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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 
УДК 612.135-057.87 

Оксана Горна, Дар’я Горбань, Вікторія Жолква 

(Мелітополь) 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ  

В ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ 

 

Стаття присвячена вивченню функціонального стану серцево-судинної системи 

студентів 17-18 років. Показники діяльності серцево-судинної системи знаходилися в межах 

середніх фізіологічних норм, проте в окремих студентів спостерігався підвищений 

артеріальний тиск. Виявлено динаміку змін фізіологічних показників після фізичного 

навантаження. Аналіз індивідуальних реакцій серцево-судинної системи на фізичне 

навантаження показав, що більшість обстежених реагували на навантаження за 

нормотонічним типом. 

Ключові слова: серцево-судинна система, дозоване фізичне навантаження, особи 

юнацького віку. 

 

The article is devoted to the study of the functional state of the cardiovascular system of 

students aged 17-18. Indicators of the cardiovascular system were within the average physiological 

norms, but some students had high blood pressure. The dynamics of changes in physiological 

parameters after exercise is revealed. Analysis of individual reactions of the cardiovascular system 

to exercise showed that most of the subjects responded to the load of the normotonic type. 

Key words: cardiovascular system, dosed physical activity, adolescents. 

 

Протягом багатьох десятків років однією з актуальних проблем сучасної вікової 

фізіології, клінічної та спортивної медицини є функції кардіореспіраторної системи людей, 

які проживають у різних регіонах країни [2, 3, 4]. Несприятливі зміни в екологічному 

середовищі, непрості економічні та соціальні умови негативно позначаються на здоров’ї 

населення України. Така ситуація вимагає особливої уваги до стану здоров’я студентів 

вищих навчальних закладів, відсоток захворювань яких невпинно збільшується протягом 

навчання [2, 4, 6].  

За останні два роки весь світ живе в умовах пандемії та обмежень, тому серед 

студентської молоді неухильно знижується природна рухова активність, підвищується рівень 

розумового навантаження та вплив на нервово-емоційну сферу. Це сприяє виникненню та 

загостренню серцево-судинних, нервових, психічних, шлунково-кишкових та інших 

захворювань, що позначається на працездатності, успішності, фізичному розвитку студентів 

[2, 4]. 

Кардіореспіраторна система постійно контактує з агресивними факторами зовнішнього 

середовища, і тому першою вражається при вірусних захворюваннях, саме тому рівень 

захворюваності людей на хвороби серцево-судинної системи залишається сьогодні стабільно 

високим і не має тенденції до зниження [5, 6].  

Для оцінки та контролю функції кардіореспіраторної системи студентської молоді, 

повинні бути не тільки найпростіші у використанні, а й максимально безпечні для людини 

методи, що дозволяють за лічені секунди оцінити можливості серцево-судинної систем будь-

якої людини. Тому, вивчення функціональних показників кардіореспіраторної системи дає 

можливість визначити фізичний стан здоров’я людини, спрогнозувати її подальший 

розвиток, запобігти виникненню різноманітних захворювань.  

Таким чином, мета дослідження полягає у визначені функціонального стану серцево-

судинної системи в осіб юнацького віку. 
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Для реалізації поставленої мети нами було проведено дослідження серцево-судинної 

системи серед студентів 17-18 років Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. У дослідженні брали участь 60 осіб юнацького 

віку (40 дівчат і 20 хлопців). Всі обстеження проводилися з добровільної згоди відповідно 

загальним нормам біоетики.  

Використовували Тест Мартіне-Кушелевського, який проводився за традиційною 

методикою з визначенням ЧСС, артеріального тиску систолічного (АТС, мм рт. ст.) і 

діастолічного (АТД, мм рт. ст.) з розрахунком пульсового артеріального тиску (ПАТ, мм рт. 

ст.) у вихідному стані, а також на першій, другій і третій хвилинах відновлення. При цьому 

ЧСС у періоді відновлення визначалася в перші і останні 10 секунд кожної з трьох хвилин 

після закінчення навантаження [1, 5, 6]. 

У процесі дослідження показників серцево-судинної системи студентів отримали 

наступні дані: так, частота серцевих скорочень (ЧСС) в стані спокою у студентів 17-18 років 

становила 75,5±1,9 уд. хв., величина систолічного артеріального тиску 113,9±2,0 мм рт. ст., 

величина діастолічного артеріального тиску становила 71,9±1,9 мм рт. ст., пульсового АТ 

44,7±1,3 мм рт. ст. (табл. 1). 

Таблиця 1 

Показники функціональних можливостей серцево-судинної  

системи організму студентів 17-18 років 

Показники ССС У стані спокою 

Вік 

∑ Після фіз. 

навантаження 

∑ 

Хлопці Дівчата Хлопці Дівчата  

ЧСС, уд./хв. 74,8± 2,1 76,2±1,8 75,5±1,9 87,9 ± 1,3 86,2±11,5 86,2±1,3 

АТС мм. рт. ст. 110,6±2,1 112,5±2,2 113,9±2,0 132,2 ± 

0,8 

125,3±1,2 127,9±1,4 

АТД мм. рт. ст. 73,3±1,5 71,8±2,3 71,9±1,9 75,0 ± 2,2 74,2±1,1 73,8±1,4 

ПАТ, мм рт. ст. 44,7±1,2 46,3±1,4 44,7±1,3 50,1±0,8 53,1±0,9 50,8±1,0 

 

Відомості, подані в таблиці 1, показують, що спостерігаються певні ознаки напруження 

роботи серцево-судинної системи. Середні показники частоти серцевих скорочень (ЧСС) 

дещо перевищували норму. Індивідуальний аналіз результатів показав, що у 22% 

досліджених спостерігається підвищення ЧСС відповідно до норми.  

Середні величини систолічного й діастолічного артеріального тиску перебувають у 

межах норми. Проте в окремих осіб спостерігався підвищений артеріальний тиск. Так, у 3,4% 

студентів відзначалося підвищення систолічного тиску до 10% від норми; у 5% – більше 

10%. Підвищення діастолічного тиску до 10% від норми спостерігалося в 2,5% досліджених; 

більше 10% – у 5,4%. Показники артеріального тиску нижче за норму також спостерігалися у 

7%. 

Загалом показники діяльності серцево-судинної системи, які досліджувалися у стані 

спокою у студентів 17-18 років знаходяться в межах середніх фізіологічних норм. 

Знання особливостей функціонального стану ССС має важливе значення для діагностики 

втоми та перенапруження, а відповідно й добору ефективних методів для покращення 

загального стану. Нами були проаналізовані показники стану серцево-судинної системи 

студентів в стані спокою і після фізичного.  

За результатами таблиці 1 видно, що у студентів в стані спокою досліджувані показники 

центральної гемодинаміки були в межах фізіологічних норм, так ЧСС становила 75,5±1,9 

уд./хв., систолічний артеріальний тиск 113,9±2,0 мм рт. ст., діастолічний тиск 71,9±1,9 мм 

рт. ст.  

Якщо розглядати динаміку змін фізіологічних показників, то слід зазначити, що у всіх 

досліджуваних відбулися позитивні зміни у показника артеріального тиску однак після 

фізичного навантаження відзначено помірне прискорення ЧСС до 86,2±1,3 уд. хв., 
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підвищення систолічного артеріального тиску на 14,0 мм рт. ст. до 127,9±1,4 мм рт. ст. 

Водночас діастолічний тиск майже не змінився. Показник пульсового тиску знаходився в 

діапазоні 46-52 мм рт.ст із середнім значенням в стані спокою 44,7±1,3 мм рт. ст. 

Всі показники діяльності серцево-судинної системи після дозованого фізичного 

навантаження наблизилися до вихідного рівня. Така реакція з боку серцево-судинної системи 

свідчить про її адекватні адаптаційні можливості. 

Аналіз індивідуальних реакцій серцево-судинної системи на фізичне навантаження 

показав, що більшість обстежених студентів реагували на навантаження за нормотонічним 

типом – невеликим підвищенням систолічного артеріального тиску при постійному (або 

зниженому) діастолічному тиску, при цьому збільшення пульсу не перевищувала 50% від 

вихідного рівня, як і повинно бути у практично здорових людей. Отримані показники 

відображають ефективну адаптацію організму до фізичного навантаження і достатній рівень 

регуляторних процесів, що сприяють збільшенню притоку крові до працюючих м’язів й 

видаленню продуктів метаболізму. 

Але 28% досліджених студентів знаходяться у зоні ризику розвитку серцево-судинних 

захворювань (гіпотонічна або гіпертонічна криза тощо), тому їм потрібно надати 

оптимальний курс профілактики системи кровообігу, застосовуючи лікувальну фізкультуру. 

Гіпертонічна реакція досить часто буває не вираженою і оцінюється як граничний стан. 

Таким чином, показники діяльності серцево-судинної системи, які досліджувалися у 

стані спокою у студентів 17-18 років знаходилися в межах середніх фізіологічних норм. 

Середні величини систолічного й діастолічного артеріального тиску перебувають у межах 

норми, проте в окремих студентів спостерігався підвищений артеріальний тиск. Виявлено 

динаміку змін фізіологічних показників серцево-судинної системи у осіб юнацького віку 

після фізичного навантаження. Всі показники діяльності серцево-судинної системи після 

дозованого фізичного навантаження наблизилися до вихідного рівня, що свідчить про її 

адекватні адаптаційні можливості. Аналіз індивідуальних реакцій серцево-судинної системи 

на фізичне навантаження показав, що більшість обстежених реагували на навантаження за 

нормотонічним типом. 
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ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ 

 
УДК 911.3:338.48 

Любов Альтгайм, Ірина Мартиць  

(Тернопіль) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСКУРСІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА МЕЛІТОПОЛЬ ТА ЙОГО ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ  

У ФОРМУВАННІ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ 
 

Проаналізовано екскурсійно-туристичний потенціал міста Мелітополя і прилеглих 

територій. Відібрано найбільш привабливі для туристів та екскурсантів об'єкти і місця, на 

їх основі сформовано екскурсійний маршрут. Подано туристично-краєзнавчу 

характеристику екскурсійних об'єктів. Зроблено акцент на проблемах реалізації 

туристичного потенціалу міста Мелітополя і прилеглих територій і вказано шляхи їх 

вирішення. 

Ключові слова: екскурсійні об’єкти, пам’ятки міста Мелітополя, екскурсант, турист, 

екскурсійний маршрут, екскурсійний потенціал. 

 

The excursion and tourist potential of the city of Melitopol and adjacent territories is analyzed. 

The most attractive for tourists and objects of tourism and places are selected, on their basis the 

excursion route is formed. The tourist and local lore characteristics of excursion objects are given. 

Emphasis is placed on the problems of realization of the tourist potential of the city of Melitopol 

and adjacent territories and the ways of their solution are indicated. 

Key words: excursion objects, sights of the city of Melitopol, excursionist, tourist, excursion 

route, excursion potential. 

 

За ці два роки світової пандемії, все розвитку набуває внутрішній туризм та екскурсійні 

маршрути не тільки у великі міста, але і у маленькі містечка. Вони стають все 

популярнішими серед туристів та екскурсантів. Одним із таких є Мелітополь, яке росте та 

красується. Кожен, хто приїжджає сюди, цікавиться, а походження назви міста. Звідки бере 

він свої витоки і чому вважається столицею черешні? На ці та інші питання ми відповімо у 

нашому дослідженні, а також ознайомимо вас із екскурсійно привабливими місцевими 

пам'ятками.  

Мелітополь засновано наприкінці XVIII століття. Проте задовго до його заснування на 

території цього краю за різних часів жили кочові племена. Перші люди уподобали ці землі 

близько 10 тисяч років назад, про що свідчать петрогліфи Кам'яної Могили. [4, с. 595-597] У 

VII столітті до нашої ери на цю територію вторгалися скіфи, залишивши після себе безліч 

курганів, у яких, під час розкопок, знайдено багато цінних старовинних речей. А вже пізніше 

Катериною ІІ (1762-1796 рр.) на територію сучасного міста привезені переселенці для 

побудови нового населеного пункту як місця для перепочинку купців і торговців, адже шлях 

до Криму далекий і дуже виснажував, саме тому вирішили побудувати місто. Щодо 

походження самої назви «Мелітополь» існує легенда, а можливо так і було, що коли 

Катерина ІІ вперше відвідала територію майбутнього міста, вона побачила велике дерево і 

вигукнула: «О, милий тополь!». Звідси і взяла початок назва міста «Мелітополь». Перші 

населені пункти на місці Мелітополя Кізл-Яр і Новоолександрівка виникли у 1785‒1814 

роках. У 1842 році село Новоолександрівка перейменовано у місто Мелітополь і стало 

центром Мелітопольського повіту. Наприкінці XIX століття Мелітополь значно виріс 

завдяки торгівлі зерном, а у XX столітті став важливим промисловим центром регіону. 

Чому черешнева столиця? Саме завдяки черешні про Мелітополь знають як у всій 

Україні так і за кордоном, адже найсмачніша черешня – це мелітопольська! Саме тому не 

дуже доброчесні кмітливі продавці називають мелітопольською свою черешню, аби 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мелітополь#_blank
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мелітопольський_повіт#_blank
https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_століття#_blank
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заманити покупців, адже про якість і смак саме цієї черешні знає чи не кожен. А називають 

місто так, через те, що у мелітопольському районі більше 500 га землі під черешневими 

садами, а ще тут є власні сорти черешні, які вивели місцеві мешканці. 

