участь у досягненні її стратегічних цілей, є в той 

же час членом певної робочої групи.  

Соціально-психологічний клімат - якісний бік стосунків, що виявляється 

у вигляді сукупності психологічних умов, які сприяють або перешкоджають 

продуктивній спільній діяльності та всебічному розвитку особистості в групі.  

Соціально-психологічний клімат будь-якої установи породжується 

міжособистісною взаємодією, яка опосередковує не тільки міжособистісні 

впливи, а й вплив навколишнього фізичного середовища: речей, предметів, 

явищ природи тощо. Настрій однієї людини впливає на настрій іншої, 

позначається на різноманітних актах поведінки, діяльності, життя людини. 

Р. X. Шакуров пропонує розглядати соціально-психологічний клімат з 

урахуванням трьох особливостей: психологічної, соціальної та соціально-

психологічної. "Психологічна форма клімату, - пише Р. X. Шакуров, - 

розкривається в емоційних, вольових та інтелектуальних станах і властивостях 
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групи. На мою думку, якщо в інтелекті, емоціях, волі фіксувати їхній 

соціальний зміст, то тут виявлятиметься соціальний аспект, соціально-

психологічний аспект виявляється в єдності, згоді, задоволенні, дружбі, 

згуртованості. 

Вирізняють такі основні фактори формування соціально-психологічного 

клімату: 

- фактори макросередовища; 

- фактори мікро-середовища. 

Говорячи про фактори макросередовища, які впливають на психологічний 

клімат ззовні, необхідно враховувати те, що жодна група не може існувати, а 

тим більше розвиватися ізольовано від навколишнього світу. 

До таких факторів належать: 

- соціально-психологічні тенденції науково-технічного прогресу; 

- особливості суспільно-економічної формації на конкретному етапі 

розвитку суспільства; 

- особливості діяльності органів управління, вищих за рівнем; 

- соціально-психологічні особливості територіального району, в якому 

функціонує організація, тощо. 

Найважливіші ознаки сприятливого соціально-психологічного клімату 

групи : 

Суб'єктивні ознаки: 

- довіра та взаємо вимогливість членів групи один до одного; 

- доброзичливість і ділові претензії; 

- вільне висловлювання думок щодо справ колективу чи поведінки 

окремих осіб; 

- відсутність тиску з боку керівництва на підлеглих і визнання за ними 

права приймати рішення, значущі для справ колективу; 

- достатня поінформованість членів колективу про завдання та стан справ 

у колективі; 
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- високий ступінь емоційного включення та взаємодопомоги у ситуаціях, 

якщо є у цьому потреба; 

- усвідомлення і взяття відповідальності на себе за стан справ у групі 

кожним із її членів. 

Об'єктивні ознаки: 

- високі показники результатів діяльності; 

- низька плинність кадрів; 

- високий рівень трудової дисципліни; 

- відсутність напруженості й конфліктності в колективі тощо. 

І хоча кожен колектив має своє, неповторне обличчя, стиль, інтереси, 

згадані ознаки майже універсальні для будь-якого колективу. 

Загальні фактори формування соціально-психологічного клімату: 

- характер виробничих відносин того суспільства, складовою частиною 

якого є група; 

- організація й умови трудової діяльності; 

- специфіка й особливості роботи органів управління та самоврядування; 

- стиль і характерологічні форми керівництва; 

- соціально-психологічні, тендерні та демографічні особливості групи; 

- чисельність групи тощо. 

Психологічна сумісність є важливий чинник, впливає на психологічний 

клімат. Під психологічної сумісністю розуміють спроможність до спільної 

прикладної діяльності, основу якої лежить оптимальне поєднання для колективі 

особистісних якостей учасників. Психологічна сумісність то, можливо 

обумовлена подібністю характеристик учасників спільної прикладної 

діяльності. Людям, схожим один на одного легше налагодити взаємодію. 

Подібність сприяє появі почуття безпеки і відчуття впевненості у собі, 

підвищує самооцінку. У основі психологічної сумісності може лежати і 

розбіжності характеристик за принципом взаємодоповнюваності. У разі кажуть, 

що підходять одна одній «як ключі до замку». Умовою і результатом сумісності 

є міжособистісна симпатія, прихильність учасників взаємодії друг до друга. 
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Вимушене спілкування з неприємним суб'єктом може бути джерелом 

негативних емоцій. На ступінь психологічної сумісності співробітників впливає 

то, наскільки однорідним є склад робочої групи з різним соціальним і 

неординарним психологічним параметрами.  

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що таким чином, досягнення 

оптимального психологічного клімату потребує зі сторони керівництва 

підприємства значних зусиль, а зі сторони персоналу - бажання його 

сформувати. Такий клімат забезпечує максимальну зацікавленість працівників 

у діяльності підприємства, яка і є одним з основних факторів підвищення 

ефективності праці, і, як наслідок, досягнення високоякісних результатів 

роботи підприємства. 

Основними факторами, які впливають на стан соціально-психологічного 

клімату в колективі, є зміст праці та ступінь задоволення людей роботою; 

умови праці та побуту, задоволеність ними; ступінь задоволення характером 

міжособистісних стосунків зі співробітниками; стиль керівництва, особистість 

керівника, а також те, чи задоволений він співробітниками. 

Уміння поважати людей, тактовність, витриманість, простота, 

товариськість, справедливість – усе це сприяє згуртуванню членів колективу 

навколо керівника, виникненню почуття поваги, довіри і любові до нього, що 

зміцнює позиції, дозволяє ненастирливо висувати вимоги у формі прохання, 

побажання, поради або пропозиції. Крім того, людяність у взаєминах підвищує 

емоційний тонус, сприяє готовності працювати на совість, виконувати вимоги 

керівника. 

