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Water-soluble high-molecular (>1000 kDa) preparations (HMP) of medicinal plants Sym-

phytum asperum, S.caucasicum, S.grandiflorum, S.officinale, Anchusa italica, Cynoglossum offici-

nale, Borago officinalis and Paracynoglossum imeretinum (Boraginaceae) was found  to be resour-

ces of exotic caffeic acid-derived biopolymer, namely poly[oxy-1-carboxy-2-(3,4-dihydroxy-

phenyl)ethylene] (POCDPE) that is poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid] (PDHPGA). The 

structure elucidation of main chemical component HMP was carried out using different techniques 

of NMR spectroscopy. According to data of liquid-state 13C NMR spectrum (Fig. 1) only nine 

distinct signals corresponding to the carbon atoms of the substituted phenylpropionic acid fragment 

are observed.  

 
 

Fig. 1. The 13C NMR spectrum of PDHPGA 

 

It follows from the spectrum obtained using the APT technique (Fig. 2) that five signals 

should be assigned to CH groups and four signals to the nonprotonated carbon atoms. The two 

signals with chemical shifts of 78.2 and 80.4 ppm obviously belong to oxygen-bound protonated 

aliphatic carbon atoms. Six signals were assigned to aromatic carbon atoms (protonated atoms at 

117.4, 118.6, and 122.3 ppm and nonprotonated atoms at 131.5, 143.8, and 144.6 ppm). The 

broadened signal at 175.4 ppm was assigned to the carboxyl group in the compound.   
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Fig. 2. The attached proton test (APT) spectrum of PDHPGA 

 

The 1H-NMR spectrum (Fig. 3) of preparation contains four signals at 4.88, 5.33, 7.13, and 

7.24 ppm, one of them (7.13 ppm) with doubled intensity. The 2D heteronuclear 1H/13C gHSQCED 

spectrum (Fig. 4) exhibits the following correlations between protons and carbon atoms: 4.88/80.4, 

5.33/78.2, 7.13/11 8.6, 7.13/122.3, and 7.24/117.4 ppm (Table 1). 

 

 
 

Fig. 3. The 1H NMR spectrum of PDHPGA 

 

 
 

Fig. 4. The 2D heteronuclear 1H/13C gHSQCED spectrum of PDHPGA 
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Table 1. Signals assignmenst of  the 13C and 1H NMR spectra of PDHPGA 

 

 Сatom no. 13C  chemical 

shift, C, ppm 

1H chemical shift, 

H, ppm 

 
Fig. 5. The repeating unit 

of  PDHPGA  
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         1 
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5.3 
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7.2 

 

 

7.1 

7.1 

 

The good resolution and the narrow shape of the 13C-NMR signals of HMP indicate that the 

compound under study is regular polymer. The polyoxyethylene chain is the backbone of the poly-

mer molecule according to the spectral data. 3,4-Dihydroxyphenyl (catechol) and carboxyl groups 

are regular substituents at two carbon atoms in the chain (Table 1, Fig. 5). This compound is a rep-

resentative of a unique class of natural polyethers with a residue of 3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric 

acid as the repeating unit. On the other hand this biomacromolecule as a 3,4-dihydroxyphenyl deri-

vative of poly(2,3-glyceric acid ether) also belongs to carbohydrate-based biopolymers. Its basic 

monomeric moiety, glyceric acid, is a natural three-carbon sugar acid which is an oxidative form of 

the simplest of all common aldoses, namely glyceraldehyde. In this case poly(2,3-glyceric acid 

ether) chain constitutes the backbone of this polymeric molecule  with 3,4-dihydroxyphenyl (cate-

chol) groups as regular substituents in the chain, which contribute therapeutic attributes of catechol 

groups into polymeric molecule. Thus, the main chemical constituent of HMP is sugar-based cate-

chol containing biopolymer, namely poly[oxy-1-carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethylene] that is 

poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid] (PDHPGA) (Fig. 6). 

 

 
 

Fig. 6. Poly[3-(3,4-dihydoxyphenyl)glyceric acid] (PDHPGA) 

 

The specific rotation of PDHPGA (POCDPE) is [α]D
20ºC = +129.92o (c = 1.0, H2O). 

In order to confirm the proposed structure of the repeating unit of PDHPGA and this poorly 

water-soluble high-molecular PDHPGA, the 13C solid-state NMR spectrum was recorded (Fig. 7). 

The total assignments of the signals of the solid state 13C NMR of PDHPGA were in good 

agreement with the results of the above-mentioned liquid-state 13C NMR classical spectrum.  

 



7 

 
 

The repeating                                              δ (13C) ppm 

unit of  PDHPGA 

 

Fig. 7. Solid-state 13C{1H} CP/MAS NMR spectra of PDHPGA. a) The spectrum is recorded 

using a 67.0 µs dipolar dephasing filter and a CP time of 3.0 ms; b) The spectrum is recorded 

using a CP time of 3.0 ms; c) The spectrum is recorded using a CP time of 1.0 ms 

 

Every repeating structural unit of PDHPGA contains three reactive functional groups, two 

ortho-related phenolic hydroxyl groups and one carboxyl group. The multifunctionality should be a 

reason of its wide spectrum of biological activities. PDHPGA is endowed with intriguing in vitro 

and in vivo pharmacological properties: anticomplementary, anti-inflammatory, antioxidant, wound-

healing and anticancer. PDHPGA suppressed the growth and induced death of human prostate 

cancer (PCA) cells. PDHPGA induced apoptotic death by activating caspases, and also strongly 

decreased androgen receptor and prostate specific antigen (PSA) expression. Plasma analyses re-

vealed that PDHPGA administration caused a strong dose-dependent decrease in PSA levels by 

87%. Overall, this study identifies PDHPGA as a potent agent against PCA without any toxicity. 
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In our rapidly changing world, the certain skills are more and more requested. These skills 

are defined as soft skills – skills that help solve life problems and interact with other people. Today 

it is not enough to be a high-level professional with a range of technical skills required for a job, 

since most types of human activities are associated with human interaction. Lack of soft skills 

affects job performance, moral climate, interpersonal communication, mental health. On the 

contrary, well-developed soft skills contribute greatly to job and task performance, morally good 

environment, teamwork, mutual understanding, goal achievements, etc.  

While hard skills are acquirable through education and practice, soft skills are more 

complicated to be learned. They are largely associated with personal traits. As far as they are less 

measurable than hard skills, many people tend to overlook them, not to mention, to intentionally 

develop and train them. It stems from the idea that these skills are obtained naturally in the process 

of socialization. Besides, western science prioritizes the left-brain sciences, which pump hard skills, 

but leave soft skills behind. A senior fellow at the American Enterprise Institute B. Orrell states: “I 

have long puzzled over the disconnect between what employers say they want and what our 

educational and training systems produce. Beginning with the 1957 Sputnik crisis and continuing 

up to today, government and educational systems at all levels have prioritized the acquisition of 

knowledge, degrees, and credentials in left-brain science, technology, engineering, and math 

(STEM) fields as the indispensable keys to individual and national economic success. Yet in survey 

after survey – as well as in innumerable conversations with business owners and human resources 

executives – employers complain first about how workers lack right-brained, social, or “soft” skills 

– character, persistence, integrity, professionalism, teamwork, communication, and dependability. 

Frustration about this problem runs deep among employers because, in increasingly networked 

team-based working environment, the absence of soft skills is a drag on productivity and a human 

resources headache” [5].  

There are numerous soft skills that are relevant for different jobs and life situations. Among 

them are problem-solving skills, such as patience, negotiation, diplomatic skills, risk management, 

stress resistance; communication skills, such as public speaking, active listening, confidence, 

empathy, presentation skills; time-management skills, such as prioritizing, scheduling, delegation, 

setting goals, planning; creativity skills, such as risk-taking, experimentation, innovativeness, 

curiosity, open-mindedness; adaptability skills, such as optimism, enthusiasm, cooperation and 

observation skills [3]. There are many others, and critical thinking and leadership are of crucial 

importance.  

The most successful organizations realize that soft skills are very important to business 

growth and prosperity. Soft skills are also called power skills to demonstrate that they are not less 

important than hard skills [1]. Though soft skills are not learned the way hard skills are learned, it is 

possible to develop them putting emphasis on the development of emotional intelligence skills.  

Emotional intelligence is the ability to recognize, understand, and manage own emotions, as 

well as to be aware of, understand, and influence the emotions of other people. In 1995, D. 
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Goleman’s book “Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ” was published [2]. An 

American psychologist and science journalist D. Goleman used the concept of emotional 

intelligence to synthesize a wide range of scientific results, including the field of affective 

neuroscience, which studies the regulation of our emotions by the brain.  

The concept of emotional intelligence has spread very quickly around the globe, gaining 

particular recognition among educators who have begun to develop “social and emotional learning”, 

or SEL programs. Children began to learn the skills of emotional intelligence. Today, tens of 

thousands of schools around the world offer SEL classes to children. SEL is an important part of 

programs that aim to improve children’s learning while preventing many problems [4]. SEL helps 

children increase their level of self-awareness and self-confidence, manage anxious emotions and 

impulses, and develop empathy, which pays off in many aspects of life.  

D. Goleman suggested that the effectiveness of SEL was largely a consequence of its 

influence on the formation of neural circuits in children, especially the functions of the prefrontal 

cortex, which controlled working memory and suppressed destructive emotional impulses. This 

hypothesis has been proved later. The concept of emotional intelligence had a serious impact on 

business, especially in the field of leadership and personnel development. Emotional intelligence 

became a groundbreaking, paradigm-shattering idea, one of the most influential business ideas of 

the beginning of the 21st century.  

Nowadays, companies around the world use the concept of emotional intelligence in the 

process of hiring, promoting, and developing their employees. Employees with high leadership 

potential are much stronger in emotional intelligence competencies than their less promising 

competitors. According to D. Goleman, emotional intelligence, which is determined by self-

awareness, altruism, personal motivation, empathy, the ability to love and be loved, is the brightest 

indicator of an individual’s success. Though emotional intelligence is not a soft skill itself [6; 7], its 

development can serve as a predictor of the development and deepening of soft skills that, in turn, 

make an impact on emotional intelligence.  
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Introduction. Over the past few years, almost every person, including those working in the 

field of education, has become familiar with such terms as "hard skills" and "flexible/soft skills". 

The balanced presence of both is the key to successful employment and climbing up the career 

ladder [1].  

"Hard skills" comprises specialized professional skills and knowledge while "soft skills" 

include a list of personal characteristics that ensure effective interaction with other people, which is 

possible in the presence of high emotional intelligence. This group of skills is formed due to one's 

own experience and is adapted to a specific situation [2]. It consists of communication skills, 

personal effectiveness skills, management skills (teamwork competencies), strategic skills, and 

information management skills. Among communication skills, special attention is paid (particularly 

by employers) to the ability to prevent and resolve conflict situations [3]. However, the 

development and the implementation of conflict-related knowledge and skills in higher education 

institutions, including medical universities, that are based on health-saving technologies [4], in real 

professional situations, remains unresolved in the scientific community. 

The aim of this abstract is to share personal experiences of preventing conflict situations 

and the organization of a health-saving environment during practical classes among medical 

students. 

Main body. Case: at the beginning of the autumn-winter session, the psychological 

atmosphere in one of the groups of foreign medical students was absolutely unhealthy, and tense, 

that easily could earlier or later provoke conflict and was not suitable for a productive educational 

process. The group consisted of 16 students: 8 of them from the countries of the African continent 

(Christians), and the other half of the group - from the countries of the Middle East (Muslims). 

They sat in front of each other in the classroom. It seemed that an "explosion" was coming. The risk 

of possible international conflicts was rather high.  

As for practical classes, it is recommended to work in small subgroups with further 

interaction between them in the spirit of competition, this situation was not an exclusion. In this 

case, each of the four subgroups consisted of two representatives from the African continent and 

two representatives from the Middle East. The first reaction of the students was completely 

negative. However, the tasks required active cooperation between students of the same subgroup in 

order to complete them. The final step of the class was announced to be a competition between four 

groups in the form of a discussion of clinical cases.  

In the beginning, there was absolutely no cooperation. However, the closer to the discussion 

time, the first weak attempts of interaction were noticed. The final part of the class was not as active 

as we would have liked it to be, but a primitive interaction between the two subcultures still 
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emerged. Of note, the teacher was patient and attentively monitored the situation. The beginning of 

the next class was similar, but the students, understanding what was expected of them, already 

participated more actively in solving the tasks. At the beginning of the fifth lesson, there was no 

longer a division based on race, religion, or nationality, at least it was not so sharply expressed. 

Moreover, as the composition of the subgroups changed each time, most, if not all, students 

communicated with each other. Of note, the communication between students was evolving not 

only within the class but it was noticed before and after classes. 

All in all, this situation was predisposed to the development of objective (conflict of material 

and spiritual interests of people, deficiencies in the organization of work, formal grouping into 

working groups, lifestyle), as well as subjective conflicts (negative socio-psychological climate in 

the team, negative character traits, presence of psychological barriers, loss and distortion of 

information in the process of interpersonal and intergroup communication, low level of conflict 

resistance, low development of empathy). 

Professionally analyzing this case full of “experimental” approaches and pedagogical risks, 

probably only the patience of the teacher and the application of the gamification technique with a 

pronounced spirit of competition (and it should be added that the group consisted only of boys) 

provided a healthy-saving educational atmosphere. 

In addition, conflictological culture realizes the constructive functions of the conflict and 

signals about centers of social tension [5]. It may interact with other types of culture and enrich 

them, namely psychological, information, methodological, intellectual, and acmeological [6]. 

Conclusion. The formation and implementation of knowledge and skills in conflict culture 

in the field of professional and pedagogical communication provide the development of optimal 

strategies for both individual and collective behavior, offer educational staff recommendations for 

preventing conflict situations, help to avoid destructive conflicts, lead to constructive cooperation. 
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Сучасна медична наука все більше уваги приділяє різкій зміні навколишнього 

середовища не тільки в царині техногенного забруднення, а й постійно зростаючого 

навантаження на психоемоційну сферу людини. Особливо чутливою до дії психоемоційного 

стресу є репродуктивна система як чоловіків, так і жінок, починаючи з самого раннього 

(ембріонального) періоду і до кінця онтогенезу. Тому особливу актуальність набули 

дослідження, спрямовані на вивчення впливу емоційних стресів на репродуктивну функцію 

чоловіків та жінок, на здатність людей репродуктивного віку відтворювати здорових 

нащадків. На сьогодні доведено, що найбільшої шкоди соціально-емоційний стрес спричиняє 

дитині під час внутрішньоутробного розвитку і стає причиною функціональних та 

морфологічних відхилень в їх репродуктивній  системі, які проявляються в подальшому 

житті.  

Мета дослідження. Оцінити морфофункціональний стан органів репродуктивної 

системи у 10-місячних нащадків жіночої статі, отриманих від інтактних та стресованих 

матерів під час всього періоду вагітності. 

Матеріали та методи дослідження. Об’єктом дослідження були нащадки щурів 

популяції Wistar 10-місячного віку, отримані від інтактних матерів (НІМ) та матерів, які 

зазнавали соціально-емоційний стрес під час вагітності (НСМ).  

Моделювання соціально-емоційного стресу проводили таким чином: вагітну самицю 

поміщали в клітку, де було 25 самиць (нормальна фізіологічна місткість клітки 

використаного типу) і де вона знаходилася протягом 6 годин світлового періоду. Наступного 

дня вагітну самицю підсаджували в іншу щурячу спільноту. Процедуру зміни оточення 

повторювали протягом усієї вагітності, кожного разу змінюючи представників спільноти. На 

ніч вагітну самицю відсаджували в окрему клітку [1]. Тварин виводили з експерименту 

дотримуючись правил евтаназії [2]. 

Для проведення гістологічних досліджень статеві органи  у самиць (яєчники та матку) 

вилучали в усіх тварин та  фіксували в 10 % розчині нейтрального формаліну, зневоднювали 

в спиртах, заливали в парафін, після чого виготовляли не менше ніж 15 серійних зрізів 

завтовшки (4-5) мкм, на яких вивчали від 30 до 70 полів зору. Гістологічні препарати, 

забарвлені гематоксиліном і еозином, використовували для загальної оцінки стану тканин у 

складі статевих органів [3]. Мікроскопічний аналіз статевих органів проводили за допомогою 

світлового мікроскопа «Primo Star» (Carl Zeiss, Німеччина) з вмонтованою камерою  

Canon G 10.   

Результати. Як показала світлова мікроскопія, в гр. самиць-НІМ поверхня яєчника 

вкрита одношаровим кубічним епітелієм (зачатковий епітелій) під яким видно дуже тонку 
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білкову оболонку. В органі добре розрізнялася кіркова та мозкова речовина. В 

сполучнотканинній основі кіркової речовині видно різні структури: примордіальні фолікули 

(зачаткові яйцеклітини, які оточені шаром сплощених клітин); фолікули, які оточені одним 

шаром кубічних гранульозних клітин (первинні); фолікули, що розвиваються (вторинні), 

різного ступеня зрілості (з двома і більше шарами гранулезних клітин); третинні фолікули 

(преовуляційні, граафові пухирці); фолікули, які знаходяться на різній стадії атрезії; жовті 

тіла (в основному у стадії утворення або зрілості - менструальні) та рубці після інволюції 

жовтих тіл. На різних зрізах органу щільніть фолікулів достатня: у полі зору мікроскопу 

видно до 5-6 примордіальних фолікулів чи фолікулів з одним шаром гранульозних клітин; 

вторинних фолікулів (як ранніх, так і пізніх) - до 5-6; зрілих третинних фолікулів – 1-2 у полі 

зору. Частина візуалізованих фолікулів знаходилася у стані атрезії, яка мала фізіологічнй 

характер. Багато продивлялося менструальних жовтих тіл – 5 і більше. Мозкова частина 

яєчника подана сполучною тканиною з великою кількістю повнокровних кровоносних судин.  

Таким чином, у 10-місячних самиць-НІМ простежена фізіологічно нормальна 

гістологічна структура яєчників (ефективний фолікулогенез від різних стадій дозрівання 

фолікулів до кінцевого результату – появи жовтих тіл тічки внаслідок овуляції), яка 

характерна для статевозрілого періоду життя. 

При гістологічному дослідженні матки в гр. самиць-НІМ у стінці маткового рогу 

розрізняли три оболонки: ендометрій, міометрій та периметрій. Поверхня ендометрію 

вистелена однорядним епітелієм. Форма клітин коливалася від кубічної до призматичної, 

апікальний контур клітин чіткий. Серед клітин епітелію видні нечисленні крупні 

міхурцевоподібні клітини, що прилягають до базальної мембрани. Це так звані світлі клітини 

або клітини-міхури. Іноді простежена помірна проліферація епітелію, розміщення ядер 

клітин на різних рівнях, поява у покривному епітелію нечисленних нейтрофільних 

лейкоцитів. Епітелій чітко відокремлений від підлеглого широкого шару сполучнотканинної 

власної пластинки слизової. На різних мікропрепаратах строма функціонального шару 

різнилася за пухкістю, клітинною насиченістю (в основному еозинофіли, лімфоцити) та 

виразністю гіперемії. На різному рівні строми розташовані маткові залози. Епітелій залоз 

схожий з поверхневим епітелієм. Маткові залози на одних мікропрепаратах помірні за 

кількістю, ступенем розширення. На інших – зростала чисельність маткових залоз і навколо 

частини з них збільшена клітинна насиченість, а у просвіті видні злущені епітеліальні 

клітини. Описані зміни ендометрію пов'язані з різними фазами (рrooestrus-oestrus) статевого 

циклу. Міометрій представлений різноспрямованими жмутками гладеньких м'язових 

волокон внутрішнього і зовнішнього шару, які розділяє судинний шар. В ньому видно 

повнокровні артерії різного калібру та кровонаповнення без особливостей.  

При мікроскопії гістологічних зрізів яєчників у гр. самиць-НСМ візуально зменшена 

оптична щільність фолікулів у кірковій речовині. В полі зору мікроскопу в яєчниках 

примордіальних фолікулів майже не простежено, фолікулів з одним шаром гранульозних 

клітин у різних зрізах налічували не більше трьох. Виявлено певний дисбаланс між 

фолікулами різного ступеню зрілості – на зрізах більш вторинних ранніх фолікулів, ніж 

зрілих та третинних (не враховуючи примордіальних та первинних). Серед ранніх і пізніх 

вторинних фолікулів та зрілих третинних (граафові пухирці) фолікулів збільшена кількість у 

стані атрезії. У цих фолікулів відмічено дискомплексацію шарів гранульозноклітинного 

епітелію, вакуолізація цитоплазми клітин. Іноді на тлі візуально повноцінних фолікулів 

виявлені кистозно перероджені фолікули з великою порожниною та тонким 

гранульозноклітинним шаром, прилеглим до внутрішньої оболонки фолікула. В цілому на 

зрізах візуально спостерігається зниження кількості менструальних жовтих тіл, що свідчить 

про зменшення дозрілих та тих, що вийшли з яєчника, яйцеклітин.  

У стані ендометрію маткового рогу в групі зрілих самиць-НСМ помітних змін, які 

відрізнялися б від стану ендометрію маткового рогу в гр. самиць-НІМ не виявлено. Також, як 

і у гр. самиць-НІМ міометрій представлений різноспрямованими жмутками гладеньких 

м'язових волокон внутрішнього і зовнішнього шару, які розділяє судинний шар. Висота 
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покривного епітелію, стан маткових залоз, кровонаповнення судин строми залишалися 

стабільно залежними від фази циклу. Таким чином, змін з боку морфоструктури матки в 

гр. самиць-НСМ порівняно гр. самиць-НІМ не виявлено. 

Таким чином, світлооптичний аналіз репродуктивної системи 10-місячних самиць-

НСМ протягом всього періоду гестації виявив у яєчниках тварин певні ознаки пригнічення 

визрівання ооцитів, нормальної динаміки визрівання фолікулів: зменшення резерву оогенезу 

(пулу примордіальних фолікулів), загальної оптичної щільності фолікулів різного ступеню 

зрілості та деякий дисбаланс між фолікулами різного ступеню зрілості порівняно з 

контролем, певну інтенсифікацію процесу атрезії фолікулів, появу кистозно змінених 

фолікулів, що в цілому призводить до відносного зменшення повноцінних менструальних 

жовтих тіл.  

Висновок. Стресування самиць упродовж усієї вагітності може призводити до 

порушень репродуктивної функції самиць-нащадків, що виражається в пригніченні 

визрівання фолікулів та призводить до уповільнення їх функціонування. 

 

Список літератури:  
1. Pollard I. Effect of stress during pregnancy оn the development of the fetal testis and their 

subsequent function in the adu1t rats /I. Pollard, S.L. Dyer// J. Endocrinol. – 1985. – Vol. 107. –  

Р. 241-245. 

2. Загальні етичні принципи експериментів на тваринах [Teкст] / за ред. 

О. Г. Резнікова // Ендокринологія. – 2003. – Т. 8, № 1. – С. 142–145. 

3. Методики морфологічних досліджень [Teкст] / за ред. М. М. Багрія, В. А. Діброви. 

– Вінниця: Нова Книга, 2016. – 328 с. 
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Креветочний бізнес взяв свій початок більше 50-ти років тому, саме тоді попит на 

даний вид ракоподібних почав різко збільшуватися в багатьох країнах. Як результат у 

багатьох країнах Азії, Західної Європи, а також в США почали з'являтися так звані 

креветкові ферми. Сьогодні попит на морепродукти обумовлений не тільки їх смаковими 

якостями, але також корисними властивостями і цінністю для людини. Країни, в яких 

споживання риби і морепродуктів залишається на високому рівні, також є власниками 

населення з високою тривалістю життя [1, 2].  

Креветкові ферми останнім часом виникають у різних країнах світу — це зараз 

своєрідний тренд. Український креветковий ринок теж зростає, але наповнюється в 

основному імпортом [3]. Саме тому він є перспективним сегментом для появи на ньому 

внутрішніх виробників. Вирощування креветок може бути досить прибутковим, якщо ви 

правильно організуєте свій бізнес та використовуватимете ефективні стратегії. 

Soft skills є важливими для успішного бізнесу в будь-якій галузі, включаючи 

аквакультуру. Дійсно, для ведення успішного бізнесу при вирощуванні креветок необхідно 

володіти як технічними, так і міжособистісними навичками. Ось кілька soft skills, які можуть 

допомогти підприємцю в цій галузі: 

Комунікативність: у вас повинні бути сильні комунікативні навички для того, щоб 

вести ефективну комунікацію зі своїми колегами, клієнтами та постачальниками. Ви повинні 

бути вмілими у веденні переговорів, вирішенні конфліктів та управлінні командою. Навички 

роботи в команді допомагають досягати успіху в креветковому бізнесі, оскільки вони 

дозволяють співпрацювати з іншими фахівцями та забезпечувати згуртованість команди. 

Лідерство: в аквакультурі необхідно бути лідером, який може приймати важливі 

рішення, приймати відповідальність і спонукати свою команду до досягнення цілей. Вам слід 

вміти мотивувати своїх співробітників, керувати проектами та приймати рішення.  

Аналітичні навички: успішний бізнес в аквакультурі вимагає ретельного аналізу 

даних та прийняття важливих рішень на основі цих даних. Ви повинні мати досвід у роботі зі 

збором, аналізом та інтерпретацією даних. Вміти аналізувати складні ситуації та знаходити 

ефективні рішення. 

Адаптивність: аквакультура є швидкозмінною галуззю, тому вам слід бути готовим до 

змін та адаптуватися до нових викликів та технологій. Ви повинні вміти пристосовуватися до 

змін в законодавстві, ринку та технологіях. 

Креативність: в аквакультурі важливо бути креативним і знаходити нові способи 

розв'язання проблем. Ви повинні бути відкриті до інновацій та змін, щоб збільшити 

ефективність вашого бізнесу. 

Гнучкість: здатність пристосовуватися до змін у галузі та ринкових умов.  

Управління часом: ефективне планування та організація робочого часу можуть 

допомогти підприємцю досягти більшої продуктивності та досягати більш високих 

результатів у креветковому бізнесі. 
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Навички емоційного інтелекту дозволяють вам розуміти потреби та бажання клієнтів, 

сприяють побудові довірливих взаємин з постачальниками та співробітниками та 

допомагають управляти емоційними реакціями в непередбачуваних ситуаціях. 

В креветковому бізнесі, як і в будь-якій іншій галузі, Soft skills є важливими для 

успішної роботи та розвитку. Професійні знання та технічні навички є важливими, але Soft 

skills також є критичними для успіху в бізнесі.  

В креветковому бізнесі важливо мати здатність швидко реагувати на проблеми та 

знаходити ефективні рішення. Гарні Soft skills допоможуть бути творчим та розуміти, як 

використовувати інструменти та ресурси для розв'язання проблем, аналізувати дані та 

зрозуміти, які товари та послуги продаються найкраще, що може допомогти розвивати 

бізнес. 

 

Список літератури: 

1. Креветковий бізнес: скільки коштує відкрити ферму http://agro-

business.com.ua/agro/idei-trendy/item/16754-krevetkovij-biznes-skilki-koshtue-vidkriti-fermu.html 

2. Nhan D.T. Effects of  larval stocking density and feeding regime on larval rearing of giant 

freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) / D.T. Nhan, M. Wille, L.T. Hung, P. Sorgeloos // 

Aquaculture.– 2010.– Vol. 300.– P. 80-86 

3. Волянський Л.С., Туранов В.Ф. Досвід культивування прісноводної креветки на 

півдні України.- Таврійський науковий вісник, випуск 29, Сучасні проблеми аквакультури : 
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м. Київ 

 

У Законі України «Про вищу освіту» компетентність визначається як «динамічна 

комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, 

світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність 

особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти» [1]. 

Якщо звернутися до переліку компетентностей педагогічних кадрів за версією 

проєкту Tuning “Освіта”, то можемо побачити фахівці чітко визначені, так звані, 

метакомпетентності, які дозволять ефективно реалізувати свою професійну діяльність за 

будь-яким фаховим спрямуванням. До них відносять:  

- уміння працювати в команді;  

- креативність;  

- спроможність визначати, формулювати і вирішувати проблеми;  

- здатність застосовувати знання на практиці;  

- здатність до самоосвіти;  

- здатність до спілкування в усній та письмовій формах рідною та іноземною мовами;  

- вміння працювати самостійно;  

- здатність діяти відповідно до етичних норм;  

- здатність знаходити, обробляти, аналізувати і використовувати інформацію з різних 

джерел;  

- знання й розуміння фахової галузі та професії;  

- здатність вирішувати конфлікти й вести переговори;  

- націленість на досягнення якості [2]. 

У свою чергу, дослідженнями «м’яких» компетентностей займалися такі вчені, як 

Ю. Давлетшіна, Н. Длугунович, Л. Іванова, К. Коваль, Ц. Скаффіді, О. Скорнякова, O. Хазан, 

Г. Хар-Шай, О. Чуланова та ін. 

Зокрема, у своїх дослідження сучасні українські дослідники Г. Цвєткова, Г. Савлук до 

«Soft-skills» відносять «сукупність взаємозалежних структурно-змістових навичок: 

комунікативні, ситуаційна обізнаність, гнучкість, комплексне рішення проблем, критичне 

мислення, творчі здібності, уміння управляти людьми, взаємодія з людьми, емоційний 

інтелект, формування власної думки та прийняття рішень, клієнтоорієнтованість, навички 

ведення перемовин, гнучкість розуму» [5, с. 286]. 

Схиляючись до думки вищезазначених науковців, вносимо до «м’яких» 

компетентностей майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти деякі специфічні, 

оскільки робота з дітьми дошкільного віку потребує особливого «тендітного» підходу. До 

таких компетентностей відносимо: креативність як здатність генерувати нові ідеї, 

комунікативність як здатність налагоджувати доброзичливі стосунки з дітьми, батьками, 

колегами; спроможність працювати в команді та мотивувати інших до творчої праці, 

винахідливість як здатність долати протиріччя та знаходити оптимальний вихід іх скрутних 

ситуацій, фрустраційна толерантність (стійкість до фрустраторів) та педагогічний оптимізм 

(віра у власні сили та можливості вихованців).  
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Важливою для нашого дослідження є думка Е. Помиткіна, який вважає, що 

наближення до абсолютної  цінності – вищої Сутності у вихованні особистості, має 

спиратися на систему трансцендентальних цінностей, а саме, Віру, Надію, Любов, і 

спрямованість на реалізацію ідеалів Краси, Добра та Істини в повсякденному житті [3, с. 83]. 

Прищеплення дітям цих ідеалів розгортається у процесі взаємодії вихователя й вихованців.  

Схожу позицію займає С. Репетій, яка вважає, що духовне спілкування на всіх рівнях і 

видах передбачає ставлення до кожного й до себе як до частини єдиного Всесвітнього 

організму, а до тваринного та рослинного світу – з усвідомленням  причетності до цього 

організму. Таке відношення сприяє розвитку духовного єднання з Іншим. Об'єднувальна 

сила, яка лежить в основі духовного спілкування, – це необумовлена любов [4]. 

Тому, на нашу думку, якщо студенти під час навчання будуть підпорядковувати своє 

життя духовним цінностям, у них поряд з «м’якими» компетентностями, почнуть 

формуватися трансцендентні компетентності, а саме: необумовлена любов до себе, людей 

та безпосередньо до дітей, відповідальність за власне життєздійснення та духовний 

розвиток вихованців, сумлінність, толерантність, асертивність як здатність до 

екологічного спілкування, щирість як відмова від лицемірства у стосунках, відкритість на 

засадах довіри.  

Важливо акцентувати увагу на тому, що трансцендентні компетентності майбутнього 

вихователя закладу дошкільної освіти полягають у здатності виходити на новий рівень 

взаємин із самим собою та з оточуючим світом. Це, по-перше. навчитися розуміти всій 

внутрішній світ та жити у злагоді із самим собою, по-друге, транслювати дітям нові сенси 

існування людини на планеті Земля у ХХІ столітті – усіляко сприяти тому, щоб була 

щасливою не тільки конкретна людина, а й сама планета – не зашкоджувати їй своїм часто не 

зовсім безпечним «щастям», не забруднювати, а відновлювати екосистему на засадах 

взаємопричетності й відповідальності за подальше спільне життя.  

Важливим кроком на цьому шляху стало оголошення ЮНЕСКО ХХІ століття 

століттям освіти, визнаючи освітній процес домінантним в розв’язанні глобальних проблем, 

які переживає сучасне людство. Саме під час навчання у закладі вищої освіти майбутні 

педагоги мають сформувати трансцендентні компетентності, які стануть в подальшому 

духовним базисом нової цивілізації. Безперечно, центральною фігурою освітнього процесу 

постає педагог – вихователь, вчитель, викладач, наставник. Ми переконані, що 

трансформаційні процеси, які активно відбуваються сьогодні у всіх сферах людського життя 

вимагають від майбутнього педагога стати транслятором духовності найвищого ґатунку, яка 

змінить світ на краще.  

Висновуючи, зазначимо, що важливу роль у професійному й особистісному розвитку 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти відіграють «м’які» компетентності, вкрай 

необхідні для подальшої успішної педагогічної діяльності. Але особливого сенсу сьогодні 

набуває формування у майбутніх педагогів саме трансцендентних компетентностей, які 

сприятимуть не тільки успішній самореалізації особистості фахівця, а й вплинуть на 

трансформаційні процеси планетарного характеру, забезпечуючи міцний фундамент для 

розв’язання глобальних проблем, з якими стикнулося сучасне людство.  
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Ложная мучнистая роса лука (пероноспороз - возбудитель Peronospora destructor 

Casp.) впервые была обнаружена в Англии в 1841 г. Позднее пероноспороз был отмечен и в 

других странах Европы, в Америке, Японии и Китае. 

В нашей стране ложная мучнистая роса известна давно. В результате многолетних 

наблюдений установлено, что заболевание на многолетних луках появляется в середине 

второй - начале третьей декады мая, а на растениях репчатого лука - во второй половине 

июня. 

Вид A.cepa L. (лук репчатый) поражается ложной мучнистой росой в сильной степени, 

однако отдельные его сорта отличаются частичной устойчивостью и имеют при эпифитотиях 

несколько меньшую степень поражения. Особенно большое разнообразие по степени 

поражения растений наблюдается у различных видов многолетних луков. 

Материалом для исследований служили 8 видов лука - A.victorialis L., A.porrum L., 

A.sativum L., A.schoenoprasum L., A.pskemense B.F., A.fistilosum L., A.ascolonicum L., 

A.proliferum Schrad. и 5 межвидовых гибридов - F1 Масаллинский местный × A. fistilosum L., 

F1 Сабир ×A.fistilosum L., F1 Ордубад-1 × A.fistilosum L., F1 Гарабаглар × A.fistilosum L., F1 

Ordubad-2 × A.fistilosum L. Оценку степени поражения многолетних луков проводили на 13 

образцах по 5-балльной шкале в период массового развития болезни. 

По степени устойчивости изученные виды были разделены на три группы.  

К первой группе отнесены виды, которые в условиях Апшерона Азербайджанской 

Республики совершенно не поражаются ложной мучнистой росой. Группа включает виды, 

имеющие плоские листья: черемша (A. victorialis L.), лук-порей (A. porrum L.), чеснок (A. 

sativum L.) и другие. 

Вторую группу составили виды, имеющие полые (дудчатые) листья, поражаемые 

болезнью в слабой степени, и только при сильном распространении ложной мучнистой росы. 

В эту группу вошли лук шнитт (A.schoenoprasum L.) и пскемский лук (A. pskemens B.Fedtsch).  

Третья группа видов многолетних луков поражается ложной мучнистой росой так же 

сильно, как и репчатый лук. Растения этих видов имеют полые листья и стрелки, 

характеризующиеся наличием вздутия, как у стрелок семенников репчатого лука. К ним 

относится лук шалот (A. ascolonicum L.)  и лук многоярусный (A.proliferum Schrad). Листья и 

стрелки растений этих видов поражаются мучнистой росой в сильной степени (3 и 4 балла). 

На Апшеронской Опытной Базе были получены межвидовые гибриды между 

различными сортами репчатого лука с некоторыми видами многолетних луков. У 

межвидовых гибридов наблюдается широкий спектр генотипической изменчивости 

признаков, в том числе появление новых признаков растений, не свойственных 

родительским формам, обусловленных взаимодействием ядерных генов и факторов 

цитоплазмы [1, с.7]. Известны исследования по межвидовой гибридизации овощных 

растений [2, с.1; 3 с.8; 4, с.3], в результате которых получены гибриды обладающие такими 
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ценными признаками, как высокая устойчивость к болезням и неблагоприятным факторам 

окружающей среды.  

Оценка межвидовых гибридов лука на устойчивость к ложной мучнистой росе 

показала, что они различаются по степени устойчивости (таблица 1).  

                                                                                                                                 

Таблица 1. Оценка многолетних луков и гибридов на устойчивость к ложной 

мучнистой росе 

 

Вид                     Степень поражения (в баллах) 

       2018       2019           2020 

листья стрелки листья стрелки листья стрелки 

A.victorialis L. 

A.porrum L. 

A.sativum L. 

A.schoenoprasum L. 

A.pskemense B.F. 

A.fistilosum L. 

A.ascolonicum L. 

A.proliferum Schrad 

F1 Масаллинский местный × A. 

fistilosum L. 

F1 Сабир ×A.fistilosum L.  

F1 Ордубад-1 × A.fistilosum L. 
F1 Гарабаглар × A.fistilosum L. 
F1 Ordubad-2 × A.fistilosum L.  

0 

0 

0 

0 

2 

2 

3 

2 

 

2 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

2 

1 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

3 

4 

4 

 

3 

3 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

4 

4 

 

1 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

2 

3 

3 

 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

3 

3 

 

0 

0 

1 

0 

0 

 

Как видно из таблицы различные виды лука поражаются ложной мучнистой росой в 

разной степени. Так, например, растения гибридов первого поколения полученных от 

скрещивания сортов репчатого лука Масаллинский местный, сорт Сабир, Ордубад-1, сорт 

Гарабаглар, Ордубад-2 с луком-батуном оказались довольно устойчивыми к ложной 

мучнистой росе. Стрелки растений этих гибридов поражались на 1 балл, а листья на 2 балла.  
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Сучасний ринок праці висуває все більші вимоги до випускників ЗВО, у тому числі й 

майбутніх фахівців із соціальної роботи. Це зумовлено змінами, що відбуваються в різних 

сферах життєдіяльності та запровадженням професійних стандартів, згідно з якими фахівці 

повинні мати широкий набір навичок. До них можна віднести «тверді навички» (hard skills), 

що визначаються специфікою професійних завдань та «м’які навички» (soft skills), що 

включають надпрофесійні навички та особисті якості.  

На міжнародному рівні науковці виділяють такі найважливіші професійні навички, 

завдяки яким людина зможе бути успішною у сучасному світі, що динамічно змінюється: 

комплексне багаторівневе рішення проблем; критичне мислення; креативність; вміння 

керувати людьми; взаємодія з людьми; емоційний інтелект; формування власної думки та 

прийняття рішень; клієнтоорієнтованість; вміння вести переговори; гнучкість розуму [2; 4]. 

Поняття soft skills у науковій літературі використовується порівняно недавно і ще не 

сформувалося єдиного розуміння феномена, що розглядається. Переважно під soft skills 

розуміються надпрофесійні вміння та навички, необхідні для ефективного та самостійного 

виконання завдань професійної діяльності у різних професійних ситуаціях. Огляд наукової 

періодики показав, що вивченню soft skills та методам їх розвитку присвячено значну 

кількість робіт. Зокрема, Т. Кочубей та Ю. Ткачук вивчають розвиток «м’яких навичок» у 

системі компетентностей майбутніх соціальних працівників; О. Бутиліна та Н. Радченко 

розглядають soft skills як чинник підвищення ефективності діяльності соціальних 

працівників; С. Наход обґрунтовує значущість soft skills для професійного становлення 

майбутніх фахівців соціономічних професій; Т. Яркова та І. Черкасова досліджують 

формування «м’яких навичок» у студентів в умовах реалізації професійного стандарту 

педагога. 

Слід зазначити, що soft skills – це навички, які на сьогоднішній день найбільш 

затребувані у соціальній сфері та багато в чому визначають майбутнє соціально орієнтованих 

професій. Стрімкий розвиток технологій призводить до швидкого старіння отриманих 

академічних чи професійних знань, тому особливо важливим стає забезпечення умов 

просування тих співробітників, які демонструють здатність швидко адаптуватися, сприймати 

нову інформацію та навчатися, знаходити нестандартні рішення складних виробничих 

завдань, ефективно організовувати робочий процес та ін.  

Основні причини затребуваності soft skills: 

1) відсутність гнучкості та адаптації спеціаліста в нових умовах праці; 

2) нестача особистісних ресурсів для формування безконфліктного середовища в 

колективі; 

3) виникнення автоматизації та розвиток сучасних технологій; 

4) впровадження проєктної складової ринку праці; 

5) залучення мотивованого персоналу для ефективної продуктивність. 

Якщо йдеться про соціальну сферу то успішний фахівець має володіти наступним 

набором soft skills:  
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- комунікативні навички (уміння слухати, переконання та аргументація, нетворкінг, 

ведення переговорів, проведення презентацій, самопрезентація, публічні виступи, командна 

робота, націленість на результат, клієнтоорієнтованість);  

- навички self-менеджменту (управління емоціями, управління стресом, управління 

власним розвитком, планування та цілепокладання, тайм-менеджмент, ентузіазм, 

ініціативність, наполегливість, рефлексія, використання зворотного зв'язку);  

- навички ефективного мислення (системне мислення, креативне мислення, 

структурне мислення, логічне мислення, пошук та аналіз інформації, вироблення та 

прийняття рішень, проєктне мислення, тактичне та стратегічне мислення); 

- управлінські навички (управління виконанням, планування, постановка завдань 

співробітникам, мотивування, контроль реалізації завдань, наставництво, ситуаційне 

керівництво та лідерство, ведення нарад, подання зворотного зв'язку, управління проєктами, 

управління змінами, делегування) [1]. 

Перелічені навички необхідні всім фахівцям із соціальної роботи для якісного 

виконання їхніх функцій, насамперед відзначимо важливість комунікативних навичок. 

У тріаді навичок майбутнього соціального працівника: hard skills, soft skills і digital 

skills – м’які навички (soft skills) є підґрунтям для ефективного засвоєння твердих навичок 

(hard skills), а цифрові навички (digital skills) – спрямувальним вектором сучасних 

професійних компетентностей [3]. 

Зміст освіти передбачає формування в майбутніх фахівців із соціальної роботи 

загальних компетентностей як важливого складника професійної компетентності сучасного 

фахівця, системи знань щодо універсальних умінь та навичок, актуальних для будь-якого 

виду діяльності та необхідних для реалізації життєвих планів, професійної кар’єри в умовах 

надшвидкої зміни ринку праці, військових, інформаційних, соціокультурних та 

технологічних викликів ХХІ ст. 

Таким чином, в останні роки вимогою, що торкнулася практично всіх сфер 

життєдіяльності, став орієнтир на формування soft skills – так званих «м'яких навичок» як 

запоруки успішності кар'єрних очікувань, самореалізації та професіоналізації. Все частіше 

стверджують, що для досягнення значних професійних результатів випускник ЗВО повинен 

розвивати не тільки практичні вміння і навички, а й soft skills. 
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У сучасних умовах для України, яка перебуває на стадії системних суспільних 

перетворень, питання формування інформаційної та аналітичної бази для прийняття 

управлінських рішень є особливо актуальним. Таким чином, об’єктивною вимогою стає 

всебічне використання сучасних інформаційних технологій. При цьому стратегія 

інформаційно-аналітичного забезпечення  полягає у формуванні єдиної системи збору, 

обробки, зберігання та передачі інформації в цій сфері. 