Такий, хоч і короткий, історичний екскурс ознайомив вас і дає підстави вважати, що 

місто Мелітополь є привабливим із туристичного та екскурсійного боку. Дослідивши його 

вулиці, а також прилеглі території, ми дійшли висновку, що наповненість визначними 

місцями дає можливість сформувати екскурсійний маршрут, який ми пропонуємо вашій увазі 

(рис. 1 і рис. 2). До переліку екскурсійних об'єктів нами обрані наступні у місті Мелітополі: 

Пам’ятник Богдану Хмельницькому, Чоловічий монастир Святого Сави Освященного, Парк 

імені Горького, Пам’ятник Остапу Бендеру, Пам’ятник Володимиру Висоцького, Пам’ятник 

Т.Г. Шевченку, Площа перемоги, ПК імені Т.Г.Шевченка, Алея слави, Краєзнавчий музей, 

Олександро-Невський собор, Страусина ферма «Страус ЮГ». А також: цілющі джерела у 

с. Терпіння, Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила» у 

смт. Мирне. 

 
Рис. 1. Картосхема екскурсійного маршруту у м. Мелітополь 

(1 - Пам’ятник Богдану Хмельницькому; 2 - Чоловічий монастир Святого Сави 

Освященного; 3 - Парк імені Горького; 4 - Пам’ятник Остапу Бендеру; 5 - Пам’ятник 

Володимиру Висоцького; 6 - Пам’ятник Т.Г. Шевченку; 7 - Площа перемоги; 8 - ПК імені 

Т.Г.Шевченка; 9 - Алея слави; 10 - Краєзнавчий музей; 11 - Олександро-Невський собор. 

- напрям пересування екскурсійної групи) 
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Рис. 2. Картосхема екскурсійного маршруту у м. Мелітополь 

 і за його межами 
(1 - Олександро-Невський собор; 2 - Страусина ферма «Страус ЮГ»; 3 - Цілющі 

джерела; 4 - Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила». 

– напрям пересування екскурсійної групи) 

 

Пам'ятник Богданові Хмельницькому у Мелітополі ‒ це скульптура Богдана 

Хмельницького, що знаходиться на однойменному проспекті і вважається однією із візитних 

карток міста. Пам'ятник встановлено на початку проспекту Богдана Хмельницького у 1954 

році і перенесено на сьогоднішнє місце у 1970 році.  

Святого Сави Освященого чоловічий монастир Запорізької єпархії УПЦ ‒ православний 

чоловічий монастир у місті Мелітополі. Заснований у 1995 році, ставши першим монастирем 

Запорізької єпархії. Назву отримав на честь Сави Освяченого. До 1953 року на нинішній 

території монастиря знаходилося кладовище. 29 травня 1953 року воно закрите через 

заповнення площі під поховання.  

У центрі Мелітополя була раніше і своя залізниця. Мелітопольський міський парк 

культури і відпочинку імені М. Горького, пам'ятник садово-паркової архітектури. Цікавий 

різноманітністю дерев, які у ньому ростуть і величезною кількістю атракціонів та «Поляною 

Казок». Дитяча залізниця існувала у Мелітополі у передвоєнні роки. Розташовувалася у 

міському парку культури і відпочинку. Мелітопольська дитяча залізниця одна із 

маловідомих залізниць. Офіційна статистика Міністерства шляхів сполучення замовчує про 

цю залізницю. Навіть багато поціновувачів не здогадуються про те, що така колись існувала. 

Лише із спогадів старожилів вдалося з'ясувати, що на території Парку імені Горького до 

Другої світової війни працювала дитяча залізниця. Але у роки війни мелітопольський парк 

не раз бував полем бою, через що споруди парку і зелений масив сильно постраждали. 
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Наступний екскурсійний об’єкт – це пам’ятник Остапу Бендеру. Відкриття скульптури 

приурочено до святкування 227-ого дня заснування Мелітополя. Пам'ятник відкрили у 

Мелітополі не випадково, адже саме Київ, Мелітополь і Жмеринку знав Балаганов. Місце для 

пам'ятника обрали швидко. Головний архітектор міста відразу вирішив поселити Остапа у 

центрі міста. Скульптори виготовляли композицію протягом декількох місяців. Як наслідок 

їх клопіткої роботи з'явилася композиція із бетону, окута міддю і бронзою. Тепер будь-який 

охочий, чи городянин, чи гість міста може попросити допомоги у головного літературного 

мрійника. Необхідно загадати бажання і потерти ніс Остапу Бендеру, а після присісти на 

стілець Кіси Вороб'янінова. Загадане обов'язково збудеться. 

Пам'ятник Володимиру Висоцькому у Мелітополі ‒ це не просто скульптура Володимира 

Висоцького, пам'ятник є знаковою фігурою для мелітопольських шанувальників авторської 

пісні. Сам Володимир Висоцький перебував у Мелітополі лише одного разу 28 квітня 1978 із 

концертом у ДК Шевченка. Всього у 200 метрах від місця, де стоїть пам'ятник. Концерт  

організували спонтанно, без попереднього узгодження із Висоцьким. Тим не менш, у зал на 

1000 місць було продано 2000 квитків. 

Пам’ятник Т.Г. Шевченку відображає Тараса Григоровича у повний зріст, у русі, із 

книгою у руці . Висота скульптури 2,2 метра.  

Площа Перемоги ‒ центральний майдан Мелітополя. У глибині площі розташована арка 

визволителів, за якою починається алея Слави зі сходами. 

Будинок культури ‒ так раніше називалося сучасне приміщення Палацу культури, 

розташованому на Площі перемоги. У ньому налічується 750 місць і це найбільший зал 

Мелітополя. Найвідоміші зірки, які приїжджають у місто із концертами, виступають у палаці 

культури. У різні роки у ньому виступили: Висоцький, Ротару та інші знаменитості. У палаці 

працюють двадцять два творчих колективи, тринадцяти із яких присвоєно звання Народні.  

Мелітопольський краєзнавчий музей. Експозиція музею знайомить із історією і 

природою Мелітопольського краю. Нині фонди Мелітопольського краєзнавчого музею 

складаються із 60 тисяч експонатів і продовжують поповнюватися. 

Собор святого благовірного князя Олександра Невського ‒ головний храм Мелітополя, 

один із двох кафедральних соборів Запорізької та Мелітопольської єпархії Української 

Православної Церкви Московського патріархату. Цікавий факт, що Ієрей Генадій Тюрін і 

диякон Микола Федоров, службовці у Олександро-Невському соборі, виконали ролі 

священиків у фільмі «Тарас Бульба». 

Виїжджаємо за межі міста і нас зустрічає Страусина ферма «Страус ЮГ» Це страусина 

ферма і зоопарк на околиці Мелітополя. Популярне місце і одна із найбільших страусиних 

ферм в Україні. Страусина ферма із перших років свого існування привертала увагу туристів 

та екскурсантів. Але, оскільки відвідувачам хотілося бачити і інших тварин, крім страусів, на 

фермі поступово створили також власний зоопарк. У якому зараз мешкають хижаки, копитні, 

гризуни, птахи, а саме: лев і левиця, вовк, руда лисиця, борсук, єнотовидний собака, єнот-

полоскун, носуха, лама, камерунська вівця, в'єтнамська веслобрюха свиня, карликові 

поросята, романовські вівці, кінь Пржевальського, осли, кози. Є басейн із рибками та 

дитячий майданчик. [6, 7] 

Під Мелітополем є село Терпіння, де знаходиться наступний туристичний об’єкт, який 

зараз перебуває на реконструкції. Частина села Терпіння поблизу Мелітополя знаходиться на 

височині заввишки 45 метрів над рівнем моря. На ній знаходиться невеликий парк, пам'ятник 

паркового мистецтва Цілющі джерела. На невеликій території парку, близько 0,14 га, 

практично на вершині гори із надр б'ють 5 джерел із холодною водою. Джерельна холодна 

вода стікає між каменями у невелике природне озеро. Є повір'я, що ця вода має цілющі 

властивості через вміст іонів срібла. 

І найвизначніший екскурсійний об'єкт – Національний історико-археологічний 

заповідник «Кам’яна Могила». [1, c. 24-29] Пагорб, що тисячоліттями слугував людям 

вівтарем для відправлення язичницьких обрядів, містить декілька тисяч унікальних 

стародавніх наскельних зображень ‒ петрогліфів. Хронологія петрогліфів охоплює 
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величезний період від епохи пізнього палеоліту до середньовіччя (XXIV‒XXII тис. до н. е. до 

X‒XII ст.). [5] Наразі заповідник є претендентом на включення до списку об'єктів всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. Національний заповідник потрапив у перелік 7-ми чудес України у 

2015 році. 

Аналізуючи туристичний та екскурсійний потенціал м. Мелітополя і прилеглих 

територій під час формування екскурсійного маршруту, ми зробили наступний висновок, що 

наявність привабливих місць для туристів та екскурсантів, історія такого містечка як 

Мелітополь розкриває перед ним перспективи бути місцем найбільш туристично 

привабливим для відвідин. Заважає повноцінно це реалізовувати відсутня зовнішня 

туристична реклама  екскурсійних об’єктів. 

Неналежне комплексне туристично-інформаційне, краєзнавче та презентаційне 

забезпечення призводить до відсутності інтенсивного формування екскурсійного і 

туристичного потоку, надання належних інформаційних послуг туристам та екскурсантам, 

які їдуть у цьому напрямку, тому цікаві об’єкти, які знаходяться на цій території 

залишаються поза їхньою увагою. [2] 

Вирішення проблем розвитку інфраструктури і туризму у місті значно покращило б 

економічне і соціальне становище цього мальовничого куточка України. Тут можна 

розвивати різноманітні види туризму, від найвідоміших до зовсім нетрадиційний, 

використовуючи “черешневий імідж” краю. Зрозуміло, що розвинена сфера туризму – це 

дуже прибутково і корисно, як для туристів, так і для мешканців міста, і також для місцевого 

бюджету і влади. [3] Сподіваємось, що найближчим часом про цей чарівний куточок буде 

відомо не тільки у межах країни, а й далеко поза ними. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

Розглядаються окремі теоретичні підходи до визначення сутності дефініцій 

«інновація», «інноваційний процес», «інноваційний розвиток», «інноваційний розвиток 

регіону». Дослідженням підтверджено, що інноваційний розвиток регіону як об’єктивний 

процес, тісно пов’язаний із розвитком науки і техніки. Встановлено, що для забезпечення 

результативності цього процесу виникає необхідність формування дієвої системи 

виважених управлінських рішень під час упровадження інновацій. 

Ключові слова: інновація, розвиток, бізнес, науково-технічний прогрес. 

 

Some theoretical approaches to defining the essence of the definitions «innovation», 

«innovation process», «innovation development», «innovation development of the region» are 

considered. Research has confirmed that the innovative development of the region as an objective 

process is closely linked to the development of science and technology. It is established that to 

ensure the effectiveness of this process there is a need to form an effective system of sound 

management decisions during the implementation of innovations. 

Key words: innovation, development, business, scientific and technological progress. 

 

Складні умови господарювання зумовлюють необхідність нині актуалізації питання 

інноваційного розвитку не тільки національної економіки у цілому, але й регіональної. 

Однак, пошук оптимальної моделі інноваційного розвитку потребує поглиблених досліджень 

наукових підходів до розкриття його сутності. 

Вивчення проблем інноваційного розвитку, окреслення концептуальних основ і 

забезпечення управління зазначеним розвитком знайшло своє відображається у працях 

вітчизняних і зарубіжних учених. Зокрема, цим питанням присвячено наукові праці: 

А. Пенті, А. Тоффлера, Дж. Гелбрейта, П. Друкера, С. Бесараб, В. Василенко [7], 

А. Гальчинського, В. Геєць, М. Гуменюк [8], С. Ілляшенка [11], Т. Кваша, П. Микитюка, 

Т. Писаренко, В. Савчук [3; 4], В. Соловйова, Й. Шумпетера [13] та ін. Незважаючи на значні 

наукові доробки у сфері інноваційного розвитку, додаткового дослідження потребують 

питання регіонального розвитку на інноваційній основі. 

Термін «інновація» вперше ввів у науковий дискурс Й. Шумпетер. Вчений визначив 

інновацію як «будь-яку можливу зміну процесів виробництва, постачання, маркетингу та 

післяпродажного обслуговування за рахунок використання нових або вдосконалених 

технічних, технологічних, організаційних рішень». Проведені дослідження дозволяють 

зробити висновок, що натепер існують різні погляди на визначення поняття «інновація». 

Зокрема, деякі автори розглядають інновацію як зміну, тобто «цілеспрямовані зміни, які 

свідомо здійснюються в процесі відтворення для кращого задоволення існуючих чи нових 

потреб суспільства». Або «як будь-які технічні, організаційні, економічні та управлінські 

зміни, які відрізняються від практики в цій компанії» [1]. 

Встановлено, що поширення нових видів продукції, котрі є конкурентоспроможними на 

світовому ринку, впровадження сучасних технологій, нових форм організації господарства та 

методів ведення господарства відповідно до ринкових умов, нових економічних структур 

неможливі без інноваційних розробок. 

Тому, узагальнюючи всі аспекти та методологічні підходи сутності інновацій, виділимо 

такі особливості: інновація є практичною і корисною зміною попереднього стану будь-якого 
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об’єкта чи процесу; ця зміна має бути втілена в життя і мати благотворний ефект; предметом 

цих змін може бути організація та управління продукцією, технологіями та виробництвом. 