Шляхом формування сприятливого соціально-психологічного клімату в 

колективі є: 

- вивчення соціально-психологічного клімату в колективі 

(діагностування); 

- удосконалення добору, розташування, виховання кадрів, 

комплектування колективу з урахуванням соціально-психологічної, 

психологічної сумісності людей; 
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- удосконалення організації праці на основі принципів НОП; 

- постановка перед колективом  цікавої, корисної для суспільства та 

членів колективу мети, досягнення  потребує напруженої творчої праці; 

- гнучке регулювання взаємин у колективі, усунення суперечностей між 

діловими та особистими стосунками в системі міжособистісних взаємин; 

- удосконалення матеріальної бази установи та умов праці і життя членів 

колективу. 
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Не зважаючи на тривалі інституційні зусилля щодо мінімізації в Україні 

випадків недружнього поглинання і захоплення суб’єктів господарювання, 

рейдерство залишається однією з найбільш актуальних і суперечливих 

українських економіко-правових проблем. До того ж, процеси злиття та 

поглинання в Україні є малодослідженими. 

Рейдерство – загальна назва ланцюжка операцій, що за допомогою 

прогалин у законодавстві дозволяє отримати у володіння певний капітал 

(зазвичай – підприємство) [1]. При цьому відбувається виведення активів з 

володіння законних власників. 

Основні види рейдерства наступні: 

1. Грінмейл - це процедура придбання значної кількості акцій компанії 

для того, щоб створити загрозу її ворожому поглинанню з метою подальшого 

перепродажу цих акцій за завищеною ціною тій самій компанії. 

2. «Біле рейдерство» - рейдер діє лише згідно із законом, 

використовуючи існуючі в ньому прогалини: організовує скупку акцій або 

боргів підприємства, намагається тимчасово погіршити його економічне й 

фінансове становище, понизити в ціні його акції, впливає на процедури 

банкрутства і санації підприємства. 

3. «Сіре рейдерство» - використання фальсифікованих документів, 

подвійного реєстру, незаконних зборів акціонерів, використання незаконних 

рішень суду для того, щоб заволодіти майном. 

4. «Чорне рейдерство» - теж використаються фальсифіковані 

документи та інші методи "сірого рейдерства", але обов'язковим є застосування 

фізичного насильства для заволодіння майном [2]. 

У своїй діяльності рейдери використають наступні схеми й методи: 

- використання міноритарного пакета та неправосудних судових рішень, 

які визначають, що добросовісний акціонер взагалі акціонером не е і не може 

приймати участі в зборах акціонерів; 

- придбання боргів підприємства, його штучне банкрутство або початок 

процедури санації; 
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- купівля міноритарних пакетів акцій, на фондовому ринку або 

безпосередньо в дрібних власників, з метою створення контрольного пакета;  

- маніпуляції з реєстрами власників;  

- підкуп менеджерів; 

- публікація різного роду інформації, компрометуючі факти у ЗМІ. 

До превентивних методів протистояння рейдерству можна віднести: 

- концентрація акціонерного капіталу або викуп частки в учасників, які не 

беруть участі в діяльності підприємства; постійний моніторинг змін у складі 

акціонерів; реструктуризація підрозділів зі зміною їх організаційно-правового 

статусу; контрольне скуповування акцій і додаткова емісія; 

- недопущення виникнення та прострочення кредиторської 

заборгованості; 

- удосконалення роботи менеджменту та персоналу (недопущення 

конфліктних ситуацій, протиправного звільнення працівників тощо); 

- підвищення культури суб'єктів господарювання (прозорі конкурентні 

відносини, підтримання ділової репутації тощо). 

- використання в службі економічної безпеки способів і методів 

конкурентної розвідки; 

Основні фактори, що зумовлюють рейдерство в Україні: 1) 

недосконалість чинного законодавства, корумпованість виконавчої та судової 

влади; 2) нестабільність політичної ситуації та перерозподіл власності між 

фінансово-промисловими групами; 3) імпортом рейдерських технологій, 

команд та капіталів, які вже не можуть знайти там свого призначення у зв'язку з 

удосконаленням чинного законодавства. 

За оцінками експертів, сьогодні в Україні діє від 35 до 50 

професіональних рейдерських груп [3]. Спираючись на цілий комплекс засобів 

– психологічний натиск, шантаж, підробка документів, підкуп силових 

структур, – вони створюють умови для рейдерських атак, захоплення і 

перерозподілу власності за рамками закону. Під рейдерські атаки загалом в 

Україні вже потрапили 3,7 тисячі суб'єктів господарювання. Річний обсяг 
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рейдерського перерозподілу власності сягає в середньому від 2 до 3 млрд. 

доларів США. 

Слід відмітити, що рейдерство набуло саме системного характеру - за 

даними Антирейдерського союзу підприємців України кількість захоплень 

сягає 3 тисяч на рік, а результативність рейдерських атак  -  понад 90 %. 

Отже, в Україні рейдерство дійсно є надзвичайною проблемою в 

сучасному суспільстві, яка набирає статусу загрози національної безпеки 

України. Через нестійкість, корумпованість державних органів, прогалин у 

законодавстві, несформованих інституцій прав власності такий феномен в 

Україні не лише виникає, а набирає високих «темпів зростання». І хоча 

у розвинених країнах рейдерство є ефективним  інструментом впливу на 

неефективні підприємства, у нас це інструмент перерозподілу власності та 

особистих інтересів. 
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