Для розгляду основних аспектів та особливостей інформаційного забезпечення 

державних органів на регіональному рівні, слід з’ясувати що є інформаційним 

забезпеченням, тобто зрозуміти сутність поняття «інформаційне забезпечення». З огляду на 

науково-технічний прогрес, на динаміку розвитку інформаційних технологій у наукових 

колах, на сьогодні, немає загального визначення категорії «інформаційне забезпечення», яке 

було б повне та вичерпне. На даний момент, інформаційне забезпечення розглядають у двох 

напрямах: 

1) інформаційне забезпечення як система: котра, надає необхідну інформацію 

суб’єкту управління для прийняття управлінських рішень. Таку точку зору розділяє К. Ю. 

Линьов, який стверджує, що інформаційне забезпечення є комплексом робіт із надання 

своєчасної, достовірної та повної інформації суб’єкту управління із заданою періодичністю 

[1, с. 9-10]; 

2) інформаційне забезпечення як процес: збору, оброблення, зберігання перетворення 

інформації; формування інформаційної системи; наповнення управлінських процедур 

певною інформацією.  Таку думку поділяє Т. М. Стокороса, яка наголошує, що інформаційне 

забезпечення слід розглядати як процес  одержання, оцінки, зберігання та перероблення 

даних [2, с. 299]. 

На нашу думку, найбільш чітке визначення поняття «інформаційне забезпечення» 

подано в національному стандарті України (ДСТУ 7448:2013), де зазначено, що 

інформаційне забезпечення – це сукупність усіх документів і даних, що зберігаються і 

циркулюють в автоматизованій інформаційній системі, призначеної для інформаційного 

обслуговування користувачів інформації та підтримання роботи персоналу [3, с. 6]. 

До загальних ознак інформаційного забезпечення органів державної влади відносять: 

1) задоволення інформаційних потреб і забезпечення реалізації інформаційних прав 

органів державної влади; 

2) інформацію, вид, якість, обсяг, структуру, форму, термін і носіїв використання, які 

є ресурсами інформаційного забезпечення; 

3) безперервний процес, що складається з різних видів інформаційної діяльності в 

системі органів державної влади; 

4) створення, використання, дослідження, зберігання, захист, передача, обробка, 

знищення інформації в діяльності системи органів державної влади; 
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5) обслуговування фінансових інвестицій за допомогою інформаційних систем, 

мереж, ресурсів, та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування 

сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки; 

6) нормативно-правові, організаційно-управлінські, науково-технічні та інші заходи з 

реалізації інформаційного забезпечення. 

У системі інформаційного забезпечення органів державної влади на регіональному 

рівні виокремлюють чотири складові: інформаційні ресурси, інформаційні технології, 

технічні засоби та програмне забезпечення. 

Для ефективного прийняття рішень органами державної влади на регіональному рівні 

потрібна чітка система збирання, оброблення, зберігання та подання необхідної інформації. 

Кожна інформаційна система створює свій інформаційний ресурс шляхом збору інформації 

із зовнішнього і внутрішнього середовищ. Збирання і відбір необхідної інформації 

здійснюється персоналом організації для подальшого формування інформаційного ресурсу. 

Надалі інформаційний ресурс використовується для вироблення варіантів рішень шляхом 

обробки інформації, до якої входять етапи аналізу, розробки альтернатив і критеріїв вибору. 

Ці дії виконуються у функціональних підрозділах системи силами спеціалістів. Інформація 

після обробки у вигляді варіантів рішень надходить посадовій особі, котра має відповідні 

повноваження для прийняття рішень. Ця посадова особа одноособово або з залученням 

інших відповідальних осіб здійснює вибір варіанта – остаточного рішення, що спрямовується 

в об’єкт управління і забезпечується необхідними впливами [4, с. 87]. 

При формуванні інформаційного ресурсу у державному управлінні можна виділити 

характерну особливість, що фахівці виступають одночасно джерелом і носієм інформації, яка 

використовується для прийняття управлінських рішень. Тому інформаційний ресурс в 

державному управлінні варто розуміти як сукупність документів, фактів, знань людей, 

спеціальних видів інформації в інформаційних системах, яка зібрана на законних підставах і 

доступна для безпосереднього використання з метою забезпечення ефективності  виконання 

безпосередніх функцій органів державної влади як на національному, так і на регіональному 

рівнях. 

Для ефективного виконання своїх функцій орган державної влади повинен 

враховувати максимальну кількість інформаційних ресурсів (краща інформованість дозволяє 

прийняти краще рішення). Таким чином, для підвищення репрезентативності, змістовності та 

достатності інформації необхідно врахування якомога більшої кількості початкових даних, 

інформації з різних джерел, а просторова прив’язка дозволяє зробити цю інформацію 

зручною для її сприйняття та використання при прийнятті рішень, що стає можливим за 

допомогою геоінформаційних систем (ГІС). 

ГІС – це система апаратно-програмних засобів і алгоритмічних процедур, що створена 

для цифрової підтримки, поповнення, управління, маніпулювання, аналізу, математико-

картографічного моделювання й образного відображення географічно координованих даних 

[5, с. 41]. Тобто ГІС – це програмне забезпечення, що дозволяє пов’язати географічну 

інформацію (просторове розташування процесів і об’єктів) з описовими інформаційними 

ресурсами. 

Активне впровадження ГІС-систем в органах державної влади викликане 

необхідністю вдосконалення процесу прийняття управлінських рішень на рівні держави та 

регіону. 

Складовими елементами геоінформаційних систем є: апаратні засоби, програмне 

забезпечення, дані, виконавці, методи. 

Однією із ключових переваг ГІС-технологій є унікальна здатність виявляти приховані 

взаємозв’язки та тенденції, які важко або неможливо помітити, використовуючи інші 

інструменти аналізу, до прикладу паперові карти. Тому інтерес викликають можливості 

використання геоінформаційних систем саме для інформаційного забезпечення прийняття 

управлінських рішень будь-якого рівня. Також слід відмітити інші переваги ГІС, а саме: 

1) значне полегшення прийняття обґрунтованих рішень; 
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2) зручне для користування відображення просторових даних; 

3) широка інтеграція даних усередині організації; 

4) це є зручним способом для створення карт. 

Для широкомасштабного впровадження ГІС-технологій у державних структурах 

перешкоджають два фактори: 

1) трудомістка та затратна побудова ГІС (великий обсяг робіт зі збору, обробки, 

збереження та представлення просторових і атрибутивних даних, праця численних 

колективів висококваліфікованих фахівців. Вона потребує великих витрат на програмне 

забезпечення і комп’ютерну техніку); 

2) значні витрати, які пов’язані з актуалізацією даних, що забезпечуються безупинною 

роботою операторів. 

Враховуючи недоліки геоінформаційної системи, які можливі при впровадженні в 

управлінський процес, варто зазначити, що за умови створення в органі державної влади 

єдиної концепції впровадження ГІС-технологій є можливість їх послідовного модульного 

впровадження на окремих робочих місцях, із використанням баз даних, залежно від 

поставлених задач і фінансових можливостей. Це в подальшому призведе до переродження 

порівняно малопотужних ГІС, що виконують локальні завдання, у потужний інформаційно-

аналітичний інструмент на базі ГІС. 

Геоінформаційні системи для державних органів регіонального рівня відкривають 

нові можливості в: 

1) плануванні розвитку територій і проектуванні об’єктів; 

2) веденні кадастрів інженерних комунікацій, земельних, містобудівних ресурсів, 

зелених насаджень; 

3) прогнозуванні надзвичайних ситуацій техногенно-екологічного характеру; 

4) управлінні транспортними потоками та маршрутами; 

5) побудові мереж екологічного моніторингу; 

6) інженерно-геологічному районуванні територій. 

Отже, інформаційне забезпечення є важливим елементом у процесі управління в 

державних структурах. Науковці розглядають інформаційне забезпечення у двох напрямах:  

1) інформаційне забезпечення як система;  

2) інформаційне забезпечення як процес.  

Інформаційне забезпечення формується завдяки інформаційним ресурсам. Своєчасне 

інформаційне забезпечення підвищує ефективність прийняття рішення органом державної 

влади і відповідно ефективність діяльності такого органу. Однією із систем інформаційного 

забезпечення є геоінформаційна система (ГІС). Користувачі ГІС мають низку можливостей 

для вирішення нагального питання максимально корисно. Проте широкомасштабне 

впровадження ГІС-технологій у державні структури стримує два чинники:  

1) значні фінансові витрати;  

2) витрати часу та сил для актуалізації інформації в ГІС-системі.  

Для державних органів регіонального значення геоінформаційні системи мають 

велику вагу при вирішенні актуальних питань, які постали перед державою та громадами 

окремого регіону зокрема. ГІС-технології сприяють ефективнішому вирішенню назрілих 

проблем у регіонах. 
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Технологічним процесом ЕШН передбачається, як правило, отримання мінімального 

перемішування основного металу з наплавленим. Провести таке наплавлення за звичайною 

класичною схемою «вертикальне наплавлення» і при малій висоті наплавлення дуже важко. 

Відмінна особливість ЕШН така, що зі збільшенням глибини занурення електрода в шлак 

концентрація тепла навколо електрода зростає. У цьому випадку відбувається збільшення 

об'ємної густини теплової енергії, яка визначає характер течій у шлаковій ванні, глибину 

проплавлення основного металу, та, відповідно, ступінь його перемішування з наплавленим. 

Тому одним із шляхів керування впливом енергетичних параметрів шлакової ванни на 

основний метал є регулювання положення теплового центру у шлаковій ванні [1]. 

У даній роботі розглядається можливість оперативно оцінити як розрахунковим, так і 

експериментальним шляхом зміну температури для деяких точок, розташованих на 

однаковій відстані від поверхні, що наплавляється, і відповідно зміну глибини проплавлення 

основного металу в залежності від розташування стрічкового електрода в шлаковій ванні. 

При цьому температура у довільній точці навколошовної зони основного металу 

визначається в часі «ti» наступним рівнянням [2]. 

Т(y,ti) = Т0 ∑
𝑞1

2𝑆
𝑒𝑥𝑝

і=3

і=1
(

𝑢𝑛
2 𝑡𝑖

2𝑎
)K0(𝑟1√ 𝑢𝑛

2

4𝑎2 +
в

а
),  (1) 

де Т(y,ti) - температура у довільній точці основного металу, °С;  

Т0 - температура попереднього підігріву у довільній точці, °С; 

ti - час, що відраховується з моменту перетину даним джерелом (q1, q2, q3) поперечного 

перерізу, в якому розташована точка, що розглядається, с., 

q1 - ефективна теплова потужність джерела теплоти, вт/С; 

S - товщина кромок, що зварюються (ширина поверхні, що наплавляється), см: 

 - коефіцієнт теплопровідності, кал / (см  °С  с): 

в - коефіцієнт температуровіддачі. с-1:  

 - коефіцієнт температуропровідності, см² / с; 

К0 (и) - функція Бесселя від уявного аргументу другого роду нульового 

порядку: 

UH - швидкість наплавлення, см/с 

ri - відстань довільної точки навколошовної зони основного металу від точки внесення 

тепла, см, причому √((у − вшл)/2)2𝑢𝑛
2𝑡𝑖

2, де y ордината довільної точки основного металу 

від точки внесення тепла (положення теплового центру у вибраній системі координат), см;  

вшл - ширина шлакової ванни, см. 

Методика розрахунку теплових процесів при вертикальному ЕШН передбачає, як 

правило, обов'язкове використання табульованих функцій та електронно-обчислювальній 

машині, необхідність застосування яких обумовлена складною схемою джерела теплоти, яка 
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представлена у вигляді трьох рухомих лінійних джерел, розташованих у певному порядку та 

на певній відстані між собою за висотою шлакової ванни.  

Однак для вертикального ЕШН стрічковими електродами з малою глибиною шлакової 

та металевої ванни розрахунок теплових процесів за цією схемою можна проводити з рядом 

припущень. Так, наприклад, у зв'язку з малою глибиною шлакової ванни міжелектродний 

проміжок між торцевою поверхнею стрічкового електрода і металевою ванною дуже малий і 

тому концентрація тепла навколо торця стрічки значно вища, ніж для дротяного електрода.  

У традиційній схемі 3-х рухливих джерел верхній q1 та нижній q3 джерела становлять 

по 25 % кожен від повної ефективної потужності нагріву виробу. При цьому для кожного 

конкретного випадку задовільне узгодження можна отримати шляхом уточнення ефективної 

теплової потужності qi розташуванням у плавильному просторі та співвідношення джерел 

теплоти q1, q2, q3 [2]. При вертикальному ЕШН за рекомендованими новими технологічними 

схемами слід очікувати перерозподілу масових часток джерел q1, q2, q3.Запропонований підхід 

був реалізований стосовно наплавлення робочих поверхонь деталей обмежених розмірів, 

якими є і культиваторні лапи (висота наплавлюваної поверхні - до 40-50 мм, товщина шару, 

що наплавляється - до 5-8 мм, ширина наплавлення - до 50 мм, довжина леза культиваторної 

лапи - до 400 мм, вага - до 3 кг, матеріал – Ст45. Режим наплавлення: джерело живлення 

ВСЖ - 1600, напруга холостого ходу U = 52-53 В. напруга на шлаковій ванні U = 32-34 В, 

струм наплавлення = 920-1080 А, час наплавлення (залежно від товщини шару, що 

наплавляється) tнап = 3-6 хв, флюс АНФ-29, ширина стрічкового електрода Вс.е. = 100-120 мм, 

товщина  с.е. = 0,5 мм. 

Реалізовані технологічні схеми відстані між торцевою поверхнею передбачали 

стрічкову зміну електрода та наплавлюваної поверхні культиваторної стрілчастої лапи в 

інтервалі С = 4 - 26 мм при висоті наплавлення Ннап = 78 мм і ширині шлакової ванни між 

кристалізатором і поверхнею, що наплавляється Вшн = 30 мм. Деякі довільні точки А, В, С і Д 

розташовували на відстані  =5,10,15 і 20 мм від поверхні, що наплавляється для різних 

горизонтальних рівнів по висоті наплавлення.  

Попередні розрахунки показали, що різниця температур при змішуванні теплового 

центру в шлаковій ванні в бік кристалізатора і відповідно зміна ординати "" в рівнянні (1) за 

інших рівних умов може становити порядку  t° = 280 - 840°C. Наплавлення дослідних 

зразків з подальшим їх розрізанням на поперечні шліфи при перерахованих вище умовах 

показало, що глибину проплавлення основного металу по висоті наплавлення можна 

зменшити на hпроп.=2,0-8,0мм. 

Для конкретного випадку ЕШН культиваторних стрілчастих лап з урахуванням 

відображення теплового потоку від верхньої поверхні отримано рівняння траєкторії 

видалення торця, що плавиться, стрічкового електрода щодо наплавлюваної поверхні по 

висоті наплавлення наступного виду [3]; 

у = в  Вшл (1 + с  ет(х-Н/2)),    (2) 

де с, в, т – емпіричні коефіцієнти; 

Вшн – ширина шлакової ванни, мм; 

Н – висота наплавлюємої поверхні, мм; 

х – частина висоти наплавлюємої поверхні, мм, причому Н/2 ≥ х ≥ Н; 

у – відстань від наплавляємої поверхні до торця, що плавиться стрічкового електрода 

в міру його підйому вгору та обраної системи координат, мм. Позитивним результатом 

розробленої технології вертикального ЕШН є якісний збіг розрахункових та 

експериментальних даних. Запропонований варіант регулювання глибини проплавлення при 

ЕШН стрічковими електродами не виключає інших додаткових прийомів керування 

тепловкладення в основний метал.  

Більш того, стрічковий електрод може служити транспортуючим елементом для 

подачі в шлакову ванну додаткових присадних матеріалів у вигляді легуючих порошків, 

брухту прутків сормайту, кускового матеріалу, дробу тощо [4].  
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Розроблена технологія та способи ЕШН за різними варіантами були реалізовані при 

наплавленні дослідної партії культиваторних стрілчастих лап. Ступінь зносу культиваторних 

лап у середньому за втратою маси на 10 - 20 % нижче, ніж при ручному дуговому 

наплавленні штучними електродами типу сормайт. Однак не до кінця виявлено можливості 

наплавленого шару з гетерогенною структурою неповного розчинення прутків сормайту, де 

окремі екземпляри лап отримали лише початковий знос, і були придатні, на думку фахівців, 

до повторної експлуатації. 

З вищевикладеного матеріалу можна зробити такі висновки: 

1. При вертикальному ЕШН запропонований прийом регулювання положення 

теплового центру щодо поверхні наплавлення дає можливість керувати глибиною 

проплавлення основного металу. 

2. Застосування профільованих стрічкових електродів у поєднанні з подачею 

додаткових присадних матеріалів різної форми та розмірів (прутки, порошки, крупка) 

розширює технологічні можливості прийомів керування глибиною проплавлення основного 

металу за вертикального ЕШН. 
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Деталізація відмінностей у трактуваннях понять «раннього розвитку» та «розвитку 

дітей раннього віку» з позицій сьогодення пов’язана із проектуванням освітнього процесу. 

Зокрема, мається на увазі криза ідеї комплексної побудови освітнього процесу в дошкільній 

організації. Перехід від пріоритетної ролі дорослого на активну суб’єктивну позицію дитини, 

яка спрямована на подолання навчально-дисциплінарного варіанта взаємодії. На етапі такого 

переходу важко переосмислити роль і значення окремих сторін організації освітнього 

процесу у розвиток дитини раннього віку. У ракурсі розвитку дитини раннього віку можна 

назвати кілька напрямів освітньої діяльності у дошкільних організаціях: 

- утримання освіти дітей у період раннього дитинства; 

- цілісність освітнього процесу; 

- вдосконалення якості освітнього процесу. 

На сучасному етапі найважливіші завдання дослідження механізмів освітнього 

процесу, виявлення загальних закономірностей та характеристик раннього розвитку дітей. 

Орієнтація педагогів на системність, цілісність процесу розвитку в сукупності всіх його 

елементів визначає логіку та напрямок його внутрішніх закономірностей. Таким чином, 

підхід до організації розвитку дитини в період раннього дитинства ґрунтується: 

- цільові орієнтири раннього розвитку дитини повинні бути пов’язані з 

представленими орієнтирами у освітньому стандарті для дошкільної освіти; 

- уявлення про те, що основою організації умов для розвитку є, перш за все, уявлення 

про внутрішні механізми розвитку дитини, та реальні можливості ЗДО щодо створення 

адекватних умов для їх роботи. 

Особливий тип організації освітнього середовища, що забезпечує включення 

механізмів розвитку та функціонування у процес адаптації дитини до середовища та її 

перетворення. Психологічно зміст розвитку осмислюється як освоєння дитиною 

аксіологічних основ діяльності, до якої вона включається. Побудова нової соціальної 

ситуації розвитку – спільної діяльності з дорослим. У цьому випадку змістом спільної 

діяльності є освоєння способів дій із предметами, які дитина досліджує у процесі пізнання 

навколишнього світу. Для успіху спільної діяльності характерна педагогічна інтерпретація 

того, що створює умови для демонстрації ціннісних відносин [1]. Дитина – активний учасник 

подій, що відбуваються в освітньому просторі. 

Істотним є те, що всі ці умови створюють передумови розвитку дитини в період 

раннього дитинства. Технологічною основою побудови освітнього середовища є організація 

простору для реалізації діяльності з освоєння дитиною способів дії з предметами, наприклад, 

без акценту на передачу, тобто трансляцію дитині деякої суми знань. У разі дитина 

самостійно за своєчасної допомоги дорослого входить у спільну діяльність із освоєння 

закономірностей. Такий підхід відкриває для дитини горизонти у перспективі для діалогу із 

суспільною культурою. Так починає формуватися індивідуальна позиція як основа 

особистісного зростання у логіці розвитку. 

Підтримка та супровід розвитку дітей раннього віку як одного з пріоритетних 

напрямів державної політики у галузі освіти акцентує увагу на особливостях реалізації 
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моделі раннього розвитку дітей в умовах мегаполісу. Відповідність запитам сім’ї у тих 

державних пріоритетів стимулює поява варіативних моделей розвитку дітей раннього віку. 

Сучасний педагог, який має певні компетенції здатний забезпечити ефективність 

освітнього процесу. Актуальним завданням забезпечення діяльності груп раннього віку в 

ЗДО є експертиза якості освітнього середовища, параметрів оцінки та способів її вивчення. 

Відомо, що середовище є джерелом розвитку людини, особливо в період раннього 

дитинства. 

Організація сучасного розвиваючого предметно-просторового середовища (далі – 

РППС) сприяє прояву пізнавального інтересу та мовної активності дітей раннього віку. 

Однак для підтримки та супроводження раннього розвитку дітей необхідно досліджувати 

якість компонентів освітнього середовища, їхню обґрунтованість з позицій вікових 

можливостей дітей раннього віку [2, с.47]. 

Привертає увагу трансформація РППС відповідно до контексту інформатизації освіти, 

де визначальну роль виконують зовнішні та внутрішні чинники. Зовнішні чинники: 

політичні, економічні, технологічні, соціально-культурні пов’язані з впливом на освітнє 

середовище ззовні, а внутрішні: активність педагогів як носіїв освітніх ідей, розвиток 

діяльнісного підходу, поширення технологічного інструментарію – з освітнім середовищем. 

Зовнішні чинники задають умови функціонування РППС та вимоги до неї, тоді як 

внутрішні визначають потребу, готовність та здатність педагога сприймати досягнення дітей 

та коригувати освітній процес для вирішення завдань освіти дітей раннього віку. 
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У системі методичного супроводу педагогів значну роль можуть зіграти семінари-

практикуми, що передбачають обговорення різних точок зору, розбір проблемних ситуацій 

та дозволяють виробити єдину педагогічну позицію щодо певного питання. Крім того, ділові 

ігри дозволяють вихователям ранніх груп включитися у вирішення ситуаційних педагогічних 

проблем, особливо в період адаптації дітей до умов дитячого садка. Зазначимо, що саме цей 

період особливо складний для дитини, педагога та батьків. Тяжкий ступінь адаптації 

відрізняється тим, що діти пригнічені, погано сплять, довго і тяжко хворіють, знижується 

апетит і рівень мовної активності. Ситуаційні ділові ігри дають можливість педагогам 

визначити правильну стратегію професійних дій у період, коли дитина вередує або агресивно 

веде себе по відношенню до однолітків, коли батьки тривожно-недовірливі або 

конфліктують. Після проведення таких ігор важливою є рефлексія, обговорення проблемної 

ситуації, способів її вирішення, можливостей використання даних способів у щоденній 

професійній діяльності. 

Крім того, методична служба може запропонувати проведення серії індивідуальних та 

групових консультацій на актуальні теми: «Хвороби малюків та їх профілактика», 

«Труднощі та режимних моментів», «Похвала та осуд», «Дитячі конфлікти» тощо. Освітня 

практика показує, що в таких консультаціях найчастіше використовується лише 

інформаційна модель супроводу. У зв’язку з цим, слід наголосити на необхідності 

запровадження інтерактивних форм, що стимулюють самостійність та пізнавальну 

активність педагогів, їх взаємодію при вирішенні питань розвитку дітей від року до трьох 

років. 

Таким чином, сутність методичного супроводу полягає у наданні допомоги педагогам 

у виборі шляхів вирішення проблем, що виникають у ситуації освітньої діяльності. При 

організації такого супроводу важливо враховувати не лише проблеми, а й успіхи 

вихователів, результати їхньої педагогічної діяльності, рівні професійної компетенції у 

вихованні та навчанні дітей, пріоритетні прагнення, інтереси та потреби, професійний досвід 

[3]. 

Методичний супровід вихователів у розвитку дітей від року до трьох років включає 

розробку методичних рекомендацій щодо проведення діагностики у групах раннього віку, 

проектування розвиваючого предметно-просторового середовища, організації різних видів 

дитячої діяльності, співпраці з батьками вихованців. 

Основними формами методичного супроводу є індивідуальні та групові консультації, 

майстер-класи, семінари-практикуми, круглі столи, педагогічні майстерні наставників, що 

сприяють розвитку професійної компетентності педагогів у вихованні та навчанні дітей 

раннього віку. 
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Успішність розвитку особистості в інклюзивному класі визначається впливом 

сукупності зовнішніх та внутрішніх факторів, зокрема навколишнього соціального 

середовища, реалізованої спеціальної цілеспрямованої діяльності з формування та розвитку 

певних якостей особистості, а також наявності внутрішнього потенціалу, вираженого у 

біологічних та спадкових особливостях. У свою чергу включеність учнів до системи 

соціальних відносин сприяє засвоєнню цінностей, норм поведінки та ролей, що забезпечують 

адаптацію до умов соціального середовища, що змінюються, у наступні вікові періоди. 

Особливу значущість включеність дитини в соціальне середовище набуває в період 

раннього віку, що охоплює період від 1 до 3 років і характеризується активним дозріванням 

сенсорних і моторних зон головного мозку, визначаючи тим самим взаємозв’язок його 

фізичного та психічного розвитку. Відповідно, важливу роль у аналізований віковий період 

грає середовище дошкільної освітньої організації, основним завданням якої є створення умов 

для повноцінного розвитку особистості дітей у різних видах спілкування та діяльності [6]. 

Сьогодні проблема адаптації дітей раннього віку до середовища в освітній організації 

займає одне з ключових місць у системі психолого-педагогічної науки і практики. Серед 

значних досліджень відзначаються роботи Л. Божович [2], Л. Виготського [3], Л. Галігузова 

[5] тощо, що розглядають адаптацію дітей ще з дошкільного віку у чотирьох аспектах: 

медико-біологічному, психологічному, педагогічному та соціологічному. 

Вивчаючи особливості адаптації дітей раннього віку до простору дошкільної освітньої 

організації, Н. Авдєєва відзначає високу  ступінь стресогенності, спричинена новою 

незвичною обстановкою,  певним розпорядком дня, обмеженнями у поведінці, а також 

необхідністю виконання різних вимог та правил [1, с.20]. Крім цього, їй виділяється також 

якість прихильності дитини до матері як один з основних критеріїв успішності адаптації, 

відповідно до яких діти поділяються на такі групи, що визначають характер адаптації до 

освітньому середовищі дошкільної організації [1, с. 21]: діти з надійною прихильністю, які 

виявляють інтерес до нової  обстановці лише у присутності матері; діти з ненадійною 

тривожно-опірною прихильністю, для яких характерні слабка дослідницька активність до 

нового середовища навіть у присутності матері та сильний стрес у разі розлуки з нею; діти з 

ненадійною уникаючою прихильністю, що не заперечують проти догляду матері та не 

звертають увагу на її повернення. Такі діти часто товариські з незнайомими людьми, але в 

деяких випадках можуть їх уникати або ігнорувати, як і мати. 

У свою чергу І. Лимоновою відзначається значущість впливу на  адаптацію дітей 

комплексу соціально-економічних, гігієнічних та екологічних факторів нового середовища, 

що форсують, на її думку, різні стани дошкільнят, що формують невротичні реакції у вигляді 

капризів, страхів, відмовитися від їжі і, як наслідок цього, частої захворюваності [6, с.848]. 

У зв’язку з цим специфіка адаптації дітей до середовища дошкільної організації 

бачиться дослідником в особистісній адаптації до групи дітей, активної взаємодії з ними та 

успішному засвоєнні культурних цінностей та норм, сприяють формуванню та розвитку 

здібностей до здійснення самостійної діяльності у всіх сферах [6, с. 849]. 
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На думку Л. Галігузовий характер адаптації дітей до дошкільної освітньої організації 

визначається її взаємозв’язком із рівнем розвитку предметної діяльності [5, с. 24]. Зокрема, 

дослідником наголошується, що тривала та різноманітна ігрова діяльність дітей сприяє їх 

«Наукові міждисциплінарні дослідження» швидкої та відносно легкої адаптації, тому що для 

таких дітей характерно вміння встановлювати контакти з будь-якими незнайомими 

дорослими. У той же час для дітей, що важко адаптуються, властива відсутність 

ініціативності, допитливості та концентрації на грі. Поряд із впливом рівня розвитку 

предметної діяльності на адаптацію дитини Л. Галігузовий визначається і ряд таких 

факторів, як [5]: 

- стан здоров’я та фізичного розвитку, що зумовлює наявність адаптаційного 

механізму, що дозволяє швидше справлятися з труднощами, що виникають; 

- вікові особливості, що визначають, що в міру дорослішання дитини ступінь і 

характер прихильності до матері знижується, що відповідно підвищує ступінь адаптації до 

нового середовища; 

- рівень сформованості спілкування з навколишнім соціальним середовищем, що 

сприяє встановленню різноманітних зв’язків з іншими дорослими та однолітками. 
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Особлива роль на організаційно-виконавчому етапі приділяється задачі «встановлення 

комунікації», як умові партнерської підтримки у досягненні запланованих результатів 

виховання та розвитку дитини, а також у створенні атмосфери доброзичливості, поваги, 

єднання. Основним принципом даної є демонстрація батькам позитивного образу дитини. 

Отже, на проектувальному етапі важливо забезпечити планування змісту взаємодії, зокрема, 

з оволодіння батьками конкретними знаннями у сфері виховання, принципами організації 

виховного процесу, заснованими на визнання дитиною права на індивідуальність розвитку та 

повазі його інтересів. Для цього доцільно включення до плану роботи різноманітних форм 

взаємодії: колективних (батьківський комітет, цільові батьківські групи, Дні відкритих 

дверей, батьківські збори, майстер-класи, семінари-практикуми, спільні свята, театралізовані 

постановки тощо); індивідуальні (консультації, бесіди); наочно-інформаційних (відео-лекції, 

інформаційні стенди та проспекти, фотовиставки, бібліотеки інтернет-джерел для домашніх 

онлайн-ігор з освітніх завдань тощо) з використанням діагностичних та активних методів 

супроводу (дискусійних, проблемних, проектних, ігрових) [1].  

Підкреслимо, вибір форм взаємодії з батьками залежить від ступеня втручання та 

обумовлює облік етично допустимих, правових норм спільної діяльності, а також бажання 

(добровільність) сім’ї брати участь у цій роботі [3, с.47]. У процесі розробки плану взаємодії 

педагогів та батьків важливо забезпечити участь більшості батьків, які мають різні інтереси, 

досвід та педагогічні запити, у різні види професійної діяльності керівника та педагога 

інклюзивного класу: адміністративно-управлінську, пізнавально-розвивальну, соціально-

комунікативну, художньо-естетичну, духовно-моральну, господарсько-трудову, 

фізкультурно-оздоровчу. Підсумком проектувального етапу є добровільна участь батьків у 

розробці плану роботи з виховання та розвитку дітей спільно з педагогом. 

Особлива роль на організаційно-виконавчому етапі приділяється задачі «встановлення 

комунікації», як умові партнерської підтримки у досягненні запланованих результатів 

виховання та розвитку дитини, а також у створенні атмосфери доброзичливості, поваги, 

єднання. Основним принципом даної є демонстрація батькам позитивного образу дитини. 

Рефлексивно-оцінний етап забезпечує ступінь усвідомленості індивідуальної участі 

взаємодіючих сторін та використання виховного потенціалу педагогів та батьків. Тому 

обумовлює безперервний аналіз (оцінку), систематизацію та узагальнення на основі 

рефлексивних методів взаємодії, опитувань, відгуків, використання оціночних листів, 

експрес-діагностики, самооцінки, ін. . 

Таким чином, запропонована система взаємодії педагогів та батьків з питань 

виховання та розвитку дітей дошкільного віку: 

- проектується та реалізується відповідно до нових цінностей та запитів до дошкільної 

освіти на основі стратегії співпраці, партнерства та конструктивного діалогу; 

- сприяє формуванню нового рівня взаємин педагогів та батьків, дозволяючи 

організувати співпрацю в єдиному просторі «родина – дошкільна освітня організація»; 
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- забезпечує встановлення особливого емоційного настрою, довірливо-емоційного 

контакту, доброзичливої атмосфери та комунікації між батьками, педагогами та дітьми; 

- передбачає цілеспрямований вибір актуального змісту, найбільш ефективних форм 

та методів взаємодії (інтегрованих, інтерактивних, інформаційних, ін.), що враховують 

потреби та інтереси сім’ї; 

- забезпечує необхідну послідовність у роботі з батьками, мобільність та узгодженість 

у пошуку альтернативних та конструктивних рішень наявної проблеми; 

- сприяє формуванню єдиної позиції педагогів та батьків з метою виховання, 

паритетному розподілу відповідальності. 

На закінчення відзначимо, що досягнення високого рівня взаємодії педагогів та 

батьків підвищує конкурентоспроможність навчального закладу у соціальному та 

професійному оточенні. Це положення зумовлює особливу роль управлінської та соціальної 

компетентності керівника у встановленні правових механізмів взаємодії між сім’єю та 

школою, між педагогами та батьками на основі стратегії співробітництва та партнерства. 

Професійно організований процес взаємодії педагогів із сім’ями вихованців 

забезпечує спільне виявлення та вирішення проблем виховання та розвитку дитини. 

Результати цього процесу можна визначити такими показниками, як: 

- залучення батьків вихованців у процес виховання та розвитку: підвищення інтересу 

до діяльності педагогів, збільшення характеру питань з проблем виховання та розвитку 

дитини, активну участь у спільних педагогічних заходах; 

- розуміння батьками необхідності єдності вимог та здійснення явлення наступності з 

педагогами з виховання та розвитку дітей: усвідомлення ролі сімейного виховання та 

значущості професійної діяльності педагогів, прагнення аналізу досвіду сімейного 

виховання, його тиражування; 

- громадська думка батьків до виховної та освітньої діяльності педагогів: позитивне 

ставлення до педагогів та навчального закладу. 
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Пандемія, війна, екологічна та економічна кризи, стали випробуванням на міцність 

нашої держави, різних галузей діяльності та кожної окремо взятої особистості. В 

бібліотечно-інформаційній галузі постали проблеми невизначеності планування, 

цілепокладання, різнорівневої комунікації, професійного вигорання на тлі особистісної 

психосоматики під час військового стану тощо. Який вихід, складові формули змін? 

Алгоритм вирішення, динаміка успіху - добре розвинені м’які навички soft skills (надалі SS). 

Гнучкість та стійкість, адаптація, пошук нових можливостей, відповідальність за 

власну відбудову – це все про соціально-комунікативні навички («м'які» навички, іноді 

«гнучкі» від англ. soft skills). SS - комплекс неспеціалізованих, надпрофесійних навичок, які 

відповідають за успішну участь у робочому процесі, високу продуктивність і, на відміну від 

спеціалізованих навичок, не пов'язані з конкретною сферою [7]. Серед навичок XXI ст., 

структурно поділених на hard skills (вузькоспеціалізовані навички, які діють у сталих умовах 

і в межах однієї професії); digital skills (цифрові навички, які виникли в зв’язку із глобальною 

диджиталізацією та цифровізацією нашого світу); саме soft skills (передбачають високі 

комунікаційні здібності, самоорганізацію, вміння довгострокового планування, командну 

роботу) універсальні та забезпечують 85 % досягнення успіху в будь-якій професії [1]. SS 

направлені на: самоусвідомлення, поглиблення розуміння процесів, які відбуваються 

всередині нас та навколо нас (власний емоційний інтелект); переможну роботу з власними 

кризами; вміння мотивувати себе в скрутні часи; вміння будувати стосунки з іншими 

людьми, емпатичність. Друга група м’яких навичок — розвиток, а саме структурування 

набутих знань про себе і їх трансформування в практичну колію. Зокрема, персональна 

економіка (навичка, яку слід опанувати для того, щоб усе вищезазначене можна було 

реалізовувати) та бажання створювати й інвестувати час/гроші у справді вартісні речі; тайм-

менеджмент (навичка, коли є наявність усвідомлення ціни свого часу та бажання побудувати 

збалансоване життя); презентація себе світу. Наступні скіли: міжособистісна комунікація; 

мистецтво публічних виступів (сторітелінг - захопливо й емоційно); критичне мислення. 

Опанувати перелічені нові soft skills означитиме певною мірою змінити себе, особистісна, 

професійна активність стане максимально предметною та націленою на результат, якщо він 

звісно потрібен. Раніше людина, яка втратила роботу, мала змогу за лічені місяці опанувати 

знання та професійні навички для відносно простої діяльності. Невдовзі таких вакансій вже 

не буде. Очікується, що нові працівники будуть значно більш кваліфікованими, врази 

частіше підвищуватимуть кваліфікацію, безперервно навчатимуться. Часи великих збурень і 

змін найкращі для впровадження нового. 

Застосування SS бібліотечно-інформаційними фахівцями надає пластичність дій в 

доволі складний період, значну динаміку успішних змін. Бібліотекар виступає людиною-

комунікатором, з’єднує нові напрямки, людей, тому що все найцікавіше на перетині. Так, 

бібліотека Сумського державного університету провела онлайн-тренінг «Розвиток Soft Skills 

для реалізації потенціалу молодих вчених», який націлений на викладачів, науковців, 

співробітників і усіх бажаючих, які прагнуть інноваційного розвитку SS. Також всіх, хто 
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бажає дізнатися про нові технології управління проєктними командами та інструментами 

креативності у викладанні, особистісному бренді, застосуванні методів фокальних об’єктів, 

синектики, Scamper для генерування нових ідей, створення інновацій для науки 5. SS вчать, 

внутрішнє багатство треба навчитися красиво презентувати й віддавати світу. Львівська 

ОНПБ в своїй роботі ілюструє тандем емоційного інтелекту з конкретними діями, які в своєю 

чергою, приносять особисте задоволення і професійну користь. Книгозбірня провела тренінг 

«Soft skills - м‘які навички сьогодення» для діток ВПО, школярів міста на долю яких випали 

чималі переживання, соціальна та психологічна травмованість 4. Проведення такого 

тренінгу, безперечно, на часі: важливим є донесення до дітей розуміння та розвиток саме 

м’яких, гнучких навичок - озвучення вголос думок щодо свого теперішнього життя, занять та 

висловлювання побажань на майбутнє. Архіважливо, в часи невизначеності бути 

емпатичним. Добре розвинуте та налагоджене персональне спілкування, виключає 

проблемність. Це застосувала Миколаївська ОБЮ провівши програму з арт-терапії, 

активного і цікавого дозвілля «Free-time» мета якого – надання комплексної психологічної, 

культурно-просвітницької підтримки жителів міста і ВПО 3. Окремо потрібно зазначити 

роботу «Зелених бібліотек» в Україні - проєкт «Насіннєві бібліотеки». Це вже про 

командотворення, надважливе, вміння відчувати і об’єднувати людей для спільної цілі. В 

цьому задіяна і Житомирська обласна бібліотека. Охочі можуть надіслати насіння для 

вирішення продовольчої безпеки жителям країни, постраждалим фермерським 

господарствам тощо. Крім проекту, в бібліотеці також працює гурток за чисте довкілля 

EKOstation «М’ята»; проходять зустрічі-практики по посіву рослин «Бібліотеки насіння»; є 

книги по екології та набори настільних ігор для дітей, які в доступній формі допомагають 

розібратися в темі екології, інтерактивно пояснити складні речі і проблематику сьогодення 

отже, застосовувати SS - критично-аналітичний підхід до споживання інформації, 

відфільтровувати зайве 6. Ілюстрація менторства - робота Миколаївської ОБЮ. 

Бібліофахівці в рамках проєкту «Здорові бібліотеки» Україно-швейцарського проєкту «Діємо 

для здоров’я» презентувала онлайн-лекцію про профілактику – запоруку здоров’я «Як 

підтримувати здоров’я check-up для всіх» (обстеження організму для раннього виявлення 

небезпечних захворювань) 8. Для слухачів Університету третього віку в співпраці з 

Товариством Червоного Хреста провели захід «Відверто про таємне» для психосоціальної 

підтримки незахищених верств населення, ВПО. Проєктний менеджмент: SS - чітке 

розуміння, що і як робити завтра, для досягнення якої мети, бібліотека застосувала провівши 

освітній курс «Нові цифрові професії» UI/UX дизайнера для старшокласників міста. Крім 

того, бібліотеки розміщують оголошення для місцевої громади, ВПО, ветеранів та інвалідів 

АТО: допомога від місцевих органів влади, міжнародних гуманітарних і благодійних фондів, 

хабів, грантодавців та фіндонорів. SS сторітелінг бібліотечно-інформаційних фахівців: 

анонсування формування стрілецьких батальйонів, з лютого 2023 р., проведення курсів, 

грантів, проєктів, зустрічі з представниками міжнародних, волонтерських організацій, 

консультування з медичними, юридичними спеціалістами, надходження книг тощо 2;3. 

Крім того, людська потреба в соціалізації (елемент SS), роботи задля перемоги на всіх 

фронтах зараз сягає піка. Зокрема, Львівська юнацька бібліотека ім. Р.Іванчука, роблять свій 

внесок у задіяні місцевих жителів, ВПО для допомоги ЗСУ: виготовлення окопних свічок. 

Отже, універсальні навички бібліотечного фахівця стають тотожними зі словом перемога. 

Хоча в Україну практика оцінювання профнавичок у сучасному сенсі прийшла не так 

давно й оцінити їх в конкретних показниках вкрай важко, однак розвинути – реально. Для 

цього потрібно закріпити на законодавчому рівні відповідні зміни, з розумінням світових 

тенденцій та перспектив, ввести додаткові, окремі посади тьюторингу, коучів, психологів, 

креативних менеджерів. Запровадити окрему посаду, практику тьюторингу, де виділяється 

орієнтація на клієнта, турбота про якість послуг, ініціативність, гнучкість, здатність 

виходити із зони комфорту, вміння відстояти свою точку зору. І такий сембіоз навчання 

проводити опційно: у налаштуванні на кожну окрему галузь, бібліотечну зокрема. В цьому 

може допомогти систематична практика «be my shadow», яка надасть реалії для зростання, 
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власної експертизи оцінки. Починаючи з школи вводити баланс жорстких (як гарантують 

надалі успішну профдіяльність) та м’яких навичок (ситуативні вміння, знання, риси 

характеру, які можуть застосовуватись в будь-якій роботі) – це необхідно в кожному 

конкретному випадку і включно у всіх держустановах. На виконавчому рівні забезпечити 

державою рівний доступ до SS для всіх суб’єктів господарювання, в загальнообов’язковому 

порядку та в альтернативному форматі. 

Соціальні, або софт-компетенції – це переваги майбутнього. Навички важливіші за 

знання, вузькопрофесійні навички важать не більше, ніж SS, які не можна набути швидко. 

Отже, попит буде на навички, що доповнюють нові технології, а не конкурують з ними і 

насамперед це сфера стосунків, комунікацій, творче та критичне мислення. Людська 

особистість сама стає, так би мовити, цінним інструментом.  