Найважливішим засобом досягнення цілей суб’єкта, які підвищують ефективність його 

діяльності, вважаються інновації. В законодавстві України [10] інноваціями є новостворені 

(застосовані) та/або вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукти чи послуги, а 

також виробничо-адміністративні, комерційні чи інші організаційно-технічні рішення, які 

значно покращують структуру та якість виробництва та/або соціальну сферу. Тобто при 

визначенні інновацій акцент робиться на кінцевому результаті наукового або науково-

технічного процесу, спрямованого на розвиток галузі. 

Виходячи з наведеного вище тлумачення змісту терміну кожну з «інновацій» можна 

розділити на три групи, до яких відносяться інновації: 1) результат винаходу; 2) процес зміни 

якості; 3) засіб створення нових можливостей. 

Поняття «інновація» включає чотири ключові компоненти: креативність; стратегія; 

реалізація; рентабельність. 1. Креативність втілюється у здатності генерувати нові ідеї. 

2. Стратегія полягає в дослідженні новизни ідеї та корисності розвитку бізнесу [2]. 

3. Реалізація характеризує перехід від нової корисної ідеї до реалізації у вигляді конкретних 

продуктів і послуг. На етапі впровадження багато креативних і потенційно інноваційних ідей 

знецінюються, а, відповідно, втрачається шанс на створення нової успішної бізнес-моделі 

для компанії. Менеджери часто не наважуються ризикувати новими ідеями і роблять все 

можливе, щоб уникнути виникаючих змін. 4. Рентабельність відображує максимізацію 

вартості кінцевого продукту та послуги, що є результатом реалізації нової та корисної ідеї. 

При цьому концепція прибутковості може проявлятися на практиці кількома способами, а 

саме: як матеріальна вигода, як підвищення морального духу співробітників і корпоративної 

солідарності, або як соціальний внесок. 

Вважаємо, що найбільш повну класифікацію інновацій дав Й. Шумпетер у роботі з теорії 

економічного розвитку. Так, у своїй праці «Бізнес-цикли» він виділив основні та другорядні 

нововведення. Так, у кожному класі він використовував термін «кластер» для визначення 

групи, сукупності інновацій, що відрізняються певною цілісністю, взаємозалежністю, 

спільними технічними, технологічними, якісними, організаційними та іншими 

характеристиками [3]. Наразі сучасна економічна наука розрізняє різні види інновацій. 

Пропонуємо виділені класифікаційні характеристики інновацій (рис. 1). 

Безпосередньою ознакою інтенсивності розвитку виробництва є технологічні інновації, 

котрим завжди приділялася найбільша дослідницька увага. Сюди входять усі зміни засобів 

виробництва, методів і технологій, що лежать в основі науково-технічного прогресу. На 

відміну від технічних інновацій, зміни в навколишньому середовищі, що обслуговують 

основні виробничі процеси, не розглядаються як технології. 



Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку 
 

 

13 

 

Рис. 1. Класифікаційні ознаки інновацій 

Сучасна класифікація інновацій включає такі характеристики, як тип нововведення, 

механізм реалізації, особливості інноваційного процесу. Можна припустити, що всі інновації 

є комплексними і їх необхідно розглядати як з технологічної, так і з нетехнологічної точки 

зору, виходячи з їх потенційних наслідків для навколишнього середовища. 

Значне нововведення. Наступним рівнем є значущі інновації: як для споживача з точки 

зору вигод, так і для компанії, яка їх фінансує, яка, на його думку, суттєво сприятиме її 

зростанню та розвитку [4]. Значні інновації дозволяють компанії вирішувати проблеми 

зростання бізнесу, збільшити частку ринку та знизити операційні витрати. 

Інноваційний прорив. Новий продукт, послуга або зміна стратегії, що веде до значного 

збільшення доходу та чистого прибутку, є проривною інновацією, або революційною 

інновацією. Водночас у загальному випадку неможливо визначити, яку користь має принести 

ідея, щоб її можна було назвати проривом, оскільки прибуток залежить від розміру бізнесу та 

від того, що необхідно зробити для досягнення значного зростання. Таким чином, будь-яка 

компанія визначає, котрі інновації для неї є проривом. 
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Радикальні нововведення. Інновації, що вимагають від компанії створення нових робочих 

просторів або нових ліній на основі нових ідей і технологій або зниження витрат, є 

радикальними, оскільки вони формують економіку та цілі галузі [7]. 

Окрім цього, можна виділити такі основні види інновацій: продуктові; технологічні; 

ринкові; маркетингові; управлінські. Дуже часто інновації ототожнюють з науковою або 

дослідницькою діяльністю. Тому важливо мати чітке визначення дефініції «інновація» у 

межах конкретних взаємопов’язаних і взаємозалежних формах науково-технічного прогресу 

(НТП) (табл. 1). 

Таблиця 1 

Форми науково-технічного прогресу 

Форма НТП Сутність Характеристика 

Еволюційна Може тривати досить довго і 

забезпечувати істотні економічні 

результати (особливо на початкових 

етапах) 

Поступове і безперервне вдосконалення 

традиційних технічних засобів і технологій; 

накопичення бази для докорінних 

перетворень 

Революційна Відбуваються якісні зміни в 

матеріально-технічній базі 

виробництва у відносно короткі 

терміни. Сприяє швидкому 

розвитку виробництв, що 

визначають технічне переозброєння 

національної економіки 

Базується на досягненнях науки і техніки. 

Характеризується використанням нових 

джерел енергії, широким застосуванням 

електроніки, нових технологічних процесів, 

прогресивних матеріалів 

Взаємозв’язок між цими двома формами полягає в наступному: науково-технічний 

прогрес, котрий є основою докорінних змін у науці і техніці, постійно розвиває революційні 

винаходи, тобто сприяє науково-технічній революції. Зокрема, винайдений двигун 

внутрішнього згоряння дав потужний поштовх розвитку автомобільної промисловості. 

Останні досягнення в автомобільній технології наближають виробників до нового 

стрибка, залишаючи бензинові та дизельні двигуни. А науково-технічна революція 

прискорює науково-технічний прогрес, виводить його на якісно новий рівень [5]. 

Яскравим прикладом є розвиток сільського господарства після винаходу та 

впровадження електроенергії (інкубатори для птиці, доїльні апарати, автоматичні системи 

годівлі тварин і птахів тощо). 

Якщо під інновацією розуміти лише процес, спрямований на прискорення науково-

технічного прогресу у створенні нової техніки та передової технології на основі 

використання фундаментальних наук, пошукових і прикладних досліджень, то для 

задоволення конкретних потреб національної економіки, неможливо формувати цілісну 

картину, як об’єкт інноваційного менеджменту [6]. 

Доказано, що інновації охоплюють майже всі аспекти життя бізнесу, включаючи різні 

інноваційні процеси, що відбуваються у виробничих і невиробничих системах. Більшість 

науковців називають інновацію всією діяльністю в рамках інноваційного процесу, 

включаючи: маркетингові дослідження для визначення потреб, аналізу попиту, ринків та 

пошуку нових споживачів; інформаційне забезпечення та оцінка споживчих характеристик 

товарів у цьому сегменті ринку; пошук інноваційних ідей та рішень, партнерів для реалізації 

та фінансування інноваційного проекту [7]. 

Можливості, котрі обмежуються диверсифікацією виробництва та збуту: постачати 

компанію новими продуктами на нових ринках, що розвивають свою діяльність у 

традиційній сфері [8]. 

Розглянемо детальніше систематизацію можливостей розвитку ринкових можливостей 

відповідно до існуючих вітчизняних умов: 

– застосування цінових стратегій, що ведуть до зниження цін, зокрема низькі ціни, 

ковзне падіння, гнучка цінова стратегія. При цьому зменшення виручки від реалізації 
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одиниці товару за рахунок зниження цін компенсується збільшенням загального доходу за 

рахунок збільшення обсягу реалізації; 

‒ заходи зі стимулювання збуту, включаючи рекламу, просування, стимулювання збуту, 

оптимізацію каналів збуту та кількості учасників на всіх рівнях, розширення мережі збуту 

шляхом вибору вертикальної, горизонтальної або змішаної структури каналів збуту. 

Використання таких методів в цілому збільшує середній приріст продажів на 12 % на рік. 

Важливо зазначити, що складність інноваційних процесів та різноманітність методів 

застосування потребують подальшого вивчення проблем інноваційного розвитку бізнесу. 

Результати інноваційного розвитку бізнесу [12] оцінюються з точки зору актуальності, 

значущості та багатогранності. 

Таким чином, узагальнення наукових підходів до розкриття сутності досліджуваних 

понять дало змогу окреслити власне бачення щодо обґрунтування регіонального 

інноваційного розвитку, котрий повинен базуватися на впровадженні інноваційних 

технологій, формуванні і реалізації управлінських підходів у сфері інноваційної діяльності, 

передусім прийнятті обґрунтованих, виважених і адекватних рішень для забезпечення 

збалансованого регіонального розвитку на інноваційній основі виробничих та бізнесових 

структур. 
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ІНФЛЯЦІЯ ТА ОБЛІКОВА СТАВКА НБУ:  

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ 

 

Вказано розмір облікової ставки НБУ починаючи з 21.01.2022 року;  причину підвищення 

облікової ставки та її вплив на інфляцію.  

Ключові слова: облікова ставка, інфляція, монетарна політика. 

 

The size of the NBU discount rate starting from January 21, 2022 is indicated; the reason for 

raising the discount rate and its impact on inflation. 

Key words: discount rate, inflation, monetary policy. 

 

Облікова ставка – монетарний інструмент та один із методів стримування інфляції. Цей 

показник визначає відсоток, під який Нацбанк надає кредити комерційним банкам. 

Також від облікової ставки залежить відсоток, під який банки надаватимуть кредити та 

депозити як фізичним особам, так і бізнесу. 

Фактично облікова ставка показує вартість грошей в економіці. Якщо очікування щодо 

інфляції знижуються й прогноз розвитку національної економіки є оптимістичним, банк 

знижує облікову ставку. 

Це сприяє здешевленню банківських кредитів та зниженню ставок за депозитами. Коли 

банк знижує облікову ставку, то у такий спосіб хоче простимулювати зростання економіки. 

Оскільки облікова ставка впливає на відсоток, під який комерційні банки отримують 

гроші у центрального банку, то вона і впливає на відсоток, під який комерційні банки дають 

позики громадянам та бізнесу. Тому чим вона нижча, тим дешевші для банків 

рефінансування позики та банківські кредити для громадян. 

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку 

до 10% річних починаючи із 21 січня 2022 року.  

Підвищення облікової ставки до 10% річних з 21 січня 2022 року затверджено рішенням 

Правління Національного банку України від 20 січня 2022 року № 24-рш від 20.01.2022 «Про 

розмір облікової ставки». 

Основна причина такого рішення‒ забезпечити стійке зниження інфляції до цілі 5%. 

НБУ погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%, зважаючи на реалізацію низки 

проінфляційних чинників. 

Зокрема, світові ціни на енергоносії залишатимуться вищими довший час, ніж 

очікувалося раніше. Це не лише тиснутиме на виробничі витрати бізнесу, але й 

потребуватиме поступової корекції тарифів на житлово-комунальні послуги. Зберігатиметься 

й значний ціновий тиск з боку країн – торговельних партнерів України, у яких інфляція лише 

наближається до пікових значень. Надалі реалізовуватимуться вторинні ефекти від зростання 

виробничих витрат бізнесу на сировину й оплату праці. Суттєвіше, ніж очікувалося, 

зростання зарплат підживлюватиметься підвищенням попиту на вітчизняну робочу силу як 

всередині країни, так і за кордоном, а також професійно-кваліфікаційними диспропорціями 

на ринку праці. На тлі зростання доходів населення зберігатиметься стійкий споживчий 

попит, який також стримуватиме сповільнення інфляції. 

Поступовому зниженню інфляції сприятимуть посилення монетарної політики НБУ, 

корекція світових цін на сировинні товари, вплив рекордних минулорічних врожаїв. 

Додатковий вплив матиме угамування світового інфляційного сплеску та вичерпання 

наслідків пандемії, що, зокрема, відобразиться в суттєвішій корекції цін на сировину, 

продовольство та логістику. 

Посилення монетарної політики Національним банком також сприятиме зниженню 

фундаментального інфляційного тиску. Очікується, що базова інфляція в наступні роки 
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сповільниться до близько 4%, а основний внесок у подорожчання споживчого набору матиме 

адміністративна складова. 

За підсумками 2021 року зростання реального ВВП, за оцінками НБУ, становило близько 

3%. Відновленню економіки сприяли стійкий споживчий попит, нарощування інвестицій 

підприємствами після кризи, а також рекордний урожай сільськогосподарських культур. 

Водночас економічне пожвавлення було повільнішим, ніж очікувалося. Серед причин – 

стрімке подорожчання енергоносіїв та їх дефіцит, вплив низьких врожаїв 2020 року, 

повільніше відновлення сектору послуг, обмежені потужності окремих виробничих секторів, 

суттєвіші втрати від пандемії, а також стрімкіша фіскальна консолідація. 

Прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік переглянуто з 3,8% до 3,4%. Економіку 

підтримають споживчий попит і все ще доволі сприятливі умови торгівлі. Натомість вагомим 

стримуючим чинником залишатиметься напружена геополітична ситуація, що негативно 

впливатиме на інвестиційні рішення. Крім того, попри поступове згасання пандемії, наслідки 

коронакризи залишатимуться доволі відчутними. Порівняно високі ціни на енергоносії та 

дефіцит окремих видів сировини, передусім у першому півріччі, також обмежуватимуть 

потенціал зростання.  