Сучасний бібліотечно-інформаційний фахівець у відповідь на виклики часу набуває та 

застосовує навички нових професій: коуч-консультант, SMM-спеціаліст, Event-менеджер 

тощо. Нові завдання фокусують на SS, актуалізують вміння розподіляти час для зберігання 

ефективності та запобігання професійному вигоранню бібліотекаря, здатність працювати в 

умовах форс-мажору, дотримуватися дедлайну, сигналізувати комунікабельність, 

креативність, лідерство. Більш успішним буде той бібліотекар, хто вміє, спілкуватися та 

розуміється на командній роботі, має терпіння та контроль над емоціями, здатність 

розв’язувати проблеми, стресостійкий, розуміє поняття місця і часу тощо. Тому розвивати SS 

в необхідному напрямку слід на постійній та тривалій основі. Бібліотечно-інформаційний 

фахівець пластично акумулює успіх в житті, кар’єрі, книгозбірні та країні. 
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У статті 1 Закону України «Про культуру» культура визначається як сукупність 

матеріального і духовного надбання певної людської спільноти (етносу, нації), 

нагромадженого, закріпленого та збагаченого протягом тривалого періоду, що передається 

від покоління до покоління, включає всі види мистецтва, культурну спадщину, культурні 

цінності, науку, освіту й відображає рівень розвитку цієї спільноти [1]. 

Правова та загальна культура перебувають у тісному взаємозв’язку. Перша є 

складовою загальної культури і випливає з неї. Без високого рівня загальної культури, 

основою якої є моральні норми та загальнолюдські цінності суспільства неможливе 

існування високої правової культури та, як наслідок, неможливе утвердження демократичних 

і правових засад у державі [2, с. 113]. У свою чергу, В. І. Акуленко вказує на те, що право 

займає суттєве місце в загальній культурі суспільства, є його соціальною цінністю і належить 

до категорій духовної культури. Саме правом обумовлене поняття правової культури, як 

явища ідеологічного характеру. Право формує громадську, політичну і правову свідомість 

особистості, перш за все молоді. Цим воно сприяє розвиткові загальної культури нації в 

демократичному і гуманістичному напрямках, утвердження у свідомості людей необхідності 

поваги і захисту соціальної справедливості, прав і свобод людини. [3, с.104]. 

Водночас саме в законах та інших нормативних актах здійснюються закріплення 

правових поглядів і духовних цінностей, загальної культури суспільства [4, с. 442]. 

Складовою загальної культури людства є правова культура, в ній акумулюються 

досягнення суспільства в розвитку права, правових ідеалів та цінностей, ступінь досягнення 

держави у сфері захищеності прав і свобод людини [5, с. 1-7].  

Правова культура як сукупність правил поведінки, об’єктивно виявляється в культурі 

правової поведінки, яка демонструє ставлення людини до вимог, що висуває суспільство у 

вигляді певних норм, які є загальнообов’язковими для поведінки, встановлюються, 

санкціонуються, забезпечуються й охороняються державою для регулювання суспільних 

відносин [6, с.736]. 

Розрізняють правову культуру суспільства загалом і правову культуру особистості. Ці 

два поняття взаємозалежні, адже правова культура суспільства буде вищою, якщо в 

суспільстві буде більше освічених у правовому аспекті особистостей.  

Правова культура особистості, виступаючи компонентом правової культури 

суспільства, виражає ступінь і характер розвитку суспільства, забезпечує соціалізацію та 

правомірну діяльність особи. 

Кожна окрема особистість є творцем, носієм і реалізатором правової культури, яку 

можна розглядати у двох аспектах. З одного боку, як сукупність правових знань, духовних 

цінностей, принципів правової діяльності, правових звичаїв, а з іншого – як ступінь правової 

розвиненості особистості, рівня засвоєння правових норм, ступінь правової активності й 

оволодіння культурою правового мислення [7, с. 151]. 

Враховуючи вищевказане, правова культура тісно переплітається з правовою 

культурою як особистості, так і правовою культурою суспільства в цілому.  

Особливого значення набуває проблема формування правової культури майбутніх 

фахівців аграрного профілю. Про це свідчить, насамперед, загострення продовольчої кризи, 

нагальні питання захисту клімату, пов’язані з аграрним виробництвом тощо. На окрему увагу 

заслуговують питання біоетики, які теж належать до правової сфери. 
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Актуальною проблемою вищої професійної освіти стає формування у майбутніх 

фахівців правової культури, здатності здійснювати професійну діяльність у обраній галузі, 

дотримуючись правових норм.  
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Анотація. Розкривається тема формування креативності у дітей старшого 

дошкільного віку, висвітлюється поняття креативність та процес формування його у 

дошкільників із урахуванням умов надання дітям свободи в активній діяльності, спілкування 

в атмосфері довіри між суб’єктами освітнього процесу, врахування вікових та 

індивідуальних особливостей дошкільників, розвиток психічних процесів шляхом переходу у 

вирішенні завдань від ігрової до проблемної ситуації. 

Ключові слова: креативність, формування креативності, дошкільники, мислення, 

свобода, діяльність. 

 

У наш час поняття «креативність» є однією із найбільш актуальних у педагогічно-

психологічних дискусіях проблем, оскільки потужні можливості штучного інтелекту 

поступово створюють умови для все менш затратного підходу до створення нового та 

незвичного, що рухає суспільством. Розвиток креативності та творчих здібностей дітей є 

одним із важливих завдань сучасної системи освіти. Формування цих якостей забезпечують 

можливості прогресу й подальшого розвитку науки, культури та всіх сфер соціального 

життя. 

Слово «креатив» в українську мову потрапило з латинської (лат. creatio – створення) 

та англійської (англ. creation – створення, творення, творіння, відтворення). В оригінальних 

джерелах цим словом позначають усе, що стосується створення чогось нового, а також сам 

процес, суб’єкт цього процесу та обставини, у яких цей процес здійснюється [9, с. 98]. Тобто, 

виявляти креативність – означає діяти оригінально, не так як всі. 

Поняття «креативність» має безліч визначень, це пов’язано з існуванням досить 

великої кількості підходів до вивчення даної проблеми. Кожен учений вкладає у даний 

термін свій сенс, своє бачення, відповідно до того, який саме аспект креативності розглядає у 

дослідженнях. У більшості проаналізованих визначень та наукових підходів поняття 

«креативність» уважають загальною здатністю до творчої діяльності, в процесі якої людина 

породжує нові, оригінальні ідеї, приймаючи нестандартні рішення, обходячи традиційні 

схеми мислення.  

Поняття креативності досліджувалося багатьма вченими й культурними діячами 

С. Бадер, К. Каз, С. Максименко, Ю. Манилюк. Безпосередньо особливості формування 

креативності дітей дошкільного віку вивчав І. Зозуля. С. Бадер, К. Каз зазначали, що під 

креативністю в сучасній психолого-педагогічній науці розуміють здатність особистості 

сприйняти проблему та, використовуючи найоптимальніші для цього можливості, створити 

новий, оригінальний продукт соціальної важливості [2, с. 39]. Е. Торренс виділив 

характеристики креативності і провів величезну роботу з практичного дослідження розвитку 

креативності, розробив методики тестування, що дозволяють визначити рівень розвитку 

креативності [5, с. 117]. 

Велика кількість наукових досліджень креативності були спрямовані на вивчення 

впливу мистецтва на дитячу творчість. І. Біла визначила ефективний педагогічний підхід, 

спрямований на розвиток креативності дитини в закладах дошкільної освіти як важливу 

соціокультурну перспективу та орієнтованість методичних розробок педагогів на перехід від 
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вирішення завдань до ігрових творчих практик. 

Дослідження показали, що вихователі можуть винаходити власні педагогічні підходи, 

спрямовані на розвиток творчих здібностей дітей [4, с. 38]. 

Не менш вагомою умовою розвитку креативного мислення дітей є стійкий 

пізнавальний інтерес, який потрібно сформувати ще в дошкільному віці. Важливо розуміти, 

що коли ми створюємо для дитини проблемні ситуації то це не є гарантією прояву її 

творчості. Нерозв’язна на перший погляд задача може спричинити відмови від будь-якої 

пізнавальної активності. Наприклад А. Шауреб уважає, що дошкільна освіта є основою у 

розвитку творчості дітей. Застосування сучасних інтернет-технологій, відповідних потребам 

дошкільнят, впливає і на розвиток креативності. Дослідження, які проводив автор 

продемонстрували, що використання в освіті мобільних додатків з вмістом, відповідним 

когнітивному, емоційному й соціальному розвитку дітей, може привести до розвитку їх 

творчих здібностей, а також більшого залучення в процес навчання [10, с. 215]. 

Для дошкільника характерним є прагнення пізнавати нове, пошукова активність, 

бажання не лише пізнавати об’єкти навколишнього світу, а й змінювати їх шляхом 

включення у різноманітні види діяльності, які є не лише доступними для нього, а й 

викликають бажання проявити себе в них, розкрити свої можливості, потенціал, здібності. 

Все це є основою для розвитку його творчого потенціалу [7, с. 20]. 

З моменту переходу дошкільних закладів на нові стандарти, багато уваги приділяється 

педагогічній підтримці дитячого розвитку в умовах особистісно-орієнтованого підходу. 

Задля ефективного розвитку креативності у дітей старшого дошкільного віку потрібно 

враховувати індивідуальні та вікові особливості дітей і позитивний зразок творчої поведінки 

[1, с. 77]. Сам педагог впливає на розвиток креативності вихованців через постійну 

взаємодію. Вихователь є тією людиною, яка найбільше часу проводить із дітьми 

дошкільного віку. Малюки довіряють йому, поважають, наслідують його. Формуванню та 

розвитку елементів креативності сприяють сформована довіра між вихованцями і педагогом, 

що відображає суб’єкт-суб’єктні відносини. 

Процес формування та розвитку елементів креативності, як і будь-якої іншої сторони 

особистості, відбувається в діяльності. Умовою для розвитку креативності та творчих 

здібностей старших дошкільників є організація цілеспрямованої діяльності дітей в 

дошкільному закладі та сім’ї: збагачення яскравими враженнями, забезпечення емоційно-

інтелектуального досвіду, який служить основою для виникнення задумів і є матеріалом, 

необхідним для роботи уяви. Єдина позиція педагогів у розумінні перспектив розвитку 

дитини і взаємодія між ними – одна з важливих умов розвитку дитячої творчості [3, с. 6]. 

На думку А. Пасічніченко, однією з умов розвитку креативного потенціалу 

дошкільника є надання свободи дитині у виборі діяльності, засобів її виконання, способів дій 

та максимальне уникнення чіткої регламентації. В основі творчої діяльності лежить не 

передача готових знань, умінь, навичок, а спонукання дитини до пошуку нового, 

оригінального. Варто підбирати такі види діяльності й завдання, які будуть сприяти розвитку 

уяви, критичного мислення; формуватимуть у дитини уміння поєднувати раніше відоме з 

новим, здатність виходити за межі заданої ситуації, пропонувати незвичні, цікаві варіанти та 

знаходити альтернативи у вирішенні завдань [7, с. 21]. Креативні здібності формуються тоді, 

коли діти застосовують власні знання на практиці шляхом прояву спостережливості, 

мовлення, загальної активності, комунікабельності, пам’яті, волю, уяви, а також звички 

аналізувати та робити висновки. 

Не менш важливими умовами у формуванні креативної особистості дослідники 

вважають ранній фізичний та розумовий розвиток дітей [6, с. 24]; самостійне вирішення 

дитиною завдань, де задіяна максимальна напруга сил та можливостей [8, с. 115]; 

забезпечення дитини свободою у виборі діяльності; правильна доброзичлива допомога 

дорослих [1, с. 339]. 

До найпоширеніших факторів, що знижують креативність у дітей належать 

придушення ініціативи (батьки не дають дитині можливості обрати щось самій, висловитись 
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або вчинити так, як відчуває сама дитина); залежність від думки однолітків, невпевненість в 

собі, жорсткий та формальний підхід до системи оцінювання результатів діяльності дитини. 

Одним з найбільш узагальнених понять креативності є трактування як здатність до 

творчої діяльності, створення нового, що допомагає людині не слідувати встановленим у 

суспільстві правилам, канонам, а мати можливість з’єднувати непоєднувані речі, таким 

чином створюючи щось неповторне своє. 

Отже, формування креативності у дітей дошкільного віку є однією із передумов 

якісного розвитку демократичного суспільства. Важливе значення для успішного розвитку 

креативності дітей старшого дошкільного віку мають психологічні умови, що стосуються 

розвиненості пізнавальних процесів, внутрішнього плану дій, мотивації та самореалізації 

дитини у різних видах діяльності. Для формування елементів креативності (вміння 

створювати щось нове, неповторний продукт творчої уяви) у дітей дошкільного віку в 

умовах закладу дошкільної вихователь має створити відповідні умови та надати психолого-

педагогічну свободу для творчості, враховуючи індивідуальні особливості дитини. 
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Анотація. До наступного часу остаточно не вирішена проблема низької 

продуктивності ділянок  різання сортового прокату, обумовлена недостатньою швидкістю 

процесу розкрою метала дисковими пилами. Частково ця проблема була вирішена шляхом  

впровадження у 80 роках минулого століття  роторних пил, відмінна особливість яких 

складалась у підвищенні швидкостей пильного диску на прокат під час різання. При цьому 

залишалися невирішеними питання надійності цих конструкцій та вдосконалення режимів 

різання, зокрема швидкості обертання пильного диска. Але за останні  пів століття  

суттєвих змін у питанні вдосконалення конструкцій пил та режимів різання  не  відбулося   

Ключові слова: розкрой, різання, якість, надійність, продуктивність, сортовий 

металопрокат, пилки 

 

За майже сторічну історію розвитку та вдосконалення різання металу дисками 

розроблено та успішно експлуатуються кілька конструктивних варіантів дискових пилок. 

Розрізняють три основні групи пил (рис.1): 1) стаціонарних, 2) пересувних і 3) летючих. 

 
Рис. 1. Класификація дискових пил для розкрою проката 

 

Пилки першої групи призначені для різання прокату із зупинкою його на роликовому 

конвеєрі. Пили другої групи можна переміщати щодо роликового конвеєра, що дозволяє 

різати заготовки різної довжини. Однак при їх роботі, як і у разі використання стаціонарних 

пилок, прокат необхідно зупиняти на роликовому конвеєрі для розкрою. Летючі пилки 

призначені для різання прокату під час його переміщення по роликовому конвеєру і 

застосовуються переважно при прокатці з великими швидкостями, коли зупинка прокату для 

його різання недоцільна (прокатка труб малого діаметра). Детальний опис їх конструкцій та 

технічні характеристики вкладені в [1-7]. 

Відповідно до наведеної на рис. 1 класифікації стаціонарні та пересувні пили за 

способом подачі диска в зону різання поділяються на санчатові, важільні, маятникові та 

роторні. 
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В останні роки широко застосовуються роторні пилки конструкції ВНДІметмашу [7], 

які працюють на високих швидкостях подачі 1...3 м/с, тоді як традиційні конструкції ріжуть 

зі швидкістю 0,007...0,25 м/с.  

Збільшення швидкостей різання дозволило збільшити продуктивність пилок, 

підвищити стійкість пильних дисків і значно розширити діапазон перерізів, що розрізаються. 

Досягнення таких швидкостей при використанні традиційних конструкцій пилок не 

представляється можливим через зворотно-поступальний рух ланки подачі, що несе пильний 

диск. Відомо, що цикл різання в будь-якому випадку насамперед залежить від того, 

наскільки швидко ланка подачі може бути зупинена та повернена у вихідне положення. До 

того ж, при великих швидкостях подачі в момент зупинки і реверсу різко зростають 

динамічні навантаження на механізм. Крім того, розкрій прокату суцільних заготовок 

діаметром 270 мм і більше на салазкових пилках стає практично неможливим через низьку 

стійкість пильних дисків. У зв'язку з цим в основу конструкцій роторних пилок покладено 

принцип кругового переміщення пильного диска. Виключається, таким чином, зворотно-

поступальний рух ланки подачі, що дає можливість досягти високих швидкостей подач диска 

при незначних динамічних навантаженнях. 

При аналізі використовуваних конструкцій пилок слід звернути увагу на одну 

особливість роторних пилок — незважаючи на різке підвищення швидкостей подач і, 

відповідно, збільшення зусиль різання, потужності електродвигунів обертання дисків такі ж 

або навіть менше, ніж у пилок, наприклад, салазкових з тим же діаметром диска. Зазначене 

пояснюється тим, що в роторних пилах при великих швидкостях подачі власне процес 

різання триває десяті частки секунди, і маховики в приводі диска віддають кінетичну 

енергію, накопичену на холостому ході. Тому частину роботи різання перебирає маховик і 

двигун диска може мати невелику потужність. Однак під час різання відбувається зниження 

оборотів дискового валу, так звана просадка за швидкістю, тому продуктивність роторних 

пилок визначається часом відновлення двигуном номінальних оборотів. Лише після 

відновлення номінального числа оборотів може подаватися команда виконання наступного 

різу. Просадка за швидкістю не тільки зменшує продуктивність роторних пил, але й викликає 

інтенсивне проковзування ременів в ремінній передачі механізму обертання диска. Це в свою 

чергу призводить к зносу як шківів так і потребує регулярної заміни зношених ременів. Тому 

необхідна подальша робота з удосконалення як обладнання для різання прокату так і 

технології розкрою прокату. 
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Творча складова у професійній діяльності медичних сестер є невід’ємною скаладовою  

професійної майстерності та досконалості. Психологічний комфорт пацієнта, його 

націленість та видужання та успіх лікування певною мірою залежить від творчого підходу 

медичної сестри до виконання своєї професійної діяльності.  

Враховуючи запити сучасного суспільства, орієнтованого на новітній європейський 

простір, виникає потреба в інтелектуальному, культурному, фізичному, моральному,  

творчому розвитку й постійному самовдосконаленні особистості, у висококваліфікованих 

фахівцях, у накопиченні та використанні науково-технічного, культурного та творчого  

потенціалу [5 с.31]. 

Модернізнація професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти 

зумовила інтенсивнний пошук шляхів оптимізанції процесу розвитку творчого потенціанлу 

майбутніх фахівців; змінилисня ціннісні орієнтирни, виникла потреба у медичних працівниках 

нового часу ‒  фахівцях із високим рівнем сформованного професійнно значущих рис і 

духовно-творчого потенціанлу, котрі здатні якісно й сумлінно виконуванти свої професійнні 

обов'язки  та соціальнну роль. Духовно-творчий потенціанл є невід'ємним складникном 

професійнної та загальнонї культури медичних сестер, одним із основних показникнів моральнонї 

і громадяннської зрілості особистонсті професіоннала із сукупніснтю взаємопонв'язаних суспільнно 

цінних рис, більшістнь із яких формуютьнся у процесі професійнної підготовнки. 

Актуальність проведення відповідного дослідження підсилюється суперечностями, які 

виявлені у процесі підготовки майбутніх медичних сестер, зокрема між: високим темпом 

науково-технічного розвитку і недостатньою сформованістю пошуково-творчих, 

інтелектуально-пізнавальних інтересів і потреб майбутніх медичних сестер; потребою 

системи охорони здоров’я у самостійній, творчій особистості медичної сестри й 

консервативною підготовкою майбутніх медичних сестер у медичних коледжах; вимогами 

сучасної педагогічної практики в реалізації завдань інтелектуальної культури майбутньої 

медичної сестри і не розробленістю науково обґрунтованих концепцій розвитку пізнавально-

ціннісних орієнтацій особистості; сучасними вимогами до самоосвітньої діяльності 

майбутньої медичної сестри і невмінням значної частини педагогів організувати навчальну 

діяльність у медичних коледжах; значною кількістю інформаційно-комунікаційних 

технологій та неспроможністю майбутніх медичних сестер використовувати їх у процесі 

самоосвітньої діяльності. 

Концептуальна ідея полягає в тому, що вже під час навчання у медичному закладі 

фахової передвищої освіти майбутні медичні сестри мають бути підготовлені до творчої 

діяльності. 

У ст. 4 Закону України «Основи законоданвства України про охорону здоров'я» (2020) 

зазначено що  професійнна підготовнка медичних сестер має бути зорієнтовнана на формуванння 

не лише долікарснької компетеннтності, а й готовноснті випускнинків медичних ЗВО до участі в 

забезпечненні гармонійнного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездантності й 

довголітннього активногно життя громадян, усунення факторів, що негативно  впливаютнь на 
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їхнє здоров'я. На ці положення  акцентуєнться  увага в «Загальнодержавній програмі розвитку 

первиннонї медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицинин».  

Підготовнка медичних сестер  є важливою складовоню вітчизнянної системи освіти, 

концептунальні ідеї якої базуютьсня на положенннях Конститунції України, Державнонї 

націоналньної програми «Освіта» («Україна XXI століттян») (1996), «Національної доктрини 

розвитку освіти України у ХХI століттін» (2001), законів України «Про освіту» і «Про вищу 

освіту» (2019). 

Одним із пріоритентних завдань гуманітанрної складовонї сучасної медичної освіти є 

формуванння і розвиток активної, ініціатинвно-творчої, високоіннтелектуальної, компетеннтної 

особистонсті майбутньного фахівця медичної сфери, який володіє професійнним творчим 

мисленнянм, особливинм філософснько-медичним світогляндом, готовніснтю до творчої 

самореалнізації та постійнонго фахового самовдоснконалення в умовах жорсткої професійнної 

конкуреннції. 

У педагогінчному енциклопнедичному словнику творчістнь у контекстні освітнього 

процесу тлумачитнься як «форма діяльноснті людини, спрямованна на створенння якісно нових 

для неї цінностенй, що мають суспільнне значення, тобто важливих для формуванння 

особистонсті як суспільнного суб'єкта». 

Психолого-педагогічний аспект проблеми творчостні, пов'язаний із виявленнням i 

розвитконм творчих рис особистонсті, з розробконю змісту засобів та умов організанції та 

здійсненння творчої діяльноснті майбутніх медичних сестер, за яких конкретнне явище є 

об'єктом, а окремий індивід ‒ суб'єктом. На відміну від філософснького, у педагогінчному 

аспекті вивчення феномену творчостні значна увага звертаєтнься на новизну та суспільнну 

значущіснть результантів творчої діяльноснті як основних її критеріїнв. Таким чином, у 

педагогінці творчістнь розумієтнься як процес засвоєнння матеріалньних і духовних цінностенй, 

створенинх людством, під час якого відбуваєнться формуванння і розвиток творчої особистонсті. 

Отже, творчістнь - це процес людської діяльноснті, результантом якої є створенння якісно 

нових матеріалньних і духовних цінностенй яка оцінюєтьнся за своєю соціальнною значущіснтю, 

новизною, оригіналньністю, неповторнністю, унікальнністю. Це вища форма активноснті та 

самостійнності діяльноснті людини. 

У філософснькому визначеннні поняття «творчий потенціанл особистонсті» є 

багатогрнанним. Воно трактуєтнься як обдарованність людини, як здатністнь до активної 

самореалнізації, як прагненння до вищих етичних ідеалів, як фонд і сукупніснть можливоснтей 

реалізацнії нових напрямів діяльноснті суб'єкта творчостні [3]. 

Складникнами творчого потенціанлу, на думку вчених Д. Богоявленнської, Л. Новіковонї,  

С. Смирнова, є інтелект, розвиненна творча особистісь. 

У «Словнику довіднику з професійної педагогіки» «педагогічні умови» визначені як 

обставини, за яких залежить та відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес 

професійної підготовки фахівців, що опосередковується активністю особистості, групою 

людей [6]. 

Найбільш повним на нашу думку є  визначення педагогічних умов А. Литвина й О. 

Мацейко. Науковці стверджують що педагогічні умови забезпечують цілісність навчання та 

виховання в інформаційно-освітньому середовищі навчального закладу відповідно до вимог 

суспільства та запитів ринку праці, сприяють усебічному гармонійному розвитку особистості 

та створюють сприятливі можливості для виявлення її задатків, урахування потреб і 

формування загальнолюдських і професійно важливих якостей, ключових кваліфікацій, 

загальних і професійних компетенцій [2, с. 56]. 

Під педагогічними умовами розвитку творчого потенціалу майбутніх медичних сестер 

у процесі фахової підготовки розуміємо комплекс спеціально спроєктованих генеральних 

чинників впливу на обставини освітнього процесу, що забезпечують цілеспрямований 

педагогічний вплив на формування й актуалізацію творчого потенціалу особистості у 

процесі фахової підготовки. 
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Отже, освітній процес в медичних закладах має бути орієнтований на створення таких 

умов навчання для здобувачів освіти, щоб вони могли самостійно отримувати потрібну 

інформацію, критично мислити і творчо вирішувати проблеми, застосовувати набуті знання 

для надання кваліфікованої допомоги як окремому пацієнтові, так і громаді загалом, 

поліпшувати ефективність своєї роботи, упроваджуючи інновації в медицині.  

Для формуванння творчого потенціанлу майбутнінх медичних сестер  і його 

неперервнного розвитку необхіднно створити педагогінчно комфортнне освітнє середовинще, 

максималньно наближенне до професійнного й особливу увагу приділитни організанції 

педагогінчної співпрацні та забезпечненню духовно-творчої взаємодінї педагогічних,  науково-

педагогічних працівників та майбутніх фахівців у процесі фахової підготовки. 

Творчі можливоснті людини реалізуюнться не тільки в предметнній діяльноснті, а й у 

самому процесі її життя, самореалнізації як засобі самоственрдження, самовиранження і 

саморозвнитку. Потенційнні можливоснті та внутрішнні ресурси особистонсті є невід'ємними 

складникнами процесу її творчого саморозвнитку. Саморозвниток ‒ це вмотивовнаний творчий 

процес розкриттня й розвитку реальних і потенційнних здібностней, свідомої самоосвінти та 

самовихонвання особистонсті майбутнінх медичних сестер. 
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Різноманітні стресові фактори (пошкодження, зниження температури зовнішнього 

середовища, техногенні забруднення, бактеріальні, грибні захворювання) спричиняють зміни 

багатьох фізіологічних показників рослин. Однією із головних особливостей реакції рослин у 

відповідь на дію стресорів - це різке прискорення процесів розпаду ліпідів і біополімерів, 

тобто, регуляція адаптивних реакцій рослин у стресових умовах довкілля полягає у 

трансформації ліпідних компонентів мембранних структур. Тому метою дослідження було 

встановити, як впливає інфікування рослинних клітин фітопатогенними молікутами 

(фітоплазмами) на вміст жирних кислот загальних ліпідів. 

У дослідженнях використовували культуру фітопатогенного молікута Acholeplasma 

laidlawii var.granulum шт.118, який спричиняє блідо-зелену карликовість пшениці, з 

Національної колекції мікроорганізмів України Інституту мікробіології і вірусології ім. 

Д.К.Заболотного НАН України, яку культивували на поживному середовищі СМ ІМВ-72. 

Як модель рослинних клітин використовували калюси цукрового буряку, одержані з 

селекційних матеріалів Інституту цукрових буряків НААН України. Інокуляцію калюсів 

клітинами A. laidlawii var.granulum шт.118 проводили на 21 добу після пасажу.  

Газохроматографічний аналіз метилових ефірів жирних кислот дозволив встановити, 

що загальні ліпіди калюсів цукрових буряків, як стерильних, так і інфікованих 

фітопатогенною ахолеплазмою A. laidlawii var. granulum шт. 118, включали тетрадеканову 

(С14:0), антеізо-пентадеканову (аіС15:0), пентадеканову (С15:0), ізо-пальмітинову (С16:0), 

гексадеценову (С16:1), пальмітинову (С16:0, ізо-гептадеканову (іС17:0), лінолеву (С18:2), цис-

октадеценову (С18:1), транс-октадеценову (С18:1), октадеканову (С18:0) і неідентифіковану 

кислоту (Х), вміст якої у загальному складі жирних кислот був досить суттєвим - до 14,2 %. 

У складі жирних кислот ліпідів досліджуваних калюсів  виявлено два ізомери С18:1 –

кислоти. Інфікування культурою A.laidlawii var.granulum шт. 118 калюсів спричинило зміни 

вмісту цих розгалужених С18:1 –кислот. Так, цис-октадеценова складала від 5,54 до 6,35 % у 

неінфікованих і від 5,78 до 12,29 % у загальному складі жирних кислот інфікованих 

фітоплазмою калюсів. Вміст транс-октадеценової кислоти був незначним і складав лише 

1,10-1,84 % суми всіх жирних кислот. Слід зазначити, що ця кислота була виявлена в ліпідах 

лише контрольних, не інфікованих фітоплазмою калюсних тканинах цукрових буряків.  

Домінуючою кислотою у складі ліпідів як інфікованих калюсів цукрових буряків, так і 

контрольних, була пальмітинова кислота, яка вважається безпосереднім біосинтетичним 

попередником гексадеценової кислоти. Кількість пальмітинової кислоти у неінфікованих 

калюсних тканинах цукрових буряків була різною  в залежності від лінії досліджуваних 

калюсів. Так, у калюсах ліній ЗК-43 і ЗК-51  вміст цієї кислоти складав 34,62 % до 47,70 %, 

відповідно, у калюсах  лінії СК 60/2 - 70,19 %. Згідно з даними літератури, значний вміст 

пальмітинової кислоти, незалежно від дії тих чи інших чинників, спостерігали у складі 

ліпідів калюсних тканин льону, женьшеню, табаку. При інфікуванні фітоплазмою калюсів 

цукрових буряків двох ліній ЗК-43 і ЗК-51 вміст пальмітинової кислоти збільшувався у 1,1-

1,3 рази, а у калюса СК 60/2 її вміст дещо зменшувався порівняно з контролем і складав  

67,44 % суми всіх кислот ліпідів інфікованих калюсів.  
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Інфікування калюсів цукрових буряків призвело до зниження загального вмісту 

ненасичених жирних кислот та збільшення вмісту насичених жирних кислот. Виявлене 

зменшення вмісту ненасичених жирних кислот є наслідком того, що ці сполуки є головними 

субстратами у реакціях перекисного окислювання, інтенсивність яких посилюється за умов 

стресу. Зменшення індексу ненасиченості жирних кислот, як це спостерігали для ліній 

калюсів ЗК-51 і СК-60/2 після обробки їх фітопатогенною ахолеплазмою, може бути 

пов’язано також зі змінами активності ферментів десатураз, що каталізують утворення 

подвійного зв’язку.  

Таким чином, отримані відомості щодо змін жирнокислотного складу ліпідів калюсів 

цукрових буряків, інфікованих  культурою A.laidlawii var.granulum шт. 118, підтверджують 

участь жирних кислот в адаптації рослин до стресових умов, зокрема, інфікування 

фітоплазмою.  
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Староукраїнська літературна  мова XV – XVIII ст. мала всі типи словотворення, що 

властиві сучасним слов’янським мовам ще з найдавніших часів. Пріоритетними у творенні 

іменників були морфологічні словотвірні засоби – суфікси і префікси. На думку дослідників, 

перевагою у словотворенні іменника була суфіксація. С. Бевзенко зазначає, що «іменники 

творилися головним чином засобом суфіксації, причому творення їх за допомогою суфіксів 

відбувалося як від іменних, так і від дієслівних основ. В далеко меншій мірі в іменниковому 

словотворі використовувалася префіксація. Вона була майже виключно властива іменникам 

віддієслівного походження. Роль префіксів у творенні іменників здебільшого була побічною. 

Вони звичайно не були прямими складовими елементами самих іменників, а лише складовою 

частиною тих дієслівних основ, від яких творилися вони. Лише в окремих випадках префікси 

безпосередньо входили до складу іменників як їх складові елементи» [1, с. 104]. Наприклад, 

адзимка, пробагніт, байбарак,  вивернениця, вивітрювання, виворот, згончарювання, 

загольчаниє, підгусля, загуствина, загруння, пригрубник, згостювання, захвойда, заутриння, 

затюкання, затерка. 

У пам’ятках староукраїнської літературної мови XV – XVIII ст. при словотворенні  

іменниківтпростежується морфологічно-синтаксичний спосіб словотвору, що 

прослідковувався у словоскладанні, тобто у творенні складних іменників шляхом сполучення 

двох основ, двох коренів, а також – субстантивація, перехід інших частин мови в іменники. 

Проте, субстантивація відповідно рідко виступала навіть у давньокиївський період, а у 

сучасній українській літературній мові субстантивація зустрічається частіше. 

Словоскладання у староукраїнській літературній мові презентовано обмеженою кількістю 

іменників [5, с. 8–17]. Наприклад, АНТЕЦЕСОРКА, АРХИВУНТОВНИКЪ, 

АРЦИГЕТМАНЪ, БАЛВОХВАЛСТВО, БАРВЯНОХОДЕЦЪ, БЛАГОВhСТНИКЬ, 

БЛАГОСЛОВЕНСТВО, БЛАГОЧЕСТІЕ, БОЛВОХВАЛНИЦА, ГРОШОВЛАДАТЕЛЬ. 

Староукраїнська літературна мова XV – XVIII ст. в іменниковому словотворі використовує 

цілу низку різноманітних суфіксів. Очевидним є те, що лише суфіксів, за допомогою яких 

творяться іменникові одиниці, що означають назви осіб (nomina agentis) нараховується у 

писемних пам’ятках, зазначеного вище періоду, кілька десятків. Більшість іменникових 

суфіксів успадковано староукраїнською літературною мовою через посередництво 

давньокиївської  із праслов’янської мови, деякі з цих суфіксів походять ще з 

спільноіндоєвропейської мовної сім’ї. Іменникова суфіксація історично розвивалася шляхом 

ускладнення суфіксів, що вже існували, новими звуковими елементами староукраїнського 

періоду, інші суфіксальні одиниці засвоювалися разом з іншомовними словами, а також 

відбувалося суфіксальне творення іменників за аналогією [2]. 

Дослідники дериватологи вважають найдавніші іменникові суфікси з 

праслов’янськими голосними  *ŏ, *ū, *ā, *ĭ, *ŭ, деякі з них могли ускладнюватися 

приголосним *ј, який завжди був м’яким (* јŏ,  * јā), а також іменникові суфікси на 

приголосний    *men, *en, *er, *ent, *es. Cпостережено, що ще у праслов’янській мові 

іменникові суфікси на голосний *ŏ, *ū, *ā, *ĭ, *ŭ майже перестали виступати як словотворчі 

та формотворчі елементи, а стали сприйматися як детермінативи іменної основи. Навіть у 

таких компілятивних функціях різниця між суфіксальним мовним сегментом завдяки 
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різноманітним змінам імплементованих фонетичним характером у більшій мірі стиралася: *ŏ 

- *s ˃ ъ, *ŭ -*s ˃ъ, *ĭ - *s ˃ь, *јŏ - *s ˃ь, а самі вони історично перетворювалися у відповідну 

флексію називного відмінка однини (ЖАБКА, БРЕХУНЪ, АНhМУШЪ, БАЛВhРЪ, 

БОЯРИНЬ, АПОСТАСІЯ,  АРТИКУЛЪ,  ВДАВЦА,  АРЦЮФhРНИКЬ,  ГАЛАСЪ,  

ГЛУПАКЪ,   ГОЛУЗКА,   ДАМА,   ДОМАШНИКЪ,   ЕДИНАЧКА,   ЖАКЪ,   ЖИТЩИНА,       

ЗАМОРЩИКЪ,  ЗАМТУЗЪ) [4].  

Розмаїтість іменникових суфіксів, які історично усталились у словотворі 

староукраїнської літературної мови XV – XVIII ст., унеобхіднює    їх аналіз, так як вони 

зазнали чимало змін у своєму фонетичному розвитку, а особливо у своїй продуктивності. 

Поза всяким сумнівом, такі давні іменникові суфікси, як  -къ-, -нь-, -тъ-, -ть-, -въ-, -во-, -лъ-, -

ль-, -ло-, -мъ-, -до-, -да-, -пъ-, -ръ-, -ро-, -юнь-, -хъ-, та ін. у староукраїнській літературній 

мові втратили свою продуктивність, інші суфіговані елементи зберегли та розвинули свою 

продуктивність, або шляхом ускладнення існуючих уже суфіксів іншими суфіксальними 

одиницями з’явилися нові суфіксальні утворення, що мають високу продуктивність не лише 

у староукраїнській літературній мові, а й у сучасній українській літературній мові. 

У нашому дослідженні ми проаналізуємо мовний сегмент, секуляризований суфіксами 

у творенні іменників із значенням особи (nomina personalia). Як зазначає дослідниця Л.Л. 

Гумецька: «До проблеми словотворчої будови слов’янських особових назв перший підійшов 

славнозвісний вчений Ф. Міклошич у праці «Die Bildung der slavischen Personennamen». У цій 

праці Міклошич розглядає творення простих слов’янських особових назв і дає перелік 

суфіксів, за допомогою яких вони утворюються; творення складних особових назв, зважаючи 

на частини мови, які можуть входити в склад першого або другого компонента особової 

назви; форму сполучення обох компонентів складної особової назви; синтаксичне 

взаємовідношення обох компонентів складного слова; порядок компонентів у складній 

особовій назві; він подає також алфавітний перегляд основ – слов’янських і неслов’янських, 

– від яких утворюються слов’янські власні імена людей» [3, с. 7]. Крім  Ф. Міклошича, 

вивченням словотвору власних назв займалися   М. Морошкін, Г. Гінкен, О. Селищев, Ф. 

Тарановський, Г. Ільїнський,             А. Дементьєва,  М. Сумцов, В. Охрімович, І. Франко та 

ін., які покликались на працю Міклошича, хоча деякі його міркування з ономастики були 

відхилені дослідниками. Ілюстративний матеріал староукраїнської літературної мови XV – 

XVIII ст. увиразнює словотворення іменників із значенням особи (nomina personalia) від 

дієслівних та дієслівно-іменних основ за допомогою відповідних суфіксів:  БРЕХУНЪ, с.м. 

1) Лгун. ... Вел. I, 83. 2) Собака (дворовая). За чотири домовые брехуны по три рубли 

грошей. Кн.гр.Луцьк. 1567, л.57 (с.40) [Тимченко К.1, с. 11]; АНГОЛИКЪ, с.м. Ангелочек. 

Ажъ бачця Анголикъ з рогами домене прибрався. Довг. 93  [Тимченко К.1, с. 32]; 

АРЦИБhСКУПЪ, с.м. (пл. arcybiskup). Архиепископ. Арцибhскупь Гроховскій на 

арцибіскупство вьhхаль до Львова. Льв.лет. 251. Арцибhскупь гнезненскій. Л.С. 367. 

[Тимченко К.1, с. 36]; НУЖНИКЪ, с.м. (пл. niędznik). Бедняк. Которое [царство небесное] 

поривають нужницы. Пал. 802. [Тимченко К.1, с. 511]; НАУЧИТЕЛЬ, с.м. (пл. nauczyciel). 

Учитель. Великій около звівдарскихь наукъ научитель. Рук.хр. 159. [Тимченко К.1, с. 474]; 

МhХОВНИКЪ, с.м. 1. Мастер, делающий мешки. Бер. 182. 2. Меховщик. Мл.Сл. 43. 

[Тимченко К.1, с. 445]; МhРОЧНИКЪ, с.м. Мельник. [Тимченко К.1, с. 444]; МУЖАТКА, 

с.ж. Замужняя женщина. Будетъ мужаткою звана, бо зъ мужа взятая есть. Рук.хр. 3. 

[Тимченко К.1, с. 438]; МОГОРИЧНИКЪ, с.м. Участник в могорыче, свидетель торговой 

сделки. Тогды той человекгь именоваль заводцу своего и могорычниковь. Кн.Луцк. 1564, л. 

232. [Тимченко К.1, с. 432]; ЛЮДИНЪ, с.м. Человек. Яко тма оть свhта есть розна, такь 

злонравній человhкь оть доброго и богобоящагося людина рознитця. Вел. II, 343. [Тимченко 

К.1, с. 414]; ЛИХВЯРЪ, с.м. (пл. lichwiarz). Ростовщик. Бер. 71. Піяницъ и лихвяровъ 

отлучайтеся. Пам. III, 10 (1586). [Тимченко К.1, с. 405]; КУРЕВНИКЪ, с.м. Развратник, 

прелюбодей. Куревникомъ и дворяномъ безвстыднымъ надъ собою владhти допущаютъ. 

АЮЗР. II, 238 (И.Выш.). [Тимченко К.1, с. 392]; КОЛОДНИКЪ, с.м. Арестант. О выдачh 

колодниковъ... писалемь. Дн.Марк. I, 23. [Тимченко К.1, с. 372]; КОБИЛНИКЪ, с.м. Пастух 



56 

кобыл. Кобшникъ негодный. Вел. I, прил. 3. [Тимченко К.1, с. 369]; КАРТНИКЪ, с.м. 

Играющий в карты; картежник. [Тимченко К.1, с. 359]; МhХОВНИКЪ, с.м. 1. Мастер, 

делающий мешки. Бер. 182. 2. Меховщик. Мл.Сл. 43. [Тимченко К.1, с. 445]. Із наведених 

прикладів вочевиднено, що низка суфігованих елементів характерна для іменникового 

словотворення сучасної української літературної мови, уяскравлена матеріалами 

староукраїнської літературної мови XV – XVIII ст., і найбільш поширеним способом 

морфологічного типу словотворення була суфіксація основ іменника. Перспективу 

подальших студій  убачаємо у виокремленні та удокладненні утрадиційнених суфіксів на 

позначення особи (nomina personalia), для встановлення сутності об’єкта наукового 

дослідження. 
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Актуальність обраної теми обумовлена стрімкими трансформаціями в сучасному світі 

професій, що пов’язано зі структурними змінами в національній економіці країни, 

нестабільністю на ринку праці, викликаною пандемією та війною, оновленням та 

ускладненням вимог до фахівців різних професій, появою нових професій та ін. У цих 

умовах сучасним вишам дуже важливо не тільки формувати в майбутніх фахівців професійні 

компетенції, але й навчити їх обирати, планувати й реалізовувати власну кар’єру, 

здійснювати пошук роботи, презентувати себе на ринку праці, адаптуватися на першому 

робочому місці та проектувати своє професійне зростання і просування кар’єрними сходами. 

Тому завдання щодо формування кар’єрних навичок у майбутніх фахівців, зокрема 

гуманітарного профілю є важливим для сучасних вишів і вимагає організації 

цілеспрямованої навчальної роботи. 

У психолого-педагогічній літературі часто можна зустріти терміни «м’які навички», 

«гнучкі навички», «соціальні навички» або англомовний термін «soft skills». Їх визначають 

як «комплекс неспеціалізованих, надпрофесійних навичок, які відповідають за успішну 

участь у робочому процесі, високу продуктивність і, на відміну від спеціалізованих навичок, 

не пов'язані з конкретною сферою» [1, с. 4]. На жаль, цілі та зміст сучасної вищої 

гуманітарної освіти (у галузях підготовки педагогів, психологів, філологів) здебільшого 

зорієнтовані на формування фахових компетенцій, що можна побачити, аналізуючи 

відповідні освітньо-професійні програми та навчальні плани. Формуванню «soft skills» і 

зокрема кар’єрних навичок як їхнього різновиду увага в навчальному процесі приділяється 

дуже поверхово і несистемно. Результатом є труднощі випускників гуманітарних 

спеціальностей у пошуку майбутньої роботи, працевлаштуванні, професійна діяльність не за 

спеціальністю, вимушена потреба у перепідготовці, складнощі з адаптацією на робочому 

місці, незадоволеність своїми фаховими досягненнями тощо.  