У 2023–2024 роках зростання реального ВВП прискориться до близько 4% на рік. Цьому 

має посприяти стабілізація геополітичної ситуації протягом 2022 року, остаточне вичерпання 

негативних ефектів пандемії, подальше зростання світової економіки та збереження доволі 

сприятливих умов торгівлі. 

У 2021 році поточний рахунок зведено з незначним дефіцитом (1,9% ВВП). Цьому 

сприяли високі світові ціни на основні товари українського експорту – продовольство та 

продукцію гірничо-металургійного комплексу (ГМК). Водночас наприкінці року дефіцит 

поточного рахунку стрімко розширився під впливом значного подорожчання енергоносіїв, 

скорочення зовнішнього попиту на продукцію ГМК і рекордних виплат дивідендів. 

Унаслідок пожвавлення внутрішнього попиту, як споживчого, так й інвестиційного, надалі 

від’ємне сальдо розшириться – до 3,3% ВВП у 2022 році та до 3,3–3,5% ВВП у наступні 

роки.  

Фінансування МВФ суттєво підтримало українську економіку у 2020–2021 роках. 

Співпраця з Фондом матиме не менш вагоме значення і надалі – особливо в умовах 

нинішнього погіршення інформаційного фону на тлі напруженої геополітичної ситуації та 

посилення конкуренції країн з ринками, що розвиваються, за іноземний капітал через 

жорсткіші монетарні умови у світі. 

Встановивши облікову ставку на рівні 10% річних, Нацбанк надаватиме гроші 

комерційним банкам щонайменше під 11%. 

Зростання облікової ставки НБУ в Україні призведе до збільшення ставок за кредитами 

комерційних банків. Зростання вартості кредитів призводить до зростання цін на товари та 

послуги. Адже підприємства перекладають свої витрати на плечі споживачів. Для громадян 

зростання облікової ставки означає зростання ставок за споживчими кредитами та іпотеці. 

Через зростання кредитних ставок може відбуватися уповільнення зростання економіки 

України. Тобто темпи зростання ВВП зменшаться, внаслідок чого зростатиме рівень 

безробіття. 

Підвищуючи облікову ставку, Нацбанк в такий спосіб намагається боротися з інфляцією. 

Але, оскільки причини інфляції сьогодні мають структурний характер, цей метод є не зовсім 

ефективним. 

Тому можливо припустити: якщо Нацбанк не перегляне свої підходи щодо регулювання 

економіки, а інфляція продовжить зростати, не виключено, що підвищення облікової ставки 

продовжиться. 
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МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ 

 
УДК 338.124.4 

Вікторія Краля, Ліна Мовчан 

(Харків) 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Робота присвячена дослідженню концепції економічної безпеки, в якій наголошується, 

що конкурентоспроможність це ключовий фактор економічної безпеки підприємства. 

Описано взаємозв'язок між підтриманням високого рівня власної конкурентоспроможності 

та забезпеченням економічної безпеки підприємства. 

Ключові слова: економічна безпека, фінансова безпека, конкуренція, 

конкурентоспроможність. 

 

The work is devoted to the study of the concept of economic security, which emphasizes that 

competitiveness is a key factor in economic security of the enterprise. The relationship between 

maintaining a high level of competitiveness and ensuring economic security of the enterprise is 

described. 

Key words: economic security, financial security, competition, competitiveness. 

 

В останні роки в економічній літературі широко застосовується термін 

«конкурентоспроможність». З економічної точки зору під конкурентоспроможністю 

розуміється володіння унікальною якістю, що зумовлює переваги для суб'єкта 

господарювання перед іншими гравцями ринку. Важливо, що конкурентоспроможність 

можна розглядати на макрорівні, тобто в масштабах національної економіки, на мезорівні – 

конкурентоспроможність окремого регіону чи галузі, а також на мікрорівні, тобто у межах 

окремого економічного суб'єкта . 

Завдання підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств є одним із 

найскладніших та актуальних на сьогоднішній день проблем, що стоять перед науковими та 

бізнес колами. На сучасному етапі розвитку ринкових відносин, виживання в умовах 

конкуренції ‒ це об'єктивний виклик, до якого підприємницькі структури мають бути готові. 

Крім того, варто відзначити взаємозв'язок між підтриманням високого рівня власної 

конкурентоспроможності та забезпеченням економічної безпеки підприємства. 

У несприятливих умовах ведення бізнесу підприємствам важливо знайти альтернативні 

шляхи забезпечення свого оптимального функціонування, що враховують максимально 

повне використання наявних ресурсів підприємства, спрямовані на отримання значних 

економічних результатів, а також зміцнення власних ринкових позицій та досягнення 

достатнього рівня економічної безпеки у короткостроковій та довгостроковій перспективі. 

Сьогодні проблема підвищення конкурентоспроможності підприємств стає все більш 

актуальною, так як ситуація на ринку багато в чому залежить від стану та результатів 

конкурентної боротьби. 

Конкурентоспроможність є критерієм та мінімальною необхідною умовою економічної 

безпеки підприємства як базової умови його сталого розвитку [6]. Як складова економічної 

безпеки, конкурентоспроможність характеризує ступінь відповідності внутрішніх 

можливостей розвитку підприємства зовнішнім можливостям, які генеруються ринковим 

середовищем [2]. Фатхудінов Р.А., Азоєв Г.Л., Іванов Ю.Б. зв’язок економічної безпеки 

підприємства з його конкурентоспроможністю вважають безпосереднім, прямим та лінійним: 

висока конкурентоспроможність підприємства є запорукою його міцної економічної безпеки 

[1]. Ковальов Д.І., Сухорукова Т.О. та Градов А.Г. розглядають конкурентоспроможність як 

прямий наслідок міцної економічної безпеки підприємства, яка є одним з вагомих чинників 
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стійкої ринкової позиції підприємства – дозволяє її утримувати протягом певного часу [1]. 

Ляшенко О.М. стверджує, що економічна безпека підприємства передбачає сталий розвиток, 

який досягається за рахунок використання всіх видів ресурсів і підприємницьких 

можливостей. За ними гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного 

функціонування та динамічного науково-технічного і соціального розвитку, запобігання 

внутрішніх і зовнішніх негативних впливів [7, c. 84]. Рзаєв І.Г. наголошує, що економічна 

безпека – характеристика рівня конкурентоспроможності підприємства, що гарантує 

відповідну результативність функціонування суб’єкта господарювання, яка обумовлює 

безпеку функціонування підприємств на рівні галузі, сприяє оптимальному процесу 

формування показників активів, витрат, доходів, та фінансових результатів [5, с. 68]. 

Проведені дослідження яскраво показують, що між конкурентоспроможністю та 

економічною безпекою підприємства прослідковується певний взаємозв’язок та єдиного 

висновку щодо цього питання до сих пір немає 

Конкурентоспроможність одна із пріоритетних чинників, які впливають економічну 

безпеку підприємства. Швидкий розвиток інформаційних технологій сприяє підвищенню 

ролі економічної безпеки як одного з факторів успішного функціонування бізнесу. 

Незважаючи на посилення заходів безпеки, спостерігається стійка тенденція до зростання 

незаконного отримання закритої інформації від підприємства, скоєння злочинних 

махінацій з використанням ресурсів конкурентів, а також цифровізації сприяє актуалізація 

проблеми кіберзлочинності. 

У сучасних умовах важливо вміти оптимально використати існуючий арсенал 

функціональних компонентів підприємства. Тобто необхідно прагнути до формування 

конкурентних переваг над рамках одного функціонального напряму, а до створення та 

розвитку унікальних якостей та характеристик у всіх функціональних галузях, так як 

економічна безпека це інтегральний показник, який охоплює всі сфери діяльності 

підприємства ‒ управлінську, управління персоналом, фінансовий аспект тощо. 

Помилково вважати, що після стабілізації фінансового стану підприємство можна 

охарактеризувати як суб'єкт із високим рівнем економічної безпеки. Тим не менш, багато 

дослідників зводять економічну безпеку до платоспроможності, що є дуже вузьким 

підходом. На думку провідних фахівців у галузі проблематики економічної безпеки, ця 

категорія є комплексним поняттям. 

Економічна безпека на макрорівні ‒ це система, що включає продовольчу, промислову, 

технологічну, енергетичну, зовнішньоекономічну та фінансову складову. На рівні окремого 

підприємства можна також виділити такі елементи як кадрова, фінансова, виробнича, 

технологічна, інформаційна безпека та інші. Тим не менш важливо підкреслити, що 

фінансова безпека є, хоч і не єдиною складовою, але однією з найзначніших. 

Удосконалення системи фінансово-економічної безпеки підприємства забезпечить більш 

високий рівень корпоративної культури, крім того вплине на рівень ефективності 

функціонування в умовах невизначеності, і сприятиме досягненню цілей підприємницької 

діяльності з максимальною віддачею, оскільки дозволяє відобразити більший спектр 

ситуацій та дає можливість послідовно і без зайвих втрат швидко реагувати на проблеми, що 

виникають, загрози та виклики. 

Важливо розуміти, що в цілому здатність до швидкого реагування до різних змін у 

навколишньому середовищі, що виникають внаслідок зміни умов функціонування та 

активізації нових факторів це незамінна якість для сучасних підприємств. 

Рівень фінансової та економічної безпеки підприємства залежить від того, наскільки 

ефективно та оперативно його керівництво спроможне уникнути або усунути реальні 

загрози, а також шкідливий вплив. внутрішніх та зовнішніх факторів. 

Таким чином, зазначимо, що ефективність системи управління економічної безпеки 

бізнесу визначається за одним критерієм ‒ відсутність чи присутність матеріальних чи 

моральних збитків за підсумком. 
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Підсумовуючи, надійна фінансова та економічна безпека бізнесу можлива лише в тому 

випадку, якщо керівництвом та менеджментом підприємства реалізується комплексний та 

систематичний підхід до її організації. Ця система дає можливість оцінити перспективи 

розвитку галузі, розвиток тактики та стратегій, спрямованих на зниження впливу на бізнес 

негативного впливу нових загроз та небезпек 
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РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛУ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВ В НОВИХ РЕАЛІЯХ РОЗВИТКУ 

 

Розширення функціоналу антикризового менеджменту підприємств в нових реаліях 

спрямоване на виживання, адаптацію та розвиток стає особливо важливим в умовах, коли 

виникають перетворення, які мають глобальний характер. Функції антикризового 

менеджменту повинні базуватися на загальних властивостях притаманних управлінській 

діяльності з урахуванням специфічних особливостей, пов’язаних з кризовими процесами, 

виявлення ознак настання кризи, причин кризової ситуації та впровадження заходів для їх 

подолання. Антикризове менеджмент повинен бути своєчасним, гнучким, носити 

превентивний характер, сприяти зниженню вразливості, постійно здійснюється, 

проводити прийняття необхідних і раціональних рішень з невідкладних проблем, 

застосувати  інноваційний інструментарій. 

Ключові слова: антикризовий менеджмент, функціонал, властивості, особливості, 

підсистеми,інформація,інновації, інвестиції, розвиток.  

 

Expanding the functionality of crisis management of enterprises in the new realities aimed at 

survival, adaptation and development becomes especially important in an environment where there 
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are transformations that are global in nature. The functions of crisis management should be based 

on the general characteristics of management, taking into account the specific features of crisis 

processes, identifying signs of crisis, the causes of the crisis and implementing measures to 

overcome them. Crisis management should be timely, flexible, preventive in nature, help reduce 

vulnerability, be constantly carried out, make the necessary and rational decisions on urgent 

problems, use innovative tools. 

Key words: crisis management, functionality, properties, features, subsystems, information, 

innovation, investment, development. 

 

На даний час економіка світу та підприємств знаходяться в стані кризи: фінансово-

господарський стан досяг критичного рівня; погіршуються фінансові результати діяльності, 

втрачаюся конкурентні позиції, що може призвести у подальшому до банкрутства. У зв’язку 

з цим особливої актуальності набуває проблема антикризового менеджменту, що передбачає 

запобігання кризам, ефективне їх подолання та ліквідацію негативних наслідків. 

У доволі великій кількості визначень науковців підкреслюється руйнівна роль кризи на 

мікрорівні. За статистичними даними щорічно 10-20% малих підприємств потрапляють у 

кризові ситуації, близько 10% цих підприємств припиняють діяльність [11, с. 4]. В даному 

випадку криза трактується як: 

— переломний етап функціонування будь-якої системи, коли вона піддається впливу 

ззовні або зсередини, що потребує від неї якісно нового реагування. Основна особливість 

кризи полягає в тому, що вона загрожує руйнацією системи (частково або повністю) 

[11, с. 5]; 

— загострення протиріч у соціально-економічній системі підприємства, що загрожує її 

існуванню в навколишньому середовищі [8]; 

— одна з найважчих форм порушення фінансової рівноваги підприємства, яка відображає 

суперечності між фактичним станом його фінансового потенціалу й необхідним обсягом 

фінансових потреб, що виникають упродовж його життєвого циклу під впливом 

різноманітних факторів, і є джерелом найнебезпечніших потенційних загроз його 

функціонуванню [4]; 

— хронічна неплатоспроможність та в цілому незадовільний фінансовий стан, що як 

наслідок призводить до банкрутства та подальшої ліквідації підприємства [6]; 

— крайнє загострення протиріч у соціально-економічній системі (організації), що 

загрожує її життєстійкості в навколишнім середовищі [2, с. 12]. 

Кондратьєв М.Д. розробив теорію економічних циклів, відому як теорія довгих хвиль. 

Він уважав, що існують великі цикли розвитку промисловості й сільського господарства 

тривалістю 48-55 років і цикли тривалістю 7-11 років. Кожний з великих циклів складається 

з висхідної та низхідної хвиль. Перша хвиля характеризується пожвавленням і піднесенням 

промисловості й сільського господарства, друга – спаданням. Малі цикли вписуються у 

великі цикли. При цьому характер малого циклу залежить від того, на яку хвилю великого 

він припадає: якщо на висхідну, то спостерігається посилення ефекту економічного 

піднесення та ослабляння кризових явищ; якщо ж на низхідну, то криза й депресія 

підсилюються, а пожвавлення виробництва та піднесення послаблюються [5, с. 224-226]. 

Аналіз досліджень і публікацій [1; 3; 4; 5; 9; 11; 12; 13] дав змогу виділити такі складові 

антикризового менеджменту підприємств: 

1. Управління в кризовій ситуації можна визначити як такий процес роботи під тиском 

обставин, який дасть змогу керівникам аналізувати, організовувати, спрямовувати й 

контролювати низку взаємозалежних операцій під час прийняття необхідних і раціональних 

рішень з невідкладних проблем, що постали перед підприємством [1, с. 45]. 

Функції антикризового управління підприємством мають особливості порівняно зі 

звичайним управлінням: 1) планування входить процес визначення цілей організації та їх 

змін, стратегій і програм антикризової стабілізації, ресурсів для їх досягнення; 2) організація 

є формуванням оптимальної структури та обсягу використовуваних коштів, апарату 
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управління й кадрів для ефективного використання трудових, матеріальних і фінансових 

ресурсів; 3) мотивація включає систему заохочень і санкцій, які зацікавлять увесь колектив і 

кожного працівника в зростанні ефективності діяльності підприємства з метою найшвидшого 

виходу з кризи; 4) контроль скеровується на прогнозування відхилень від намічених цілей 

для своєчасного оперативного внесення змін, спрямованих на підвищення ефективності 

антикризових заходів [1, с. 49]. 

2. Система менеджменту у кризових ситуаціях передбачає: • постійний моніторинг 

зовнішньої та внутрішньої ситуацій; • розробку заходів зниження зовнішньої вразливості 

системи (підприємства, організації); • підвищення внутрішньої гнучкості управління; 

• розробку випереджувальних планів щодо методів управління у кризових ситуаціях; 

• негайне впровадження запланованих практичних заходів у разі виникнення кризової 

ситуації [12, с. 16]. 

3. Антикризове фінансове управління підприємством є невід’ємною складовою 

управління сучасним підприємством з певною сформульованої місією підприємства; 

перспективним баченням – важливою передумовою майбутнього зростання підприємства, 

вибору перспективних напрямів його розвитку і стратегічної концепції – визначенням 

основної мети підприємства. 

Ефективність антикризового фінансового управління підприємством можливе лише тоді, 

коли менеджери будуть здатні передбачати та прогнозувати складні економічні явища. 

Досягти поставлених цілей можна при гнучкому підході до процесу управління. Ресурси 

мають розподілятися відповідно до антикризових пріоритетів. Основою антикризового 

фінансового управління є його завдання, функції та принципи [13]. 

4. Маркетинг як функція менеджменту включає аналіз, планування, реалізацію і 

контроль заходів, спрямованих на формування та інтенсифікацію попиту на товари або 

послуги і збільшення прибутку. Маркетинг – це сукупність певних загальних функцій 

управління (аналіз, планування, організація, координація і контроль) і специфічних 

маркетингових окремих функцій (дослідження ринку, розробка маркетингової стратегії, 

товарної, інноваційної, цінової, збутової, рекламної і сервісної політик) [10, с. 12]. 

5. Антикризове управління персоналом, як на нашу думку, являє сукупність 

цілеспрямованих, послідовних і взаємопов’язаних дій, що мають за мету оптимізацію 

чисельного складу та застосовуваних методів управління персоналом є першочерговим 

пріоритетним завданням [9].  

6. В умовах жорсткої конкуренції та необхідності  застосування постулатів 

антикризового управління організаційна структура має характеризуватися стійкістю, 

маневреністю, гнучкістю, оптимальністю, ефективністю. Кризи несуть у собі потенціал змін 

та є для підприємницьких структур основою для навчання; кризова ситуація 

характеризується різким переломом у діяльності організації, наслідки якого можна виміряти 

(соціальні конфлікти, падіння курсу акцій, скорочення продажу тощо), і сумнівами щодо 

структурних складових, які змушують учасників переглядати бачення структури 

підприємства. У такому плані криза відкриває те, що за нормальних умов невидиме, і може 

підвищити ефективність організації, приводячи в рух трансформаційні сили, які сприяють 

еволюції [1, с. 14]. 

7. При встановленні чіткої системи управління інвестиційною діяльністю підприємства 

за мету ставиться перш за все забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації 

інвестиційної стратегії направленої на європейські зміни, в окремих етапах його розвитку. В 

результаті воно набуває конкретного вираження в максимізації ринкової вартості 

підприємства та підвищення добробуту його власників у короткостроковому та 

довгостроковому періодах [4, с. 49]. 

8. Удосконалення традиційного та успішне застосування інноваційного інструментарію 

антикризового менеджменту дозволить не тільки зняти стрес загрози наслідків кризи за 

рахунок стабілізації темпів росту виробництва продукції на підприємствах, а й значною 

мірою позбавитись їх від фінансової залежності завдяки ефективному використанню 
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власного потенціалу, прискорить вихід з кризи завдяки зростанню прибутків та забезпечить 

економічний розвиток [3, с. 97]. 

9. Інформаційне забезпечення, яке охоплює створення й налагодження інформаційних 

мереж і комунікацій у системі підприємства та системі «підприємство – зовнішнє 

середовище», упровадження новітніх інформаційних технологій. Найвищій ступінь 

раціональності полягає в зміщенні центру ваги зусиль у бік запобігання та зниженні частки 

суто реактивних дій [11].  

Розглядаючи зміст підсистеми інформаційного забезпечення, необхідно виділити такі 

основні функції інформаційно-аналітичного підрозділу: збирання всіх видів інформації, що 

стосується діяльності підприємства; аналіз даних, їх систематизування та класифікація; 

прогнозування тенденцій розвитку наукового й технологічного процесу в сфері діяльності  

підприємства.  

Ми погоджуємося, що слід розрізняти управління підприємством в умовах потенційно 

можливої кризи й такої, що вже розпочалась та виходу з кризової ситуації. Зважаючи на це, 

для ефективного антикризового менеджменту повинна бути створена система превентивного 

управління, яка дасть змогу своєчасно відчути сигнали про формування внутрішніх та 

зовнішніх кризових факторів і передбачити настання та знайти варіанти виходу з кризи.  

Отже, функціонал систем антикризового управління, набуваючи специфічних рис на 

кожному з управлінських рівнів, має об’єднуватися спеціальною програмою стратегічного 

розвитку, що дасть можливість запобігати неплатоспроможності та неспроможності 

підприємства, своєчасно долати тимчасові перешкоди, зберігати та посилювати ринкові 

позиції за будь-яких зовнішніх (економічних, політичних, соціальних та інших) умов, 

спираючись на власні та залучені ресурси, забезпечувати своєчасне відновлення та сталий 

розвиток підприємства. 
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УДК 378.018.43.015.3:005.321 

Олена Ільчук, Ірина Збожна  

(Львів) 

 

КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ  

В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

У статті досліджено проблемні аспекти дистанційного навчання. Проаналізовано 

закордонний досвід та представлені дані власного опитування студентів ВНЗ України. На 

основі здійсненого дослідження запропоновано факторами «гігієни» для дистанційної 

освіти чи онлайн-навчання згідно моделі Гецберга.  

Ключові слова: дистанційне навчання, технології освіти, фактори мотивації до 

навчання.  

 

The article examines the problematic aspects of distance learning. Foreign experience is 

analyzed and the data of own survey of students of Ukrainian universities are presented. Based on 

the research, "hygiene" factors have been proposed for distance education or online learning 

according to the Hetzberg model. 

Key words: distance learning, educational technologies, factors of motivation to study. 

 

Сьогодення диктує студентам нові умови та реалії навчання, які значно відрізняються від 

вимог до студентського навчання 20 років тому. Оскільки студентський колектив менш 

однорідний, ніж учнівське середовище, то і на кожного студента впливають інші мотиваційні 

фактори щодо освітнього процесу. Слід зазначити, що серед референтних груп, які 

впливають на кожного окремого студента в Україні є сім’я, друзі, колеги по роботі (оскільки 

сучасний студент прагне не лише вчитися, але й підробляти, готуючись до майбутньої 

професії). 

В опитуванні, проведеному Шведським національним переписом населення, 40% 

студентів стверджували, що їм важко поєднувати навчання з соціальною сферою, для 

одиноких батьків ця цифра була вище 67% а для пар з дітьми 50%. Майже 50% студентів 

мали соціальну ситуацію, яка більш-менш негативно вплинула на навчання. Згодом все, що 

впливає на цю ситуацію, негативно чи позитивно вплинуло і на мотивацію студентів до 

навчання [1]. 

Студенти в цьому опитуванні заявили, що «можливість знайти баланс між моїми 

соціальними умовами та навчанням», «свобода планувати своє навчання», «що у мене 

залишається вільний час» ‒ усе це позитивно впливає на мотивацію. З іншого боку, вони 

чітко стверджують, що «стрес, брак часу», «складна особиста ситуація» негативно 

впливають на мотивацію. Потреба в комфортних умовах також є підкатегорією, яка є 

очевидною в проведеному дослідженні. 

Ці мотиваційні фактори ще більше загострилися у період, коли навчальні заклади були 

змушені перевести навчання у дистанційний формат, зумовлений карантинними 

обмеженнями під впливом світової пандемії COVID-2019. Тому метою нашого дослідження 

було виявити які фактори найбільш де мотивують сучасних студентів до навчання в такому 

форматі, а також які з них впливають позитивно. 

Серед факторів, що мотивують студентів до навчання навіть в умовах дистанційної 

освіти стали: 

‒ відчуття зв’язку з майбутньою роботою («Що я відчуваю, що тема/курс корисний для 

мене в моєму професійному житті», «що існує зв’язок між завданням і тим, що буде 

корисним у майбутньому», «що є зв’язок із реальністю»); 
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‒ натхнення та радість є важливими, тож респонденти цього дослідження стверджують, 

що «вміння досягати успіху, проходження матеріалу», «курс має надихати», «мотивують 

курси, які пов’язані з моїми особистими інтересами», «радість і задоволення від розвитку 

себе та своїх навичок мотивує мене». 

Мотивація студентів зазнає впливу багатьох факторів. Зокрема, важливу роль відіграє 

персональний аспект викладача та його індивідуальний підхід до потреб кожного студента. 

Також важливою є самомотивація студента або слухача курсу, самостійне прагнення 

досягнення успіху. 

Наше дослідження дало нам можливість виявити і негативні фактори мотивації, зокрема: 

‒ відсутність технічних навичок у викладачів, що створювало додаткові проблеми під 

час проведення занять; 

‒ технічні проблеми, пов’язані із забезпеченням всіх студентів відповідними засобами 

навчання; 

‒ побудова курсу, яка не завжди була пристосована до умов дистанційного навчання; 

До позитивних мотиваційних факторів, які виокремлюють опитані належать: 

‒ зручність та доступність навчальних матеріалів; 

‒ економія часу на дорогу до навчального закладу; 

‒ економія коштів, пов’язаних із проживанням в іншому місті; 

Для того, щоб мінімізувати вплив негативних факторів слід застосувати модель 

Герцберга, щодо виокремлення гігієнічних факторів, де головним є уникнути незадоволення, 

або отримати моральну сатисфакцію від діяльності, якою займається особа [2, p. 35]. 

Факторами «гігієни» для дистанційної освіти чи онлайн-навчання можуть бути такі 

фактори, як: 

1. функціонуюча система управління навчанням; 

2. своєчасний зворотній зв’язок з викладачами; 

3. якість матеріалів, використаних у курсі; 

Варто зазначити, що значна частина мотивації студента є внутрішньою і важко 

піддається впливу, і вона є найважливішим фактором, коли йдеться про вплив на мотивацію 

в цілому. Студенти хочуть, щоб у них були визначені терміни, цілі, яких вони можуть 

досягти, чіткі інструкції щодо завдань, які б давали їм потрібну мету (теорія пошуку цілей), і 

щоб вони були вмотивовані досягненням цілей. Цей результат також показує необхідність 

упорядкування матеріалів курсу таким чином, щоб не перевантажувати студентів 

завданнями. Однією з категорій факторів, які особливо цікаво досліджувати, є соціальні 

умови навчання та особиста життєва ситуація студента. Студенти змінилися, і, наприклад, 

надання студентам свободи планувати власне навчання на курсі сильно вплине на мотивацію 

студентів, які мають складні життєві обставини. 