Саме тому ми вважали за потрібне розробку вибіркової дисципліни «Психологія 

кар’єри» та її запровадження в навчальний процес підготовки майбутніх фахівців 

спеціальностей 014 Середня освіта, 053 Психологія та 035 Філологія у Горлівському 

інституті іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», який є 

тимчасово переміщеним до м. Дніпра. Основною метою вивчення дисципліни є оволодіння 

здобувачами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

системою знань з питань професійної кар’єри працівника в організаційній структурі для 

забезпечення кар’єрного зростання працівників та ефективності діяльності організації; 

розкриття психологічних особливостей здійснення професійної кар'єри у сучасних 

організаціях на основі вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду. Основні завдання, 

через які реалізується означена мета, ми сформулювали в такий спосіб: ознайомити студентів 

з основними теоретичними концепціями і напрямками досліджень у галузі психології 

професійної кар'єри; сформувати системне розуміння професіоналізму в розвитку, 

становлення у віковій і індивідуальній динаміці, позначити суперечливі тенденції в 

професійному розвитку; розглянути і підкреслити для кожної працюючої людини 

можливість самоформування як професіонала; ознайомити з правилами підготовки до 

працевлаштування; вивчення рекомендацій щодо принципів і методів ефективного пошуку 
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роботи; сприяння усвідомленому та ефективному вибору студентами власного професійного 

шляху, працевлаштуванню та успішній побудові кар’єри.  

Загальні і фахові компетентності, що мають бути сформовані у студентів засобами 

вибіркової дисципліни «Психологія кар’єри», - це здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях пошуку роботи, самопрезентації, працевлаштування й адаптації на 

робочому місці; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій для 

професійного і кар’єрного самоменеджменту; здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями для забезпечення свого професійного і кар’єрного зростання; здатність приймати 

обґрунтовані рішення у процесі планування свого професійного і кар’єрного шляху; навички 

міжособистісної взаємодії і здатність працювати в команді для успішної адаптації, 

професійної діяльності та кар’єрного просування; здатність до розуміння власних мотивів, 

цілей, індивідуальних психологічних особливостей у процесі побудови професійної кар’єри; 

здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку 

тощо. 

Програмними результатами навчання ми визначили наступні: розуміти закономірності  

та  особливості  процесів планування і здійснення професійної кар’єри; здійснювати пошук 

інформації з різних джерел, у т.ч. з  використанням інформаційно-комунікаційних технологій 

для вирішення завдань щодо пошуку роботи, ефективної самопрезентації та 

працевлаштування; аналізувати можливості ринку праці й зіставляти з власними фаховими й 

особистими можливостями, визначати напрями самовдосконалення; приймати свідомі 

рішення щодо планування і реалізації власної кар’єри; ставити кар’єрні цілі і складати 

обґрунтовані та виважені кар’єрні плани; володіти сучасними методами пошуку роботи і 

самопрезентації; опанувати алгоритм дій при працевлаштуванні; вміти складати резюме, 

професійне портфоліо, супровідний лист, проходити співбесіду, комунікувати з 

роботодавцем; знати основи трудового законодавства і вміти користуватись ними при 

вирішенні робочих ситуацій; опанувати основні правила адаптації на новому робочому місці; 

бути готовим до навчання і кар’єрних змін протягом усього життя тощо.  

Зазначені цілі та завдання реалізуються під час вивчення таких тем, як «Психологічні 

основи вивчення кар’єри», «Психологічні труднощі на шляху розвитку кар’єри», 

«Психолого-педагогічна підтримка особистості в розвитку професійної кар’єри», 

«Планування кар’єри в межах організації», «Кар’єрне консультування». Структура 

навчальної дисципліни містить лекційні, семінарські та практичні заняття, протягом яких 

формуються зазначені загальні та фахові компетенції. Більша увага приділяється роботі 

самостійній роботі студентів при підготовці до семінарів, на практичних заняттях та поза 

заняттями (домашня робота). Використовуються такі методи і форми навчання, як аналіз 

змісту професійної діяльності фахівця обраної професії; складання професіограм та 

психограм професій; опрацювання методик психодіагностичного обстеження для 

встановлення професійної придатності фахівця; опрацювання сайтів пошуку роботи; 

складання резюме під обрану вакансію; проведення рольової гри «HR-інтерв’ю»; аналіз 

власних професійних переваг та обмежень; перегляд та обговорення відеороликів щодо 

кар’єрних перспектив; виконання психологічних вправ (наприклад, «Кар’єрна шкала та 

кар’єрний план» та ін.); моделювання консультативного процесу для клієнтів, які мають 

проблеми у виборі або реалізації кар’єри; розробка програм психологічної допомоги в галузі 

професійної самореалізації та зростання тощо. Використовуються також різноманітні творчі 

завдання, наприклад підготовка власного відеороліка на тему, що може бути корисною для 

юнаків, які прагнуть побудувати успішну кар’єру (це може бути вибір професії, визначення 

своїх професійних схильностей, методи пошуку роботи, підготовка резюме, підготовка до 

інтерв’ю, поведінка під час інтерв’ю, дрес-код ділової людини, якості успішної людини, 

найбільш актуальні soft skills, розробка життєвих планів, планування кар’єри, правила 

самоменеджменту, навички тайм-менеджменту, перші дні на робочому місці та ін.) з метою 

психологічної просвіти старшокласників або студентів з цього питання у форматі «Топ-5 
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порад щодо…», та інші. Надається перевага творчим, проблемним індивідуальним завданням 

та груповим формам роботи зі студентами. 

Таким чином, запровадження вибіркової дисципліни «Психологія кар’єри» забезпечує 

цілеспрямоване формування найважливіших кар’єрних навичок у майбутніх фахівців 

гуманітарного профілю. Відзначимо високий рівень зацікавленість студентів при виборі 

даної дисципліни щороку, що свідчить про її актуальність для молоді. Найголовнішим 

планованим результатом вивчення дисципліни ми бачимо полегшення процесу пошуку 

роботи, працевлаштування, професійної адаптації та кар’єрного зростання випускників. 

 

Список літератури 
1. Навички для успішної кар’єри: курс для здобувачів освіти закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти / О. Добровольська, М. Саприкіна, Т. Деркач та ін. К.: Центр 

«Розвиток КСВ» 2020. 300 с. 
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ПРАВОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 

ЮРИСТІВ  

 

Крупнова Л.В. 

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України 

професор кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін 

Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука 

м. Рівне, Україна 

 

В сучасних умовах, підготовка майбутніх юристів має розкривати нові можливості 

для фахового професійного розвитку та формування майбутнього юриста, як найкращого 

фахівця в своїй сфері та розбудовника правової держави. Саме тому виникає потреба у 

покращенні юридичної освіти, яка б відповідала вимогам сучасності та сьогодення. 

Компетентність як властивість за значенням компетентний, тобто: 1) такий, що має 

достатні знання в якій-небудь галузі; який з чим-небудь добре обізнаний; тямущий; який 

ґрунтується на знанні; кваліфікований; 2) який має певні повноваження; повноправний, 

повновладний – вживається у тлумачному словнику української мови [1, с. 250]. 

Майбутні випускники закладів освіти мають володіти набором професійних навичок і 

умінь, а саме юридичною практикою, яка необхідна для підготовки кваліфікованих фахівців. 

Проте, вимоги до майбутніх фахівців формує держава через закони, стандарти освіти. Також, 

свої вимоги висувають роботодавці та майбутні клієнти, закордонний досвід, вимоги 

міжнародних актів. 

Освітній процес в Україні щодо виховання фахівців будується на пізнанні сутнісної 

сторони правових явищ. В цьому є його перевага. Проте, майбутні фахівці не прагнуть в 

подальшому проявити здобуті знання в практичній сфері, що в свою чергу впливає на те, що 

наші фахівці поступаються в застосовуванні практичних навичок фахівцям з європейських 

держав. На це, в першу чергу, впливають державні освітні стандарти. 

При підготовці майбутніх фахівців в юридичній сфері, необхідно щоб юридична 

освіта незалежно від спеціалізації відповідала одному освітньому стандарту. Саме тому, в 

основу освітнього процесу мають бути закладені універсальні вимоги до майбутнього 

фахівця.  

Особливістю юриспруденції як сфери професійної діяльності є взаємопов’язаність 

теоретичних знань та практичних навичок. Проте, за наявності в навчальних планах багатьох 

теоретичних курсів, менша увага приділяється дисциплінам, які навчають майбутніх 

фахівців практичним навичкам. Вказаний підхід до навчальних планів призводить до того, 

що під час вивчення кожної дисципліни, акцент робиться на її змісті та специфіці. Проте, це 

не дозволяє майбутньому фахівцю повною мірою формувати уявлення про міжпредметні 

зв’язки в межах спеціальності. 

Освоєння саме практичної підготовки має визначальне значення для майбутніх 

фахівців юридичного профілю, оскільки як показує досвід, студентам доводиться освоювати 

практичні навички при дуже жорсткій конкуренції. Звісно, Болонський процес прискорив 

уніфікацію освітніх систем Європи й України, проте як показує практика, на даний час 

випускникам закладів юридичної освіти не вистачає практичних навичок застосування 

здобутих знань. 

Слід зазначити, що вищевказані фактори негативно впливають як на правотворчість, 

стан законності та авторитет юристів. Саме тому, для реалізації ефективної системи 

підготовки юристів, необхідно сформувати перелік знань, навичок, якостей, якими мають 

володіти юристи та запропонувати напрями їх формування. Це надасть можливість 

характеризувати професійну придатність майбутнього фахівця, та сформувати його правову 

свідомість. 
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Отже, практичні навички у майбутніх юристів слід формувати поступово. 

Формування окремо теоретичних та практичних навичок не призведе до позитивного 

результату. Саме тому, необхідно оптимізовувати навчальні плани, поєднуючи отримання 

майбутнім фахівцем теоретичних знань та професійних вмінь та навичок. 

Враховуючи європейський вектор розвитку України, освітня система нашої держави 

буде проводити тіснішу уніфікацію з освітньою системою європейських держав. Наші 

майбутні фахівці мають бути готові до конкурентного середовища не тільки в Україні а й в 

Європі та Сполучених Штатах Америки. Саме від того, наскільки швидко наші освітні 

програми будуть трансформовані до вимог сьогодення, залежить і конкурентноздатність та 

професійність майбутніх фахівців. 

 

Список літератури: 

1. Словник української мови: в 11 т. / [ред. колег. І. К. Білодід (голова) та ін.]. – К.: 

Наукова думка, 1970 – 1980. – Т. 4: І – М / [ред. А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, П. П. Доценко]. 
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РОЗМІР ЗЕМЛІ В ОБРОБІТКУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ В ПОЛІССІ УКРАЇНИ  

 

Лімонт А.С. 

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент 

доцент кафедри «Агроінженерія» 

Житомирський агротехнічний фаховий коледж 

Лімонт З.А. 

студентка 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 

 

Внаслідок реформування сільськогосподарських підприємств створені нові 

господарські утворення (Я.С. Гуков, 2007) та аграрні формування (М.І. Грицишин та Я.С. 

Гуков і О.В. Сидорчук, 2007). Серед таких утворень та формувань відповідну частку 

займають великотоварні сільськогосподарські підприємства з площею за різними оцінками в 

середньому 2400 (Я.К. Білоусько, 2007) чи 500,1–5000 га сільськогосподарських угідь (С. 

Коваль, В. Погорілий, В. Шейченко та ін., 2007) або в середньому 3512 га ріллі В. Сайко, 

2008). Такі підприємства вирішують долю виробництва продуктів харчування.  

В працях проф. В.Я. Месель-Веселяка (2008) та проф. Л.Ю. Мельник (2008) 

висловлені міркування щодо раціональної площі землі в обробітку та оптимальної площі 

сільськогосподарських угідь в аграрних підприємствах. 

В пропонованому повідомленні висвітлено ефективність функціонування 

великотоварних льоносіючих аграрних формувань поліської зони Житомирської області 

залежно від площі землі в обробітку. При цьому врахованої попередні публікації [1–3], в 

яких використані матеріали виробничої діяльності 52 сільськогосподарських підприємств 

Житомирщини в роки усталеного і за державної підтримки розвитку льонарства в Україні. В 

якості факторіальної ознаки прийнята площа землі в обробітку в підприємствах, тобто площа 

ріллі Fр (га). За результативні ознаки прийняті урожайність насіння Uлн (ц/га) і волокна Uлв 

(ц/га) льону-довгунця, річний наробіток Wр умовного еталонного трактора (у. е. т.) в умовних 

еталонних гектарах (у. е. га) та собівартість механізованих робіт Смр (грошові одиниці – гр. 

од.). 

Визначені основні статистичні показники емпіричних розподілів досліджуваних 

факторіальної і результативних ознак. Емпіричний розподіл площі ріллі мав від’ємні 

асиметричність і ексцесивність з показниками асиметрії мінус 0,62 та ексцесу мінус 0,69. 

Відношення цих показників до своїх помилок не перевищували трьох, що свідчить про 

неістотну асиметрічність і ексцесивність цього емпіричного розподілу. Емпіричні розподіли 

урожайності насіння і волокна за показниками асиметричності і ексцесивності та 

відношеннями цих показників до своїх середніх квадратичних відхилень несуттєво 

відхилялися від нормального.  

Емпіричні розподіли річного наробітку у. е. т. Wр та собівартості механізованих робіт 

Смр характеризувалися додатною асиметричністю з показниками асиметрії відповідно 0,43 і 

0,86 за відношень цих показників до своїх помилок в тій же послідовності 1,27 і 2,52. 

Емпіричний розподіл Wр оцінювався від’ємним ексцесом з показником мінус 0,26 за 

відношення цього показника до своєї помилки 0,39. Розподіл Смр характеризувався додатною 

ексцесивністю з показником міри ексцесу 0,56 та відношенням цього показника до своєї 

помилки 0,82. За таких значень відповідних відношень показники асиметрії і ексцесу 

емпіричних розподілів Wр і Смр незначущі. Перевірка гіпотез щодо нормальності 

досліджуваних емпіричних розподілів за χ2-критерієм Пірсона показала на узгодженість 

розподілів з нормальним законом по рівнях значущості 0,01 та 0,05.  

Обробка зібраних статистичних даних здійснена з використанням кореляційно-
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регресійного аналізу. В досліджуваних парних кореляційних зв’язках відповідних 

результативних і факторіальної ознак кореляційні відношення були більші значень 

коефіцієнтів кореляції. За такого співвідношення показників кореляційного зв’язку 

висловлене припущення щодо можливої криволінійної зміни результативних ознак залежно 

від факторіальної. Для з’ясування форми та характеру і напрямку зв’язку між 

результативними і факторіальною ознаками здійснено з використанням t-критерію 

Стьюдента та стандартних комп’ютерних програм обчисленням значень R2-коефіцієнтів 

відповідні перевірки і аналізи. За результатами здійснених аналізів визначено, що зміна 

результативних ознак залежно від факторіальної відбувається за криволінійними 

залежностями випуклих парабол другого порядку та сповільнено зростаючої і спадної 

гіпербол з відповідними асимптотами.  

Так, вплив площі ріллі Fр (га) в підприємствах на зміну урожайності насіння Uлн (ц/га) 

описується рівнянням випуклої параболи другого порядку вигляду:  

 

Uлн = 0,7635 + 0,0013 Fр – 2 · 10–7 Fр
2  (1) 

за r = 0,058; η = 0,332; R2 = 0,863; λпв = 0,061; Sу = 1,00 і kд = 0,110, 

 

де r – коефіцієнт кореляції між результативною ознакою (тут урожайністю насіння) і 

факторіальною (площею ріллі в підприємстві);  

η – кореляційне відношення результативної ознаки на факторіальну;  

R2 – коефіцієнт, що визначає і характеризує міру наближення вирівняних за 

відповідною апроксимуючою залежністю значень результативної ознаки до її 

експериментальних даних залежно від факторіальної ознаки, або інакше вірогідність 

апроксимації зміни результативної ознаки залежно від факторіальної рівнянням (1);  

λпв – показник оцінювання вирівнювання експериментальних значень результативної 

ознаки рівнянням (1) випуклої параболи другого порядку, що являє відношення основної 

помилки вирівнювання до середнього значення результативної ознаки;  

Sу – помилка рівняння (1) криволінійної регресії Uлн на Fр, яку визначали за середнім 

квадратичним відхиленням результативної ознаки і кореляційним відношенням 

результативної ознаки на факторіальну;  

kд – коефіцієнт детермінації що визначає частку впливу факторіальної ознаки на 

результативну.  

Вірогідність апроксимації зміни Uлн залежно від Fр за R2-коефіцієнтом достатньо 

висока і становить 0,863. Показник оцінювання вирівнювання експериментальних значень 

Uлн залежно від Fр за рівнянням (1) становить λпв = 0,061, що значно менше 0,1, яке прийнято 

за умову задовільного вирівнювання експериментальних значень результативної ознаки 

залежно від факторіальної за відповідною апроксимуючою залежністю. Помилка рівняння 

регресії (1) Uлн на Fр становить 1,00 з розмірністю результативної ознаки. Помилка Sу 

рівняння регресії значно менша середнього арифметичного значення емпіричного розподілу 

Uлн, що становить 2,50 ц/га. За значенням коефіцієнта детермінації kд, що дорівнює 0,110, 

варіація урожайності насіння на 11% причинно зумовлена варіабільністю факторіальної 

ознаки, тобто розміром площі ріллі в підприємствах. Решта 89% непоясненної дисперсії 

зумовлена виливом інших випадкових і неврахованих в дослідженні факторів.  

Модельне рівняння криволінійної регресії урожайності льоноволокна Uлв (ц/га) на 

площу ріллі Fр (га) в підприємстві з вірогідністю апроксимації 0,737 описує така випукла 

парабола другого порядку:  

 

Uлв = –2,0323 + 0,0062 Fр – 9 · 10–7 Fр
2  (2) 

за r = 0,214; η = 0,561; R2 = 0,737; λпв = 0,213; Sу = 2,54 і kд = 0,315. 

 

Показник оцінювання вирівнювання експериментальних даних Uлв апроксимуючою 

залежністю (2) дещо перевищує значення λпв, що визначає умову задовільного вирівнювання. 
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Помилка рівняння регресії, що дорівнює 2,34 ц/га, у 2,4 раза менша середнього 

арифметичного значення емпіричного розподілу урожайності волокна, що становить 6,00 

ц/га. За значенням коефіцієнта детермінації, що дорівнює 0,315, варіація урожайності 

волокна майже на 32% причинно зумовлена варіабільністю площі ріллі в підприємстві. 

Решта 68% непоясненної дисперсії урожайності волокна викликана впливом випадкових 

факторів, що їх нерозглядали в цьому дослідженні. 

Вплив площі ріллі в підприємстві на річний наробіток Wр (у. е. га) у. е. т. описує 

сповільнено зростаюча гіпербола, рівняння якої має вигляд:  

 

Wр = 1955 – 858089,44 / Fр  (3) 

за r = 0,186, η = 0,388, λпв = 0,099, Sу = 360,85 і kд = 0,150. 

 

Отже, із збільшенням площі ріллі в підприємстві річний наробіток у. е. т. зростає із 

спадаючою інтенсивністю. Збільшення площі ріллі в підприємстві понад 3000–3140 га не 

супроводжується істотною зміною річного наробітку у. е. т. Зміна продуктивності 

відбувається, але вона сумірна з помилкою рівняння регресії. За рівнянням (3) за його 

асимптотою прогнозований граничний (найбільший) Wр залежно від Fр може становити 

майже 2000 у. е. га.  

Вплив площі ріллі в підприємстві на собівартість механізованих робіт Смр (гр. од.) 

описує рівняння спадної гіперболи вигляду:  

 

Смр = 3,25 + 4076,36 / Fр  (4) 

за r = –0,526; η = 0,422; λпв = 0,067; Sу = 0,76 і kд = 0,178. 

 

З аналізу рівняння гіперболи (4) можна констатувати, що підвищення площі ріллі в 

підприємстві понад 4000 га не супроводжується істотним зниженням собівартості 

механізованих робіт, яка за асимптотою гіперболи (4) може сягати найменшого (граничного) 

значення, що дорівнює 3,25 гр. од. Зауважимо, що найменша варіанта в емпіричному 

розподілі собівартості механізованих робіт становило 3,56 гр. од.  

Дослідження параболічних рівнянь урожайності льонопродукції по площі ріллі на 

екстремум показало, що урожайність насіння і волокна льону-довгунця максимізується за 

площі ріллі в підприємствах відповідно 3250 і 3444 га та дорівнює Uлн = 2,88 ц/га і Uлв = 8,64 

ц/га. Інтенсивність підвищення річного наробітку умовного еталонного трактора та зниження 

собівартості механізованих робіт значно уповільнюється із збільшенням середньогрупової 

площі ріллі понад 3140 га за її нижньої границі 2650 га. З урахуванням результатів 

досліджень прогнозована площа ріллі в великотоварних льоносіючих господарських 

формуваннях має знаходитися в межах 2650–3500 га. За інтенсивністю зміни досліджуваних 

результативних ознак залежно від збільшення площі ріллі при створенні великотоварних 

аграрних формувань льонарського спрямування рекомендовано розмір землі в обробітку, що 

не менше 2650 га.  
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З початком війни в Україні функції та завдання психолога зазнали серйозних змін. 

Такі зміни пов’язані з великою кількістю внутрішньо переміщених дітей, батьків, які 

потребують психосоціальної допомоги, загрозами обстрілів усієї території України, 

необхідністю навчатися в укриттях чи бомбосховищах, які не завжди прилаштовані для 

перебування дітей. Ці та інші фактори негативно впливають на психо-емоційний стан учнів, 

вчителів, батьків, представників адміністрації, що в свою чергу призводить до конфліктів, 

негативному мікроклімату, переходу на автократичну систему управління. Водночас 

психолог системи освіти також перебуває у цих самих умовах і відчуває вплив всіх 

негативних факторів на собі, що загрожує його ефективній професійній діяльності. 

В умовах війни пріоритетними завданнями психолога стають: швидке і достатньо 

точне визначення групи дітей, які потребують психологічної допомоги в закладі освіти та 

тих, хто потребує спеціалізованої медичної допомоги; проведення профілактичних та 

превентивних заходів з дітьми з групи ризику, які схильні до розвитку ПТСР внаслідок 

перебування в надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з війною; підготовка учителів до 

впровадження моделі зцілюючих класів та особистісно-фокусованого навчання з 

урахуванням травмівного досвіду, який пережила дитина; здійснення психологічної просвіти 

для батьків з питань взаємодії з дитиною в умовах війни. 

Ці завдання є відносно новими та нетиповими для мирного часу, а тому пов’язані з 

низкою викликів, зокрема щодо відповідної підготовки психолога до роботи у нових реаліях. 

Одним з таких викликів є знання та практичні навички застосування моделі «зцілюючих 

класів» та програм примирення (відновних практик) у закладі освіти як інструментів 

розбудови мирного освітнього середовища. Як вказує професор Гаральд Каруц: «Школа – це 

місце де хочеться навчатися і працювати». 

Модель «зцілюючих класів» знаходиться на перетині дидактики, психології та 

педагогіки. Основну роль у її впровадженні відіграє вчитель, який озброєний належними 

знаннями з питань психологічної травми, її природи та проявів, навичками застосування у 

роботі з дітьми технік стабілізації, дистанціювання та експрес-діагностики. Такий учитель 

менш звертає увагу на зовнішні прояви та зміни у поведінці учнів, а більше концентрується 

на вивченні причин такої поведінки, пошуку ресурсів та збережених сторін особистості 

дитини. Традиційна модель навчання в умовах війни може не спрацювати, так запевняють 

кризові педагоги та дослідники з Німеччини. Концепція моделі «зцілюючих класів» полягає 

у тому, що сама атмосфера у класі, школі, яку створює та підтримує вчитель, сприяє 

профілактиці та попередженню психологічного травмування, опрацюванню отриманого 

травмівного досвіду разом. У такій моделі освітній процес передбачає не лише передачу та 

отримання знань, а й організацію певного простору для соціально-емоційного навчання, 

розвитку, прояву творчості та музично-мистецьких форм самовираження, як засобів 

опрацювання травмівного досвіду та профілактики ускладнень.  

До основних принципів організації зцілюючого середовища у класі відносять: 

1. Під час війни та колективної кризи всі є постраждалими. Не важливо як далеко 

вчитель та учні знаходяться від зони бойових дій. В умовах сучасної війни ризик обстрілів та 
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окупації є достатньо високим. Це означає, що всі учасники освітнього процесу відчувають 

страх, напруження та високий рівень стресу, що не може не проявлятися у стосунках та 

взаємодії. 

2. Спостереження та поміркованість. Цей принцип декларує можливість відхилення 

від звичного способу викладання навчального предмету «від дзвінка до дзвінка». Вчитель 

має приділити певний час обговоренню актуальних для дітей питань - від безпеки до 

самопочуття, стосунків вдома та контактів з ровесниками. Для цього вчитель використовує 5 

хвилин уроку і застосовує різні інструменти для швидкого скринінгу психо-емоційного стану 

дітей, як наприклад «термометр настрою». Перед вчителем постає дилема врівноваженості 

між традиційним навчанням та гнучкого навчанням з відхиленням від основного завдання – 

передачі знань. 

3. Дозвіл на обговорення питань війні та її наслідків в класі разом з вчителем. 

Молодші діти у більшості випадків ретранслюють ставлення і переживання своїх батьків, 

натомість підлітки мають своє. Однак вони не завжди можуть розповісти про це батькам. 

Тому вчитель є надійним і толерантним другом в обговорення подій, що пов’язані з війною. 

Тут важливо передати дітям основний меседж, що використовується травмотерапевтами: 

«Це нормальна реакція на ненормальну ситуацію!». Звичайно ж вчитель має володіти 

навичками ведення групового обговорення та навичками швидкої психологічної стабілізації 

дитини у випадку прояву надмірних емоцій, переживань.  

4. Продовження навчання, яке саме по собі є одним з перевірених способів 

профілактики і опрацювання травмівного досвіду. Занурюючись в навчання діти 

комунікують, діляться думками, виконують домашні завдання. Такі рутинні справи 

повертають учня в «тут і тепер», що є основним із завдань в опрацюванні травмівного 

досвіду. Завдяки цьому відбувається дистанціювання від травмівної події.. 

5. Афективні прояви під час уроку звичайно ж погіршують навчальний процес, однак 

вони лише наслідки тієї події, яку пережила дитина. Розуміння такої залежності дозволяє 

вчителю по іншому подивитися і відреагувати на «дивні» прояви поведінки дитини під час 

навчання. Можливо так проявляється брак підтримки вдома (з боку батьків), сімейні 

конфлікти, ізоляція у класі, таврування чи інше. Тому завдання для вчителя - зменшити 

вимоги!  

6. Зниження працездатності та можливостей дітей. Травма забирає у дитини ресурси, 

а травмівний стрес перешкоджає продуктивній обробці інформації та здатності зосередитися, 

тому для вчителя важливо проявляти розуміння та забезпечувати періодичні перерви, в тому 

числі під час уроку: «Регулюйте дозу навчання!», - так звучить механізм реалізації даного 

принципу на практиці. Пам’ятайте, що сьогодні діти в Україні навчаються в ненормальних 

умовах, а тому можуть бути не уважними, не посидючими, не слухняними. Для дозування 

роботи можна використати принцип Помодоро, який полягає у тому, що над одним 

завданням не варто працювати більше 20 хвилин (для дорослих). Для дітей цей час можна 

скоротити до 10-15 хвилин. 

7. Необхідність понад законом. В умовах війни чи надзвичайної ситуації, встановлені 

нормативи мають бути переглянуті. В умовах великої країни, такі функції мають бути 

передані вчителю. Він сам вирішує які нормативи мають бути виконані, показники досягнуті. 

Як приклад, в умовах пандемії, в одному із закладів освіти Німеччини було прийнято 

рішення про скорочення кількості контрольних робіт з 6 до 3. Це відбулося завдяки роботі 

психологів з вчителями та адміністрацією закладу. Не діти для індикаторів та показників, а 

індикатори і показники для дітей! 

8. Простір для творчості – це важливо!. В умовах війни простір для творчості 

(малювання, спорту, співів, театру) так само важливий, як і власне навчання. Вказані види 

діяльності є перевіреними засобами опрацювання травмівного досвіду дитиною. Особливу 

цінність з  цієї точки зору мають записи, що роблять діти (ведення щоденника, створення 

книги про себе, свою історію, комікс або цикл малюнків). У такому випадку ліва 
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(когнітивна) та права (творча) частини мозку починають працювати одночасно, що 

допомагає опрацювати травму. 

Завдання практичного психолога є донести окреслені вище принципи та відпрацювати 

практичні кроки щодо розбудови зцілюючого середовища у класі. У такому форматі 

психолог і вчитель виступають партнерами та забезпечують обмін інформацією щодо кожної 

дитини, котра потрапила в групу ризику.  

До інших дієвих інструментів розбудови зцілюючого середовища в школі відносять 

відновні практики або програми примирення - кола примирення, медіація, які в свою чергу є 

елементами проєкту «Мирна школа». Науковим обґрунтуванням програм відновного 

правосуддя займалися А. Буш, В. Землянська, Г. Зер,  Д. Фолджер, М. Райт, Н. Крестовська, 

Н. Лунченко, Н. Прокопенко, О. Горова, Р. Коваль та ін. 

Проєкт «Мирна школа» спрямований на формування в учнів наступних компетенцій:                                                                                                

- конструктивне вирішення конфліктів                                                                  

- побудова та підтримка стосунків 

- чутливість до багатоманіття та недискримінація 

- саморефлексія та життєстійкість. 

Для розробки Моделі «Мирна школа» було використано чотири успішні методики з 

міжнародного та українського досвіду: 

1. Методика «Відновна школа» - спрямована на формування партнерських стосунків 

та ефективної комунікації між педагогами, учнями та батьками і покликана сприяти якісному 

освітньому процесу за сучасних ризиків. Базується на принципах відновного підходу та 

пропонує загальношкільний підхід до впровадження відновних практик в шкільне життя. 

2. Шкільна служба порозуміння - шкільна структура для професійного вирішення 

конфліктів і навчання конструктивним моделям поведінки та комунікації, що працює за 

принципом «рівний – рівному» (про те, як створити таку структуру у своїй школі, дивіться у 

відео). 

3. Методика «Стійкість» (Resilience) - спрямована на формування в учнів, педагогів та 

батьків здатності до позитивного, конструктивного опанування стресовою ситуацією через 

задіяння внутрішніх і зовнішніх ресурсів для підтримки своєї цілісності, повноцінного 

функціонування та рівноваги. 

4. Підходи програми “Культура добросусідства” щодо формування розуміння та 

навичок мирного співіснування у культурному різноманітті, недискримінації та поваги до 

“Іншого” у нашому суспільстві загалом, та шкільному середовищі зокрема. 

Впровадження програм примирення та розбудова «Мирної школи» передбачають у 

якості кінцевої мети створення безпечного середовища у закладі освіти, покращення 

взаємин, мікроклімату та упередження прояву негативних явищ (конфлікти, булінг, 

бойкотування), а отже формування нового типу мислення і стосунків. 

Традиційно координатором та керівником програм примирення у школі виступає 

практичний психолог або соціальний педагог. «Діти – це дослідники, як здійснюють 

мандрівки, та час від часу вони потребують маяків», - стверджує дитячий кризовий психолог 

з Німеччини Сімон Фінкелдей. Маяки – це дорослі, які знаходяться поруч (вчитель, 

психолог, батьки). 

Таким чином, практичний психолог є ключовим представником закладу освіту, 

завданням якого є впровадження інструментів розбудови безпечного середовища. 

«Психоедукація вчителів в умовах війни має ключове та вирішальне значення і може бути 

визначено у якості головного завдання практичного психолога», - підкреслює доктор, 

професор Віталій Панок. З огляду на вказане функції та завдання психолога мають бути 

переглянуті на рівні нормативного закріплення та модернізовані у формат практичних дій, 

спрямованих на вирішення викликів, пов’язаних з війною в Україні.   
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Ситуація сьогодення диктує нам нові умови життя. Часто люди зіштовхуються з 

проблемами, які до сих пір не знали. Ми потребуємо нових навичок та компетентностей. 

Сучасна людина має швидко реагувати, приймати нестандартні рішення, мислити критично, 

не піддаватися впливам безкінечного потоку інформації. Ми маємо навчитися діяти 

об’єктивно у стресових ситуаціях, а не адаптивно, як звикли. Ще однією проблемою, з якою 

ми зіткнулися, стала ситуація, у ході якої ми маємо вийти із зони власного комфорту: 

покинутий дім, батьки, колишнє життя, звичні рутинні справи. Усе це стало для більшості 

людей реальністю. Постає завдання: як не втрати віру в себе, де шукати сили, як бути у 

ресурсі та де знайти способи підвищення стресостійкості? Синергією розв’язання цієї 

дилеми може стати дбайливе ставлення до власного емоційного здоров’я.  

Нажаль, в умовах війни ми маємо звертатись до досвіду тих людей і історичних 

постатей, які теж перебували в жахливих умовах і вселяли надію в життя, не полишали своїх 

підопічних і закінчили з ними своє життя. Виклики ХХІ століття, перед якими постала наша 

Україна, як не прикро, змушують нас переглянути цінності, ставлення і думки. 

Аналізуючи науково-методичну літературу можна зробити висновок, що емоційне 

здоров’я людини має велике значення для життя, благополуччя, кар’єрного та особистісного 

росту. Такі прості заняття як: перегляд улюбленого фільму, прогулянки на свіжому повітрі, 

ранкова кава, фізична активність, допомога близьким, знайомим та незнайомим людям,  

виготовлення виробів у стилі Handmade та інші, завжди здійснюють благотворний вплив. 

Наповнюють наше життя смислом, дають натхнення та мотивацію на подальші справи. У 

тісному зв’язку перебувають емоційне та психологічне здоров’я людини, адже доповнюють 

та розкривають один одного. Психологічне здоров’я є важливим компонентом системи люди 

дини. Воно виступає ресурсом розвитку особистості. Від психологічного здоров’я залежить 

загальний психологічний стан людини, її самопочуття, здатність долати життєві труднощі. 

Психологічним здоров’ям називається здатність людини врівноважити себе з 

навколишнім світом, адекватно реагувати на зовнішні та внутрішні подразники. Від нього 

безпосередньо залежить психологічне благополуччя особистості, для якого, згідно                         

А. Маслоу, характерні такі риси: 

- здатність адекватно сприймати себе і оточуючих;  

- духовність;  

- незалежність і автономність;  

- креативність;  

- вміння концентруватися на проблемі, а не на власній особистості;  

- спонтанність;  

- ідентифікація себе з людством;  

- здатність будувати близькі стосунки з іншими людьми;  

- цілеспрямованість тощо. 

Здоров’я людини пов’язують ще з більшою кількістю ознак її благополуччя – 

духовним, емоційним, інтелектуальним, соціальним і звісно ж фізичним. Так, на сьогодні, 

вже можна виділити п’ять, а не чотири, основних складових здоров’я: фізична; соціальна; 

емоційна; інтелектуальна; духовна. Усі вони взаємопов’язані і взаємообумовлені. 
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Фізична – складова, що визначає фізичний (тілесний) стан людини, її розвиток. Це 

можливість виконувати певні дії: рухатися, працювати, пристосовуватися до змін довкілля. 

Соціальна – складова, що окреслює ефективну взаємодію людини із соціальним 

середовищем (сім’я; колектив студентів у групі, клубі; суспільство). Відповідний соціальний 

статус людини, вміння спілкуватися з навколишніми дає змогу створити належні умови для 

формування і зміцнення здоров’я. 

Інтелектуальна – здатність сприймати, засвоювати та аналізувати інформацію, творчо 

її використовувати для прийняття відповідних рішень щодо поліпшення стану свого 

організму. 

Духовна складова – основа здоров’я, що показує самовдосконалення і духовний 

розвиток особистості, який виявляється у розумінні сутності довкілля, набутті унікальної 

властивості вибору власної віри. 

Емоційна – здатність розуміти почуття, висловлювати і контролювати їх. Важливо 

комфортно почуватися, беручи до уваги емоції людей, що тебе оточують. 

Сьогодні на етапі активного наукового осмислення емоційного розвитку як складової 

психологічного здоров’я запроваджено новий психологічний термін – «емоційне здоров’я». 

Під емоційним здоров’ям ми розуміємо здатність людини почуватися гармонійно та 

врівноважено незалежно від зовнішніх обставин. У наших сучасних реаліях це необхідно 

кожному українцю, адже людина з високим рівнем емоційного здоров’я проявляє стійкість у 

періоди стресу. Крім того, коли емоційне здоров’я в нормі, ми можемо впоратися з різними 

катастрофами та вирішити нагальні проблеми. Але коли рівень емоційного здоров’я падає, то 

навіть невеликі негаразди здатні викликати панічні атаки чи депресію.  

Емоції досить тісно пов’язані з нашим фізичним станом. Якщо раніше люди були 

ближчими до природи і мали генетичні захисні механізми, що оберігали від захворювань, то 

нині вони позбавлені такого захисту і мусять бути не лише фізично розвинутими, а й 

психічно/ментально стійкими. Це говорить про те, що необхідно навчитися справлятися з 

величезним потоком інформації, котрий сьогодні охоплює людей, відмежовуватися від 

другорядних проблем, створювати для себе психологічно комфортні умови.  

Турбуючись про своє тіло, ми геть забуваємо про дещо глибше – про душу. Стабільне 

емоційне здоров’я забезпечує повноцінний розвиток особистості, а саме: інтелектуальний; 

емоційно-вольовий; комунікативний; духовно-моральний.  

Також емоційне здоров’я сприяє становленню власного «Я» та ефективній 

самореалізації особистісних властивостей. Тому його збереження є дуже важливим для 

кожного з нас.  

Для покращення свого емоційного здоров’я необхідно знаходити час на рухову 

активність (зарядка, пробіжка, плавання та інше); спілкуватися з близькими та рідними; 

займатися справами, які приносять задоволення (хобі); проводити час на свіжому повітрі та 

слідкувати за збалансованістю харчування. 

Позитивні емоції зумовлюють розширення кровоносних судин, підвищення 

інтенсивності енергетичного обміну, температуру тіла, розумової та фізичної працездатності. 

Вчені з Каліфорнійського університету Ріверсайд (США) стверджують, що ключ до 

успіху – це щастя. Щасливі люди частіше пробують щось нове і кидають виклик долі, краще 

справляються зі стресом, у них міцніше здоров’я, вони довше живуть. Відчуття щастя 

дозволяє людям бути більш товариськими і щедрими, досягати успіхів у навчанні, заробляти 

більше грошей, мати сильнішу імунну систему. 

У сучасній круговерті людині важко стримувати свої емоції. Досвідчені психологи 

свідчать, що процес пригнічення власних емоцій виснажує психічну енергію, знижує 

життєстійкість особистості, здатність бути щасливим. Ще давній філософ Спіноза звернув 

увагу на те, що емоції «…збільшують або зменшують здатність самого тіла до дії». Саме 

позитивні емоції спонукають людину до діяльності й досягнення корисного результату. 

Негативні емоції (страх, злість, смуток, жах, незадоволення, недовірливість, розпач, 

зневіра тощо) не кращим чином впливають не тільки на відносини з оточуючими і власний 
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настрій, а й на здоров’я людини. Вони виникають при дефіциті інформації та невдачах. В 

організмі людини все взаємопов’язано: чим більше негативних емоцій, тим більше проблем 

зі здоров’ям. Хвороба розвивається на основі незадоволеності людини своїми вчинками, 

діями та активізує у свідомості негативні психічні процеси. Дуже часто погіршення здоров’я 

активізує у свідомості негативні психічні процеси. Дуже часто погіршення здоров’я настає 

через поганий настрій, спричинений негативними емоціями, як наслідок, настає депресія. 

Депресія (від лат. Depression – пригнічення) – психічний розлад, що зазвичай виникає 

після негативних подій у житті людини, але часто розвивається без будь-якої причини. За 

наявності депресії спостерігається: пригнічений настрій упродовж тривалого періоду, що не 

залежить від обставин, спостерігається втрата задоволення від раніше приємної діяльності, 

песимізм, занижена самооцінка, порушення сну, швидка втомлюваність, почуття провини. 

Депресія погіршує якість життя людини, негативно впливає на взаємини з близькими 

людьми, колегами, знижує ефективність навчання та працездатність людини. У цей час 

необхідно уникати самотності, більше спілкуватися з приємними людьми, займатися 

фізичними вправами, спортом. Наукою доведено, що фізичні вправи утворюють гормон 

радості. Найкращим способом відновлення психічних і духовних сил є відпочинок на 

природі. Спілкування з природою надає людині сил та повертає втрачену гармонію. 

На наш погляд, емоційне здоров’я людини залежить не стільки від подій, що 

відбуваються у нашому житті, скільки від реакції на них. Саме тому кожному із нас 

необхідно навчитись керувати власним емоційним станом. Лише позитивний підхід до 

вирішення життєвих проблем, уміння виявити свої відчуття, дбайливе відношення до всіх, 

хто нас оточує – рецепт  гарного  самопочуття та стійкого емоційного здоров’я. 
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В останні роки у світовій економіці відбулися значні зміни середовища 

господарювання, за умови яких нове стратегічне мислення все більше погоджується із 

глобалізацією бізнесу й з переходом до нової моделі економічного зростання, тісно 

пов’язаною з інформатизацією суспільства. Зростання динамічності зовнішнього середовища 

обумовило збільшення обсягів інформації, її диференціацію та швидку зміну корисності. 

Кожна подія несе в собі інформаційне навантаження, врахувати яке на підприємствах можна 

лише шляхом створення адекватного обліково аналітичного забезпечення прийняття 

стратегічних рішень на основі системного підходу. 

В умовах ринкових відносин збільшуються потреби в своєчасному забезпеченню 

обліковою інформацією власників, менеджерів, інвесторів, інших користувачів, що можливо 

за допомогою впровадження автоматизованих інформаційних систем обліку на базі 

комп’ютеризації. Використання засобів автоматизації дозволяє практично повністю 

вирішити проблему точності та оперативності інформації. Протягом декількох хвилин 

можуть бути підготовлені різноманітні і деталізовані дані, які необхідні для прийняття 

ефективних управлінських рішень [3]. 

Автоматизація бухгалтерії - це процес передачі та делегування суттєвої частини 

функцій бухгалтерії та її працівників від людини до комп'ютерної програми. 

Автоматизація обліку є продовженням еволюції бухгалтерського обліку на 

підприємстві. Коли бухгалтерський облік перестав задовольняти потреби користувачів в 

оперативній інформації, виникла необхідність ведення його із застосуванням комп’ютерних 

систем і технологій. На думку деяких науковців підприємства отримують економічний ефект 

від використання сучасних автоматизованих інформаційних систем управління закупівлями, 

головним чином, за рахунок можливості контролю за господарськими процесами в режимі 

реального часу. Зокрема, при плануванні закупівель економічний ефект виникає за рахунок 

скорочення обсягів страхових запасів, зниження обсягів недоотриманих матеріальних 

ресурсів та скорочення можливих обсягів недовиконання плану виробництва. Таким чином, 

основний ефект від використання автоматизованих інформаційних систем полягає у 

своєчасному уникненні негативних проявів економічних ризиків [4]. 