Надання свободи студентам буде дуже важливим для майбутньої освіти, як для очного 

навчання, так і для змішаного, або повністю дистанційного. Сучасні студенти також краще 

усвідомлюють цінність освіти, як фактору, що сприяє їхній професійній кар’єрі чи 

отримання переваги у пошуку роботи. Результати показують, що фактор можливості 

реалізації знань у реальному житті важливий, і студенти хочуть мати можливість пов’язати 

попередні дослідження зі своїми поточними, зрозуміти, як отримані знання застосовуються в 

реальному світі, і зрозуміти, чи корисні отримані знання. Це пов’язано з тим, що студенти 

все більше і більше звертають увагу на можливість працевлаштування та свої шанси знайти 

високооплачувану роботу або отримати підвищення при виборі курсів та освітніх програм. 

Фактори, представлені в цьому дослідженні, допомагають викладачам зрозуміти, що 

важливо, а що ні при розробці дистанційних курсів. Як і для всіх проектів, існує бюджет і 

обмежені часові рамки для створення курсу, і ці фактори повинні допомогти викладачам 

зосередитися на правильних областях і допомогти їм у виборі ресурсів. 

Ще одна з основних теорій мотивації називається теорією очікування ефективності. Ця 

теорія служить гарною основою для роздумів про те, як люди мотивовані в освіті та багатьох 

інших сферах життя, в ній йдеться, що люди з більшою ймовірністю зроблять щось, коли 
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очікують, що вони досягнуть успіху в цьому, і коли їм подобається ця діяльність. Тому 

постановка цілей і моніторинг прогресу є потужними мотиваторами, оскільки вони 

впливають як на очікування успіху, так і на цінність завдання. Кілька порад щодо 

правильного встановлення цілей: 

‒ слід переконатися, що ціль досяжна і її можна досягти за короткий час; 

‒ якщо обрано довгострокову ціль, потрібно розділити її на підцілі; 

‒ встановлення реальної для виконання мети допомагає студентам досягти успіху, що 

спонукатиме їх до подальшого прогресу в навчанні.  

Важливим при спонуканні студентів та слухачів до досягнення навчальної мети є 

мотиваційна діяльність зі сторони викладача. Тому в межах педагогічних компетенцій 

викладачі можуть вимірювати (за допомогою рейтингової шкали або оцінок) успіх студента з 

конкретної дисципліни, а дистанційне середовище сприяє максимально об’єктивному 

оцінюванню студентів. Дистанційне середовище також дозволяє максимально чітко 

відстежити час, що затрачається на опанування того чи іншого курсу та оптимально 

розподілити бюджет часу для кращого засвоєння дисципліни. Відтак, слід орієнтуватись на 

винагороду за зусилля, а не на результати навчання. В багатьох навчальних закладах під час 

побудови курсів було створено форуми для спілкування зі слухачами, розташовувались для 

них оголошення. У слухачів є можливість зворотного зв’язку. Спілкування відбувається 

через чати, приватні повідомлення, запитання й відповіді на форумах до конкретних тем, де 

вирішуються поточні проблеми, що виникали у слухачів під час опрацювання навчальних 

тем, і відбувається ділове віртуальне спілкування. 
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У статті, спираючись на матеріали місцевої періодики, розглядаються особливості 

функціонування станції Червоне в період активізації новобудов гірничо-металургійної 

промисловості Кривбасу. Акцентується увага на впровадженні передових технологій, 

пошуках оптимізації взаємодії з провідними підприємствами краю та забезпеченні якісного 

обслуговування пасажирів. 

Ключові слова: Кривбас, залізничний транспорт, Криворізький відділок залізниці, 

модернізація, станція Червоне. 

 

The article, based on materials from local periodicals, considers the peculiarities of the 

Chervone station during the period of activation of new buildings in the mining and metallurgical 

industry of Kryvbas. Attention is focused on the introduction of new technologies, the search for 

optimization of interaction with leading region enterprises and ensuring quality passenger service. 

Key words: Kryvbas, railway transport, Kryvyi Rih railway department, modernization, 

Chervone station. 

 

На межі 50-60-х років ХХ ст. на Криворізькому відділку Сталінської залізниці (нині – 

Придніпровської) за обсягом і різноманітністю вантажної та експлуатаційної роботи 

провідне місце займала станція Червоне, яка обслуговувала стратегічно важливі 

підприємства басейну: «Криворіжсталь», Південний та Новокриворізький гірничо-

збагачувальні комбінати, де швидкими темпами вводились в дію нові промислові 

потужності, а також численні будівельні організації [22, с. 2]. Однак рівень технічного 

оснащення станції, недостатня пропускна спроможність одноколійного перегону, що веде у 

напрямку Долгінцево, не відповідали постійно зростаючим вимогам у галузі перевезень. 

Мета – висвітлити процес модернізації залізничної станції Червоне в контексті 

технічного переобладнання Криворізького відділку на зламі 1950-1960-х років. 

Відповідно до мети сформульовано наступні завдання: 

– проаналізувати джерела з проблеми дослідження; 

– окреслити основні шляхи переоснащення станційного устаткування та впровадження 

новацій як відповідей на виклики часу; 

– висвітлити комплекс заходів, спрямованих на покращення рівня обслуговування 

пасажирів на вокзалі станції Червоне.  

У першому кварталі 1958 року на повістці дня стояло питання покращення ситуації на 

надмірно навантаженому перегоні Долгінцево – Червоне. Недостатня пропускна 

спроможність вказаної ділянки зумовлювала чималі простої вагонів та їх порівняно 

повільний оборот. Пропонувались такі рішення виходу зі складної проблеми: розширення 

залізничного господарства, подовження колій. Зволікання з виконанням означених робіт 

було пов’язане з повільним освоєнням відпущених коштів та відсутністю повної технічної 

документації [9, с. 3]. Крім того, розглядалась можливість використання наявного 

паралельного ходу Долгінцево – станція Східна-Сортувальна. Состави з металом для 

Криворізького металургійного заводу з призначенням через Долгінцево за такою схемою 

можна було вивозити, минаючи станцію Червоне [10, с. 3].  
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Збільшення обсягів вантаження й слабкий розвиток колійного господарства, що не 

дозволяв в повному обсязі реалізовувати поїзну і маневрову роботу, потребували 

подовження станційних колій східної горловини, що й було виконано у 1958 році. 

Паралельно встановлювався гучномовний радіозв’язок [2, с. 1]. Передбачалось обладнання 

електричної централізації стрілок [16, с. 3]. У серпні 1958 року закінчувались роботи з 

електрифікації перегону Долгінцево – Червоне. Під час капітального ремонту колії широко 

впроваджувалась механізація: були застосовані саморозвантажувальні вертушки, 

електробаластер, пересувні електростанції [23, с. 1]. Всього на реконструкцію відділка у 

згаданому році витрачено 2,5 мільйона карбованців [5, с. 1].  

Заходи з реконструкції продовжились і у 1961 році [13, с. 1]. Технічне переозброєння 

дало можливість відправляти великовагові ешелони з двома локомотивами до станції 

Апостолове [15, с. 3]. До 1961 року було повністю електрифіковано всю дільницю 

Верховцево – Червоне [4, с. 3]. Разом з тим, показник простою вагонів на станції 

перевищував норму від 0,4 до 4,1 години, через затримку промислових підприємств. За рік 

«Криворіжсталь» виплатив штрафів у сумі 2 мільйони карбованців за порушення графіку 

[14, с. 3]. Причини такого стану речей полягали у невідповідності існуючого єдиного 

технологічного процесу роботи під’їзних колій заводу і станції примикання [17, с. 3]. 

На Червону також надходив агломерат з Південного гірничо-збагачувального комбінату 

(далі – ПГЗК) [7, с. 2]. У 1960 році було капітально відремонтовано 6 кілометрів колії з її 

електрифікацією на перегоні Червоне – Проммайданчик [8, с. 2]. В попередні роки 

простежувалась неузгодженість в діях колективів станції і працівників під’їзних колій ПГЗК, 

наслідком чого стали часті добові простої готових до відправки маршрутів [9, с. 3]. 

Робітники станції Червоне проводили соціалістичні змагання з залізничниками Південного 

гірничо-збагачувального комбінату. На початку року між ними було укладено договір про 

неухильне дотримання графіку з точністю до однієї хвилини. Адже його порушення 

щонайменше на п’ять хвилин призводило до збоїв ритму всієї станції [11, с. 2].  

Пункт технічного огляду довгий час розміщувався в кузові вагона, а з липня 1959 року 

його перенесено у спеціально виділене приміщення. У короткостроковій перспективі 

змонтовано нову компресорну установку, механічні майстерні і повітропровід [21, с. 3], 

встановлено нове устаткування – токарно-гвинторізний верстат та наждачне точило [20, с. 3]. 

У 1961 році власними силами обладнано пост централізованої проби гальм, укладено 

змащувальний провід, що дозволило швидше обробляти вагони і відправляти поїзди 

[22, с. 2].  

На станціях відділку Червоне, Вечірній Кут, Мудрьона проходили збори залізничників і 

робітників промислових підприємств з метою організації комплексного соціалістичного 

змагання, спрямованого на вдосконалення єдиної технології, налагодження взаємодії в 

роботі, використання резервів при перевезенні руди, металів, коксу та інших вантажів 

[6, с. 3]. Наприклад, 15 листопада 1957 року збори залізничників станції Червоне, заводу 

«Криворіжсталь», тресту «Криворіжбуд», ПГЗК та шахти № 5 взяли на себе підвищене 

соціалістичне зобов’язання – до 25 грудня виконати державний план вантаження і 

відвантаження, а також скоротити простої вагонів на 0,8 години [6, с. 3]. За перевищенням у 

негативний бік показника норми простоїв рухомого складу у 1958 році станція Червоне 

займала четверте місце серед 50 станцій Криворізького відділку залізниці [15, с. 3].  

За місцем розташування і логістичною зручністю вокзал станції Червоне мав для 

пасажирів пріоритетне значення, у порівнянні з іншими вокзалами Кривого Рогу. Саме тому 

надзвичайно актуальним стояло питання підвищення сервісного рівня.  

В досліджуваний період криворіжці та гості міста найчастіше звертались за послугами 

до залізничних кас двох станцій: Долгінцево та Червоне. Квиткові каси останньої наприкінці 

1950-х років здійснювали попередній продаж білетів, а також приймали замовлення на 

адресну доставку проїзних документів за місцем проживання [1, с. 3]. Однак, в приміщенні 

вокзалу були відсутні довідкове бюро, телефонний апарат та кімната чергового, до якого, у 

разі виникнення нагальних питань, могли б звертатись пасажири. Кімнати тривалого 
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відпочинку залишали бажати кращого. Привокзальний майданчик і перон характеризувались 

поганим рівнем освітлення [3, с. 3]. 

У 1958 році на шпальтах газети «Червоний гірник» були опубліковані спогади 

І. Казановського, щодо забезпечення належного рівня обслуговування пасажирів на станції 

Червоне: «Прекрасне приміщення вокзалу запущене, всюди товстий шар пилюки, особливо 

на карнизах і люстрах. В залі прибирають чомусь лише раз на добу. В залі чекання курять, а 

припинити ці неподобства нема кому. Незадовільно обслуговуються пасажири і в буфеті. 

Буфет 2-го класу дуже нагадує дореволюційну корчму» [12, с. 3]. 

На початку 1960-х років означені вищі негативні моменти поступово покращувались: на 

вокзалі було обладнано кімнати відпочинку матері і дитини, де малеча мала змогу прийняти 

ванну, поспати в ліжку й побавитись іграшками [24, с. 3], функціонували поштове 

відділення, медпункт, перукарня, ресторан, буфет, газетний кіоск, організовано попередній 

продаж квитків (за бажанням – з доставкою додому), завершувався ремонт залу очікування 

[22, с. 2]. Разом з тим, станом на серпень 1961 року вокзал станції Червоне не був з’єднаний 

прямим телефонним зв’язком з абонентами загального користування. Простежувалась 

неузгодженість курсування рейсових автобусів з прибуттям та відправкою поїздів у нічні 

години [24, с. 3]. 

Перехідний міст через станційні колії, призначений для працівників Криворізького 

металургійного заводу, не мав якісно прокладених пішохідних доріжок, як з боку 

промислової зони, так і з боку вулиці. Враховуючи це, основний потік робітників прямував 

навпростець – по рейковому полотну. В години перезмін він значно збільшувався, що 

заважало маневруванню і рухові поїздів, створюючи підвищену небезпеку для життя людей 

[18, с. 2]. 

26 травня 1959 року розпорядженням Міністерства шляхів сполучення СРСР на 

залізничних дорогах було введено новий графік руху пасажирських поїздів. Зміни 

стосувались і Криворізького відділення Сталінської залізниці. Згідно з встановленим 

розкладом через станцію Червоне проходив поїзд «Київ – Сімферополь», рух якого 

продовжено до Севастополя. Відтепер з Червоної відправлявся поїзд на Москву [1, с. 3]. Крім 

поїздів далекого слідування, через цю станцію проходили маршрути на Дніпропетровськ, 

Долинську та численні приміські поїзди [3, с. 3]. Саме на приміських маршрутах мали місце 

випадки порушення розкладу, зокрема, на 10-20 хвилин систематично затримувався при 

відправленні із станції Червоне пасажирський поїзд «Миколо-Козельськ – П’ятихатки» 

[3, с. 3]. З метою поліпшення перевезень співробітників «Криворіжсталі», що живуть на 

Долгінцево, а працюють на металургійному заводі та інших підприємствах міста, було 

змінено графік відправлення приміського поїзду № 298 Долинська – Долгінцево зі станції 

Червоне. Обрано більш зручний час по завершенню зміни [19, с. 2]. 

Отже, наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років залізнична станція Червоне з метою 

забезпечення якісного рівня надання транспортних послуг здійснила низку заходів, 

спрямованих на комплексне переозброєння, серед них: електрифікація і подовження колій, 

централізація стрілочних переводів, налагодження системи зв’язку, обладнання пункту 

технічного огляду рухомого складу, боротьба з надмірними простоями вагонів, розробка 

стратегії взаємодії з промисловими підприємствами басейну, а також розбудова соціальної 

інфраструктури для забезпечення обслуговування пасажирів. 
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ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ НАУКИ 

 

Стаття присвячена історії розвитку та становленню основ селекційної науки та 

впливу генетичних досліджень, законів закономірностей. Робота вчених із вивчення 

механізмів спадковості лягли в основу методів гібридизації рослин. Застосовуючи знання 

генетики, селекціонери змогли створити власні методи та закони селекційної науки. 

Ключові слова: селекція, хромосоми, генетика, закономірності спадковості, гібриди. 

 

Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу активізує питання селекційної справи. 

Багаторічний досвід напрацювання в аграрній, генетичній та інших видах науки, дав 

можливість виділити селекцію, як окрему наукову галузь. Історія становлення пройшла 

декілька етапів, тому, варто на цьому зупинися детальніше. Одним з найбільших досягнень 

людства є селекція рослин та тварин. 
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Термін селекція (від лат. Selectio – вибір, добір) означає створення нових або 

покращення існуючих сортів рослин, тварин чи штамів мікроорганізмів для задоволення 

потреб людини. Академік М. І. Вавилов вважав її еволюцією, що спрямовується волею 

людини. Цей термін був відомий ще з XVIII ст., проте, лише завдяки роботі Ч. Дарвіна став 

використовуватися для пояснення змін в органічному світі. Як і кожна наука, селекція має 

широкі зв’язки з іншими науками. Вона використовує методи та закони про рослин, тварин 

інших дисциплін, змінюючи їх, відповідно до власних завдань та розкриває закономірності 

формотворчих процесів [1, с. 7-9].  

Люди почали створювати нові зразки рослин з тих пір, коли почали вести осілий спосіб 

життя. Проте, цей процес був несвідомий, часто на інтуїтивному рівні. З розвитком 

суспільства, нові сорти обиралися більш вибірково, зважаючи на їхні якості. Згодом, 

сформувалася окрема наука.  

В основі селекційної науки є генетика та закони спадковості й мінливості організмів. Ідеї 

передачі певних ознак від батьків до дітей зустрічалися ще в творах Гіппократа, Аристотеля 

та інших мислителів [3, с. 7-30]. У XVII-XVIII ст. вчені почали досліджувати процеси 

запліднення. 1694 р. Р. Я. Каммераріус, проводячи ряд дослідів над шпинатом, коноплями та 

кукурудзою, відкрив статеву диференціацію рослин [3, с. 35]. 

Першим успіхом гібридизації прийнято вважати новий міжвидовий сорт – гвоздик, який 

був виведений англієцем Т. Фейрчайлдом на початку XVIII ст. [3, с. 37]. Спірним 

залишалося питання статі рослин. Петербурзька Академія наук у 1759 р. навіть провела 

конкурс з цього питання. Робота К. Ліннея «Дослідження статі у рослин» була удостоєна 

премії за виведений міжвидовий гібрид козлобородника.  

У 1760 р. І. Г. Кельрейтер обґрунтував питання передачі певних ознак при схрещуванні 

рослин. Провівши досліди тютюну, дурману та гвоздики, він встановив, що в формуванні 

потомства беруть участь двоє батьків, а ознаки нового організму, рівноправно передаються 

від чоловічих і жіночих елементів. Також, вчений розробив метод зворотнього схрещування, 

який дав поштовх розвитку спадкових ознак. 

Англійський селекціонер Т. Е. Найт, в кінці XVIIІ ‒ на початку XIX ст. провів ряд 

експериментів із схрещування, в ході яких, виявив неподільності дрібних ознак від обох 

батьків. Таким чином, він довів існування дискретності спадкового матеріалу, яка 

називається «елементарні спадкові ознаки» [3, с. 82-94]. 

Наступний етап розвитку селекційною науки пов'язаний з французькою школою 

селекціонерів. Вчені О. Сажре і Ш. Ноден виявили, що при схрещуванні зберігаються 

спадкові ознаки обох батьків та вивчали способи передачі великої кількості ознак [6, с. 67-

102]. Дослідження з гібридизації сприяли накопиченню знань про природу спадковості та 

подальших практичних досліджень з схрещування рослин.  

Однією з фундаментальних гіпотез в науці є «тимчасова гіпотеза пангенезиса» 

Ч. Дарвіна. Він висунув ідею, що кожний нащадок не є точною копією батьківського 

організму, але, кожна окрема клітина породжує собі подібну. Таким чином, новий організм 

має властивості, які були в батьків [3, с. 156-160]. Проте, вона була спростована 

Ф. Гальтоном у 1871 р. Ще одну теорію запропоновував ботанік К. Негелі 1884 р. Він 

висловив припущення, що за спадковість відповідають лише певні клітини, які складаються з 

молекул згрупованих в пучки [4, с. 9-25].  

Значний внесок в селекційну науку здійснив А. Вейсман. Він вивчив існування в 

організмі двох категорій клітин, які забезпечують передачу спадкової інформації, що 

сприяють подальшому розвитку генетики [3, с. 168-173]. Згодом, було доведено, що процеси 

мітозу в хромосомах відповідальні за передачу спадкової інформації дочірнім клітинам. Це 

доводило теорію зосередження генетичної пам’яті в хромосомах [9, с. 11-17]. Все це 

підготувало ґрунт для оформлення селекції як науки.  

На початку ХХ ст. Г. Мендель проводив дослідження гороху зі схрещування сортів. В 

ході експериментів, він підтвердив домінування в першому поколінні гібридів, виявлені 

Сажре і Ноденом. Вчений вніс в науку поняття домінантної та рецесивної ознак, які 
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переходять в гібридні організми. Результати його досліджень стали основою закону про 

чистоти гамет, які сприяли вивченню спадкових факторів при схрещуванні [5, с. 1-3; 

3, с. 127-150]. Багато теорій Менделя протягом десятиліть залишалися не визнаними, адже, 

не було можливості їх практичного підтвердження. Проте, накопичення теоретичних та 

практичних знань з генетики та закономірностей спадкування, поступово збільшувалися, що 

сприяло оформленню селекції, як окремої галузі науки. 

На початку ХХ ст. вивчали теорії Г. Менделя із закономірностей спадковості. Вчені 

різних країн зробили перевідкриття його висновків про роль хромосом в процесах 

спадковості. Так, наприклад, Т. Бовері у 1902 р. на прикладі морського їжака довів, що його 

нормальний розвиток можливий за наявності усіх хромосом. Тим самим, це доводило 

гіпотезу Г. Менделя. Ці знання були необхідні в подальшій гібридизації рослин [7, с. 5-13]. 

Розпочалися активні практичні дослідження цих процесів на прикладі різноманітних рослин.  

Детальне вивчення властивостей хромосом у процесах спадковості здійснив Т. Морган у 

1909 р. [8]. Провівши ряд експериментів з плодовою мушкою – дрозофілою, він удосконалив 

теорію Г. Меделя, вказавши, що закономірності будуть діяти лише в тому випадку, якщо 

інформація у генах буде різною, а всі ознаки успадковуються групами. Тим самим, він 

встановив, що якщо гени знаходяться в одній хромосомі, то при схрещуваннях вони 

передаються спільно, зчепленими один з одним [3, с. 123-125].  

Дослідження властивостей генів та ролі хромосом в передачі спадкової інформації дали 

значний поштовх у розвиток селекційної справи. До середини ХХ ст. було здійснено ще 

низку відкриттів, що дало можливість ведення ефективного відбору спадкового матеріалу 

для гібридизації рослин. 

Із розширенням знань з генетики та розвитку економіки, стали утворюватися організації, 

які вивчали та створювали нові сорти насіння. Перше подібне товариство було створене в 

1727 р. ботаніками Ф. Вільморен та і П. Андрійо у Франції.  Селекційно-насіннєва фірма 

«Вільморен – Андрійо» досі є основним постачальником сортового насіння. Одним з 

досягнень організації є виведений сорт цукрового буряка методом індивідуального відбору в 

поєднанні з гібридизацією. Ж. Вільморен був автором наукової роботи про спадковість у 

цукрового буряка, працював по селекції пшениці та льону [2; 10]. 

Таким чином, селекція базується на законах генетики, які стали основою даної науки. 

Основні відкриття були здійснені Т. Найтом, Г. Менделем, Й. Кельрейтером та іншими. Їхні 

роботи з вивчення механізмів спадковості лягли в основу розробки методів дослідів з 

гібридологічного аналізу. Встановлено, що селекційна справа є неперервним процесом, 

науковий початок якої був покладений ще у XVIII ст. та весь час удосконалюється. 

Досягнення генетики забезпечило прискорення процесу гібридизації культурних рослин. 

Застосовуючи знання генетики, вчені змогли створити власні методи та закони селекційної 

науки. 
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СТАРОДАВНЯ ІНДІЯ: ГЕНДЕРНИЙ ДИСКУРС 

 

У статті розглянуто питання гендерної нерівності та гендерної дискримінації в 

Стародавній Індії. Доведено, що проблема гендерної нерівності поширена здавна, однак 

усталені погляди на соціальну роль жінки, що формувалися впродовж розвитку людства та 

не змінювалися на різних етапах, забезпечили формальне декларування й усвідомлення 

рівності. Розкрито питання особливостей гендерної нерівності, що виникає під впливом 

соціуму, релігії та культури певного суспільства, тому гендерні очікування для кожної 

держави є різними та згодом можуть трансформуватися.  

Ключові слова: гендерна нерівність, жінка, сім’я, соціальна роль, гендерна 

дискримінація. 

 

The article discusses gender inequality and gender discrimination in ancient India. It has been 

proven that the problem of gender inequality has been widespread for a long time, but the 

established views on the social role of women, which were formed during human development and 

did not change at different stages, provided a formal declaration and awareness of equality. The 

question of the peculiarities of gender inequality, which arises under the influence of society, 

religion and culture of a particular society, is revealed, so gender expectations for each state are 

different and may change over time. 

Key words: gender inequality, woman, family, social role, gender discrimination. 

 

В історії стародавньої Індії були часи, коли жінки мали помітну самостійність, свободу і 

навіть владу. Таке явище прослідковується В індуїстській міфології, де бог і богиня є 

рівноправними. Наприклад, не можна уявити індуїстського бога Шиву без дружини Парваті, 

і навпаки. Більшість аспектів повсякденного життя індійських богів, так само, як і в інших 

народів, мало примітну схожість із повсякденним життям самих індусів, але в тому, що 

стосується поділу праці між чоловіком і дружиною, тут спостерігалася протилежна ситуація: 

бог відпочивав, насолоджуючись спокоєм, а роботу виконувала його дружина. Прекрасне 

минуле індійської жінки до розряду міфів не віднести: воно досить повно документується 

священними писаннями індусів.  

Молоді дівчата користувалися відомою свободою при виборі чоловіка. Вони мали право 

вільно з'являтися на людях, брати участь у громадському житті, на рівні з чоловіками мали 

право брати участь у релігійних обрядах. Якщо жінка ставала вдовою, могла знову вийти 

заміж.  

Самоспалення вдів на похоронному вогнищі чоловіка, дитячі шлюби та багато іншого, з 

чим бореться сучасна Індія, нічого цього не існувало в «золотий» вік жіночої рівноправності 

[1, c. 187-191]. 

Важко сказати, скільки тривало «золоте» жіноче століття, але «золото» потроху втрачало 

свій блиск. З появою та розвитком кастового ладу становище жінок почало змінюватися. 

Жінкам відводилося найнижче місце в соціальній ієрархії. Причому, чим вище за своїм 

статусом каста, тим більшими обмеженнями обкладалися  жінки, і тим виразніше виявлялася 
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в них ґендерна асиметрія. Давні традиції не дозволяли жінкам читати священні книги – 

звідси їхня неписьменність. В Індії ідеальна жінка – це мати, господиня. Її авторитет 

підвищується за рахунок здатності народжувати синів.  

Доросла донька фактично виключена з інституту батьківської сім'ї. Батько чи опікун мав 

вирішувати долю дочки ще в ранньому дитинстві [1, c. 52-54]. 

На долю жінок припадало заняття сільським господарством, ткацтвом, виготовленням 

луків, стріл та іншого бойового спорядження. Жінки були корисними членами суспільства, а 

тому не викликали заступницького чи зневажливого ставлення до себе. Важливим фактором 

був також вплив релігії. Жертвопринесення вважалися обов'язковою умовою забезпечення 

щастя та добробуту, як у земному, так і в потойбічному житті, і обряд міг відбуватися тільки 

спільно чоловіком і дружиною. Ця обставина, звісно, підвищувало статус жінки [2, c. 104-

106].  

А якщо вдовою залишалася зовсім маленька дівчинка, що не так вже й рідко відбувалося 

за часів воєн і захоплень, в яких гинули чоловіки, їй залишалося сподіватися тільки на 

відплату в наступному своєму народженні: благочестиве життя могло за законом карми 

принести їй благополуччя. Щоправда, вдова мала право успадковувати частину майна 

чоловіка, але в об'єднаних сім'ях її часткою майна, зазвичай, розпоряджався глава сім'ї. 