Від автоматизації бухгалтерського обліку варто очікувати такі результати. По-перше, 

впорядкування інформаційних потоків. При автоматизованому бухгалтерському обліку 

з’являється можливість отримати будь-яку вибірку даних натисканням кількох клавіш. По-

друге, знижується ризик виникнення помилок, що врятує підприємство від штрафів і 

санкцій. По-третє, бухгалтерський облік стає більш економічним, з’являється можливість 

оптимізувати оподаткування майже без ризиків. Автоматизація бухгалтерського обліку 

підвищує його оперативність [3]. 
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В умовах автоматизованої обробки інформації бухгалтерський облік і бухгалтерська 

інформація використовуються набагато ширше, ніж при ручній обробці даних. При цьому 

можна виділити три категорії користувачів автоматизованої системи обліку (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Користувачі автоматизованої системи обліку [1] 

 

Наявність спеціалізованого програмного забезпечення сьогодні являється невід'ємною 

частиною діяльності практично в будь-якій сфері, у тому числі й у бухгалтерському обліку. 

Однак, приходиться  констатувати  явну  недостатність  наявного  програмного  забезпечення 

для аудиту. Якщо в галузі автоматизації бухгалтерського обліку діє безліч розроблювачів 

програмного забезпечення, що створили такі популярні програмні  продукти  для  

бухгалтерів,  як  "1С:Підприємство",  "Інфобухгалтер", "БЭСТ", "Інфін-Бухгалтерія", 

"Парус", "Галактика" і ін., що охоплює потреби широкого кола підприємств від малих до 

великих корпоративних клієнтів, що мають настроювання на різні галузі діяльності 

(виробництво, торгівля, спеціалізовані модулі), то для аудиту на ринку програмного 

забезпечення мається лише кілька пакетів, що вирішують ті чи інші задачі [2] 

Автоматизація обліку надає можливість: 

- прискорити, автоматизувати та позбавити від помилок процес заповнення реквізитів 

у документах різного типу (рахунки, накладні, ордери, доручення); 

- швидко та ефективно обробляти великі масиви даних та отримувати якісні 

статистичні дані; 

- отримувати від машини регулярні аналітичні діаграми, таблиці та графіки, що 

дозволяють приймати важливі та оперативні рішення щодо бізнесу; 

- зменшити загальну кількість паперової тяганини у роботі підприємства; 

- миттєво обмінюватися важливими даними між різними відділами та посадовими 

особами; 

- повністю виключити будь-які арифметичні помилки у роботі співробітників; 

- спростити комунікацію та взаємодію з контролюючими органами, а також банками; 

- зробити свою законодавчу звітність гранично прозорою, докладною та 

безпомилковою; 

- швидко впроваджувати нововведення від законодавчих регуляторів у роботу свого 

бізнесу. 
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Таким чином, для управління підприємством бухгалтерський облік повинен надавати 

своєчасну якісну інформацію, що вимагає його належної організації. Організаційний процес 

в бухгалтерії є засобом, за допомогою якого головний бухгалтер об’єднує трудові ресурси, 

матеріали, технологію, інформацію і людей для досягнення поставлених перед обліком 

цілей. Обліково-аналітичне забезпечення як компонент інформаційного забезпечення 

управління підприємством дає змогу розв’язувати функціональні завдання управління, 

забезпечуючи керівництво повною та достовірною інформацією про господарські процеси та 

зв'язки із зовнішнім середовищем та відіграє важливу роль при прийнятті ефективних 

управлінських рішень. 
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Визначення рівнів сформованості компетентностей учнів потребує комплексної 

контрольно-оцінювальної діяльності, у процесі якої використовуються різні види 

оцінювання освітніх результатів. Головним за компетентнісного підходу постає розкриття 

сутності предметного змісту на рівні здатності застосовувати здобуті знання і вміння, досвід 

пізнавальної діяльності й набуті цінності у вирішенні життєво важливих практичних завдань. 

Реалізації більшості функцій контролю сприяє використання педагогічних тестів – 

інструмента контрольно-оцінювальної діяльності вчителя, за допомогою якого 

досліджується певна ознака особистості. Здобуті в процесі навчання освітні результати 

характеризуються такими якісними показниками, як рівень, глибина і міцність засвоєння 

навчального матеріалу, ступінь оволодіння предметною галуззю, усвідомлення світоглядних 

переконань і ціннісних орієнтацій тощо.  

Оцінювання рівнів сформованості компетентностей стикається із низкою ускладнень, 

зумовлених, насамперед, багатовимірністю їх структури, що потребує застосування 

модернізованих шкал вимірювання та особливих способів інтерпретації освітніх результатів. 

Враховуючи внутрішню структуру компетентностей, визначимо такі критерії її 

сформованості: мотиваційний – ставлення та стійкий позитивний інтерес до вивчення 

навчального предмету, прагнення до самоосвіти та самовиховання; когнітивний – виявлення 

рівня теоретичної підготовки, вміння застосовувати знання на практиці; діяльнісний – 

свідчить про рівень сформованості знань, умінь та навичок; особистісний – характеризує 

внутрішні та індивідуальні якості учнів стосовно виконання певного виду діяльності. 

Показниками когнітивного критерію є розподіл школярів за рівнями навчальних 

досягнень, якістю, гнучкістю та міцністю знань, діяльнісного – умінням розв’язувати та 

складати задачі прикладного характеру, виконувати лабораторні та практичні роботи, 

особистісного – розвитком розумових здібностей, досвідом емоційно-ціннісного ставлення 

до природи, людини і суспільства. 

Розв’язування прикладних завдань дає змогу значно розширити зміст природничої 

освіти, суттєво підвищити результативність навчальної діяльності, надати їй творчого 

характеру, посилити практичну значущість навчання, стимулювати розвиток образно-

естетичного й абстрактно-логічного мислення, зміцнити міжпредметні зв’язки завдяки 

впровадженню математичних методів відображення та опрацювання інформації про об’єкти 

різних предметних галузей тощо. У процесі розв’язування таких завдань в учнів формуються 

прикладні знання про фізичні явища, закони і закономірності протікання природних 

процесів, практичні навички, уміння користуватися вимірювальними приладами та 

здійснювати самостійні дослідження, вони оволодівають специфічним інструментарієм, що 

стає потужним засобом наукового пізнання. 

На основі аналізу результатів упровадження методики формування компетентностей 

учнів у процесі розв’язування завдань прикладного змісту здійснено її перевірку та оцінку 

ефективності: обґрунтовано критеріально-діагностувальний апарат, визначено контрольні й 
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експериментальні групи, встановлено рівні сформованості компетентностей, впроваджено 

алгоритм їхнього формування, здійснено якісний аналіз та статистичне оброблення 

результатів експерименту, сформульовано висновки. 

Визначення рівнів сформованості компетентностей учнів здійснено з урахуванням 

становлення кожного з їх компонентів, які виокремлено засобами діагностування. 

Відповідно до розроблених критеріїв проаналізовано та зіставлено результати контрольних 

та експериментальних груп (КГ й ЕГ). На основі впровадження розробленої методики учні 

пройшли діагностичні випробування (ПД – підсумкова діагностика), за результатами яких 

здійснено оцінку рівня розвитку досліджуваного феномену.  

Основними критеріями ефективності запропонованої методики є сформованість 

компонентів ключових компетентностей: когнітивного – навчання є результативним, якщо 

рівень засвоєння знань в ЕГ підвищується; діяльнісного – навчання є ефективним, якщо в 

учнів підвищується рівень сформованості знань, умінь і ставлення під час розв’язування 

прикладних завдань; ціннісного – навчання значно ефективніше, якщо після експерименту 

рівень мотивації учнів підвищується і в них формується позитивне ставлення до вивчення 

природничих наук, що проявляється у зацікавленості навчальним матеріалом, готовністю 

виконання практичних завдань, ініціативністю, виховання відповідального, шанобливого 

ставлення до родини, суспільства, довкілля, національних та культурних цінностей 

українського народу тощо. 

Як свідчить аналіз експериментальних даних, у динаміці формування когнітивного 

компонента ключових компетентностей учнів ЕГ відбулися суттєві зміни. Кількість школярів 

із низьким рівнем його сформованості зменшилася на 4,1%, із середнім – на 9,79%, достатнім й 

високим – збільшилася відповідно на 9,4% і 4,4%. Графічно результати представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динаміка розвитку когнітивного компоненту у % 

 

З метою обґрунтування змін, що відбулися у рівнях сформованості діяльнісного 

компонента ключових компетентностей в учнів контрольних та експериментальних груп, 

емпіричні значення обчислюються для всіх його показників. Результати дослідження 

наведено у табл. 1. Як свідчать аналіз даних, у динаміці його формування відбулися суттєві 

зміни. Кількість учнів з низьким рівнем зменшилася на 8 %, а з достатнім й високим – 

збільшилася відповідно на 12,7 % і 6,6 %. 
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Таблиця 1. Динаміка показників рівнів сформованості діяльнісного компонента 

 

 Контрольна крупа (150 осіб) Експериментальна группа (150 осіб)  

На 

початок 

На кінець  Динаміка  На 

початок  

На кінець  Динаміка  

Високий  7,3  7,3  0  8,7  15,3  +6,6  

Достатній  12,7  13,4  +0,7  12,7  25,4  +12,7  

Середній  66  65,3  -0,7  65,3  54  -11,3  

Низький  14  14  0  13,3  5,3  -8  

Усього  100  100  0,0  100,0  100,0  0,0  

 

Аналіз кількісних даних свідчить також про наявність динамічних змін у процесі 

формування ціннісного компонента компетентностей до та після педагогічного 

експерименту. Кількість учнів з низьким рівнем його сформованості зменшилася на 7,8%, а з 

достатнім і високим – збільшилася відповідно на 8,3 % і 6,9 %.  

Узагальнюючи отримані результати щодо відмінностей у розподілах учнів КГ й ЕГ за 

рівнями сформованості когнітивного, діяльнісного та ціннісного компонентів ключових 

компетентностей, зазначимо, що після проведення педагогічного експерименту статистично 

доведено наявність позитивних змін у становленні кожного з них. На основі результатів 

дослідження можна стверджувати, що запропонована методика формування 

компетентностей у процесі розв’язування завдань прикладного змісту є продуктивною і 

може бути рекомендована до впровадження у практику роботи школи. 

Проєктуючи систему цілей навчання, розроблену американським ученим Б. Блумом, 

на природничу галузь, охарактеризуємо рівні сформованості компетентностей учнів: 1) 

(низький) – оволодіння елементами системи знань і вмінь, усвідомлення основних понять і 

закономірностей перебігу природних явищ і процесів, виявлення готовності до засвоєння 

навчального матеріалу й задоволення власних освітніх потреб; 2) (задовільний) – здатність 

застосовувати здобуті знання і вміння в різних практичних ситуаціях на основі 

алгоритмічних способів діяльності, емоційно-ціннісне ставлення до тих або інших об’єктів, 

явищ, процесів тощо; 3) (достатній) – самостійне застосування здобутих знань і вмінь, 

використання евристичних прийомів і способів діяльності на основі стійких і значущих 

цінностей та переконань; 4) (високий) – набуття нових знань і способів діяльності, 

розв’язування різноманітних життєво важливих проблем, виявлення власного творчого 

потенціалу, переосмислення світоглядного бачення та життєвого кредо на підставі 

узагальнення набутого досвіду. 
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Анотація. У статті висвітлено деякі аспекти проблеми професійної підготовки 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до діяльності у пізнавально-

розвивальному середовищі дітей передшкільного віку 

Ключові слова: компетентність, готовність, розвивально-пізнавальне середовище, 

діяльність дітей перед шкільного віку 

 

Слід зауважати, що людина  XXI століття, аби відповідати сучасному суспільству, має 

характеризуватися домінуючою змінюваністю. На думку філософа В. Кременя це 

обумовлено, саме новим типом цивілізації, який прийнято називати «інноваційним». Отже, 

саме здатність фахівця бути конкурентоспроможним, відповідна його здатності до творення 

змін і сприйняття змінностей [1]. Принагідно зауважити, що саме у цьому сенсі серед великої 

кількості професій "людина-людина" особливе місце посідає педагогічна професія, де 

вихователі дітей перед шкільного віку займають чільне місце завдяки своєму унікальному 

особистому та професійному призначенню. 

Науковці, які досліджують різні аспекти професійної діяльності педагогів закладів 

дошкільної освіти, визнають не лише зумовленість їхньої професійної своєрідності, 

багатовимірності, інтегрованості та успішного взаємопартнерства, а й принципову 

важливість постійного пошуку нових ресурсів, продуктивних моделей взаємодії та 

спілкування в роботі з дітьми перед шкільного віку. У цьому майже одностайні такі науковці 

як: Л. Білієнко, Н. Губанова,  О. Ісса, О. Ковшар, Л. Міщук та ін. Аналіз досліджень свідчить 

про зростання наукового інтересу до ідеї інновацій та її творчого втілення. 

Аналіз праць учених В. Байденко, С. Виноградов, Ф. Майоров, Я. Седлак, А. 

Фурсенко та ін., які трактують інновації в дошкільній освіті як глобалізований процес, що 

розуміється як відхід від уніфікованої структури. У такому контексті діяльність у 

пізнавально-розвивальному середовищі осмислюється в якості одного з оригінальних 

напрямів модернізації освіти. Не торкаючись усіх нюансів означеного, сфокусуємо увагу 

лише на базових принципах пізнавально-розвивального середовища в закладі дошкільної 

освіті: свобода вибору, відповідальність, принцип особистісної спрямованості, творчості. 

У зв’язку із вищезазначеним вважаємо доречним аналізувати специфіку процесу 

професійної підготовки майбутнього вихователя, то вочевидь маємо підстави зазначити, що 

у контексті найновітніших наукових результатів дослідників, він набуває більш виразних 

ознак компетентності. Так, вивчаючи багатовимірну характеристику доведено, що 

уможливлюється створення більш гнучкої системи, яка спроможна мобільно реагувати «на 

будь-які зміни у сфері модернізації»; процеси інноваційності зумовлюють персоніфіковане 

навчання студентів; позитивним результатом модернізації є саме неперервна освіта в 

підготовці до професійної діяльності. Отже, маємо підстави стверджувати про порівняно 

новий погляд на проблему професійної підготовки майбутнього вихователя до діяльності у 

пізнавально-розвивальному середовищі. 

Відтак зрозумілим є панівна у сучасній педагогіці ідея про осмислення певних 

аспектів професійної підготовки майбутніх вихователів, засвідчує, з одного боку, про 

встановлені різнопланові педагогічні факти щодо її сутності, пріоритетних напрямів 

зосередження педагогічних зусиль суб’єктів навчально-виховного процесу вишів, з іншого ж 
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доводять, що конструктивність окремих теоретичних підходів, що визначають стратегію 

формувального впливу на особистісно-професійну готовність студентів. 

С. Гаврилюк розглядає професійну підготовку майбутніх вихователів до педагогічної 

творчості в закладі дошкільної освіти як багатоаспектний, цілеспрямований і довготривалий 

процес особистісно-професійної творчості студентів, які готуються до майбутньої 

інноваційної діяльності, а організаційно-педагогічними умовами, за яких процес дослідження 

більш ефективний, є наявність активної мотивації майбутніх вихователів до нього та 

організація освітнього середовища закладу освіти. Крім того, науковець переконливо 

демонструє конструктивність аксіологічного, акмеологічного та компетентнісного наукового 

підходу та важливість врахування низки принципів[3]. 

Намагаючись дослідити педагогічну сутність конструкту з формування готовності у 

майбутніх вихователів до діяльності у пізнавально-розвивальному середовищі та здатності 

до створення відповідних видів діяльності у дітей переш шкільного віку, ще й досі 

перебувають на периферії наукового пошуку. Аналіз праць таких психологів як В. Зайчук, В. 

Клименко, С. Максименко, В. Соловієнко показує, що взаємовплив процесів творчості і 

створення, а також доведені переваги синтезу знань у цілісну систему, що виконує роль 

«евристичного принципу побудови практичною дією нових, ще не існуючих форм дії», 

вищезазначена ідея дослідження може бути розцінена як новий погляд на проблему 

вдосконалення професійної підготовки майбутнього вихователя закладу дошкільної 

освіти[6]. 

Мета статті – висвітлити деякі практикоорієнтовні аспекти проблеми формування у 

студентів здатності до діяльності у пізнавально-розвивальному середовищі для дітей перед 

дошкільного віку. 

Заклади вищої освіти є основним етапом професійної підготовки майбутнього 

вихователя. Аналіз напрацювань В. Семиченко, що деякі науковці розглядають її одночасно 

у декількох напрямках: як процес, педагогічний сенс, мету і результат. Чи не 

найпоширенішим у сучасній педагогіці вищої школи є підхід до осмислення саме 

ефективності в якості провідного критерію «досягнень» щодо професійної підготовленості 

студентів, у «максимально короткий термін»; все частіше у дослідженнях з проблематики 

професійної підготовки зустрічається позиція, за якою результативність професійної 

підготовки фахівця виміряється через критерій професійної надійності. Також, слід розуміти 

як «об’єктивне явище в діяльності особистості в експериментальних умовах». До того ж 

науковці наголошують на виключному значенні в означеному явищі такої складової, як 

моральна надійність особистості, а саме йдеться про «глобальну, цілісну» її 

характеристику[4]. 

Якщо розуміти своєрідність і значущість саме  параметри успішної професійної 

підготовки майбутнього фахівця через виміри поняття «надійність», привертає особливу 

увагу судження науковців щодо психологічного змісту надійності. У зв’язку з зазначеним, 

безсумнівним є вагоме пояснювальне значення Г. Балл, що виключною є суспільна вага 

особистісної надійності, особливо в командній роботі, спільній діяльності в ситуаціях 

підвищеної небезпеки[5 с. 102–104]. 

Доведено, що важко переоцінити вагу фахової підготовки майбутньої професійної 

діяльності здобувачів. Так, сучасні науковці А. Богуш, Л. Байкова, І. Дичківська, Т. 

Поніманська та ін., досліджуючи певні аспекти дошкільної зрілості, зокрема дітей перед 

шкільного віку, здебільшого єдині у визнанні, що розвитку саме їх почуттів, діяльності, 

поведінки перешкоджає домінуюча нині «дисциплінарна модель» взаємодії з вихованцями. 

Адже, воно має вплив на утвердження самоцінності дитини як особистості, а також на 

розумінні дитинства не як «чернетки» майбутнього життя, а унікального періоду 

життєдіяльності дитини. 

Осмислюючи мотиваційні аспекти, переконливо довели, що майбутній вихователь має 

бути здатним забезпечувати творчу самореалізацію дитини[7]. Йдеться про здатність 

майбутніх вихователів використовувати пізнавально-розвивальне середовище дошкільного 
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закладу для "вирощування" творчих особистостей. Тому актуальною є теорія О. Запорожця. 

У ній провідною ідеєю є не штучне прискорення розумового розвитку дітей дошкільного 

віку, а збагачення їхньої діяльності такими видами і формами, які активізують їхні природні 

задатки. 

Таким чином, ми виходили з розуміння того, що професійна підготовка майбутніх 

учителів є динамічним процесом. Зважаючи на домінування компетентнісної підготовки 

майбутніх вихователів до діяльності у пізнавально-розвивальному середовищі, видається 

доцільним спиратися на уточнення науковців у тлумаченні базових понять. маємо зазначити, 

що саме компетенція визнається найбільш вживаним терміном у визначеності, і розуміється 

як певний освітній результат, тобто "відкриту якість особистості". Метою професійної 

підготовки майбутніх фахівців є готовність а отже, вона є кінцевим результатом цього 

процесу. 

Уважно опрацювавши результати дослідження зазначимо, що важливість  діагностики 

готовності майбутніх фахівців до діяльності у пізнавально-розвивальному середовищі з 

дітьми передшкільного віку є досить актуальною. Студентам – респондентам, які являються 

здобувачами за спеціальністю 012 "Дошкільна освіта" Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету, було запропоновано оцінити свою готовність до окремих 

елементів майбутньої професійної діяльності та розробити алгоритм створення пізнавально-

розвивального середовища для дітей передшкільного віку за розділами "Ознайомлення з 

природним довкіллям " та " Ознайомлення з соціумом", освітньої програми "Я у світі", з 

метою стимулювання вияву творчої індивідуальності студентів. Окрім анкетування було 

запроваджено в якості корегуючо-діагностувального такий метод: студентам-респондентам 

пропонувалось прописати обраний розділ в онлайн форматі, тобто створення презентації, а 

згодом ще й прийняти участь у виборі переможця в номінації «Найцікавіша презентація 

пізнавально-розвивального середовища». Зазначене слугувало аргументацією висновку про 

те, що ресурси закладу вищої освіти, щодо формування у студентів здатності до діяльність у 

пізнавально-розвивальному середовищі дошкільників ще й досі задіяні неповністю.  

Конструктивний досвід вищої школи у напрямку діяльності у пізнавально-

розвивальному середовищі, а також саморефлексія набутого досвіду організації навчально-

професійної діяльності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти дозволяють 

окреслити деякі потенційні можливості. Зокрема, ми вважаємо, що ресурс сучасного закладу 

вищої освіти знаходяться в аспекті недооцінки того наукового фактору, що будь-яка 

діяльність особистості передбачає свідому координацію, виходячи з поняття "психологічний 

образ", розробленого Є. Клімовим. Йдеться, про такі групи регуляторів, як "образ об'єкта", 

"образ суб'єкта", "образ суб'єкт-об'єктних відносин"; про різний ступінь індивідуального 

сприйняття значущості регуляторів; про існування суперечностей у рівні стійкості 

психологічного образу [6]. Обґрунтоване сприйняття педагогічної ситуації майбутнім 

вихователем залежить від системи сформованих професійних знань та вміння та їх творчо 

використовувати. На думку Є. Бондаревською, саме, у такий спосіб досягається система 

уявлень про зміну педагогічної діяльності і про те, як ця зміна має здійснюватися [2]. Таким 

чином, в організації діяльнісної роботи студентів принципово важливим є усвідомлення 

важливості даного середовища як інновації, тобто конструктивного розвитку майбутніх 

вихователів в організації діяльності у пізнавально-розвивальному середовищі дітей 

передшкільного віку. Цікавим є досвід створення портфоліо, які систематизують кращі 

знахідки сучасних творчих практиків, що є «родзинкою» інноваційного досвіду, які 

посилюють пізнавальну активність дошкільників даного віку.  Варто додати, що сучасна 

практика доводить перспективність "електронних портфоліо" вихованців, високу 

ефективність елементів демонстрації та презентації, а також те, що навички їх підготовки та 

зберігання є дуже важливими для майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти. 

Як показує практика, удосконалення фахової підготовки майбутніх вихователів до 

належної діяльності у пізнавально-розвивальному середовищі та його створені для  дітей 

передшкільного віку, безпосередньо пов'язане з підвищенням їхньої професійної 
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компетентності, особливо в галузі освітнього проектування. Саме на цей аспект бажано 

спрямовувати освітні зусилля, враховуючи методологічні напрацювання дослідників. Тому 

було розглянуто авторський підхід О. Брежнєва, Н. Гавриш, І. Кіндрат, О. Рейнольська до 

проектування різних видів середовищ[4 c. 110–113]. Зокрема, алгоритм реалізації 

літературного середовища (презентація художнього тексту як основи для демонстрації ідеї та 

назви середовища "Іграшки - друзі дітей", мета діяльності в такому середовищі через 

розвиток роздумів на тему "хочу - можу - повинен " . Це також сприяє формуванню у 

здобувачів професійних компетентностей щодо здатності створювати пізнавально-

розвивальний простір для дітей дошкільного віку, Саме практичні розробки: постановка 

проблеми, визначення мети і завдань, обґрунтування плану дій, прогнозування результатів 

позитивного впливу на розвиток дітей, визначення ресурсного забезпечення середовища та 

впровадження задумів різного характеру та спрямованості в практичну роботи закладу 

дошкільної освіти. На додаток до вищезазначеного зауважимо, що в процесі розвитку 

компетентності студентів, як показує практика, принципово важливо, щоб майбутні фахівці 

розуміли важливість дотримання стратегії педагогічного зусилля від моделювання до 

створення. Під створенням освітнього середовища для дітей дошкільного віку ми розуміємо 

діяльність, спрямовану на створення майбутніми вихователями такого середовища, яке буде 

спрямоване на формування у дошкільнят всебічного розвитку. Зрозуміло, що сама ідея 

значною мірою залежить від особливостей взаємодії в підсистемах "вихователь - 

дошкільник", "вихователь - родина", "вихователь - соціум - дошкільник" тощо, а також від 

особистісних якостей здобувача. З огляду на те, що поняття "особистість" є ширшим за 

поняття "професія" (О. Асмолов), для вищої школи принципово важливо зосередити увагу на 

процесі формування у студентів відповідного іміджу конкурентоспроможного вихователя 

закладу дошкільної освіти, і при цьому враховувати новітні результати теорії педагогічного 

іміджу[6].  

Таким чином, сучасні заклади вищої освіти можуть створювати необхідні та достатні 

освітні умови для формування у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 

компетентності з діяльності у пізнавально-розвивальному середовищі для дітей 

передшкільного віку. Визнана науковцями компетентнісна парадигма освіти як 

конструктивний підхід до розв'язання нових освітніх проблем відкриває перспективи для 

вдосконалення та професійної підготовки фахівців, які створюють відповідні сегменти 

професійної діяльності та для посилення всебічного розвитку дітей в умовах дошкільної 

освіти. Адже наведено деякі з ключових питань, які потребують вирішення. Подальшого 

дослідження потребує питання підготовки вихователів закладу дошкільної освіти до 

професійного створення пізнавально-розвивального середовища для дітей дошкільного віку 

в бакалаврській підсистемі. 
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Згідно даних Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка, серед 

жінок, які займаються наданням сексуальних послуг в комерційних цілях, 11% складали діти 

у віці від 12 до 15 років і 20% – у віці від 16 до 17 років [2, с. 78].  

Згідно з даними біоповедінкових досліджень цього ж Українського інституту 

соціальних досліджень ім. О. Яременка та ЮНІСЕФ (2013-2014 рр.) серед 123,5 тис. дітей, 

що належать до груп ризику, і дітей вулиці, кількість дівчат, які надають сексуальні послуги 

на комерційній основі, склала 5,5 тис., кількість хлопчиків-підлітків, які мали секс з 

чоловіками, склала 13 тис. [1]. 

Науковці, Н. Заверико, О. Кізь, О. Кікінежді, В.  Кравець, Т.  Сальнікова та  ін., 

досліджували проблему профілактичної діяльності у закладах освіти.  

Впровадженням технологій профілактики девіантної поведінки у закладах освіти 

займалися Р. Вайнола, Г. Корчова, Л. Линник, А. Макаренко, В. Оржехівська, О. Швед, та ін.  

Наслідки зростання поширеності проституції і, відповідно, її соціальних і медичних 

ефектів, посилюються слабкою результативністю системи соціального контролю у сфері 

залучення підлітків до комерційного сексу. Наукова  дискусія з проблеми контролю 

проституції в останні роки протікає паралельно з теоретичним осмисленням і спробами 

практичного вирішення цілого ряду інших, пов'язаних із комерційним сексом, проблем – 

таких як сексуальність і сексуальна поведінка, статеве виховання людини, превенція 

сексуальної експлуатації. 

Діти через свої вікові особливості, беззахисність, нездатність усвідомлювати повною 

мірою власні дії та вчинки за всіх часів ставали жертвами насильства, незаконної трудової та 

сексуальної експлуатації. Проте сучасне суспільство із його інформаційними технологіями, 

розвиненою інфраструктурою дозвілля і споживання, загальною гедоністичною настановою, 

з одного боку, та численними соціальними негараздами, невирішеними проблемами 

соціально-економічного забезпечення нужденних верств населення, – з іншого, створюють 

нові можливості для залучення неповнолітніх осіб у секс-індустрію. 

Таке складне явище, як проституція, обумовлене великим комплексом 

взаємообумовлених причин, тому випливає необхідність комплексного підходу до її 

профілактики. Це проблема поетапного і цілеспрямованого статевого виховання, 

формування широкого світогляду, загальної культури особистості, підвищення рівня 

загальної та спеціальної освіти у дорослого населення, яке впливає на виховання 

підростаючого покоління, його свідомість та поведінку. 

Основна профілактична робота щодо попередження негативних суспільних явищ, у 

тому числі і проституції, закладається і проводиться у закладі освіти і в сім’ї.  

Нами було проведене дослідження на базі двох закладів загальної середньої освіти. 

Експеримент охоплював 100 учнів/учениць. Об’єктами  дослідження  були учні/учениці 8-10 

класів. 

Проведено анкетування серед  учнів/учениць з метою визначення рівня обізнаності 

підлітків щодо ризиків, якими загрожує залучення до комерційного сексу.  
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Ми поцікавилися у респондентів, чи знають вони, що таке комерційний секс. 

Досліджувані вважають, що комерційний секс – це: проституція – 90%, шлях отримання 

матеріальних благ – 6%, винагорода за матеріальні цінності – 4%. На запитання: як ви 

ставитеся до комерційного сексу – більшість відповіли негативно, тільки 6 хлопців – 

позитивно. Пояснювати свою відповідь вони відмовилися, що може свідчити про 

неусвідомленість даного вибору.  

В нашому дослідженні ми вияснили причини, які, на думку, респондентів, можуть 

сприяти  залученню підлітків до комерційного сексу. На думку більшості респондентів, 

низький рівень доходів сім’ї може спричинити залучення підлітків до комерційного сексу.  

З точки зору опитуваних, комерційний секс може призвести до наступних негативних 

наслідків: деградація особистості, поширення проституції, небажання оволодіти іншими 

видами діяльності, небажана вагітність, має негативний вплив на подальшу долю людини яка 

цим займається, може негативно позначитися на стані здоров’я. Серед шляхів залучення до 

комерційного сексу називають: вживання наркотиків та людей, які їх реалізовують, знайомі, 

які залучені до надання такого виду послуг, несприятливе соціальне оточення. 

Отже, на думку підлітків комерційний секс може призвести до деградації особистості, 

поширення проституції, матиме негативний вплив на подальшу долю особистості, 90% 

опитуваних пов’язують дане поняття з проституцією. 

Актуальність проблеми профілактики залучення підлітків до комерційного сексу, з 

одного боку, та недостатня обізнаність учнів/учениць, підтверджують необхідність 

удосконалення змісту, форм та методів профілактичних заходів, спрямованих на вирішення 

цієї проблеми. 

Отже, негативне соціальне оточення, складне матеріальне становище, педагогічна 

занедбаність та інші чинники, які так чи інакше впливають на формування особистості 

дитини, передбачають застосування особливого підходу та використання нестандартних 

методів профілактичної роботи. 

Таким чином, результати експерименту переконали нас у необхідності розроблення 

профілактичної програми, спрямованої на профілактику залучення підлітків до комерційного 

сексу та створенні необхідного профілактичного середовища у закладах загальної середньої 

освіти щодо організації соціальної профілактики  залучення підлітків до комерційного сексу. 
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У сучасних умовах релігійний фактор опинився у центрі суспільно-політичної уваги. 

В українському суспільстві широко використовуються релігійні символи і сюжети для 

здобуття привабливого іміджу, у тому числі політичного. Релігія все частіше розглядається 

як фундамент моралі, як незамінний засіб морально-духовного відродження України. Вплив 

релігійного фактору відбувається і на світову політику, на політичну стабільність держав [2, 

с. 94]. 

Після Другої світової війни, коли офіційно були визначені категорії воєнного злочину, 

геноциду, етнічних чисток, масового знищення за расовою, національною чи конфесійною 

ознаками, світова політична і релігійна дійсність ХХ ст. частково змінилася [1, с. 52]. Це 

демонструє і світовий, і європейський, і загальноукраїнський досвід та культурна пам’ять, в 

яких відобразилася проблема віри та війни. Ці уявлення різко змінювалися навіть упродовж 

ХХ ‒ початку ХХІ ст., під тиском різних історичних обставин, хоч основні релігійні 

доктрини, залишалися незмінними. Ця локальна традиція також показує, що віра та 

конфесійна ідентичність, її ритуали й обряди можуть бути як засобами умиротворення, 

припинення війн, так і зброєю, що підсилює і навіть створює конфлікти. Водночас засадничо 

релігія асоціюється з категоріями миру та гуманізму, морально-етичними цінностями, які 

виключають ворожнечу та війни. Однак навіть прагнучи ідеального спокою, релігійні 

спільноти вимушені захищатися – якщо не мечем, то, принаймні, щитом, ‒ а питання війни й 

миру в світових релігіях знову залишається відкритим [1, с. 62]. 

Незважаючи на вказані труднощі, релігія в Україні має та реалізовує значний 

потенціал до примирення, діалогу та миротворчості на локальному рівні, в окремих громадах 

та поодиноких акціях та ініціативах, який набуватиме значного розвитку. Зокрема, мова йде 

про горизонтальні мережі співпраці за межами деномінаційних розподілів, соціальні 

ініціативи та поодинокі приклади дії представників релігійних спільнот як суспільних 

акторів, а не лише у вигляді реакції на певні явища постфактум. 

Релігійний фактор виступає в ролі як розділювача та об’єднувача, враховуючи 

миробудівничий потенціал релігійної спільноти та ризики з огляду на конфлікточутливість 

релігійного поля України. 

Релігія як розділювач: 

- релігійна приналежність в контексті українського суспільства скоріше розділяє, аніж 

примирює. Більшість церков мають чіткі політичні асоціації та взаємні претензії одна до 

одної. Активна політизація релігійних громад впливає на лінії розділення, що негативно 

впливає на соціальні групи замість того щоб сприяти розбудові миру в широкому сенсі; 

- наявна публічна та прихована конкуренція між релігійними юрисдикціями та 

конфесіями стосовно майнових питань та можливостей для впливу призводять до 

консерватизації церковних лідерів, капсуляції релігійних громад. Зловживання доступом до 

ресурсів може створювати корупційні ризики з використанням регіонального та державного 

політичного ресурсу, монополістичного домінування певної юрисдикції в регіоні; 
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- релігійні спільноти не сформували спільного бачення миру як всередині своєї 

спільноти, так і загалом для міжрелігійного дискурсу, що заважає деталізувати розмови чи 

планування стосовно розбудови миру в практичній площині; 

- поширення мови ненависті як на організаційному, так і на особистому рівні серед 

представників релігійних спільнот посилює розділення та призводить до чіткого 

ярликування представників певних організацій. Стійка стигматизація може блокувати будь-

які спроби внутрішнього діалогу чи зовнішньої співпраці навіть у колі самих служителів 

[3, с. 27]. 

Релігія як об’єднувач: 

- релігійні громади, які залишаються активними в межах задоволення духовних та 

соціальних потреб та не вдаються до політизації, володіють широким соціальним та 

культурним капіталом та можуть згуртувати громаду навколо себе через високу довіру та 

доступ до різних груп населення; 

- нове покоління вірян та служителів, вільних від стереотипів всередині та між 

релігійними спільнотами, більш готове до лібералізації релігійного служіння, зокрема 

соціального служіння, та до формування стратегічних (а не лише реактивних) відповідей на 

кризові питання; 

- окремі харизматичні представники релігійних громад завдяки своїм особистим 

контактам та репутації можуть суттєво посилювати ініціативи з об’єднання чи обговорення 

актуальних для громади питань; 

- спільні дії та заяви, спрямовані на розбудову миру, попри свій деінде формальний 

характер, формують публічний наратив релігійної спільноти та є важливими з точки зору їх 

репрезентації на вищому рівні [3, с. 28]. 

Таким чином, українська влада має на законодавчому рівні прийняти необхідні 

нормативні документи для убезпечення релігійного плюралізму в Україні та свободи 

віросповідання згідно з найкращими міжнародними практиками та стандартами, разом з 

врахуванням української традиції захисту свободи совісті. Необхідно продовжувати 

практики діалогу та консультування з релігійними лідерами щодо ключових питань для 

суспільства. Шляхом всеукраїнських ініціатив (як то дискусії, круглі столи, освітні 

ініціативи) та співпраці з організаціями неурядового сектору та/або міжнародною 

спільнотою підтримати релігійних акторів, які готові брати на себе активну роль в процесах 

розбудови миру, захисту прав людини та діалогу. Сприяти вирішенню проблеми 

переслідувань через релігійні погляди в Криму та на тимчасово окупованих територіях 

Донецької, Запорізької, Луганській, Харківської та Херсонської областях через політичні, 

дипломатичні та міжнародні ініціативи. Це включає в себе фасилітацію процесу досягнення 

справедливості таким чином, що сприяє можливому досягненню примирення між сторонами 

(відновне правосуддя). 
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Запровадження пацієнт-орієнтованої моделі медичної допомоги розглядається 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я як пріоритетний напрямок розвитку  [1]. Це 

потребує переходу від традиційної моделі, в якій лікарю надається пріоритетна роль у 

прийнятті рішень, на модель, яка встановлює партнерство між практикуючими лікарями та  

пацієнтами.  Для  імплементації пацієнт-орієнтованого підходу у клінічну практику  

важливою є  відповідна підготовка лікарів та залучення пацієнтів до спільного ухвалення 

рішення [1, 2]. Особливе значення має удосконалення комунікативних навичок лікарів, 

зокрема вміння проявити емпатію в спілкуванні з пацієнтом. Взаємовідносини, що базуються 

на принципах пацієнт-орієнтованої медичної допомоги, мають бути спрямовані на 

покращання емоційного стану пацієнта.  Міністерство охорони здоров’я України 

запроваджує підходи, спрямовані на підвищення поінформованості медичної спільноти з 

питань пацієнт-орієнтованої моделі медичної допомоги. Цей аспект проблеми є важливим і 

для військової медицини, особливо в умовах воєнного стану. 

В Українській військово-медичній академії на кафедрі Військової загальної практики-

сімейної медицини покращення комунікативних навичок  слухачів розглядається як  важлива  

складова безперервного професійного розвитку військових лікарів. При проведенні 

практичних занять  велика увага приділяється оволодінню технології проведення медичного 

консультування та комунікаційним навичкам, наприклад, навчанню проведення 

мотиваційного інтерв’ю,    формуванню навичок клінічної емпатії, що   допомагає краще 

вибудовувати довірчі відносини з військовослужбовцями,  знизити емоційне напруження, що 

важливо для  залучення їх до спільного ухвалення рішення. Результати  анкетного 

опитування  показали, що людяне та емпатійне відношення медичних працівників має для 

військовослужбовців важливе значення – на запитання «Чи є у Вас потреба отримувати 

емоційну підтримку від лікарів та медичного персоналу у вирішенні питань зі здоров’ям?» і 

«Чи важливі для Вас доброзичливість і привітність у спілкуванні медичного персоналу з 

пацієнтами?» – 100% респондентів дали позитивну відповідь [3].   

Для практичного засвоєння навичок клінічної емпатії в навчальному  процесі 

запроваджено  тренінги з  використанням психологічної методики N.U.R.S.E. (Name – 

назвати чи віддзеркалити емоцію пацієнта; Understand – зрозуміти емоцію; Respect – виявити 

повагу; Support – підтримати; Explore – розкрити емоції) [4].  Емпатія –  віддзеркалення або 

розуміння почуттів людини, її ситуації – полягає в тому, що лікар розуміє, що відчуває 

людина, а потім має поінформувати пацієнта про це. Більшість медичних працівників вдало 

виконують першу частину: можуть визнавати і бути чутливими до ситуації пацієнта – проте 
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не завжди демонструють це відкрито, тобто не виконують другу частину.  Тому дуже 

важливо навчитись лікарям проявляти емпатію.  Слухачам дають завдання – клінічні кейси – 

потім кожний пропонує варіант консультації з використанням  методики N.U.R.S.E. і всі 

разом обговорюють можливий результат комунікації.  Слід зауважити, що питання 

впровадження такого підходу особливо важливе під час воєнного часу, коли людяність та 

емпатійне ставлення медичних працівників має ключову роль у вибудовуванні 

міжособистісних стосунків та налагодженні ефективної комунікації, що впливає на якість 

медичної допомоги. 
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Вантажопідйомні крани в порівнянні з іншим промисловим обладнанням мають дуже 

низькі коефіцієнти корисної дії і тому є одними з найменш ефективних за 

енергоспоживанням машинами. Необґрунтовано високе споживання енергії більшістю 

вантажопідйомних кранів обумовлено як застарілими системами управління крановими 

електроприводами, неоптимальними режимами роботи механізмів, так і незадовільним 

технічним станом кранового обладнання. В першу чергу це стосується кранів, які 

відпрацювали нормативний термін, але залишаються в експлуатації в даний час. 

До 2022 року в Україні експлуатувалося близько 90 тисяч вантажопідйомних кранів, з 

яких понад 80% виробили нормативний ресурс і характеризувалися дуже низькими 

енергетичними показниками. Оскільки темпи оновлення парку вантажопідйомних кранів 

значно нижче темпів зростання числа машин з простроченими нормативними термінами 

експлуатації, то з кожним роком зазначена проблема буде загострюватися.  

Пропонується система моніторингу енергоспоживання вантажопідйомних кранів, яка  

розроблена автором з урахуванням нормативних вимог безпечної експлуатації. Система 

моніторингу базується на встановленому функціональному зв'язку між змінами втрат енергії 

при експлуатації вантажопідйомних кранів і їх технічним станом. В процесі експлуатації 

кранів істотно змінюється: технічний стан підкранових колій, реборд і ободів ходових коліс, 

гальмівних накладок, гальмівних шківів, канатних блоків, барабанів, підшипників і інших 

вузлів тертя в кранових механізмах; опір ізоляції і стан обмоток електродвигунів і релейно-

контакторної апаратури, котушок електромагнітних штовхачів, в'язкість робочої рідини в 

електрогідроштовхачах і редукторах і т.д. Внаслідок цього в процесі експлуатації 

змінюються також втрати енергії і в цілому енергоспоживання машин. 

З метою проведення досліджень і оптимізації енергетичних показників кранових 

електроприводів, динамічних навантажень і кінематичних параметрів вантажопідйомних 

машин, розроблені математичні моделі [1 - 5], які враховують перехідні процеси в кранових 

електроприводах, коливання металоконструкції, розгойдування вантажу та являють собою 

сукупність нелінійних диференціальних рівнянь. Для вирішення останніх розроблено пакет 

комп'ютерних прикладних програм [6, 7], що використовує чисельні методи і реалізує різні 

процеси розгону і гальмування механізмів пересування кранів, підйому та опускання 

вантажів (в тому числі: багатоступінчастий пуск по нелінійним механічним 

характеристикам, пуск при частотному регулюванні, гальмування противмиканням 

електродинамічне гальмування, гальмування колодковим гальмом і ін.). 

Аналіз результатів досліджень дозволив встановити ступінь впливу різних факторів 

на втрати енергії і енергоспоживання вантажопідйомних кранів. Наприклад, 

енергоспоживання електроприводу механізму підйому крім висоти, на яку піднімають 

вантаж, також істотно залежить від моменту інерції ротора двигуна, муфт і гальмівного 

шківа, розташованих на швидкохідному валу.  

Енергоспоживання електроприводу механізму пересування крана в першу чергу 

залежить від тривалості та швидкості пересування крана, маси металоконструкції крана і 
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вантажу, технічного стану підкранових колій, кутів установки ходових коліс, одночасності 

спрацьовування гальм і двигунів роздільного приводу. 

Функціональний зв'язок між величинами енергоспоживання і параметрами, які 

характеризують технічний стан вантажопідйомних кранів, встановлено за допомогою теорії 

планування експерименту. На основі багатофакторного аналізу визначено шляхи зниження 

втрат енергії кранів [3,8]. Розроблено концепцію створення засобів контролю 

енергоспоживання, втрат енергії і інших параметрів вантажопідйомних кранів [9]. Для 

зручності накопичення, обробки та аналізу результатів моніторингу вантажопідйомних 

машин і довідково-статистичної інформації розроблено автоматизований програмний 

комплекс [10]. 

Виконані дослідження дозволили зробити висновок: розроблені методики дають 

змогу підвищити точність розрахунку втрат енергії кранів на 13...25%, динамічні 

навантаження - на 20...30%, амплітуду розгойдування вантажу - в 2...2,5 рази, а також 

визначати ефективні шляхи зниження енергоспоживання вантажопідйомних машин без 

зменшення їх продуктивності. 
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Важливою проблемою сучасної пенітенціарної політики держави є виправлення та 

ресоціалізація засуджених. Одним з головних її засобів є професійне (професійно-технічне) 

навчання засуджених.  

Професійну (професійно-технічну) освіту в пенітенціарних установах 

регламентується як міжнародними, так і вітчизняними нормативно-правовими документами. 

До міжнародних нормативно-правових документів, які регламентують професійну 

(професійно-технічну) освіту засуджених, відносяться насамперед: Дорожня карта для 

розробки програм реабілітації в умовах в’язниці: серія довідників з питань кримінального 

судочинства (прийнята у 2018 році); Мінімальні стандартні правила поводження з 

ув’язненими (Правила Мандели, прийняті 18–22.05.2015); Мінімальні стандартні правила 

ООН, що стосуються відправлення правосуддя стосовно неповнолітніх (Пекінські правила, 

прийняті 29.11.1985); Основні принципи поводження з в'язнями (14.12.1990);  Правила ООН 

щодо поводження з жінками-в'язнями та заходів, не пов’язаних з позбавленням волі, по 

відношенню до жінок-злочинниць (прийняті 21.12.2010); Правила ООН, які стосуються 

захисту неповнолітніх, позбавлених волі (прийняті 14.12.1990), Європейські пенітенціарні 

(в'язничні) правила (прийняті 11.01.2006).  

Аналіз їх свідчить, що вони відповідають концепції в'язничного управління, яка 

традиційно визнає значущість професійної (професійно-технічної) освіти із засудженими з 

метою їх виправлення та ресоціалізації. У в'язницях посилення її ролі зумовлюється змінами, 

що відбуваються в сучасному суспільстві. Вона розглядається як один з головних аспектів 

надання допомоги засудженим та особам, взятим під варту. Керівництво в'язниць має 

забезпечити, щоб вона проводилися з усіма засудженими відповідно наявних ресурсів.  

Міжнародні нормативно-правові документи, які регламентують професійну 

(професійно-технічну) освіту із засудженими втілюються у відповідних вітчизняних 

нормативно-правових документах. Серед них найважливішими є: Закон України «Про 

професійну (професійно-технічну) освіту» (прийнятий 10.02.1998); Кримінально-виконавчий 

кодекс України (прийнятий 11.07.2003); Положення про навчальний центр при кримінально-

виконавчій установі закритого типу (затверджено 19.12.2013); Положення про програми 

диференційованого виховного впливу (затверджено 16.05.2016) та Правила внутрішнього 

розпорядку УВП (затверджені 28.08.2018). 

Кримінально-виконавчий кодекс України, проголошує, що «для засуджених, які не 

мають робітничої професії, за якою вони можуть бути працевлаштовані в даній колонії, 

надається можливість підготовки на курсах професійного навчання робітників на 

виробництві. Професійно-технічне навчання засуджених заохочується і враховується при 

визначенні ступеня їхнього виправлення. Педагогічні працівники професійно-технічних 

навчальних закладів надають допомогу адміністрації колонії в соціально-виховній роботі із 

засудженими» (ст. ст. 125-126). 

Також професійну (професійно-технічну) освіту засуджених регламентують Правила 

внутрішнього розпорядку УВП (затверджені 28.08.2018), «Положення про навчальний центр 

при кримінально-виконавчій установі закритого типу» (затверджено 19.12.2013), а також 
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«Положення про програми диференційованого виховного впливу на засуджених» 

(затверджене 16.05.2016), однією з яких є програма «Професія». 

Таким чином, вітчизняні нормативно-правові документи відповідають міжнародним, 

які традиційно визнають значущість професійної (професійно-технічної) освіти із 

засудженими з метою їх виправлення та ресоціалізації. Вона розглядається як один з 

головних засобів виправлення засуджених всіх категорій. Воно проводиться з усіма 

засудженими, враховуючи їх індивідуально- та соціально-психологічні особливості із 

застосуванням різних форм, напрямків та методів.  

Згідно зі статистичними даними Департаменту з питань виконання кримінальних 

покарань, найбільш активною є участь засуджених у програмі диференційованого впливу 

«Професія» (11% від загальної кількості засуджених, залучених до програм). 

Мета трудового виховання засуджених – формування у них потреби у праці, 

підвищення професійної кваліфікації, працелюбності, залучення до трудової діяльності, 

готовність до праці після звільнення з установи. 

Важливим напрямком трудового виховання засуджених є отримання ними професії в 

рамках реалізації програми диференційованого виховного впливу на засуджених «Професія» 

(затверджена 16.05.2016). 

Основні завдання програми «Професія»: 

- взаємодія установ із професійно-технічними навчальними закладами; 

- реалізація права засуджених на здобуття професійно-технічної освіти; 

- розвиток корисної зайнятості та творчих здібностей засуджених; 

- формування навичок навчальної та професійної діяльності; 

- запобігання морально-психологічній деформації, пов’язаній з позбавленням волі; 

- здобуття засудженими професії відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, 

що допоможе їх адаптації після звільнення від відбування покарання. 

Основні заходи Програми стосуються виробничого навчання засуджених.   

Реалізація програми «Професія» поділяється на три етапи: початковий, основний та 

заключний. 

На початковому етапі:  

- вивчаються побажання засудженого на період відбування покарання щодо здобуття 

певної робітничої професії; 

- з’ясовуються наявність робітничої професії у засудженого та його кваліфікаційний 

рівень; 

- засудженому пропонується отримати робітничу професію у навчальному центрі 

(професійно-технічному училищі) при установі, що діє згідно з ліцензією на провадження 

діяльності, пов’язаної з наданням послуг із здобуття професійно-технічної освіти, відповідно 

до законодавства.  

Під час основного етапу відбувається навчання засуджених у навчальному центрі 

(професійно-технічному училищі) й на виробництві установи та надається можливість 

займатися самоосвітою у вільний від роботи час.  

На заключному етапі: 

- засуджений, який опанував курс професійно-технічного навчання і успішно пройшов 

кваліфікаційну атестацію, отримує свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої 

кваліфікації; 

- засуджений працевлаштовується за набутою професією на виробництві установи. 

Отримати професію засуджені можуть у навчальному центрі, який згідно з 

«Положенням про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу» 

(затверджено 19.12.2013) є державним професійно-технічним навчальним закладом другого 

атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію потреб засуджених у професійно-технічній 

освіті, оволодінні робітничими професіями відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, 

стану здоров’я, а також їх перепідготовці та підвищенні кваліфікації. Головним завданням 

навчального центру є формування у засуджених професійних умінь і навичок, необхідних 
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для виконання певної роботи чи групи робіт. Засновниками його є Міністерство освіти і 

науки України та Міністерство юстиції України. 

Слухачеві Центру, який закінчив повний курс первинної професійної підготовки та 

успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається 

диплом встановленого зразка. У документах слухачів про освіту не повинно бути будь-яких 

поміток про їх перебування в установі. Документи про професійно-технічну освіту 

зберігаються в особових справах засуджених і видаються їм особисто під підпис при 

звільненні. На період проходження кваліфікаційної атестації, у тому числі державної 

кваліфікаційної атестації, слухачі звільняються від роботи на строк, передбачений 

законодавством. Заробітна плата їм за цей період не нараховується, харчування надається 

безоплатно. 

Згідно зі статистичними даними Департаменту з питань виконання кримінальних 

покарань, станом на початок 2023 року в установах виконання покарань здобуття 

професійної освіти забезпечують 47 навчальних центрів та 1 професійно-технічне училище 

при Кременчуцькій виховній колонії. Мережа закладів професійної освіти складається з: 50 

навчальних центрів, 7 їх філій та 1 професійно-технічного училища.  

У зазначених професійно-технічних навчальних закладах засуджені здобувають 

робітничі професії відповідно до державних стандартів професійно-технічної освіти. Перелік 

професій, за якими проводиться навчання засуджених, орієнтований як на потреби власного 

виробництва установи виконання покарань, при якій функціонує професійно-технічний 

навчальний заклад, так і на робітничі професії, що є актуальними на ринку праці. 

Найбільшим попитом користуються професії: газоелектрозварювальник, слюсар, токар, 

швачка, сантехнік, слюсар з ремонту автомобілів, швачка. Для потреб професійно-технічного 

навчання засуджених в установах створена відповідна матеріально-технічна база, розроблені 

програми та плани навчання. 

Протягом 12 місяців  2022 року до установ виконання покарань прибуло 1571 

засуджених,  які не мали жодної професії. За результатами проходження навчання 5385 

засуджених завершили навчання і отримали професії, або  підвищили свою кваліфікацію, за 

результатами навчання їм видані документи (свідоцтва) по набуття професії.  

Таким чином, участь засуджених у програмі «Професія» дозволяє їм сформувати 

професійні компетентності, підвищити їх мотивацію до подальшого професійного навчання, 

надати можливість працювати за професією як в УВП, так і після звільнення. Основними 

заходами програми є участь засуджених у професійному (професійно-технічному) навчанні в 

навчальному центрі чи професійно-технічному училищі при установі. 
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Зміст освіти постійно реагує на зміни у суспільстві і його виклики. Якщо раніше 

динаміка змін була зі швидкістю одне нововведення на 50 років, то у сучасній освіті 

оновлення відбуваються кожні 7-10 років, останнім часом – щороку. Таким чином, наскільки 

педагоги будуть готові до інноваційних перетворень, настільки буде підвищуватися якість 

освіти. Виклики суспільства вимагають від освітніх закладів навчати та виховувати активну 

й творчу особистість, яка буде конкурентоспроможною, психологічно гнучкою, мобільною, 

готовою до інноваційних змін. 

Як відомо, в педагогічній площині активно реалізуються основи «Теорії поколінь», де 

обґрунтовується динаміка розвитку особистості в різні періоди розвитку суспільства. Це 

вимагає від педагогів постійно рухатися вперед, підвищуючи свою професійну майстерність. 

Тобто час вимагає вчителя нової формації, який не буде встановлювати свої правила, а зможе 

домовлятися; реалізовувати уміння роботи в команді, співпрацювати, взаємодіяти; чітко 

вмотивований на саморозвиток; такій, хто володіє методами використання комп’ютерних 

технологій, стійкий до стресів тощо. Враховуючи це, закладами освіти всіх рівнів слід дбати 

про організацію якісної освіти, зокрема особливе місце належить і фаховим педагогічним 

коледжам, де мають створюватися відповідні умови для якісного освітнього процесу. У 

стратегічних планах педагогічних коледжів передбачено підготувати такого фахівця, який 

буде здатний приймати нестандартні й креативні рішення, вчитися впродовж життя, 

знаходити нові шляхи самовдосконалення й мотивувати і навчати цьому своїх учнів. Головна 

мета сучасної освіти сформувати стійкі навички отримання знань впродовж життя.  

Як відомо, особистість формується і розвивається у діяльності. Завдяки використанню 

методів діяльнісного підходу [1] в освітньому процесі здобувач зможе розвинути ключові 

компетентності та універсальні навички, успішно виконувати соціальні ролі, працювати в 

команді й постійно самовдосконалюватися. Такий досвід забезпечить умови формування 

м’яких навичок у здобувача, що дозволить йому самореалізуватися у професійному й 

повсякденному житті. 

У Бериславському фаховому педагогічному коледжі імені В.Ф.Беньковського 

Херсонського державного університету робота педагогічного колективу спрямована на 

вироблення м’яких навичок сьогодні так необхідних вчителю початкових класів. Досвід 

показує, що ступінь сформованості м’яких навичок дозволяє випускнику відчувати себе 

більш впевнено у професійній діяльності, так як педагоги, так і здобувачі, вважають 

розвиненість універсальних навичок як показником професійності. Ми спираємось на 

визначення діяльнісного підходу в освіті як «спрямованість освітнього процесу на розвиток 

ключових компетентностей і наскрізних умінь особистості, застосування теоретичних знань 

на практиці, формування здібностей до самоосвіти і командної роботи, успішну інтеграцію в 

соціум і професійну самореалізацію» і можемо висунути припущення, що формування soft 

skills відбудеться в умовах створення ігрового інтерактивного середовища закладів перед 

вищої освіти. Цікавою для нас є думка Оксани Роми, яка розглядає діяльнісний підхід як  

переосмислення та зміна підходів педагогів від схеми «пояснив, закріпив, перевірив» до 

«відкритого завдання – запитання – роботи в команді – власного пошуку – обґрунтування 

власної думки – радості від процесу навчання і відповідальності за те, що я можу, хочу, буду, 
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знаю і вмію: «Саме тому діяльнісний підхід в освіті – це спосіб реалізації ідей та змісту 

Нової української школи» [2] Концепція Нової української школи характеризує середовище 

інтегрованого навчання, де діти можуть розвивати навички, які стануть їм у пригоді в 

реальному житті більше, ніж підручникова теорія. Такий підхід отримав назву діяльнісного, 

а його ідеї знайшли розвиток в основах Державного стандарту початкової освіти [2]. 

Практика засвідчує: застосування інтерактивних методів на навчальних заняттях 

зацікавлюють усіх здобувачів, а пізнавальна діяльність стає на таких заняттях провідною. 

Таким чином студенти залучаються до активної діяльності, розвивають навички слухати, 

поважати думку інших, самопрезентації, критичного мислення, спільного вирішення 

проблем, рефлексії, співпраці у різних групах. Педагоги чітко дотримуються алгоритму 

формування м’яких навичок. Наприклад, при первинному використанні інтерактивного 

методу здобувачі знайомляться з його змістом, завданням, метою, алгоритмом й отримують 

первинний досвід. Надалі виконання методу доводяться до автоматизму і розвиваються інші 

особистісні навички, які необхідні для швидкого і якісного його виконання. Викладачі вчать 

студентів ставити відкриті запитання й завдання, не давати готових рішень, залучати усіх до 

співпраці, віддавати ініціативу виконавцям, пробувати знову і знову. 

Студенти отримують досвід, вивчають особливості організації такої роботи і потім 

цей досвід застосовують у своїх заняттях з дітьми під час педагогічної практики: вони 

вчаться взаємодіяти з представниками іншого покоління, враховують особливості 

сприйняття і мислення учнів, ставлять запитання й відповідати на них, розрізняють емоції, 

виявляють гнучкість і креативність у доборі методів, впливають на пізнавальну сферу. 

Студенти, які мають високі академічні показники легко справляються із завданнями 

практики, знаходять емоційний й педагогічний підхід до учнів. Студенти з більш низьким 

рівнем мають труднощі у підготовці до педагогічної практики, але під час проведення 

пробних занять демонструють відповідний рівень педагогічної майстерності. Це є 

результатом участі здобувачів у різних інтерактивах, заходах, де маленькими кроками 

формується вміння виступати перед аудиторією, керувати емоціями, формуються алгоритми 

дій і поведінки.  

Ще одним майданчиком формування м’яких навичок є робота у студентському 

самоврядуванні. Тут студенти мають можливість виконувати різні соціальні ролі, 

комунікувати на різних рівнях, виконувати творчі та пошукові проєкти. Як правило, до 

студентської ради делегують представників від груп, які мають високі академічні показники, 

навички самоорганізації. Але є і таки, хто менш успішні, але вони мають високі навички 

роботи в команді, відповідальні або успішні в одному із напрямків діяльності студентської 

ради.  Здобувачі, які працювали у студентській раді мають більш вираженні соціальні 

навички, легко адаптуються до нових викликів, виявляють гнучкість, мають більший 

результат під час педагогічної практики й під час працевлаштування, мають авторитет серед 

студентів та викладачів. 

Частину студентського життя займають виховні заходи й підготовка до них. Тут на 

куратора покладається відповідальність у виробленні навичок самоорганізації, розподіленні 

завдань, роботи в команді, навичок тайм-менеджменту, розвитку емоційного інтелекту й 

неконфліктної комунікації. Участь здобувачів у виховних заходах сприяє особистісному 

розвитку, самореалізації та самопрезентації, формує впевненість, розвиває комунікативні 

навички, сприяє розвитку педагогічної майстерності. Нажаль, через вірусну інфекцію і 

військові дії студенти мають менше ресурсів задля можливості презентувати себе на 

позакласних заходах перед студентським і викладацьким колективом, все перейшло у 

дистанційний формат і значно ускладнило умови для розвитку універсальних навичок.  

Слід звернути увагу на те, що в переліку вибіркових дисциплін у коледжі 

запропонована дисципліна «Розвиток м’яких навичок здобувачів», основними завданнями 

якої є: спонукання здобувачів на більш якісне засвоєння загальних компетентностей; 

усвідомлення необхідності розвитку навичок soft skills протягом усього життя; сприяння 

формуванню основних навичок 21 століття («soft skills»): саморозвитку, самопрезентації, 
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ефективної комунікації, уникнення конфліктів, розвитку емоційного інтелекту, гнучкості та 

адаптивності, критичного мислення, лідерських якостей, креативності, спілкування, 

співробітництва, медіаграмотності, які сприятимуть ефективній роботі з людьми та різними 

сучасними джерелами інформації; озброїти новітніми методами та інструментами 

формування м’яких навичок для майбутньої педагогічної діяльності; сприяти саморозвитку, 

самоосвіті кожної особистості; сприяти набуттю досвіду навчання у співпраці та кооперації з 

іншими [3]. Практика засвідчує, що більшість здобувачів вмотивовані на розвиток м’яких 

навичок, що під час навчання отримують інструменти їх формування. Також слід зазначити, 

що 69% здобувачів, які обрали вибіркову дисципліну «Розвиток м’яких навичок здобувачів», 

підвищили свій рівень успішності на дисциплінах обов’язкового рівня.  

Нажаль, деякі навички в умовах воєнного стану не розвиваються або не є системними 

[4], такі як комунікація, самопрезентація. Зараз здобувачі мають менше можливостей 

продемонструвати свою інтерактивність й впливати на інших людей через обмеження 

спілкування лише через засоби Інтернет. 

Однак слід констатувати, що залучаючи здобувачів для активної пізнавальної 

діяльності, викладачі застосовують низку прийомів розвитку особистісних, професійних 

навичок кожного здобувача, враховуються їхні життєві цінності. Таким чином відбуваються 

зміни в структурі особистості, змінюються види і форми діяльності. Адже саме через 

діяльнісні методи відкривається шлях до самовираження, вміння висловлювати та розуміти 

емоції, розвивати волю, долати труднощі, комунікативні навички, прагнення до лідерства 

тощо. Це забезпечує умови формування м’яких навичок у здобувача у різних навчальних і 

життєвих обставинах. Порівнюючи показники сформованості м’яких навичок у студентів на 

першому й випускному курсах, можна побачити значущі зміни в їх особистісному розвитку. 

Приймаючи активну позицію як суб’єктів навчання, здобувачі поступово 

накопичують досвід професійної практики і усвідомлюють свою перевагу у майбутній 

професійній діяльності. 
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Минуле ХХ століття, що іменувалося століттям атома, космосу та комп'ютера, - це 

століття трансформацій, через які життя в цілому та технічна діяльність, зокрема, набули 

відмінні риси. Якщо донедавна і людина і світ мінялися повільно, то нині маємо прискорення 

ритму життя, динамізацію соціальних процесів. Це по-перше. Другою рисою виступає 

неоднозначність критеріїв соціального прогресу взагалі та шляхів розвитку соціуму зокрема 

(історичний песимізм, ідеї «кінця історії» – Ф. Фукуяма), виявлення недосяжності соціальної 

гармонії. По-третє, це зниження інтересу до знань та їхньої престижності. Зросли масовість і 

доступність знань, зворотний бік яких – їхня девальвація. Знання та освіта перетворилися на 

послугу, товар: «сплатив контракт за навчання – одержав документ про нього». 

Звідси випливає четверта риса – більша складність і суперечливість світу навколо 

людини, ніж раніше: показники екологічної кризи великі, соціальна конфліктність вища і 

зброя масової поразки – витонченіша, масштабніша, ніж раніше. Ще однією проблемою, по-

п'яте, є втрата сенсу життя як відмінна риса ХХ-ХХІ ст. Не випадково серед показників 

кризовості соціуму для визначення порогових значень соціальної дезорганізації є такий, як 

кількість суїцидів на 100 тисяч осіб населення. 

В ХХ ст. А. Швейцер писав, що змінився весь спосіб життя. Протягом двох-трьох 

поколінь багато індивідів живе лише як робоча сила, а не як люди. Під впливом масової 

культури, виробництва та реклами (Х. Ортега-і-Гассет «Повстання мас»), це по-шосте, люди 

втрачають індивідуальність, стаючи товаром (Е. Фромм: фетишизуються товари як продукти 

рук людських, і сама людина у полі вартісних відносин нагадує товар), «одномірною 

людиною» (Г. Маркузе). Наявна й сьома риса - духовне збіднення індивідуальності, згасання 

її духовності під тиском технізації соціуму, зростання безликого природничо-наукового 

знання, політизації суспільного життя та тенденції до тоталітаризму. Останні результувались 

у безпрецедентному процесі сучасності – обнулінні сталості загальнопланетарного соціуму, 

ініційованого верхівкою світового капіталістичного класу, які автор дослідила у праці [3]. 

На такому підґрунті ряд мислителів ХХ ст. зафіксували проблему: чи може людина 

змінюватися так швидко як світ людини, залишаючись при цьому людиною? Відповідь 

багато в чому міститься у системі освіти та світогляду. Щоб успішно жити і функціонувати у 

світі з вищеописаними характеристиками, людині треба мати стійке ядро особистості - 

розвинений світогляд, соціальні та моральні переконання. Система світогляду озброює 

людей знаннями, за допомогою яких вони створюють картину світу, самовизначаються і 

живуть у ньому, впливають на його і свій розвиток. Світогляд – це узагальнена система 

поглядів людини на світ, на місце навколишніх явищ і на своє місце у світі, розуміння 

людиною сенсу її життя та діяльності; це не відбиток світу таким, яким він є, а відображення 

його з погляду потреб і інтересів людини, тобто, з позицій належного, ідеалу. Компонентами 

у світогляді є: 1) основні життєві позиції та настанови людей, 2) їх переконання (зворотнім 

боком виступають сумніви), 3) ідеали – вирішальні життєві цілі, 4) принципи пізнання та 

діяльності та 5) ціннісні орієнтації (добро - зло та ін.), які вінчають будівлю світогляду. 

Суб'єктом (автором, творцем) та носієм світогляду виступає індивід, особистість; 

соціальні групи, класи; суспільство в цілому. За ступенем зрілості розрізняють два види 

світогляду: 1) буденно-практичний або життєвий, звичайний. Він не виявлений для самого 
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носія, суперечливий, непослідовний та найбільш уразливий, і зазнає руйнування названими 

вище рисами сучасності. 2) Другий вид світогляду – теоретичний, це вищий рівень. Він 

розкриває закономірності та глибинні зв'язки явищ, застосовує ємні узагальнення – категорії. 

Його імунітет до небезпечного впливу’ сучасних процесів більший за рахунок 

раціональності, науковості, передбачення та, в результаті, можливості оптимальної дії.  

В останньому підкреслимо вагомість філософського ядра як особливого щабля 

людського мислення та ставлення до світу та себе. Адже, по-перше, якщо стрижнем релігії є 

віра – особливий активний емоційно-психологічний стан, у якому будь-яка інформація чи 

цінності просто приймаються без емпіричних і раціональних доказів, то для філософії  

характерна критичність. Вона починає з того, що ставить під сумнів, але не заради 

руйнування об'єкта дослідження, а в ім'я перевірки наявних відомостей. Стрижень філософії 

– розум, у філософії головне – розуміти. Цю її особливість виділяли автори різних часів та 

народів. В.І. Вернадський писав: «Філософія завжди заснована на розумі», «роздум і 

поглиблене проникнення в апарат роздумів – розум, неминуче входить у філософську 

роботу. Для філософії розум є верховний суддя: закони розуму визначають її судження» [1, с. 

61, 73] (тут і далі переклад цитованих першоджерел українською мовою мій. – О.П.).  

По-друге, філософія торкається фундаментальних «наскрізних» питання суто 

людського ставлення до себе та світу в цілому: «Як влаштований світ? Яке місце людини у 

ньому? Яким чином людина і світ взаємодіють? Як вирішується проблема устрою буття, що 

первинне: духовний або матеріальний початок?» І якщо вузькопрофільні навички та знання є 

прерогативою фахівців певних професій, то фундаментальні світоглядні проблеми 

вирішуються індивідуально - кожною особистістю, уникнути їх вирішення, сховатися в 

кущах чи віддати на відкуп «швидким аналітикам» принципово неможливо. Не дарма А. 

Швейцер підкреслював: «Для суспільства, як і для індивіда, життя без світогляду є 

патологічним порушенням вищого почуття орієнтування» [6, с. 82] 

Стосовно інших наук філософія має певні відмінності. Це ціннісна наука – кличе 

суспільство, людину, особистість. Математика чи фізика нейтральні, там немає того, що таке 

добре чи що таке погано, плюс і мінус не виражають симпатій та антипатій. Природничі 

науки досліджують зрізи та фрагменти світу як би взятого самого по собі. Крім цього, 

філософія – методологічна наука: розробляє методи, спільні всім наукам. 

Далі, вона дає загальне уявлення про світ, націлена на сутність предметів та явищ, 

вирішує вічні проблеми: проблема людини, сенсу життя, свободи, можливості пізнання світу 

тощо. Ці проблеми «вічні» у тому сенсі, що вони завжди зберігають своє значення: у кожну 

епоху постановка цих проблем є не просто традицію, а й виявленням нової перспективи. 

Вічність проблем філософії не дорівнює їх принциповій нерозв'язності. Вони розв’язувані, 

але тільки для кожного етапу розвитку суспільства і науки, та й залежно від здібностей самих 

індивідів. Вічність їх означає, що вони самі загальні та граничні – для буття людини, для її 

спільної програми діяльності, для всієї людської культури: вони охоплюють світ загалом, 

життя людини і ставлення людини до світу загалом. Більш широких проблем, ніж у 

світогляді (за їх значимістю для діяльності), немає. Поняття матерії, простору, часу, руху, 

причини, можливості, потреби, – граничні через те, що перебувають у підставах будь-якого 

роду людської діяльності. Наприклад, навряд чи можна виявити рід діяльності, який не 

викликався б певного характеру причинами, не протікав у певних просторово-часових 

умовах і т. д. Але як граничні, категорії причинності, простору, часу та інші не 

усвідомлюються в жодному зі спеціальних видів діяльності. Тож, філософія, може й, не дає 

нам вічності, але допомагає осмислити це життя, знайти його сенс і зміцнити свій дух. 

Звідси видно, що світоглядні орієнтації сучасної людини, культурної, освіченої мають 

включати наступні складові. По-перше, розвинену філософську культуру особистості, яка є 

мірою і характером освоєння філософських знань: ступінь оволодіння навичками 

філософського осмислення дійсності, причому не просто як «інструмент», а наповнений 

справді гуманістичними пріоритетами/ глибоким етичним змістом. Філософія піднімається 

вище життя і практики заради того, щоб усвідомити, спрямувати та організувати це саме 
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життя. Вираз «не можна втекти від долі», що існує в масовій свідомості, насправді означає, 

що не можна уникнути неминучих наслідків своїх дій. І в цьому плані філософія звернена 

саме до долі, і не лише особистості, а історичної долі людства. 

Друга складова - це високий професіоналізм, стрижнем якого є якості 1) самостійність 

та 2) творчість / креативність. Перша якість передбачає постійну особисту ініціативу та 

соціальну відповідальність, які взаємопов'язані та розвивають одна одну. Формується ж 

самостійна особистість і та, що створює, тільки в процесі самостійної творчої діяльності, 

побудованої на основі самоврядування. Не обсяг отриманих в освіти знань, а особистісні 

якості фахівців та професійні навички виходять на перший план: здатність до самостійної 

праці, до безперервного підвищення своєї професійної кваліфікації, самовдосконалення 

особистості. Креативністю ми називаємо здатність засвоювати та переробляти нову 

інформацію та створювати принципово нові, своєрідні продукти як матеріального, так і 

духовного плану, не тільки будучи молодою людиною, а й у зрілому віці (тоді як старші 

покоління минулих століть обійшлися б старим багажем).  

Важливою складовою сучасного світогляду, вважаємо, є гуманізм: у широкому сенсі 

це соціально-політично-культурна орієнтація на людину й людську особистість як вищу 

цінність, відстоювання їх творчої самостійності, гідності, права на земні радості й щастя. За 

М. Поповичем, «реалізація принципів гуманізму на практиці … вимагала … знайти вірне 

співвідношення між свободою і відповідальністю, людською солідарністю і суверенністю 

індивіда, етикою справедливості і повагою до приватної власності». [4, с. 270].  

Наступна складова світогляду – це органічне поєднання патріотизму та діалогічності 

(культури спілкування, ерудиції), які працюють проти ізоляції та відокремленості на 

оптимальну інтеграцію України до світової спільноти. Патріотизм формується на основі 

національної самосвідомості як «почуття та самоусвідомлення духовної єдності свого народу 

і до того ж саме його культурної своєрідності – його звичаїв, традицій, вірувань» [5, с. 579]. 

Національна самосвідомість сприяє згуртуванню нації, її історичному розвитку у 

суцвітті інших націй. У ході освіти та виховання молоді слід приділяти особливу увагу 

виробленню у нею смаків до національного мистецтва, шанобливості до національних 

звичаїв та вдач, традицій, формування почуття гордості героями своєї історії. Патріотизм 

треба відрізняти від національного егоїзму, який у гіпертрофованій формі обертається 

націонал-шовінізмом – національною зарозумілістю, позицією національної переваги та 

національною надвиключністю. Це небезпечне звеличення власної нації над усіма іншими, 

що ґрунтується не на дійсних її перевагах та культурних її успіхах, а на сліпоті по 

відношенню до власних недоліків. Жодна нація у світі не має права на таку самооцінку, не 

повинна впиватися своєю нібито обраністю та привілейованістю. 

Кожен народ в певному історичному стані має визначені історичні обов'язки перед 

собою і людством. І кожна людина може і має відчувати патріотичні почуття. Дійсно ж 

повноцінним національне життя стає лише у взаємодії, у діалозі та співпраці з іншими 

націями, коли етнос доростає до наднаціональних інтересів і різцем Свободи виводить свої 

письмена на скрижалях всесвітньої історії. Заклик до інтеграції не є вихвалянням принад 

уніформізму та однаковості. Навпаки, саме в обстановці визнання сутнісної рівності та 

цінності всіх людей незалежно від етносів, які їх виховали, ще більше розквітне їхня 

різноманітність, яка вже не затьмарюється прагненням довести, що «наша поведінка єдина 

правильна, тому що вона – наша». Повага національних особливостей інших людей і увага 

до культурного коріння дозволить нам передбачити і прорахувати те, як вони будуть 

реагувати на наші пропозиції, ми зможемо певною мірою передбачати їхнє ставлення до нас, 

звести до мінімуму неприємні сюрпризи (культурний шок) та подолати труднощі у 

спілкуванні з представниками інших країн. Світогляд наших сучасників неспроможний 

увібрати у собі абсолютно все, але здатність врахувати картину світу іноземного партнера 

допоможе встановити порозуміння при відмінності ментальностей [див. 2, с. 21, 49]. 
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Для розвитку діагностувальної компетентності майбутніх докторів філософії в процесі 

їх освітньо-наукової підготовки слід виокремити й обґрунтувати низку педагогічних умов, 

які сприятимуть її розвитку. Водночас слід наголошувати, що поняття «умова» у тлумачному 

словнику сучасної української мови трактується як «необхідна обставина, що уможливлює 

здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь; фактор, рушійна сила 

будь-якого процесу, явища» [1, 1526].  

Зокрема науковці слушно підкреслюють той факт, що саме успішна підготовка 

майбутніх фахівців закономірно залежить від умов, в яких вона проходить. Аналіз та 

узагальнення результатів їх досліджень [2; 4; 5; 6; 8; 7 та ін.] показує, що формування, 

розвиток і вдосконалення педагогічної компетентності викладачів, з огляду на концепцію 

освіти особи впродовж життя, спрямоване на формування, розвиток і вдосконалення їхніх 

професійних і фахових знань, умінь, навичок, теоретичних і практичних здатностей, 

професійно важливих якостей, набуття інноваційного практичного досвіду педагогічної 

діяльності як її творчого суб’єкта. 

Більшість науковців вважають, що педагогічні умови є одним із компонентів 

педагогічної системи, який містить сукупність ймовірних можливостей як освітнього, так і 

матеріально-просторового середовища, що може впливати на різні її аспекти та, наприклад, 

забезпечувати її ефективне функціонування та подальший розвиток. 

Узагальнення наукових підходів дає можливість наголошувати, що педагогічні умови 

забезпечують цілісність навчання та виховання в інформаційно-освітньому середовищі 

навчального закладу відповідно до вимог суспільства та запитів сучасного ринку праці, 

сприяють формуванню та розвитку фахівця та створюють сприятливі можливості для 

виявлення його здібностей, враховування потреб і формування професійно важливих 

якостей, тобто найголовніше – формування професійної компетентності.  

У своїй науковій роботі саме такий науковий підхід будемо вважати досить 

обґрунтованим і будемо орієнтуватися на таке їх розуміння та зробимо декілька висновків. 

Перший висновок: більшість визначень педагогічних умов достатньо повно відображає їх 

зміст у межах конкретного педагогічного дослідження, але їм бракує методологічності – 

системності, контекстності. Наприклад, В. Мельник слушно рекомендує у процесі 

обґрунтування педагогічних умов «…дотримуватися принципів методологічності, 

системності, діяльнісної, суб’єктної та фахової спрямованості» [3, 155].  

Другий – не всі дослідники до наукового обґрунтування цих педагогічних умов  

відповідально ставляться. Наприклад, є такі умови, які свідомо штучно створюються 

науковцями у своїх педагогічних дослідженнях і реалізація яких в силу насамперед 

об’єктивних обставин не забезпечує найбільш успішне вирішення поставлених 

дослідницьких завдань. Проте зауважимо, що їх не можна зводити лише до зовнішніх 

обставин, до обстановки, сукупності об’єктів, що впливають, реалізація яких, практично, в 

силу як суб’єктивних, так і об’єктивних обставин не можлива. Водночас слід мати на увазі у 

будь-якому випадку будь-яке досліджуване явище, наприклад, формування, розвиток і 

вдосконалення фахівця в педагогічному процесі відбувається та являє собою єдність 
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суб’єктивного й об’єктивного, внутрішніх і зовнішніх чинників, сутності та явища, змісту і 

форми. У зв’язку з цим слід обґрунтовувати ті педагогічні умови, які можуть ці процеси 

суттєво покращити, заповнювати певні прогалини, вдосконалювати ці процеси, тобто 

необхідно в єдності та в системі обґрунтовувати додаткові як об’єктивні, так і суб’єктивні 

сприятливі організаційні та педагогічні умови вирішення певних педагогічних завдань згідно 

зі метою конкретного наукового дослідження. Для уникнення суб’єктивізму їх доцільно 

визначати за допомогою експертного опитування.  

Третій – педагогічні умови мають охоплювати як організаційні, так і педагогічні та 

психологічні аспекти формування та розвитку певного педагогічного феномену згідно з 

метою конкретного наукового дослідження.  

Отже, з урахуванням вищевикладених висновків під педагогічними умовами 

розвитку діагностувальної компетентності майбутніх докторів філософії в процесі їх 

освітньо-наукової підготовки будемо розуміти комплекс спеціально створених чинників 

впливу на зовнішні та внутрішні обставини процесу їх діагностувального розвитку як 

майбутніх науково-педагогічних працівників у системі військової освіти та суб’єктів 

діагностувальної діяльності, тобто це їх цілеспрямована освітньо-наукова підготовка до 

реалізації діагностувальної функції як суб’єкта науково-педагогічної діяльності в ВВНЗ.  

Для розвитку діагностувальної компетентності у майбутніх докторів філософії 

вважаємо доцільним систему їх освітньо-наукової підготовки доповнити певними 

педагогічними умовами, що дадуть смогу для цілеспрямованого, контекстного та системного 

її розвитку. 

Відтак, саме мінімально необхідними педагогічними умовами мають бути такі: 

- розвиток цінностей діагностувальної діяльності у майбутніх докторів філософії та 

цілеспрямоване їх мотивування до вдосконалення своєї діагностувальної компетентності в 

процесі освітньо-наукової підготовки; 

- педагогічне моделювання розвитку діагностувальної компетентності у майбутніх 

докторів філософії в процесі освітньо-наукової підготовки в ВВНЗ; 

- розроблення авторської методики розвитку діагностувальної компетентності у 

майбутніх докторів філософії в процесі освітньо-наукової підготовки, яку реалізовувати за 

допомогою спецкурсу «Діагностувальна компетентність майбутніх докторів філософії та її 

розвиток». 

Отже, обґрунтовані педагогічні умови розвитку діагностувальної компетентності 

майбутніх докторів філософії в процесі їх освітньо-наукової підготовки як комплекс 

спеціально створених чинників впливу на зовнішні та внутрішні обставини процесу їх 

діагностувального розвитку як майбутніх науково-педагогічних працівників у системі 

військової освіти та суб’єктів діагностувальної діяльності. 
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Актуальність проблеми. Обробіток ґрунту є базисом і важливою складовою будь-

якої технології вирощування польових культур. Він спрямований на підвищення родючості 

ґрунту і забезпечення стабільних врожаїв високої якості [1, 2]. У Західному Лісостепу 

України оранка традиційно була найпоширенішим способом обробітку ґрунту, хоча під 

зернові культури після зернобобових і просапних попередників її рекомендувалося 

замінювати поверхневим обробітком ґрунту [3, 4, 5]. 

Особливістю теперішнього землеробства є використання на удобрення більшої 

частини побічної  рослинницької продукції, що крім покращення властивостей ґрунтів на 

фоні високих доз мінеральних добрив компенсаційного азоту може призвести до істотного 

підкислення та дегуміфікації малобуферних ґрунтів [6, 7, 8, 9]. 

Також в процесі мінералізації біомаси в ґрунті можуть накопичуватись токсичні для 

рослин сполуки, що призводить до зниження врожайності [10, 11].  

Досліджень, які б дозволили здійснити порівняльну оцінку впливу мінімалізації 

обробітку ґрунту з використанням на удобрення побічної  рослинницької продукції культур 

сівозміни на врожайність пшениці озимої в зоні Західного Лісостепу проведено недостатньо. 

Метою досліджень було встановлення впливу способів обробітку ґрунту та побічної 

продукції на врожайність пшениці озимої. 

Результати досліджень.  Отримані експериментальні дані засвідчили, що пшениця 

озима суттєво реагує як на обробітки ґрунту, так і на зароблення в ґрунт побічної продукції 

культур  сівозміни  (табл. 1). Заміна  оранки  на  дискування  з  одночасним зменшенням 

глибини обробітку супроводжувалась зниженням врожайності у всіх ротаціях сівозміни. В 

середньому за три ротації за відчуження побічної продукції заміна оранки дискуванням на 

10-12 см та 6-8 см обумовила зниження врожайності зерна з 6,57 т/га до відповідно 6,15 і 

5,16 т/га, або на 6,7 і 21,5 відсотка.  За використання побічної продукції на удобрення 

врожайність за дискування знизилась відповідно на 6,7,і 20,7 відсотка. 

 

Таблиця 1. Урожайність озимої пшениці залежно від обробітків ґрунту і використання 

побічної продукції, т/га 

 

Спосіб 

обробітку ґрунту 

(фактор А) 

Спосіб використання побічної 

продукції (фактор В) 

Ротації сівозміни 

Середнє 

за три 

ротації 

І  

(2009-

2011 

рр.) 

ІІ 

(2013-

2015 

рр.) 

ІІІ 

(2017-

2019 

рр.) 

Оранка на 20–22 см 
відчуження 6,52 6,87 6,33 6,57 

на добриво 6,35 7,07 6,75 6,72 
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Дискування на 10–12 см 
відчуження 6,27 6,06 6,11 6,15 

на добриво 6,04 6,32 6,46 6,27 

Дискування на 6–8 см 
відчуження 4,59 6,15 4,75 5,16 

на добриво 5,27 5,58 5,13 5,33 

НІР05 фактор А  0,20 0,17 0,13 0,17 

          фактор В  0,20 0,16 0,16 0,17 

          взаємодії АВ  0,28 0,30 0,24 0,27 

 

Ефективність застосування на удобрення побічної вегетативної маси змінювалась в 

міру проходження ротацій сівозміни. У першій ротації за всіх способів обробітку ґрунту 

зароблення в ґрунт побічної продукції у поєднанні з компенсаційним азотом в дозі N10 на 1 т 

призвело до зниження врожайності пшениці озимої. За оранки на 20-22 см, дискування на 10-

12 см і 6-8 см вона зменшилась порівняно з варіантами без внесення побічної продукції 

відповідно на 2,6; 3,7 та 7,0 відсотка. У другій і третій ротаціях сівозміни  у варіанті з 

оранкою  побічна продукція сприяла підвищенню врожайності на 2,9 і 6,6 відсотка, а за 

дискування на 10-12 см відповідно на 4,3 і 5,7 відсотка. На відміну від названих варіантів за 

дискування на 6-8 см зниження врожайності від заробки в ґрунт побічної продукції 

відзначалось і у другій ротації, але у третій вона зумовила зростання врожайності на 8,0 

відсотків. Підвищення ефективності побічної продукції культур сівозміни в часі імовірно 

пов’язане насамперед з поступовою активацією мікробіологічних процесів в ґрунті та 

пришвидшенням їх мінералізації, що сприяло надходженню в ґрунт додаткової кількості 

елементів живлення. Крім того, зменшення високої забур’яненості посівів пшениці озимої в 

міру проходження ротацій сівозміни у варіантах з використанням на удобрення побічної 

продукції також позитивно вплинуло на величину врожаю. 

Висновки. В середньому за три ротації сівозміни за відчуження побічної продукції 

заміна оранки дискуванням на 10-12 і 6-8 см обумовила зниження врожайності зерна з 6,57 

до відповідно 6,15 і 5,16 т/га. За використання побічної продукції на удобрення врожайність 

пшениці озимої зменшилась з 6,72 до відповідно 6,27 і 5,33 т/га. Побічна продукція 

попередників у першій ротації обумовила зниження врожайності на 2,6  - 7,0 відсотка, а у 

другій і третій ротаціях відмічалося її зростання на 2,9 – 8,0 відсотка. 
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Аналіз у системі управління діяльності суб’єктом господарювання посідає важливе 

місце, оскільки за його результатами керівництво визначає стратегію та напрями діяльності у 

конкурентному середовищі. Управління підприємством є складним процесом, який 

передбачає формування рішень, пов’язаних з функціонуванням і розвитком суб’єкта 

господарювання. В сучасних наукових дослідженнях і публікаціях багато уваги приділяється 

питанням актуалізації використання в практиці суб’єктів господарювання аналітичного 

інструментарію для потреб управління [1, 2, 3, 4]. Така об’єктивна потреба є не лише 

наслідком зростання інформаційних запитів, але й пов’язана з тим, що лише на основі 

аналізу показників діяльності можна виробити дійсно реальні та дієві рішення щодо 

провадження бізнесу. Для того, щоб ці рішення буди об’єктивними, реальними й 

результативними, вони мають прийматися на основі проведених аналітичних досліджень і 

розрахунків. Основним джерелом отримання інформаційних даних щодо діяльності суб’єкта 

господарювання виступає аналіз, який проводиться на усіх рівнях управління.  Слід 

відмітити, що у процесі проведення комплексного аналізу важливим є врахування мети його 

проведення та проблеми, яка має бути вирішена за результатами отриманих даних. 

Особливої уваги у зв’язку з цим заслуговує питання специфіки діяльності, а також 

формування  еталону моделі, яка має відповідати засадам ефективності та результативності. 

В такому випадку, як правило за еталон вибирають показники діяльності однотипного 

підприємства, яке є лідером на ринку та проводять відповідне порівняння з метою 

визначення слабких місць і визначення можливостей покращення діяльності суб’єкта оцінки.  

Невід’ємним елементом у процесі проведення аналітичної оцінки діяльності виступає 

її методика й техніка. Як показує практика, методичне забезпечення – важлива складова 

формування засад ефективної діяльності суб’єкта господарювання. З огляду на це варто 

визнати, що використання медичного забезпечення, яке є адаптоване відповідно до 

специфіки діяльності підприємства та максимально враховує можливі ризикові ситуації, має  

виняткове значення для досягнення збалансованості, ефективності й стабільності 

господарювання. Тому, необхідно умовою ефективного функціонування системи управління 

є розроблення такого методичного забезпечення, або, іншими словами, його моделювання.  

Така модель повинна передбачати комплекс методик управління (в тому числі у 

випадку виникнення ризикових ситуацій), що дозволять скоригувати управлінські процеси 

відповідно до цілі та стратегії розвитку підприємства. Власне саме через існуючі ризики 

суб’єкти господарювання відчувають фінансову напругу й втрачають стабільність, оскільки 

піддаються відповідному негативному впливу. Ризики можуть виникати як у внутрішньому, 

так і в зовнішньому середовищі підприємства. В такому випадку важливим є розроблення 

сценаріїв їх усунення. Усунення зовнішніх ризиків досить проблематичне, тому керівництво 

підприємства повинно розробляти методи адаптації діяльності до нових умов, формувати 

упереджувальні умови й заходи.  Натомість внутрішнє середовище діяльності підприємства є 

більш кероване з боку системи управління й, відповідно, методичне забезпечення повинно 

передбачати шляхи усунення внутрішніх ризикових ситуацій. При цьому, інструментом 

методичного забезпечення процесу управління діяльності суб’єкта господарювання виступає 

рівень кваліфікації персоналу та техніко-програмне забезпечення процесів підприємства.  
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При проведенні аналітичної роботи на підприємстві, окрім цього, важливо правильно 

ідентифікувати завдання, адже лише таким чином можна більш досконало та цілеспрямовано 

обрати аналітичні показники та виявити так звані «вузькі місця» в діяльності. Серед таких 

завдань чільне місце займає проведення оцінки діючої системи управління підприємства, 

визначення причин невідповідності щодо встановлених норм діяльності, пошук шляхів  

ефективної адаптації передового досвіду в діяльність  суб’єкта господарювання, 

встановлення відповідності між специфічними запитами користувачів інформації та 

особливостями управління тощо.  

Проведення аналізу передбачає проведення комплексу дій, щодо оцінки керованої 

підсистеми, організаційно-економічної і виробничої системи управління, техніко-

матеріального забезпечення процесу управління та рівня виникнення ризиків на різних 

рівнях управління.  У тотальному плані взаємозв’язок між вищенаведеними елементами 

формує уявлення про місце аналізу в системі управління загалом(рис.1). 

 
Рис.1. Місце аналізу в загальній систему управління підприємством 

 

Таким чином, процес аналізу в управлінні діяльністю підприємства являє собою 

визначену послідовність кроків, у процесі здійснення яких визначаються проблемні 

економічні зони та проводиться розроблення рішень щодо їх нейтралізації. В даному аспекті, 

аналіз уможливить удосконалення управління діяльністю через окреслення можливих 

оптимізаційних заходів, обґрунтування варіантів поліпшень, а також удосконалення системи 

планування, контролю і обліку.  

Отже, кінцевим результатом аналітичної роботи на підприємстві є розроблення 

системи управлінських рішень, які передбачатимуть досягнення кращого фінансового 

результату від діяльності.  
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Вступ. Збільшення об’єму інформації сприяє розвитку систем для її обробки. Зокрема 

вдосконалюються алгоритми та механізми пошуку та обробки інформації. В останні кілька 

років, одна з відомих компаній, яка називається OpenAI, зробила значний здобуток в сфері 

створення продукту з використанням штучного інтелекту, який має назву ChatGPT [1]. 

ChatGPT – це чат-бот із штучним інтелектом, який базується на нейромережі GPT-3, 

яка була презентована в 2020 році, але була в закритому бета-тестуванні та 

доопрацьовувалась. На початку лютого 2023 року аудиторія активних користувачів ChatGPT 

досягла більше 10 млн осіб. [1] 

Таким чином, активне зростання користувачів даного боту викликає необхідність 

аналізу доцільності та правильності його використання в науці. Зокрема, при обробці 

результатів, при пошуку та написанні наукових матеріалів, та в інших наукових задачах. 

 

Аналіз ChatGPT. GPT означає Generative Pre-trained Transformer. Тобто нейронна 

мережа з генеративною моделлю даних, що використовує архітектуру “трансформер”. Під 

штучним інтелектом в даному випадку розуміється нейронна мережа, алгоритм якої працює 

використовуючи ті самі принципи, що й мозок людини. ChatGPT використовує модель 

обробки природної мови, яка дозволяє добре розуміти зміст написаного і самому писати 

тексти та робити інші дії так, як це робила б людина. Архітектура "трансформер" означає, що 

нейронна мережа обробляє дані непослідовно. Така архітектура та методи навчання 

нейронних мереж не є щось нове, просто в OpenAI зуміли вирішити завдання найкраще. На 

даний момент ChatGPT є  найбільш відомим та використовуваним ботом зі штучним 

інтелектом. [1] 

В результаті проведеного аналізу, наведемо переваги технології ChatGPT: 

1. Проста взаємодія. Для отримання відповідей від ChatGPT на свій запит не потрібно 

використовувати якусь систему команд. Потрібно просто написати питання, яке цікавить 

користувача. [2] 

2. Використання діалогу як методу взаємодії. Контекстне наслідування дозволяє 

краще розкривати тему “розмови”. Причому бот акцентуватиме увагу саме на тих моментах, 

які цікавлять користувача. [2] 

3. Універсальність. При тренуванні ChatGPT було використано велику кількість 

текстів, завдяки чому практично немає обмежень за тематиками. Користувач може вести 

діалог з ботом на різноманітні теми. [3] 

4. Наявність творчого потенціалу. На відмінну від голосових помічників, ChatGPT 

здатний креативити, що якісно відрізняє його від Siri або Google-асистента. [3] 

5. Навчання боту постійно продовжується. ChatGPT вдосконалюється з кожним днем, 

що дозволяє йому краще взаємодіяти з користувачем. [1] 

6. На даний момент, ChatGPT є безкоштовним. Це сприяє тому, що користувачі 

допомагають нейромережі тренуватися. Але компанія OpenAI вже починає вводити платні 

підписки, тому варто бути готовим до перетворення ChatGPT на комерційний продукт. [3] 

В результаті проведеного аналізу, було встановлено, що технологія ChatGPT також 

має недоліки. Однією з найбільших проблем є створення шкідливого програмного 

забезпечення. Були заявлені випадки створення поліморфних вірусів, які змінюють власний 

код таким чином, щоб їх було складно виявити антивірусними програмами. Експеримент 
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створення поліморфного вірусу за допомогою ChatGPT виявився успішним. Створений вірус 

не лише не виявлявся існуючими антивірусами, але й не залишав слідів у пам'яті. Для того, 

щоб змусити ChatGPT зробити такий вірус, людині не потрібно бути фахівцем з безпеки або 

програмістом. Дослідники, які проводили цей експеримент, підсумували, що за допомогою 

ChatGPT можна зробити кібератаки менш трудомісткими і більш рентабельними. [4] 

Є і інші приклади недоліків ChatGPT. Наприклад, платформа для програмістів Stack 

Overflow, яка має щомісячну відвідуваність близько 250 мільйонів осіб, заборонила 

публікації відповідей згенерованих ChatGPT, оскільки, незважаючи на те, що бот вміє писати 

код, він часто помиляється, а модератори сайту не встигають перевіряти його відповіді. [5] 

Але, незважаючи на всі існуючі недоліки ChatGPT, розвиток ботів на основі 

нейромереж набирає все більшої активності. Зокрема, у компанії Google активізували роботи 

з нейромережі LaMDA і чат ботом Bard, які повинні стати «відповіддю ChatGPT» [6]. 

Компанія Microsoft, яка є одним із інвесторів OpenAI, збирається інвестувати додаткові 10 

мільярдів доларів та інтегрувати GPT-3 у свою пошукову систему Bing (яка зараз займає 

лише 3% ринку, тоді як Google — 91%). [1, 6] 

 

Висновки.  
На основі даних аналізу, можна зробити висновки що: 

1. На даному етапі використання ChatGPT для запитів наукового напрямку не є 

доцільним, оскільки дана версія боту має обмежений об’єм наукової інформації і, крім того, 

він використовує інформацію до 2020 року. 

2. Оскільки бот часто може давати недостовірні (хибні) дані у відповідях на наукові 

запити, це сприяє обмеженню використання його в науковій сфері. Але, наприклад, для 

формулювання первинних гіпотез він може бути  використаний, при умові подальшого 

перегляду науковцем отриманих даних та фільтруванням неприйнятних формулювань 

гіпотез. 

3. В задачах генерації складного програмного коду, ChatGPT в теперішній своїй версії 

не запропонує хорошого та безпечного рішення. Хоча, для синтезу простого коду на кілька 

стрічок, він може бути використаний. 

Отже, бот ChatGPT розвивається та вдосконалюється. Але навіть при всіх недоліках, 

його перспективи виглядають дуже багатообіцяючими. Звичайно, великої прямої допомоги 

науковцям він не запропонує. Але, враховуючи те, що головна прикладна сфера, де 

нейромережу збираються використовувати є пошукові системи, то науковці зможуть 

використовувати дану можливість при пошуку необхідної інформації. 
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Інфекційні респіраторні хвороби котів – загальна назва висококонтагіозних 

асоційованих інфекцій з гострим перебігом, що характеризуються катаральним запаленням 

слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, ротової порожнини та кон’юнктиви. 

Інфекційні респіраторні хвороби котів викликаються одним або декількома збудниками 

вірусної та (або) бактеріальної природи. [1,7] 

Інфекційні респіраторні хвороби котів широко поширені в різних країнах світу. 

Враховуючи, що вказані хвороби часто проявляються подібними клінічними ознаками 

(єдиним симптомокомплексом), велике значення надається виділенню та ідентифікації 

основного збудника хвороби для розробки відповідних заходів терапії і профілактики. 

Основним резервуаром інфекції є хворі коти або тварини реконвалесценти, у яких 

спостерігається тривале вірусоносійство або бактеріоносійство. [2,6]  

Лікування та профілактика інфекційних респіраторних хвороб у котів є 

індивідуальною та специфічною для кожного захворювання, але, як правило, респіраторні 

хвороби у котів часто мають перебіг у вигляді різноманітних асоціацій, і тому система 

лікарських та профілактичних заходів повинна бути комплексною з урахуванням можливих 

ускладнень, викликаних асоціацією різних збудників. [3,8] 

Дуже цікавим напрямком розвитку ветеринарної практики стало використання 

нетрадиційних методів лікування. Багато людей, для того щоби допомогти впоратися з 

хворобою своїм чотириногим друзям, доповнюють основне лікування такими методами, як 

лікування травами, акупунктура, гомеопатія тощо. [4,5] 

Якщо метою традиційної медицини є діагностика захворювання, його етіотропне 

лікування або профілактика, то нетрадиційна охоплює й такі фактори як харчування 

домашньої тварини, її емоційний і фізичний стан. Тобто враховується загальний стан, що 

може допомогти в обранні додаткових терапевтичних методів і вибрати найкращий серед 

них. 

Тому основними напрямками та цілями у схемі лікування котів від інфекційних 

респіраторних хвороб мають бути: підтримка сил організму; полегшення тяжкості 

симптомів; контроль за споживанням їжі; профілактика нашарування додаткової 

бактеріальної інфекції на ослаблений вірусом організм за наступною схемою. 

 

Таблиця 1. Схема лікування респіраторних хвороб у котів 

Обов’язково необхідно забезпечити котів 

оптимальними умовами утримання і 

повноцінними кормами м’якої консистенції у 

вигляді: 

рибних і м’ясних бульйонів, сирих яєць, 

теплого молока, каш, протертих овочів, 

вареного курячого або рибного фаршу 

Необхідне застосування імуномодуляторів 

таких, як: 

інтерферон, анандин, тимоген, тималін. 

Можна застосовувати: циклоферон, 

камедон, фоспреніл, максидін. Для 

стимуляції клітинного імунітету імунофан. 



112 

Щоденне очищення носа та очей від 

запального ексудату тампонами, 

зволоженими розчинами антисептиків: 

йодинол, розчин фурациліну, перманганату 

калію, борної кислоти або відварами 

лікарських рослин: календули, череди, 

ромашки, звіробою 

Очні антибактеріальні мазі та краплі для 

скорочення розмноження збудників 

бактеріальних інфекцій, наприклад: 

"Декта-2", "Барс" або інші 

Для боротьбу із секундарною мікрофлорою 

використовувати антибактерійні засоби: 

цефамезин, клафоран, ампіцилін, ампіокс, 

бензилпеніцилін натрію але обов’язково з 

урахуванням чутливості до них 

Окрім антибактерійних засобів внутрішньо 

сульфаніламідні препарати: 

бісептол, гросептол, септрим, етазол, 

фталазол, сульфадимезин, норсульфазол, 

сульфален 

Гомеопатичне лікування: «Енгістол» застосовується у вигляді 

спільних ін'єкцій з препаратом «Мукоза 

композитум» 

Для стимуляції внутрішньоклітинних 

обмінних процесів: 

«Коензим композитум» 

Для підвищення неспецифічної 

резистентності 

Енгістол – гомеопатичний препарат 

При серцевій недостатньості: розчин кофеїну бензоату 20% 0,2–0,5 мл 

підшкірно 

Для відновлення електролітного балансу 

необхідно проводити інтенсивну 

регідратаційну терапію: 

внутрішньовенне введення ізотонічних 

розчинів РінгераЛокка, Хартмана, 

«Реополіглюкіну»; застосовувати розчини 

для парентерального харчування 

(ліпофундин, інфезол, аміностеріл). Розчин 

40% глюкози об’ємом 5–50 мл, дисоль розчин 

(Solutio Disolum) 10–30 мл, кальцію глюконат 

(Calcii gluconas)внутрішньовенно 10% 

розчину 1–3 мл щодня або з інтервалом 1–2 

дні; кальцію хлорид (Calcii chloridum) 10% 

розчин 5–15 мл один раз на добу 

(максимальне разове дозування). 

Замісна терапія: вітамінні препарати (аскорбінова кислота, 

гамавіт, катозал) 

При набряку легень: зовнішньо 2% мазь нітрогліцерину вдозі 0,5–

1,2 см3 кожні 6–8 годин 

Додаткове забезпечення киснем: газова суміш із вмістом 40–60 % кисню 

покращує газообмін у легенях 

 

Таблиця 2. Схема профілактичних заходів при інфекційних респіраторних хворобах у 

котів 

Загальна профілактика включає дотримання санітарних норм утримання тварин, 

повноцінну годівлю, регулярне проведення дегельмінтизації та боротьбу з ектопаразитами, 

виключення контакту з безпритульними тваринами. 

За 5–7 днів до профілактичного щеплення 

проводиться дегельмінтизація: 

«Альбен», «Фебтал», «Поліверкан», 

«Дронцид» для котів 
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Основним заходом профілактики 

захворювань є своєчасна вакцинація 

(щеплення). 

Специфічна профілактика полівалентними 

вакцинами різних виробників:  

«Мультіфел-3» проти панлейкопенії, 

ринотрахеїту, кальцівірусної інфекції; 

«Мультіфел-4» проти панлейкопенії, 

ринотрахеїту, кальцівірусної інфекції і 

хламідіозу котів. Перший раз кошенят 

щеплюють у віці 8–12 тижнів, повторно – 

через 21–28 днів. 

«Нобівак» (Nobivac Tricat) застосовується 

для захисту котів від вірусного 

ринотрахеїту, каліцівірозу і панлейкопенії 

 

Висновки: 

1. Вірусні респіраторні хвороби котів – актуальна проблема інфекційної патології 

котів.  Джерелом збудників інфекції є безпритульні тварини. 

2. Стійке благополуччя котів щодо вірусних респіраторних хвороб можливе за умов 

ранньої діагностики захворювань, розробки нових та удосконалення існуючих схем 

лікування хворих тварин, а також застосування ефективних профілактичних заходів. 

3. Для лікування інфекційних респіраторних хвороб у котів необхідно здійснювати 

індивідуальну комплексну етіотропну, патогенетичну та симптоматичну терапію. Основними 

напрямками та цілями у схемі лікування мають бути: підтримка імунної системи організму; 

полегшення тяжкості симптомів; контроль за споживанням їжі; профілактика ускладнень та 

асоційованих  бактеріальних інфекцій. 

4. Існує тенденція до використання для лікування тварин нетрадиційних методів, в 

тому числі до використання гомеопатичних препаратів. Гомеопатична терапія послаблює 

симптоми захворювання, допомагає швидшому одужанню, є доповненням до основних 

методів лікування. 

5. Основою загальної профілактики респіраторних захворювань у котів є дотримання 

санітарних норм утримання тварин, повноцінна годівля, регулярне проведення 

дегельмінтизації та боротьба з ектопаразитами, виключення контакту з безпритульними 

тваринами. Основним специфічним заходом профілактики захворювань є своєчасна 

вакцинація (щеплення). 

6. Головний висновок використання антигомотоксичних препаратів - відсутність 

побічних дій і протипоказань до застосування є підставою до подальшого впровадження 

гомеопатії у практику лікування хвороб не тільки дрібних домашніх, але і 

сільськогосподарських тварин. 
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НОВІ ПАРАДИГМИ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: РЕАЛІЇ СУЧАСНОСТІ  

 

Сальнікова Наталія  

кандидатка історичних наук 

доцентка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін  

Донецького державного університету внутрішніх справ  

 

Сучасний світ наразі знаходиться під впливом трансформації світових процесів 

глобалізації, стрімко змінюються всі політичні, економічні та суспільні процеси і це все 

вимагає швидкої адаптації суспільства. Спочатку пандемія COVID-19 змусила 

переформатувати освітній процес майже у всіх закладах освіти, загострила ситуацію агресія 

російської федерації проти України та спонукала повністю переглянути формат надання 

освітніх послуг та зробити їх більш зручними та технологічними. 

Сьогодні здобувачі освіти мають можливість отримувати навчальний контент у 

сучасному форматі, з використанням різноманітних освітніх програм та онлайн-платформ. 

Викладацький склад повинен швидко опановувати нові технологічні кейси та 

запроваджувати нові форми організації для проведення освітньої діяльності. 

Перехід на дистанційну форму навчання призвів до появи нових проблемних питань у 

системі освіти – це і матеріально-технічне оснащення як здобувача освіти так і заклад 

освіти/викладача, а також гостро постало питання академічної доброчесності.  

Таким чином, з одного боку, діджіталізація освітнього процесу дозволила продовжити 

надання освітніх послуг, але з іншого боку, виникли неочікувані ефекти та наслідки для 

кожного з учасників згаданого процесу. 

Впровадження інформаційних технологій у процес роботи закладів освіти ґрунтується 

на підвищені попиту населення в якісних освітніх послугах, що об’єктивно змушує 

викладацький склад працювати за новим форматом взаємовідносин, постійно розвиватись та 

опановувати нові професійні компетенції. Дистанційне навчання передбачає як і цілісну 

підготовку здобувачів освіти, так і викладання окремих курсів, додатково вони можуть 

включати в себе різні професійні кейси. 

Сучасні інформаційні технології змінили характер нашого життя, вони впливають на 

структуру політичних, економічних та соціальних процесів. Ці тенденції позначаються на 

рівні життя нашого суспільства та діджіталізації надання послуг, зокрема освітніх.  

Сучасне інформаційне суспільство цінує свій час, прагне отримувати якісні продукти 

та послуги, воно ще більше вимагає у закладів освіти надання якісних освітніх послуг за 

змістом контенту та за формою отримання контенту. Воно націлено отримувати послуги 

нового ступеню якості, які можливо отримати в будь-якій точці світу, обов’язково якісного 

сучасного контенту, який можливо опрацьовувати в різних формах. 

Дистанційна освіта розвивається дуже швидко, і для України, в подальшому є 

перспективною формою освіти. В західних європейських країнах ця форма має велику 

популярність серед здобувачів освіти через її навчальну ефективність та економічні 

показники. Дистанційну форму навчання ще називають «освітою на протязі всього життя» 

через те, що її достатньо ефективно можуть використовувати для навчання дорослих чи для 

перекваліфікації без відриву від виробництва. 

Особливостями діджіталізації сьогоднішньої освіти в Україні є, на жаль, технічні 

проблеми із-за війни, що впливають на інформатизацію суспільства. Впровадження в 

освітній процес якісного освітнього контенту та надання здобувачам якісних освітніх послуг 

забезпечить отримання освіти різного освітнього ступеню. 

Отже, можна зробити висновок про необхідність та перспективність використання on-

line технологій в освіті наддасть нам можливість бути мобільними, сучасними, а головне 

затребуваними. Перед нами стоїть задача у вдосконаленні самих дистанційних технологій: 
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фінансуванні технічного оснащення, розробці та впровадженні інноваційних складових у 

методику викладання у дистанційному форматі. Є ще багато питань для опрацювання та ми 

не зупиняємося на досягнутому. 
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ТРАГІЧНА І ТЯЖКА ДОЛЯ  ДІТЕЙ У РАННІЙ ТВОРЧОСТІ СПИРИДОНА 

ЧЕРКАСЕНКА 

 

Саркісова І.А. 

кандидат філологічних наук, доцент  

доцент кафедри української мови та літератури 

 ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка  

Степана Дем’янчука» (м. Рівне) 

orcid.org/0000-0002-0023-9383 

 

Серед українських письменників початку ХХ ст. провідне місце належить Спиридону 

Феодосійовичу Черкасенку, творчість якого відзначається оригінальними тематичними і 

стильовими пошуками. Його мистецька спадщина – це цілий материк літератури: поезія, 

драматургія, проза, публіцистика, сатира, літературна критика, журналістика, педагогіка 

тощо.   

У багатогранній літературній творчості Спиридона Черкасенка особливе місце 

займають епічні твори. Його численні оповідання – це живі образки народного життя. Кожне 

із них – окремий мікросвіт зі своєю образністю та розмаїттям барв. Простота і чіткість 

композиції, правдивість життєвих спостережень, чистота мови – все це робить їх цікавими й 

переконливими. Оповідання С. Черкасенка – важливий художній документ своєї доби. У 

прозових творах письменник і народ наблизились один до одного на відстань, гранично 

відчутну та близьку.   

Однією з провідних тем творчості Спиридона Феодосійовича Черкасенка була дитяча 

тема. Образи дітей та юнацтва змальовані у багатьох творах письменника, з яких найбільшу 

художню цінність, на думку критиків, мають ті, що були написані на основі безпосередніх 

вражень письменника під час його роботи у школі на Лідіївських копальнях.  

У цій школі навчались переважно діти шахтарських робітників, тому закономірним є 

той інтерес, з яким ставився письменник до тяжких умов праці на шахтах, особливо дитячої 

праці, трагічної долі малечі, яка змушена була, починаючи вже з підліткового віку, 

допомагати своїм батькам заробляти на хліб, інколи навіть ціною власного життя («Чорний 

блиск», «Маленький горбань», «Яма», «Безпритульні», «Гараськів Великдень», «Великодня 

ніч», «Сашків кінець», «У шахтарів. Як живуть і працюють на шахтах»).  

Увагу письменника, насамперед, привертає внутрішній і духовний світ дитини. 

Незважаючи на нелюдські умови праці, тяжке життя, позбавлене справжніх радощів 

дитинства, вони мають багатий внутрішній світ, який зберігає усю безпосередність дитячої 

душі, її моральну чистоту та відкритість, здатність до співчуття та потяг до прекрасного. 

Таким є головний герой оповідання «Маленький горбань», в якому розповідається про 

хлопчика-горбаня, що, попри фізичну ваду, має прекрасну душу, багатий моральний та 

естетичний світ, цінності якого зрештою отримують верх над грубістю іншого хлопчика. 

Таким є й головний герой оповідання «Безпритульні» – хлопчак Китько, який залишається 

сиротою і єдину відраду у житті знаходить лише в такій же безпритульній собаці Кудлі, 

підгодовує її, радіє появі щенятам, а після їх загибелі плаче разом з нею. З відчуттям 

неприхованої болі змальовує письменник трагічно обірвану долю малого Сьомки 

(«Великодня ніч»), якого на Великдень змушують працювати у шахті. Старші товариші 

залишають його у шахті самого, а він, згадуючи шахтарські легенди про зеленого діда-

шахтаря, сприймає за діда шахтарського коня і від страху вмирає. Галерею тяжкого 

дитинства письменник продовжує образом Гераська з оповідання «Гарасиків Великдень». У 

хлопчика на Великдень помирає мати. Автор з глибоким сумом висловлює співчуття дитині 

й тяжко переживає за  майбутню долю. 

Зростання соціальної свідомості Спиридона Черкасенка, критичного ставлення до 
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експлуатації шахтарської праці знаходить відображення в оповіданнях «Сашків кінець» 

(розповідь про шахтарського сина Сашка, спочатку звичайного бешкетника, який, поволі 

переймається бунтарськими настроями епохи, підтримує страйк шахтарів, піднімає червоний 

стяг і гине з пропагандистами-шахтарями від кулі жандармів) і «У шахтарів. Як живуть і 

працюють на шахтах» (простежується життєва доля колишнього селянина Петра і його сина 

Михайла, які перебираються працювати на шахту, етапи зростання класової свідомості 

Михайлика). Ці ж мотиви відображені й у інших оповіданнях С.Черкасенка: «Вони 

перемогли», «Лаборантка», «Необережність», «Побачення», «П’яниця», «Юдита» та ін. 

Проза С. Черкасенка – це живий документ тієї доби, у яку прийшлося жити і творити 

самому письменникові. Реальність подій, конкретизація образів, чистота народної мови чітко 

відбилася в епосі митця. Саме така література і потрібна була на той час тому читачеві, який 

розумів правду тяжкого життя, бачив його в усій реальності.  
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ТАМПОНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЦЕМЕНТУВАННЯ 

СВЕРДЛОВИН В УМОВАХ РОДОВИЩ З ВАЖКОВИДОБУВНИМИ ЗАПАСАМИ 

ВУГЛЕВОДНІВ 

 

Ставичний Є.М.  

канд. техн. наук, докторант  

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

+38 (050) 373 09 51 E-mail: stavichniy.i@gmail.com 

Фем’як Я.М. 

докт. техн. наук, проф., зав. кафедри буріння свердловин  

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 

Питання надійного розмежування пластів і цементування експлуатаційних колон 

займають особливе місце під час споруджування свердловин, при цьому головною умовою є 

герметична ізоляція заколонного простору, що попереджує будь-які прояви пластових 

флюїдів, які можуть впливати на експлуатаційну надійність свердловини протягом усього 

терміну її служби. 

На основі проведеного аналізу та систематизації промислового матеріалу 

встановлено, що надійність та якість кріплення свердловини залежить від комплексу 

гірничо-геологічних, техніко-технологічних та організаційних факторів.  

До гірничо-геологічних факторів відносяться: температура, тиск, тектонічні 

порушення, літологічна і фізична характеристика порід, природа пластового флюїду, 

відстань між продуктивними та високонапірними водоносними горизонтами тощо. 

До техніко-технологічних факторів відносяться: конструкція та стан стовбура 

свердловини, властивості та параметри бурового розчину і фільтраційної кірки, об'єм і 

властивості буферної рідини і тампонажного розчину, швидкість висхідного потоку в 

кільцевому просторі, співвідношення між реологічними показниками і густиною бурового і 

тампонажного розчинів, технологічна оснастка колони, розходжування та обертання колони 

під час цементування, фізико-механічні властивості та корозійна стійкість цементного 

каменю. 

До організаційних факторів відносяться: технічний стан тампонажної техніки, 

кваліфікація виконавців робіт з кріплення, планування робіт та їх організація.   

При цьому, гірничо-геологічні фактори є незмінними, і, як правило, це є умова задачі, 

яку необхідно вирішити. В загальному балансі часу споруджування свердловини роботи з 

кріплення свердловин становлять від 10 % до 18 %. Проте, при кріпленні свердловини 

експлуатаційною колоною чи експлуатаційним хвостовиком результат та успішність його 

виконання є надзвичайно важливим завершальним етапом, від якості здійснення якого може 

залежати подальший стан свердловини. 

Тривала розробка родовищ вуглеводнів спричинила значне зниження пластової 

енергії та перехід більшості основних за видобутком та запасами родовищ у пізню стадію 

розробки, а також суттєво зросла частка важковидобувних запасів нафти і газу. Як приклад, 

встановлено, що частка родовищ з важковидобувними запасами, зокрема в ПАТ «Укрнафта» 

– найбільшій нафтовидобувній компанії України – становить близько 70 %  [1, с. 29]. 

Репресія на продуктивні пласти під час споруджування свердловин під час 

первинного розкриття та цементування становить від 20 % до 150%, а в окремих досягає і 

значно більших значень. Як приклад, під час споруджування свердловин на 

Бугруватівському родовищі ПАТ «Укрнафта» репресія, що діє на продуктивні інтервали під 

час буріння, коливається в межах  від 14 МПа до 26,0 МПа, а при цементуванні становить від 

25 МПа до 33 МПа, тобто перевищує пластові тиски від 97 % до 140 %.  
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В таких умовах необхідно звернути увагу на тампонажні системи, що застосовують 

для первинного цементування свердловин.  

На основі проведеного аналізу та лабораторних досліджень нами  встановлено 

наступні вимоги до тампонажних матеріалів та розчинів на їх основі: 

- технологічність застосування матеріалів – легкість приготування сумішей і розчинів, 

хороша прокачуваність, незмінність властивостей розчину у разі зміни тиску і температури; 

- висока седиментаційна стабільність тампонажного розчину при нульовому 

водовідділенні та мінімальним значенням показника фільтрації; 

- не спричиняти негативного впливу на проникність продуктивних 

нафтогазонасичених частин пласта; 

- тампонажний розчин повинен мати строки затвердіння, що регулюються, а також 

мати короткий інтервал між початком загуснення і виникненням несучої здатності розчину, 

що твердне (мінімальний час між початком і кінцем схоплення);  

- тампонажні розчини повинні утворювати безусадковий камінь; 

- тампонажний розчин і камінь з нього повинні мати достатньо високі адгезійні 

властивості до породи, металу, фільтраційної кірки; 

- тампонажні системи повинні бути корозійно-стійкими до агресивних середовищ; 

- тампонажний камінь повинен мати оптимальне значення коефіцієнта крихкості 

цементного каменю, що виключає утворення тріщин у камені при перфорації та інших 

ударних навантаженнях; 

- нетоксичність, доступність і невисока вартість.  

Для підвищення якості цементування свердловин необхідно застосовувати буферні 

рідини, що характеризується покращеними технологічними показниками: 

- забезпечують надійне розмежування бурової промивальної рідини і тампонажного 

розчину; 

- мають високу відмиваючу та виносну здатність; 

- не впливають на час загуснення і терміни схоплення тампонажних розчинів; 

- мають понижену фільтратовіддачу, що забезпечує стабільність властивостей; 

- мають підвищену термостійкість (до 150 °С) та не викликають коагуляцію бурового і 

тампонажного розчинів у вказаному інтервалі температур; 

- не викликають корозію обсадних колон у випадку можливого залишення у 

затрубному просторі; 

- не спричиняють негативного впливу на продуктивні пласти; 

- легко видаляються тампонажним розчином із застійних зон; 

- технологічно зручні у приготуванні в промислових умовах та екологічно безпечні. 

Впровадження тампонажних систем з додатковими вимогами до їх технологічних та 

експлуатаційних параметрів забезпечать успішне кріплення та надійне розмежування 

горизонтів. 
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Відповідно до концепції сталого розвитку (СР), підприємства повинні прагнути до 

впровадження стійких функціонуючих високотехнічних, екологічно безпечних технологій, 

здатних забезпечувати випуск продукції, яка задовольняє вимогам міжнародних стандартів 

шляхом врахування всіх стадій життєвого циклу продукції, в тому числі стадії використання 

ресурсів, стадії споживання та стадії утилізації.  

24 лютого 2022 року мешканці різних куточків країни прокинулися о 4-5 ранку від 

вибухів, що знаменувало початок широкомасштабного вторгнення росії на територію 

України. З вересня цього ж року росія завдає масованих ракетних атак по критичній 

інфраструктурі країни. Особливо це стосується об’єктів енергетичної інфраструктури та 

споріднених підприємств різних форм власності.  

Агресія росії проти України створила чимало непрямих перешкод шляху до її сталого 

розвитку, проте не зупинила прагнення до євроінтеграції та сталого розвитку. Наприклад, як 

ніколи зросла потреба в якісних та своєчасних даних, необхідних для прийняття рішень.  

Однак сьогодні спостерігаються серйозні труднощі в процесі збору та обробки 

екологічної статистики, у зв’язку з призупиненням державних екологічних перевірок, 

необхідності проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки на час 

дії воєнного стану. 

За даними Укрдержстату[1] частка малих та мікропідприємств складає понад 95% 

загальної кількості підприємств , щорічно приносить в бюджет країни до 10% всіх сплачених 

податків, а частка виробленої та реалізованої продукції/послуг складає понад 27%. Проте, 

малими підприємствами часто нехтують зосереджуючи увагу на середніх та великих.  

Використання малих підприємств у якості майданчика для впровадження нових 

«зелених» підходів є набагато доцільнішим ніж таке на більших підприємствах, за рахунок 

меншої кількості персоналу, високої швидкості прийняття рішень та високої гнучкості та 

мобільності наявна висока потреба у ресурсо-ощадних технологіях, висока мобільність.  

Сталість, як інтегральний показник розвитку, для малого бізнесу зазвичай є вкрай 

низьким. Це пов’язано передусім з тим, що разом із гнучкістю та мобільністю малі 

підприємства отримують відсутність стабільності у довготривалій перспективі, яких зокрема 

і вимагає індикатор сталості. Проте, враховуючи що цей пласт бізнесу займає значну частку 

ринку України та Європи є необхідним віднайти та впроваджувати підходи до підвищення 

сталості системи екологічного управління такими підприємствами, без фінансового тиску на 

останніх.  

Малий бізнес України, як найчутливіша до глобальних змін ланка ринку, стикається з 

великою кількістю викликів пов’язаних не тільки з епідемією covid-19, але також із 

широкомасштабним вторгненням росії на територію країни, зокрема: довгостроковими 

відключеннями світла, перебої водо- та теплопостачання, тощо. Найпоширенішим способом 

вирішити деякі з вказаних проблем є використання  генераторів на рідкому паливі різної 

потужності і якщо великі та середні компанії мають ще регулювання використання цих 

генераторів а також паливно-мастильних матеріалів, то використання останніх малими 

підприємствами знаходиться у сірій зоні.  

Небезпеки від масового застосування генераторів:   
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- екологічна (забруднення повітря оксидами сірки, вуглецю, азоту; шумове забрудненя 

довкілля);   

- техногенна (вибухи паливно-мастильних матеріалів); 

- Соціальна (масові отруєння чадним газом); 

- Естетична (шумове навантаження та неприємний запах на вулиці). 

Нажаль, відключення світла з нами надовго тож можливі шляхи вирішення проблеми 

нестачі електроенергії: 

- Кооперація малих підприємств та використання більших, надійніших генераторів, - 

це дозволить зменшити викиди, шумове та естетичне забруднення, а також підвищить 

загальну безпеку. 

- Імпорт електроенергії в Європі, - це також дозволить зменшити викиди. Проте цей 

спосіб вирішення не є стабільним через проблеми втрати енергетичної розподільчої 

інфраструктури, за допомогою якої виконується доставка імпортованої електроенергії. 

Найбільше підходить для областей України що мають кордони спільні з ЄС.  

- Для довгострокової перспективи та збільшення екологічної та економічної стійкості: 

об’єднання громад та використання реакторів на біопаливі з органічних відходів, 

портативних сонячних та вітро електростанцій, тощо.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 Technical sciences 

 

МІЦНІСТЬ ТА ДЕФОРМІВНІСТЬ СИСТЕМИ ОСТЕОСИНТЕЗУ УШКОДЖЕНОЇ 

ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ З ОРТОДОНТИЧНИМ АПАРАТОМ 

 

Ус Г.О. 

студ. 

Крищук М.Г. 

д.т.н. проф. 

Національний технічний університет України  

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ 

Філоненко В.В. 

к.мед.н., доцент 

кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

 

За останнє десятиліття з’явилось багато нових матеріалів, та конструкцій, що 

впроваджуються в медицині. На зміну металевим ортодонтичним конструкціям (рис.1 а) 

прийшли композитні системи (рис 1. б,в,г) Оскільки сучасні ортодонтичні пристрої є 

композитними і розподілення напружень буде іншим, то постає необхідність розрахунку 

напруженого-деформованого системи остеосинтезу. 

 

 
 

Рис. 1.  Загальний вид ортодонтичних пристроїв (a) старого зразку, нового зразку з 

двома (б) та одним (в, г ) кінематичними механізмами 

 

Завдання дослідження: 

- Дослідити особливості напружено-деформованого стану системи остеосинтезу на 

основі експериментальних даних, визначити механічні характеристики імпланту. 

- Змоделювати CAD модель системи, та визначити 

силу з якою імплант тисне на щелепу при його розширенні. 

- Обґрунтувати функціональність системи спираючись на результати експериментів та 

комп’ютерного моделювання.  

Для визначення сили, що діє на зуб в місці контакту протезу з щелепою були 

проведені експерименти на зразках №1 та №2 (рис. 1 в, г. відповідно). Дослідження зразку з 

двома кінематичними механізмами не проводились оскільки є важкими в підготовці та 

відтворенні. Натурні експерименти по визначенню силових реакцій в опорах моделей 

ортодонтичних пристроїв проводили на випробувальній установці TIRAtest 2300.  

Відповідно до отриманих результатів був побудований графік залежності амплітуд сили від 

деформацій протезу, які створені механізмом гвинтової передачі руху ортодонтичного 

пристрою по визначеній траєкторії. 
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Рис. 2. Залежність амплітуди сил в фіксаторі зразка випробування 

ортодонтичних пристроїв №1 та №2 від кута повороту гайки в механізмі 

гвинтової передачі руху ортодонтичного пристрою 

 

Верифікацію експериментальних даних для величин силових реакцій в металевих 

фіксаторах проводили для геометричної моделі ортодонтичного апарату 1-типу в залежності 

від вісьових переміщень штока кінематичного механізму. Імітаційну 3D модель зразка 

протезу створено за даними цифрового сканування в STL форматі натурного об’єкту[1,2]. 

Модель представлена трьома фрагментами ортодонтичного апарату різної конфігурації та 

жорсткості з чотирма балками, які представляють відповідні стержні кінематичного 

механізму для їх сполучення та жорсткими опорами. Спряження опор та моделі 

ортодонтичного апарату аналогічні як у натурному експерименті на випробувальній 

установці TIRAtest 2300 (рис.2). При побудові розрахункової схеми вважали, що опорні 

поверхні жорстких опор являються нерухомими тілами, тобто їх просторові переміщення 

відсутні. 

 
Рис. 3. Розрахункова схема (а) та скінченно-елементна модель (б) ортодонтичного 

апарату з жорсткими (1) і кінематичними (2) опорами 

 

У відмінності від натурного експерименту комп’ютерні тести представлені полями 

напружено-деформованого стану ортодонтичного апарату, що дає змогу провести оцінку 

допустимих величин зовнішніх навантажень для конструкції протезу з двома опорами. 

Результати чисельного експерименту представлені полями абсолютних деформацій (рис.4а), 

еквівалентних за Мізесом напружень[3] для ортодонтичного апарату (рис.4б). 
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Рис. 4. Поля переміщень (а) та еквівалентних за Мізесом напружень (б) ортодонтичного 

апарату для вісьового переміщення штока в 1 мм, що відповідає повороту гайки в 

кінематичному механізмі на 360 градусів 

 

Висновки  

1. Проведено експериментально-теоретичні дослідження жорсткості чотирьох видів 

ортодонтичних пристроїв, що застосовуються в сучасній хірургічній практиці для 

стимулювання зростання верхньої щелепи по краях розщілини з метою її звуження при 

зростанні кісток. 

2. Встановлено конструктивно-технологічні параметри кінематичного механізму 

ортодонтичних пристроїв, залежність лінійних переміщень штока від кутів обертання гайки. 

3. Виконано верифікацію розподілу величин силових реакцій в двух опорах та 

ортодонтичних пристроїв в процесі їх деформування для одержання нових даних про 

допустимі величини зовнішніх навантажень кісток ушкодженої верхньої щелепи при 

лікуванні дітей з вродженими незрощеннями піднебіння. 
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Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2022–2032 рр. передбачає 

подальший розвиток освітньої системи на базі засад «студентоцентризму», формування 

загальних і професійних компетентностей тощо. На сьогодні змістове наповнення вищої 

освіти визначається згідно з останніми вимогами стандартів вищої освіти, які ґрунтуються на 

компетентнісному підході, який має на меті не тільки передачу знань, відповідних умінь і 

навичок від педагога до студентської аудиторії, але й вироблення у майбутніх спеціалістів 

професійної компетентності [9]. У цьому аспекті підвищується роль компетенцій як 

множини взаємопов’язаних рис особистості у вигляді отриманих нею знань, умінь, навичок, 

потрібних для реалізації ефективної діяльності в конкретній сфері. 

Ознакою сучасного освітнього процесу є можливість оволодіння студентами 

вітчизняними та зарубіжними культурно-історичними здобутками, що, безперечно, впливає 

на становлення світоглядних засад студентської молоді, а також сприяє, зокрема, 

формуванню історичної компетенції.  

Зважаючи на те, що кожна навчальна дисципліна має власну історію, пройшла певні 

етапи розвитку теорії та методології, зростає потреба звернення викладачів до висвітлення 

історичних аспектів формування предметних знань [6]. Вивчення історії певної дисципліни 

забезпечує належні умови для отримання ефективних дидактичних результатів навчання 

через сприяння розвиткові самостійного мислення та загальнокультурних уявлень; вплив 

історії предмета на стан самоосвіти як засобу самовдосконалення та інтеграції певних знань з 

іншими галузями; вироблення у студентів навичок для професійної діяльності [11]. 

Методика викладання предметної історії у закладах вищої освіти потребує 

застосування нових підходів до розгляду основних тенденцій та віх розвитку суспільства. 

Зокрема, у Рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи «Про викладання історії у XXI 

столітті в Європі», датованих 10 жовтня 2001 р., наголошувалося на тому, що процес подачі 

навчального матеріалу у жодному разі не повинен бути інструментом ідеологічного впливу 

на аудиторію, пропагандистською зброєю чи способом популяризації й насадження 

ультранаціоналістичних ідей, ксенофобії, расистських й антисемітських теорій 

нетолерантного ставлення до морально-етичних цінностей членів соціуму [7]. 

Предметна компетенція, вироблення якої відбувається в ході викладання будь-якого 

предмета, включає і його змістове наповнення. Розглядаючи історичну предметну 

компетенцію, маємо на увазі готовність студента до самостійного усвідомлення 

національних історико-культурних надбань з урахуванням специфіки світового 

еволюційного процесу та здатність належним чином оцінювати і сприймати соціальний 

досвід, набутий попередніми поколіннями. Вона базується на знаннях історичних процесів, 

морально-ціннісних критеріях та особистому досвіді.  

Загалом історична компетентність покликана допомогти студентам як у процесі 

отримання якісної вищої освіти, так і в ході взаємодії з соціальним оточенням, що активно 

сприяє соціалізації людини, становленню системи необхідних суспільних зв’язків. 

Доцільно виокремити такі складники предметної історичної компетенції слухачів 

відповідно до особливостей певної дисципліни: 

- хронологічний (передбачає вміння студентів орієнтуватися в різних історичних 

періодах); 
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- інформаційний (розвиває здатність слухачів самостійно опрацьовувати історичні 

джерела та систематизувати отриману інформацію); 

- логічний (зумовлює наявність аналітичних здібностей і критичного мислення щодо 

пояснення історичного фактажу, володіння теоретичними поняттями, розуміння наукових 

концепцій); 

- аксіологічний (спрямований на здатність аудиторії бачити різні шляхи суспільного 

розвитку, пояснювати тенденції історичного руху та конкретні події) [11]. 

На нашу думку, потреба вироблення означених елементів історичної компетенції тим 

більш актуалізується в умовах повномасштабної російсько-української війни, зважаючи на 

те, що вказані вміння сприяють вихованню молодої людини як патріота своєї держави. 

Отже, за результатами дослідження можна констатувати, що розвиток історичної 

компетенції у студентської молоді на сучасному етапі є доволі важливим, оскільки 

безпосередньо сприяє отриманню якісної освіти, подальшому формуванню професійних 

навичок, а також становленню світоглядних засад особистості. 
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Здатність до критичного мислення стала надзвичайно важливою для успішної 

адаптації та функціонування  людей в сучасному світі, оскільки люди практично постійно 

перебувають у комунікації з великою кількістю інших людей, змушені змінювати рід занять 

та місця роботи, стикаються зі складними ситуаціями та проблемами. Критичне мислення 

передбачає аналіз і оцінку інформації, вміння розпізнавати аргументи, логічно висловлювати 

власні думки та приймати обґрунтовані рішення. Отже, здатність критично мислити є 

ключовою компетентністю, яка дозволяє людині стати більш ефективною в різних сферах 

життя, від професійної діяльності до особистих стосунків. 

З огляду на важливість критичного мислення у сучасному світі, особливої уваги 

потребує розвиток цієї компетентності саме під час навчання у закладах освіти. Навчання 

критичному мисленню має стати важливою складовою освітніх програм, щоб забезпечити 

молодим людям необхідні знання та навички для подальшого життя в сучасному світі. 

Критичне мислення - це продуктивна та позитивна розумова діяльність, яка базується 

на деяких певних ознаках. Основні ознаки критичного мислення такі. 

1. Аналітичність - здатність аналізувати та розуміти складну інформацію та 

розкладати її на окремі елементи. 

2. Системність - здатність розуміти взаємозв'язки між окремими елементами та їх 

місце в більш широкому контексті. 

3. Логічність - здатність мислити логічно та послідовно. 

4. Критичність - здатність ставити питання та аналізувати докази, спроможність 

приймати обґрунтовані рішення та розв'язувати проблеми. 

5. Креативність - здатність приймати нестандартні підходи та знаходити нові 

рішення [1]. 

Процес формування критичного мислення є складним та багатогранним, і його 

успішність пов'язана з різними факторами, включаючи рівень розвитку освіти та культури в 

суспільстві, умови та рівень життя, які впливають на когнітивний розвиток людини. До 

інших важливих факторів, що впливають на процес формування критичного мислення, 

можна віднести мову та мовлення, які забезпечують засоби для висловлення своїх думок, 

інтерпретації інформації та аналізу аргументів. Крім того, на розвиток критичного мислення 

можуть впливати життєві цінності, ментальність, соціальне та культурне середовище, в 

якому знаходиться людина.  

Ричард Пол Ліпман, американський філософ та педагог, визначив п'ять елементів 

критичного мислення, які є основою для розвитку критичного мислення [1]. 

1. Елементи запитання - це здатність ставити питання, що допомагають розкрити суть 

проблеми та знайти рішення. Елементи запитання допомагають студентам зрозуміти, які 

питання слід ставити, коли розв'язують проблему. 

2. Елементи пошуку - це здатність знаходити релевантну інформацію та 

використовувати її для розв'язання проблеми. Елементи пошуку допомагають студентам 

зрозуміти, яку інформацію слід знайти та як її знайти. 
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3. Елементи розуміння - це здатність аналізувати, розуміти та інтерпретувати 

інформацію. Елементи розуміння допомагають здобувачам освіти зрозуміти, як правильно 

інтерпретувати інформацію, що знайдена. 

4. Елементи оцінки - це здатність аналізувати та оцінювати інформацію, визначати її 

достовірність та значення для розв'язання проблеми. Елементи оцінки допомагають 

здобувачам освіти розуміти, як оцінювати різні джерела інформації та як використовувати їх 

відповідно до потреб проблеми. 

5. Елементи прийняття рішень - це здатність взяти до уваги всі можливі варіанти, 

провести їх аналіз та вибрати найбільш оптимальний варіант для розв'язування задачі. 

Елементи прийняття рішень допомагають здобувачам освіти розуміти, як вибрати найбільш 

ефективні варіанти розв'язування задачі та як робити виважено обґрунтовані рішення. 

Ці елементи можуть бути застосовані в різних сферах знань, включаючи математику, 

фізику, мови, соціальні науки, бізнес та багато інших. 

Наприклад, під час вивчення вищої математики, здобувачі освіти можуть 

використовувати елементи запитання, щоб зрозуміти, які питання ставити, коли вони 

розв'язують складну математичну задачу. Елементи пошуку можуть бути застосовані для 

пошуку релевантної інформації, наприклад, пошук формул або теорем, які допоможуть 

розв'язати задачу. Елементи розуміння можуть бути застосовані для аналізу та інтерпретації 

математичної інформації, такої як розуміння математичного символіки та мови. Елементи 

оцінки можуть допомогти здобувачам освіти визначити, наскільки достовірна є математична 

інформація, яку вони знаходять, та як використовувати цю інформацію для розв'язування 

задачі. Елементи прийняття рішень можуть бути застосовані для вибору найбільш 

ефективного способу розв'язування математичної задачі. 

Одним із соціально-конструктивістських підходів до розвитку критичного мислення є 

метод ЕУР (Евокація(виклик)-Усвідомлення сенсу-Рефлексія) - це методика розвитку 

критичного мислення, яка базується на психологічних і когнітивних принципах [2]. Цей 

метод допомагає розвивати критичне мислення, аналіз та оцінку інформації, а також 

формулювання аргументованих думок та рішень. 

Метод ЕУР складається з трьох етапів: 

1. Евокація - це процес викликування думок, ідей та знань з попереднього досвіду. На 

цьому етапі студенти згадують або запитують один у одного про те, що вони вже знають про 

тему обговорення. 

2. Усвідомлення сенсу навчання - це процес аналізу та оцінки інформації, що була 

зібрана на етапі евокації. На цьому етапі студенти обговорюють та оцінюють інформацію, 

що вони вже знають, а також шукають додаткову інформацію, яка допоможе їм у розв'язанні 

проблеми. 

3. Рефлексія - це процес оцінки та рефлексії над власними думками, ідеями та 

рішеннями. На цьому етапі студенти аналізують свої власні ідеї та думки, розуміють, як вони 

досягли своїх висновків, та розвивають свої критичні мисленнєві навички. 

Метод ЕУР є ефективним інструментом для розвитку критичного мислення та 

інтелектуальної самодостатності здобувачів освіти. Використання цього методу допомагає їм 

розуміти тему, розвивати свої думки та аргументувати свої погляди, що є важливими 

навичками для успішного життя та кар'єри. 

Один з прикладів застосування методу ЕУР під час вивчення, наприклад,  векторної 

алгебри може бути пов'язаний з розв'язанням задач на визначення різниці між двома 

векторами. 

На етапі евокації здобувачі освіти можуть викликати свої знання про векторну 

алгебру, наприклад, про способи визначення довжини та напрямку векторів, складання та 

розкладання векторів на компоненти та ін. 

На етапі усвідомлення здобувачі освіти можуть обговорити різні методи для 

визначення різниці між двома векторами, наприклад, метод віднімання векторів або 
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використання правила паралелограму. Вони можуть порівняти та оцінити ефективність 

різних методів та вибрати найбільш оптимальний для даної задачі. 

На етапі рефлексії здобувачі освіти можуть оцінити свій процес розв'язування задачі 

та проаналізувати, які концепції та методи використовувалися для розв'язування задачі. Вони 

можуть також задати питання про можливі варіації задачі, які можуть використовувати ті ж 

самі концепції та методи. 

Застосування методу ЕУР під час вивчення векторної алгебри допоможе здобувачам 

освіти краще зрозуміти концепції векторів, їх взаємозв'язки та способи їх використання в 

розв'язуванні математичних задач. Також це допоможе розвивати критичні мисленнєві 

навички здобувачів освіти та підвищити їх рівень розуміння математичних концепцій. 

Отже, розвиток критичного мислення є необхідним елементом освітнього процесу і 

повинен бути цілеспрямовано здійснюваний через використання педагогічних технологій 

критичного мислення. Ці технологія мають багатофункціональний характер і дозволяють 

активізувати та стимулювати пізнавальну діяльність, оптимізувати спілкування в процесі 

навчальної взаємодії, зменшувати напруження і підсилювати професійний інтерес до 

навчального матеріалу, а також змоделювати різноманітні ситуації і наблизити умови 

навчання до реальної професійної дійсності.  
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Природна флора Шосткинського геоботанічного району включає досить велику групу 

видів, межі ареалів яких проходять через його територію. Зокрема, південна межа суцільного 

поширення типового борового виду лісової і тундрової зони - бореального псамофіту 

Antennaria dioica (L.) Gaertn. A. dioica - модельний об’єкт ценопопуляційних досліджень. 

Ареал виду охоплює помірно континентальні, помірно вологі та субарктичні зони Азії, 

Європи та Північної Америки. Дослідження проведене на території Європейської 

широколистянолісової геоботанічної області Східноєвропейської (Сарматської) провінції 

хвойно-широколистяних та широколистяних лісів Поліської хвойно-широколистяних та 

Середньоросійської підпровінцій листяних лісів Присеймського округу липово-дубових, 

кленово-липово-дубових та дубових лісів, лук та евтрофних боліт [Дідух, 2003]. За фізико-

географічним районуванням це зона мішаних лісів східно-європейської фізико-географічної 

країни [Фізико-географічне…, 1968].  

За попередніми даними моніторингових досліджень нами встановлено незначну 

кількість локалітетів та низьку чисельність особин ценопопуляцій Antennaria dioica. Вид 

підлягає особливій охороні на території Сумської, Волинської, Дніпропетровської, Київської, 

Полтавської, Тернопільської, Хмельницької областей [Перегрим, Андрієнко, 2012]. На 

території Шосткинського геоботанічного району A. dioica зрідка трапляється на узліссях та 

галявинах світлохвойних лісів, піщаних пустощах та трав’яних сухолучних угрупованнях. 

Мета роботи – у виявлених локалітетах дослідити структуру ценопопуляцій, особливості 

розмноження та відтворення виду в умовах зі змінним режимом освітлення. Гіпотеза 

дослідження – припускаємо, що дані про динаміку та структуру ценопопуляцій бореальних 

псамофітів допоможуть виявити природні та антропогенні чинники впливу на ценози.  

В межах України ценотична приуроченість Antennaria dioica пов’язана з біотопами 

Т2.2.2 Гірські пасовища Карпат / Mountain pastures of Carpathians. Т.2.4.2 Гірські пустищні 

луки / Mountain heath grasslands. Е1.71. Гірські біловусники на силікатному підґрунті / Nardus 

stricta swards. 

Тимчасові пробні площадки закладено на ділянках, де під час маршрутних 

рекогносційних досліджень нами виявлено A. dioica. Для встановлення еколого-ценотичних 

особливостей умов місцезростання в межах обстеженої території у місцях виявлених 

локалітетів виконано геоботанічні описи. Виділені синтаксони ідентифікували за 

«Продромусом рослинності України» [Дубина та ін., 2019]. Наведено здійснений нами 

первинний облік біотопів у наступній послідовності: код і назва оселища з Дод І Резолюції 4 

до Бернської конвенції (https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=1475213&Site=&direct=true); 

класифікації EUNIS (2021/2022) (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-

classification-/eunis-marine-habitat-classification-review-2022); Додатку I Оселищної Директиви 

ЄС [Тлумачний, 2007; Куземко, 2017]. За основу виділення оселищ у національній 

класифікації UkrBiotop, був взятий адаптований для України довідник [Онищеннко, 2016], 

який інтерпретує оселища І-ІІІ рівнів класифікації EUNIS та оселищ з Резолюції 4 (1996) 

постійного комітету Бернської конвенції.  

В межах території досліджень нами було виявлено 5 вцілілих ділянок з Antennaria 

dioica. Ділянка 1. Лівий берег р. Десна, правий берег р. Івотка між с. Івот та Антонівка 

(51.9817 33.5490). Ділянка 2. Узлісся. ур. Великий бір, кв. 29, лівобережна борова тераса р. 
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Десна, між сс. Тиманівка та Собич на межиріччі Шостки-Івотки (51.8095 33.1759 Altitude 156 

м). Ділянка 3. Зак-к Верхньоесманський, на захід від села Слоут. Кв. 71 ур. Бір масив. 

(51.755133.7261 Altitude 201). Ділянка 4. Правий берег р. Івотка, між с. Погребки та Івот в 

урочищі Pадьків бір (51.9592 33.4449 Altitude 145). Ділянка 5. Межиріччя Шостки-Івотки між 

с. Ображеєвка та Миронівка (51.9208 33.4784 Altitude 147).  

По обидва боки трансекти закладено квадрати 1 м х 1 м. На кожному квадраті на місці 

підраховували загальну кількість особин. Рослини не викопували аби не зашкодити 

життєвості популяції. Лісову підстилку не розкопували.  

Оцінка стану популяцій здійснена на основі даних значень морфопараметрів: dk - 

діаметр куртини (клону) (см); nveg r - загальна кількість вегетативних розеток у куртині (шт.); 

nр - кількість пагонів-плетей на одну рамету/генету (шт.); lplag - довжина плагіотропного 

пагона-плеті (мм); lroz - висота розеткового пагона (мм); dveg – діаметр розеткового пагона 

(мм); nfol1 - кількість розеткових листків попередніх років (шт.); nfol2 - кількість розеткових 

листків поточного року (шт.); lfol veg - довжина листкової пластинки у вегетативних розетках 

(мм); сfol veg - ширина листкової пластинки у вегетативних розетках (мм). 

При визначенні онтогенетичних станів використовували неушкоджуючі методи 

морфометрії регіонально-рідкісного виду. Описуючи онтогенез, ми покладалися на класичні 

підходи (Работнов, Уранов, Злобін, 2009), за якими у життєвому циклі рослин виділяють 

чотири основні періоди: латентний – стан життєздатного насіння; прегенеративний – 

охоплює період від сходів до дорослих вегетативних рослин; генеративний – квітуючі та 

плодоносячі; постгенеративний – протягом якого рослини втрачають здатність активно 

рости, розмножуватись та поступово відмирають. Кожен з основних періодів розділено на 

онтогенетичні стани, або вікові групи: насіння (sm), проростки (p), ювенільні (j), іматурні 

(im), дорослі вегетативні, або віргінільні (v), генеративні рослини (g), субсенільні (ss), 

сенільні (s), які виділяли на основі сукупного ряду ознак.  

Видоспецифічність ценопопуляцій щодо пластичності морфопараметрів у п’яти типах 

ценозів з різним ступенем освітлення - на луці, відкритій галявині у лісі, на просіці на 

піщаному ґрунті та моху, на узліссі та в лісі засвідчила, що стан їх життєвості значно 

відрізняється. За отриманими даними встановлено, що оптимальним є режим освітлення на 

луці, за якого ценопопуляції мають найвищий клас «а» віталітету. Нижче клас «б» на 

просіках, зберігає високі характеристики життєвості. Втрачає компактність – в умовах малої 

освітленості, півтіні у лісі з інтродуцентами у деревостані та адвентивними видами – клас 

«с» 

В оптимальних ценотичних умовах Аntennaria dioica переходить до цвітіння. В 

умовах сильного заростання угруповань починає пізнє квітування, інколи зовсім не 

переходить до генеративного періоду. Часовий та географічний градієнти не розглядались, 

наразі такі дані є важливими для майбутніх досліджень.  

Ми отримали попередні висновки, за якими відзначаємо, що зменшення освітлення 

внаслідок заростання деревами та чагарниками в ході природних сукцесій позначається на 

щільності рамет. Антропогенно змінені умови місцезростань внаслідок неконтрольованого 

вирубування лісу, недогляду за лісовими культурами, заростання просік та формування 

неприроднього підліску з інтродуцентів Padus avium Mill., Sambucus racemosa L. знижують 

режим освітлення, створюють несприятливі умови для розвитку й самовідновлення. Зміна 

ценотичної структури угруповань внаслідок впливу фітоінвазій у корінних ценозах, особливо 

– проникнення видів-трансформерів, зокрема; Solidago canadensis L., Phalacroloma annuum 

(L.) Dumort. (Stenactis annua Ness) знижують стійкість. Довжина плагіотропного пагона-плеті 

корелює з освітленістю. В умовах малої освітленості, зокрема в півтіні та на родючому 

ґрунті, вегетативні пагони-плеті швидко витягуються. Куртина втрачає компактність. 

Щільність розеток на одиницю площі варіює залежно від довжини плагіотропних плетів. 

Всі виявлені місцезростання Antennaria dioica за даними наших спостережень 

пов’язані з освітленими ділянками. Помічено, що A dioica тяжіє до підвищень – сухих 

пагорбів, борових пісків. У культурах соснових лісів зеленомохових Ass. Veronico incanae-
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Pinetum, Peucedano-Pinetum трапляється у прогалинах між кронами – вікнах світла, на 

просіках, узліссях. Умови зростання відзначаються низькою вологістю ґрунту. Узлісся 

соснових лісів, так само як і пагорби відрізняються температурними показниками, більшою 

кількістю тепла. Для забезпечення існування виявлених локалітетів важливо зберігати 

природні осередки їх місцезростань. Проте ділянки неминуче зазнають природніх 

сукцесійних змін – задерніння та заліснення піщаних пагорбів. Охорона оселищ запобігає 

негативному господарському втручанню у місця зростання – рубкам, суцільному залісненню, 

рекреації у корінних ценозах. Прохід лісовозів просіками має знищуючий вплив на 

поширення виду. За встановленими даними про стан 5 ценопопуляцій Antennaria dioica нами 

зроблене припущення, що відбувається динаміка ареалу у напрямку його скорочення.  

Ключовими природніми механізми підтримки популяцій є збереження умов їх 

відновлення. Очевидно, що успіх життєздатних ценопопуляцій полягає у появі проростків, 

ювенільних екземплярів та збереженні оптимальних екологічних умов їх виживання.  

Ключовими морфопараметрами для подальшого моніторингу за станом популяцій A. 

dioica є параметри з високим ступенем варіювання у відповідь на дію екологічних факторів. 

Найбільш інформативними є: діаметр куртини (клону), загальна кількість вегетативних 

розеток у куртині, кількість пагонів-плетей на одну рамету/генету, довжина плагіотропного 

пагона-плеті, висота розеткового пагона, діаметр розеткового пагона, кількість розеткових 

листків попередніх років, кількість розеткових листків поточного року, довжина листкової 

пластинки у вегетативних розетках, ширина листкової пластинки у вегетативних розетках. 
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У сучасному світі важливим є не лише знання, але й розвинені м’які навички, такі як 

вміння комунікувати та співпрацювати, критично та креативно мислити, емоційний інтелект 

та інші. Зв'язок між м’якими навичками та успіхом у житті надзвичайно важливий, що 

доведено багатьма дослідниками.  Одним з ефективних засобів розвитку м’яких навичок в 

учнів є тьюторинг, оскільки він дозволяє зосередитися на індивідуальних потребах учня.  

У загальному розумінні поняття тьюторингу можна визначити як педагогічну 

технологію, яка особливо ефективна, коли мова йде про розвиток потенціалу учня, а також 

мотивуванні його до самостійної діяльності. Полягає у регулярних, індивідуальних зустрічах 

тьютора з підопічним - тьюторіалах, в межах яких вони спільно працюють над розвитком 

учня. Тьюторинг дає увагу конкретному учню, можливість пристосувати шлях розвитку до 

його специфічної ситуації. Також, ця технологія сприяє розвитку сильних сторін учня [4]. 

Тьюторинг може бути корисним у розвитку м’яких навичок через надання учню 

індивідуальної підтримки та допомоги, а також зосередитися на конкретних навичках – 

актуальних для даного учня. Наприклад, якщо учень має проблеми з комунікацією, тьютор 

може надати йому підтримку у покращенні навичок спілкування з іншими людьми через 

створення відповідних ситуацій, залучення до них тощо. Окрім того, сам тьютор може стати 

прикладом для учня, демонструючи прийоми ефективної комунікації.   

Розглянемо, яким чином тьюторинг може допомогти учням розвивати такі навички, як 

креативність, критичне мислення, комунікація та співпраця, лідерство та емоційний інтелект. 

Креативність – це вміння створювати нові ідеї, що відмінні від стандартних. Тьютор може 

допомогти учням розвивати креативність завдяки залученню їх до проєктів, що вимагають  

шукати нестандартні підходи та рішення, розв’язувати неочікувані проблеми або 

використовувати творчі підходи [2]. Наприклад, тьютор може запропонувати розробити 

новий дизайн продукту або створити відео-ролик на певну тему. Це дозволить учням 

навчитися мислити творчо та генерувати нові ідеї.  

Критичне мислення є іншою важливою м’якою навичкою і означає здатність 

аналізувати інформацію, розуміти її, ставити запитання та робити висновки. Тьютори 

можуть допомогти розвинути цю навичку, пропонуючи учням завдання, що вимагають 

аналізу та оцінки інформації. Наприклад, тьютор може запропонувати учням проаналізувати 

текст та надати свою оцінку, або запитати учнів про їхню думку щодо певного твердження 

чи ідеї. З критичним мисленням пов’язана така важлива здатність як рефлексія. Рефлексія 

здійснюється через призму бажаного майбутнього. З одного боку, вона є усвідомленням 

власного «Я», а з іншого – усвідомленням свого місця у світі. Осмислене бачення своєї 

життєвої лінії зосереджується в основному на осягненні того, «ким і яким я стану в цьому 

житті» [3].  

Комунікація і співпраця є навичками, які також можуть бути розвинуті засобами 

тьюторингу. Учні які вміють ефективно спілкуватися, на думку дослідників, здатні досягати 

більших успіхів у навчанні та в будь-яких інших сферах [1]. Тому тьютор може надавати 

учням можливості вдосконалювати свої комунікаційні вміння через навчання активного 

слухання, висловлювання власної думки, взаємодії з іншими людьми, розвиток 
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толерантності до інших точок зору. Тьютор може створювати сприятливе середовище для 

взаємодії та обміну думками між учнями, наприклад, розподілити учнів на групи для 

виконання завдання, що потребує спільної роботи та обговорення результатів.  

Також, тьюторинг може бути корисним для розвитку емоційного інтелекту та 

лідерства. для досягнення мети. Тьютори можуть допомогти учням навчитися розуміти свої 

та інших емоції, керувати своєю поведінкою для досягнення  мети, розвивати навички 

емпатії та соціальної взаємодії. Тьютор може проводити рольові ігри, що дозволяють учням 

відчути та проявити різні емоції, а потім обговорювати їх разом та ділитися враженнями. 

Також тьютор може надавати підтримку учням у вирішенні конфліктів та сприяти навичкам 

співпраці, що є важливим складником емоційного інтелекту. Нарешті, тьютор може 

допомогти учням розвинути навички саморегуляції та самоорганізації. Ці навички є 

важливими, оскільки вони допомагають учням ефективно планувати свій час, організовувати 

свої знання та вміння, а також розвивати самодисципліну та вміння працювати самостійно.  

Існує декілька стратегій розвитку м’яких навичок засобами тьюторингу: 

1. Проведення індивідуальної зустрічі. Ця стратегія полягає у ретельно підготовлених 

тьютором та мотивуючих тьюторіалах (зустрічі тьютора з підопічним), що сприяють  

особистісному розвитку учня, підвищуючи впевненість у собі та розвиваючи позитивні риси 

характеру. Перше, що необхідно зробити тьютору – це пізнати особистий, емоційний та 

суспільний спосіб життєдіяльності учня, його сімейну ситуацію, життєві плани та потім 

вибудовувати план тьюторської діяльності [5]. 

2. Стимулюючи запитання. Тьютор може ставити запитання, щоб допомогти учню 

розвинути свої м’які навички. Наприклад, запитання: «Як би ти впорався/впоралась з цією 

ситуацією?» може допомогти учням розвинути емоційний інтелект та критичне мислення.  

3. Вправи на розвиток м’яких навичок. Наприклад, вправи на підвищення рівня 

спілкування можуть допомогти учням виявити свої недоліки та покращити навички взаємодії 

з іншими людьми.  

4. Позитивний підхід. Важливо, щоб тьютор використовував у свої роботі позитивний 

підхід. Наприклад, він може підкреслювати успіхи учня та надавати йому підтримку, 

надихаючи учня на подальший розвиток. Також, важливо, щоб тьютор звертав увагу на 

позитивні зміни, які сталися у поведінці та навичках учня.  

5. Індивідуальний підхід. Кожна дитина унікальна, тому важливо мати індивідуальний 

підхід до кожної з них. Тьютор повинен вивчити інтереси та потреба учня, щоб зосередитися 

саме на тих м’яких навичках, які актуальні та необхідні даному учню для досягнення успіху.  

Розвиток м’яких навичок може мати позитивні наслідки як для учня, так й для 

тьютора. 

Для учня це може означати покращення навичок спілкування, розвитку емоційного 

інтелекту та багато іншого. Крім того, учні стають більш самостійними та впевненими у собі 

завдяки співпраці з тьютором. Для тьютора робота з учнем над розвиток м’яких навичок 

може стати важливим джерелом задоволення своєю працею та визнання, що значно 

підвищую самооцінку та додає мотивації для тьюторської роботи з учнями.  

Отже, тьюторинг може бути дуже ефективним засобом для розвитку м’яких навичок 

учнів, зокрема креативності, критичного мислення, комунікації, співпраці та емоційного 

інтелекту.  Для досягнення максимальної ефективності необхідно використовувати 

індивідуальний підхід до кожного учня та дотримуватися стратегій, спрямованих на активну 

участь та самостійний розвиток учнів. Важливо розуміти, що розвиток м’яких навичок – це 

процес, який потребує часу та наполегливості. Завдяки тьюторингу учні можуть отримати 

цінний досвід та знання, що допоможуть їм розвивати свої м’які навички впродовж всього 

життя.  
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Стратегія цифровізації успішно реалізується по всьому світу керівниками ІТ-

організацій та підприємств різного рівня. Вона породжує технологічне зрушення, у стислі 

терміни перетворюючи бізнессередовища, виявляючи нових лідерів, і змушуючи компанії 

зростати і боротися конкуруючій ринку. 

Першим етапом цифровізації має стати зміна бізнес-процесів у компанії. Слід вивчити 

слабкі місця в поточних рішеннях і скласти список недоліків для подальшої їх ліквідації, від 

яких згодом відштовхуватиметься при ухваленні рішень про трансформацію бізнесу. 

Необхідно відзначити, що в першу чергу цифровізація бізнесу необхідна для 

компаній, що працюють у жорсткому конкурентному середовищі. Для таких компаній 

затримка в етапі цифровізації чи відмова від неї, може призвести до поразки у 

конкурентному середовищі. По-друге, це компанії, які у своїй галузі вдаються до великих 

масивів даних. 

На сьогоднішній день вартість цифрової трансформації бізнесу є великою, проте вона 

виправдовує витрати вже в перші місяці після інновацій. Це відбувається за рахунок 

зменшення витрат на традиційне обслуговування та ресурсовитрати з боку персоналу та 

матеріалів. 

Значення контролю за умов цифрової економіки посилюється, у зв'язку з 

використанням у процесі управління великих баз даних інтернет-носіїв. Контроль є 

важливим функціональним елементом будь-якої системи керування. У корпоративній 

системі управління внутрішній контроль дозволяє виявити та оптимізувати мало 

результативні бізнес-процеси. Бухгалтерський облік є значним показником економічної 

політики компанії і відображає повну картину її майнового та фінансового стану. 

До ведення бухгалтерського обліку на всіх підприємствах, незалежно від форм 

власності, пред'являються однакові вимоги. Вони випливають із нормативно-правових 

документів, оскільки час і науково-технічний прогрес не поводяться розмірено, що 

обумовлено такими ознаками: автоматизація та впровадження цифровізації у сферу бізнесу. 

Кваліфікований бухгалтерський облік здатний надати інформацію не лише про 

структуру майна та фінансовому становищі фірми, а також відобразити ефективність 

фінансово-господарської діяльності, та дати об'єктивну оцінку вартості бізнесу. 

В сучасних та швидкозмінних умовах розвитку економіки, підприємства мають за 

короткий час вміти адаптуватися до нових способів ведення бізнесу. 

Цифровізація бухгалтерського обліку – це створення нових, і модернізація застарілих 

програм систематизації, аналізу та розрахунку показників. 

У світі цифровізація визначається, як перетворення інформації на цифровий формат, 

що у своє чергу сприяє підвищенню ефективності, зниження витрат підприємства міста і 

розвитку нових напрямів. 

У цифровізації бухгалтерського обліку виявлено позитивні сторони. Зниження витрат 

за утримання бухгалтерського апарата. Варто зазначити, що цей показник не говорить про 

скорочення чисельності організації, навпаки свідчить про підвищення кваліфікації або 

перекваліфікації співробітника на професію майбутнього, наприклад з професії бухгалтер 

перенавчитися фінансового інженера. Нові економічні та технологічні умови вимагають 

створення та реалізації підходів щодо сприяння громадянам у освоєнні ключових 
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компетенцій цифрової економіки, забезпеченні масової цифрової грамотності та 

персоналізації освіти.  

Виходячи з вищевикладеного бачимо необхідність цифрової трансформації бізнесу, 

особливо такого важливого відділу, як бухгалтерія, адже на основі своєчасності обліку 

фінансових даних формується достовірна інформація як для інвесторів, так і власників 

бізнесу щодо фінансово-господарської діяльності компаній. 
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Інформаційна база представляє собою певну цілеспрямовану сукупність даних, що 

відображають стан об’єктів та їх взаємовідносини в певній предметній області дослідження. 

Стан та взаємовідносини між об’єктами в процесі виробництва зумовлюються 

організаційними та технологічними особливостями цього процесу на виробничих 

підприємствах. Спрямованість системи обліку виробничих витрат на певного користувача 

(внутрішнього або зовнішнього) вказують на цілеспрямованість такої інформаційної бази. 

Тому створення інформаційної бази про виробничі витрати підприємства можливе тільки на 

основі системи обліку, побудованої адекватно до організаційних та технологічних 

особливостей підприємства та зосередженої на потребах користувачів як внутрішніх, так і 

зовнішніх [1]. 

Зовнішні та внутрішні користувачі інформації зацікавлені в отриманні адекватної 

інформації про зростання, розвиток та отримання прибутку підприємством, але при цьому 

аспекти, стосовно яких проходить аналіз, обробка інформації та подання її як продукту 

готового до вжитку, цими категоріями користувачів дещо різняться. Перших цікавить 

фінансова та майнова стійкість, спроможність розрахуватись з боргами, маркетингові позиції 

підприємства та ефективність управління ним у цілому. Інформація, що подається для таких 

користувачів, наводиться у фінансовій звітності підприємства, яка складається з метою 

відобразити результати діяльності у минулому та дати змогу сформувати думку про 

становище підприємства та тенденції його розвитку у майбутньому [3].  

Другі зосереджують увагу на прийнятті ефективних тактичних та оперативних рішень 

з метою досягнення стратегічних цілей поставлених вищим керівництвом. Інформація, що 

подається внутрішнім користувачам, є детальнішою та більше закцентована на пошук 

оптимального рішення, яке дозволить ефективно використовувати ресурси для мінімізації 

витрат, максимізації сум доходів та грошових надходжень, розвитку підприємства, 

зміцнення позицій на ринку. Тому неможна сказати, що інформація, релевантна для одних 

користувачів, буде такою ж для інших. Поряд з цим інформаційна база про виробничі 

витрати повинна відтворювати процес споживання ресурсів підприємства протягом 

технологічного процесу виготовлення готового продукту. 

Таким чином, інформаційна база процесу виробництва будується відповідно до 

технологічних та організаційних особливостей виробничого процесу у напрямках 

формування кінцевого інформаційного продукту. Облікова система є основним джерелом 



140 

постачання економічної інформації. Для підготовки неупередженої, об’єктивної та 

релевантної інформації про матеріальне виробництво така система повинна мати адекватну 

методику обліку виробничих витрат. 

Формування методики обліку процесу виробництва вимагає визначення певних 

принципів, форм та способів обліку, що дозволять пізнавати споживання ресурсів у процесі 

виробництва. Розроблення принципів та форм обліку створює умови для побудови моделі 

обліку процесу виробництва. Така модель повинна відтворювати усі структурні та 

організаційні взаємозв’язки, що виникають під час технологічного процесу виготовлення 

продукції.  

До методологічного інструментарію обліку витрат виробництва включаються певні 

способи вивчення дійсності, а саме – методи обліку витрат виробництва. Окрім того, 

комплексний характер виробництва молочної продукції зумовлює необхідність розподілу 

витрат виробництва у точці появи супутніх продуктів. 

Розроблення моделі обліку витрат процесу виробництва, вибір певних методів обліку 

витрат та способів їх розподілу за об’єктами обліку дозволяють сформувати методики обліку 

процесу виробництва підприємств молочної промисловості. 

Поняття “науковий метод” можна охарактеризувати як цілеспрямований підхід, шлях, 

за допомогою якого досягається певна мета, щось пізнається або щось вирішується. Метод 

представляє собою комплекс різноманітних пізнавальних підходів та практичних операцій, 

спрямованих на отримання нових знань [2]. 

Отже, методом обліку виробничих витрат є сукупність прийомів, які шляхом пізнання 

виробничого процесу, дозволяють досягти основної мети обліку виробничих витрат – 

генерування інформаційних ресурсів, що дають можливість оптимізувати виробничу 

діяльність підприємства. 

Вибір методу обліку виробничих витрат є найважливішим етапом при побудові 

системи обліку процесу виробництва. На вибір методу впливають не тільки принципи 

побудови системи бухгалтерського обліку витрат виробництва, але й організація процесу 

виробництва, побудова системи внутрішнього контролю та регулювання процесу 

виробництва, підготовка інформації для прийняття довгострокових та короткострокових 

управлінських рішень.  

Вибір методу обліку виробничих витрат зумовлюють два основних користувачі 

інформації про виробничі витрати, а саме: 

- управлінський персонал, функціями якого є прийняття раціональних оперативних, 

тактичних та стратегічних рішень на базі інформації про релевантні виробничі витрати; 

- зовнішні користувачі фінансової звітності, які прагнуть отримати інформацію про 

обсяг собівартості реалізованої продукції, готової продукції на складі і незавершеного 

виробництва.  

Фактично на протиріччі способів формування інформації про склад та обсяг 

виробничих витрат для зовнішніх та внутрішніх користувачів інформації і виник поділ на 

фінансовий та управлінський облік. 

Прийняття рішення про вибір методу обліку виробничих витрат підприємств 

молочної промисловості ускладнюється існуванням ряду проблем наукового та практичного 

характеру. Такими проблемами є: 

- неоднозначність у поглядах науковців на співвідношення методів обліку витрат на 

виробництво і методів калькулювання собівартості продукції; 

- нечіткість нормативного регулювання обліку виробничих витрат та оцінки запасів; 

- розходження науковців у поглядах щодо виділення методів обліку виробничих 

витрат; 

- відсутність методичних рекомендацій з управлінського обліку виробничих витрат 

підприємств молочної промисловості. 

Поняття метод обліку затрат на виробництво досить неоднозначно трактується в 

економічній літературі.  
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При цьому по-різному визначається і сутнісне формулювання методу: єдиний підхід 

дослідження затрат підприємств певних типів на виробництво і реалізацію продукції [4]; 

способи, принципи фіксування, узагальнення, групування затрат виробництва; загальний 

підхід до потреби аналітичного обліку затрат на калькуляційних рахунках виробництва та 

побудови номенклатури об’єктів збору затрат на цих рахунках… і до розподілу їх між 

товарною продукцією і незавершеним виробництвом [1]; певний підхід до охоплення, 

систематизації і контролю затрат виробництва [2] і те, для чого, власне, здійснюється 

пізнання затрат (визначення їх загальної величини і віднесення цієї величини на об’єкт 

калькулювання). 

Особливо дискусійним є питання про співвідношення методів обліку затрат на 

виробництво і методів калькулювання. Це питання було підняте в середині 60-х років 

М.Чумаченком, І.Басмановим і Е.Гільде, котрі звернули увагу на те, що це, за суттю, різні 

облікові задачі. На цьому ґрунті виникли суперечки. Теоретично тут можливі чотири 

варіанти: 

- калькуляція обумовлює облік витрат; 

- облік витрат обумовлює калькуляцію; 

- калькуляція і облік тотожні; 

- калькуляція і облік – незалежні один від одного поняття. 

Отже, для суб’єктів підприємницької діяльності використання інформації при веденні 

бухгалтерського обліку та складанню звітності велика увага приділяється використанню 

інформаційних ресурсів, які виступають на етапі прийняття управлінських рішень фактором 

раціонального господарювання. Інформація яка отримується після використання 

інформаційних ресурсів в ході впровадження матеріальних, трудових, технічних 

організаційних та інших ресурсів дозволяє економно та раціонально витрачати ресурси для 

виробництва продукції за рахунок впровадження новітніх розробок та технологій. Одна з 

інформаційних систем забезпечення управління - це система бухгалтерського обліку, 

основне призначення якої відображати факти здійснення господарських операцій, 

узагальнювати показники економічної та фінансової діяльності підприємства, які в 

подальшому використовуються керівниками та управлінським персоналом підприємств у 

процесі ефективного управління. 
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Актуальність: Ми часто зустрічаємось із такою проблемою: при будь-якому 

ортодонтичному лікуванні, здебільшого того, яке пов’язане з установкою брекет-систем, 

утворюються додаткові умови для затримки залишків їжі під замками, що, у свою чергу, 

активно сприяє значному розмноженню карієсогенної мікрофлори в місцях їх фіксації, 

викликаючи вогнищеву демінералізацію емалі з подальшим розвитком каріозного процесу. 

Тобто, лікування за допомогою незнімної еджуайс-техніки досить негативно впливає на 

гомеостаз порожнини рота та є одним із ризиків розвитку карієсу. Отже, враховуючи це, слід 

рекомендувати обов’язкове проведення ремінералізуючих заходів пацієнтам, які щойно 

завершили ортодонтичне лікування й навіть тим пацієнтам, яким воно тільки планується.  

Тому метою нашого дослідження стала необхідність порівняння ефективності та 

доцільності двох різних методів ремінералізації, які були запропоновані підліткам після 

зняття брекетів та закінчення ортодонтичного лікування для відновлення ділянок емалі, де 

було виявлений процес демінералізації.  

Матеріали. Після закінчення апаратурного лікування у 5 пацієнтів виникла 

необхідність проведення ремінералізуючої терапії. У всіх підлітків на місці фіксації замків 

була встановлена наявність ділянок демінералізації емалі, ступінь якої визначали за 

допомогою вітального фарбування білих матових ділянок емалі 2% водним розчином 

метиленового синього без попереднього протравлювання (експозиція розчину 3 хвилини). 

Результати оцінювали у балах за допомогою 10-польної шкали. Виходили з визначення: 

«Чим глибше ураження, тим інтенсивніше зафарбовування». Двоє підлітків згодилися 

пройти курс ремінералізуючої терапії за допомогою інфільтрації фотополімеру «Icon» на 

основі метилметакрилату, який максимально відновлює цілісність структури емалі, а саме 

простір між кристалами гідроксиапатиту, перешкоджає подальшому розмноженню бактерій, 

підвищує стійкість емалі по відношенню до руйнівних кислотних впливів. Трьом ми провели 

стандартний курс електрофорезу 10% розчином глюконату кальцію № 10. Ремінералізуючі 

заходи проводили через тиждень після зняття брекетів.  

Результати. В усіх пацієнтів після зняття брекет-системи визначався досить високий 

рівень зафарбовування ділянок емалі - від 7 до 9 балів. Причому у 3 пацієнтів, що пройшли 

класичний курс ремінералізуючої терапії - бал складав 7, 8 та 9. У 2 пацієнтів, яких лікували 

методом інфільтрації за допомогою суміші смол «Icon-Infiltrant», бали становили - 9, що 

відповідало дуже низькій резистентності емалі. Після проведених курсів ремтерапії слід 

зазначити, що ступінь зафарбовування емалі у пацієнтів, яким проводили електрофорез 

розчином глюконату кальцію знизився більше ніж у 2 рази (на 43%) - з 7 до 4 та з 8 і 7 - до 1 

та більш ніж у 4 рази (на 78%) - з 9 до 2 після інфільтрації емалі фотополімером «Icon». 

Отже, «Icon-Infiltrant» потрапляє у міжкристалічний простір емалі по всьому об’єму ділянки 
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демінералізації та після свого затвердіння зміцнює її, перешкоджаючи подальшій 

демінералізації. Також інфільтраційний метод сприяє повному усуненню гіперестезії емалі. 

Висновки. Таким чином, інфільтраційний метод профілактики і лікування 

вогнищевої демінералізації є максимально ефективним для усунення демінералізованих 

ділянок емалі зубів після закінчення лікування ортодонтичних хворих за допомогою 

еджуайс-техніки. Враховуючи все вищезгадане, слід рекомендувати обов’язкове проведення 

ремінералізуючих заходів пацієнтам, які щойно завершили ортодонтичне лікування та навіть 

пацієнтам, яким воно тільки планується. Після завершення ортодонтичного лікування 

інфільтрацію вогнищ демінералізації рекомендовано проводити не пізніше, ніж через 

тиждень після зняття брекетів. Слід також зазначити, що інфільтрація ділянок емалі не 

погіршує адгезію бондингів брекет-систем до поверхні емалі зуба.  
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