Дружина не мала права ні розлучитися з чоловіком, ні навіть докоряти йому. Тож, жінки 

прирівняні до людей із найнижчих каст – до шудрів, їм заборонено навіть торкатися 

священних книг. Однак у «Законах Ману» зафіксовано двояку роль жінки, вона принижена 

та поневолена лише партнером. Стаючи матір'ю, вона посідає почесне місце в сім'ї та в 

суспільстві. Більше того, вона займає найвище становище в божественній ієрархії, 

ототожнюючись із Шакті – космічним жіночим початком. Духовний учитель у десять разів 

вищий за звичайного вчителя, батько в сто разів вищий за духовного вчителя, але мати в 

тисячу разів вища за батька, як вихователька душі дитини [3, c. 10-16].  

Становище жінки було дуже тяжким. У дитинстві їй належало бути під владою батька, в 

молодості – чоловіка, після смерті чоловіка – під владою синів: так написано про жіночу 

долю в «Законах Ману». Дружина повинна бути терплячою і суворо дотримуватися своїх 

обов'язків. «Закони Ману» просто вимагають від дружини шанувати свого чоловіка, як Бога, 

навіть якщо він позбавлений чеснот. Лише чоловік міг розлучитися з дружиною. Дружина ж 

не могла залишити сім'ю, навіть якщо чоловік її продав чи залишив. Вона продовжувала 

вважати його дружиною. За зраду дружина зазнавала страшних кар, аж до страти. Чоловік 

міг мати кілька дружин, і це не вважалося гріхом.  

У «Законах Ману» можна знайти сліди поліандрії, коли брати мали одну дружину, 

дитина якої вважався сином всіх братів [3, c. 100-102]. Головним призначенням жінки 

вважалося народження та виховання дітей, насамперед синів, на яких покладався обов'язок 

здійснювати поминальні обряди за померлими предками. Нащадки, як і худобу, визнавали 

основним видом багатства. Внаслідок цього законним батьком дитини вважався чоловік 

матері незалежно від того, хто ним був фактично.  

У II-III ст. н.е. ідеальним шлюбом вважався той, у якому вік нареченої становив 1/3 віку 

нареченого. У книгах законів Ману відповідним віком вказуються 8 років і 24 роки.  

Чоловіки в Індії, як правило, ставилися до своїх юних дружин із ніжністю та турботою, 

як до дітей. Дружина-підліток залежала від свого цілком зрілого чоловіка як в 

інтелектуальному, так і в емоційному, фізичному розвитку, тому вона ставилася до нього, як 

до поважної особи.  

Щастя жінки-дружини безпосередньо залежало від здоров'я чоловіка. Залишитися 

вдовою – це все одно, що бути похованою живцем. Вважалося, що смертю чоловіка боги 

карають жінку за гріхи. Щоб уникнути скорботної долі, жінки Стародавньої Індії бережно 

ставилися до своїх чоловіків. Кожні п'ять років дружина повинна здійснювати обряд 

«охорони» чоловіка. Якщо він захворів, дружина постила. Дружина омивала чоловікові ноги, 

починала їсти, тільки тоді, коли поїсть чоловік тощо. Тобто для індійських жінок 

найбільшим скарбом завжди були їх чоловіки. Але за останні сто років традиційна гендерна 
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роль індуської жінки в Індії змінилися. На такі зміни вплинули Західні країни. Наприклад, у 

сучасних школах нині молодим жінкам дозволяється вивчати Веди і священні писання. 

Отже, жінки в класичних індуїстських текстах часто сприймаються як істоти нижчого 

статусу. З іншого боку, образи жінок позиціоновані у вигляді різних богинь, які є, вочевидь, 

позитивними прототипами дхармічних жінок. Триваюче відновлення соціального статусу 

жінок призвело до значних змін, що стосуються широкого спектра питань: освіти, медико-

санітарних заходів, соціального забезпечення, ранніх шлюбів, статусу вдів, виборчого права 

жінок, представництва жінок в органах влади. Соціально-статусне позиціювання жінок 

істотно поліпшилося завдяки буддизму. У той час як патріархальне суспільство і 

патріархально-сексистська гендерна культура брахманізму залишалися незмінними, в 

буддійському суспільстві жінки набули більше свободи і незалежні, їм було дозволено 

ставати монахинями та бути релігійно- і соціально-активними особистостями.  
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УДК 77.05.012:[378:001.895]  

Валерій Скляренко, Єлізавета Дубініна 

(Київ) 

 

ФОТОГРАФІКА: ШЛЯХИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ, ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ 

З ДОДАТКОВИМ ОСВІТЛЕННЯМ І БЕЗ НЬОГО 

 

Надано результати досліджень фотографіки, як художнього засобу, в контексті 

сучасної візуальної культури. В статті розглядаються режими синхронізації затвору 

фотокамери при роботі зі спалахом по 1-й та 2-й шторках; отримання силуетних 

зображень при різних освітленнях. Мета роботи: визначити зв’язок між встановленими 

параметрами зйомки і отриманими результатами. при зйомці динамічних сюжетів зі 

спалахом; визначити оптимальні світлові схеми силуетного освітлення при зйомці в 

фотостудії і зовні без спалаху.  

Ключові слова: фотографіка, синхронізація, силует, освітлення, спалах, експозиція, 

динаміка. 

 

The results of the adoption of photography, as an artistic one, in the context of modern visual 

culture are given. In the article, the following themes are considered: synchronization of the 

camera shutter when working with sleep on the 1st and 2nd curtains, and lighting schemes for 

shaping the silhouette image. By the method of work, it was possible to determine the relationship 

between the set parameters of the survey and the result 

Key words: photography, synchronization, silhouette, lighting, sleep, exposure, dynamics. 

 

Вступ 

Фотографіка – визнаний спосіб художньо-проектної діяльності. Вона зорієнтована на 

широкий діапазон виразних засобів фотографії від чорно/білої до кольору, від 

документальної до штучно зміненої за допомогою спеціальних технік. Завдяки їх 

використанню, в мистецтві авангарду 1910-1930 років минулого століття, вільним від 

утилітарного застосування, фотографія із засобів документальної фіксації моменту 

перетворилася в один із засобів художнього самовираження.  

Постановка завдання 

Історично фотографікою називають такі зображення, які побудовані на контрасті двох 

кольорів – чорного і білого, не маючи напівтонів. З такого роду фотографією і пов’язаний 

образ фотографіки у багатьох необізнаних глядачів. Таку думку розділяють ті, хто не 

знайомий з даною тематикою в достатній мірі. 

Для фахівців в даній сфері розуміння фотографіки має більш широкий сенс.. Термін 

“фотографіка” сприймається, як сукупність всіх спеціальних технологій обробки 

фотоматеріалів (аналогова фотографія). Кожна фотографія, роздрукована незвичайним 

способом, може бути віднесена до фотографіки [1, с. 258]. Окрім раніше згаданої техніки 

високого контрасту, фотографи використовують багато інших, уже відомих технік, 

об’єднуючи їх між собою, і створюючи свої. 

Актуальною проблемою є недостатнє розуміння контексту фотографіки і силуетної 

фотографії як її складової. На сучасному етапі постає необхідність більш повного 

використання можливостей цифрових камер і освітлювального обладнання фотостудії при 

зйомці динамічних сюжетів зі спалахом і без нього. 

Результати дослідження. 

Психологічний аспект сприйняття створюваного зображення залежить від багатьох 

технічних параметрів: встановленого режиму зйомки, експозиції, кількості джерел, напрямку 

освітлення і т.п. Також враховуються і зовнішні чинники: напрям і траєкторія руху об’єкту, 
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ракурс зйомки, щільність тону фону і т.п. Все це відноситься до динамічної зйомки в режимі 

синхронізації зі спалахом. 

Силуетна зйомка потребує інших вимог: яскравого освітлення фону, переважно 

відсутності освітлення об’єкту і його характерного розташування. Для силуетної зйомки 

необхідно мати 1, 2 джерела світла для освітлення фону. Силуетні зображення за своєю 

природою лаконічні і при цьому залишаються впізнаваними завдяки контуру.  

Силует можна виявити декількома способами. Приклади можна побачити на рис. 1. 

 
Рис. 1. Варіанти силуетних зображень 

 

Силуетне зображення можна отримати також при зйомці під час туману,в т.ч. завдяки 

просторовій перспективі. В передвечірний час, в ясну погоду силуетне зображення 

проявляється при розташуванні об’єкту напроти сонця. Експозиція при цьому виставляється 

по небу. Даний вид фотозйомки на сьогоднішній день є досить популярним.  

Не менш виразний, але набагато складніший режим фотозйомки: синхронізація роботи 

затвору по 1-й та 2-й шторці зі спалахом. При такій зйомці об’єкт потребує додаткового 

освітлення, крім спалаху [3, с. 5] і довгу витримку. При обох варіантах синхронізації спалах 

спрацьовує вже після того, як перша шторка відкриває кадрове вікно (синх. по1-й шторці), та 

перед тим, як друга закриває його (синх. по 2-й шторці). На короткій витримці це практично 

один і той самий момент. Але якщо збільшити час експозиції, ‒ друга шторка 

закриватиметься значно пізніше (пропорційно часу витримки).  

Обидва ці варіанти є різновидом «повільної» синхронізації, тому синхронізація по 1-й 

шторці зазвичай позначається як «slow» [2], а по 2-й - як «slow rear» для фотокамер типу 

Nikon. 

Табл. 1. Зображення рухомого об’єкту зі змінним часом експонування 

№ кадру 1 2 3 

Зображення 

   

Час руху / 

експонування 

t (сек) 

3 5 10 

Пройдена 

відстань S (см) 
30 30 30 
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Якщо використовувати режим синхронізаціїї по 1-й шторці, то чітке зображення об’єкту 

буде в лівій частині кадру, права частина кадру буде напівпрозорою і розмитою. При режимі 

синхронізації по 2-й шторці - навпаки, різкою буде права частина об’єкту. При наявності 

додаткового постійного світла можна відслідкувувати і траєкторію руху. Представлені 

можливості данного прийому з постійним світлом відносно часу експонування з об’єктом, 

що рухається (кадри №№ 1-3 табл.1). Визначені постійні чинники (довжина пройденого 

шляху та відстань камери до об’єкту) і змінні – час руху (експонування). Виявлено чітке 

зображення об’єкту в моменти зупинки, на початку і в кінці періоду експозиції, (моменти 

спрацьовування спалаху при різних синхронізаціях).  

Розглянуто також вплив чинників , що впливають на щільність і прозорість зображення 

рухомого об’єкту. Щільність зображення залежить від кількості падаючого світла (кадр №4 

табл.2). Також, якщо спалах під час експозиції кадру спрацьовує декілька разів, то рухомий 

об’єкт продублюється (кадр №5, табл.2).  

Табл. 2. Зображення рухомого об’єкту за різних умов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Висновки 

Визначені принципи використання засобів фотографіки при зйомці цифровими 

фотокамерами динамічних об’єктів зі спалахом; також - оптимальні варіанти побудови 

силуетного освітлення в фотостудії і на натурі. Наведені приклади силуетних фото з різним 

освітленням. Проаналізовано можливость використання режиму синхронізації по 1-й та 2-й 

шторках Використання цих режимів при зйомці в різних локаціях збагачує творчий діапазон 

і сприяє художньому самовираженню автора.  
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№ кадру  4 5 

Зображення 

  

Час руху/експону 

вання t (сек) 
10  

Пройдена відстань 

S (см) 
30  
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ПОРУШЕННЯ СЛУХУ У ДІТЕЙ 

 

Автор статті визначає причини порушення слуху. Також подається профілактика вад 

слуху. 

Ключові слова: слух, діти, розвиток, порушення, вади, дефекти.  

 

Актуальність нашої роботи обумовлена тим, що постійно зростає кількість дітей 

(дошкільного, шкільного віку) з порушеннями слуху. 

Метою нашого дослідження є дізнатися про причини порушення слуху у дітей та як 

цьому запобігти. 

Статистика свідчить, що близько 10% людей мають різні порушення слуху. Серед 

причин втрати слуху – родові травми, інфекційні захворювання, вплив деяких ліків, запальні 

процеси. Слухoві aпарати мoжуть бути частковою компенсацією втрaти cлуху. У звичайних 

умовах існують методики виховання глухих дiтей із вaдами cлуху, які дозволяють їм 

розвивати мовленнєвий зв'язок і мовленнєвий слух, успішно навчатися в загальноосвітніх 

школах, здобувaти вищу освіту в університетах. У школі та університеті необхідно 

враховувати особливості дитини з вадами cлуху тa забезпечувати інформацію в повному 

обсязі: аудіоінформацію необхідно візуально дублювати. 

Порушення cлуху послаблює людей, які чують гірше за людей з нормальним слухом – 

пoріг являє собою вище 26 дБ на обидва вуха. Існує кілька типів порушення слуху: глибока, 

важка та легка помірна. Проблеми зі слухом, вроджені чи набуті, можуть виникати в одному 

або обох вухах. Найсерйознішою втратою слуху є глухота, коли люди чують мало або зовсім 

не чують. 

Дослідженням даної теми займалися такі вчені: Л. Виготський, Р.М. Боскіс, Ж.І. Шиф. 

Звичaйний слух у дитини може бути порушений до народження через ряд факторів у 

дитинстві. З усіх ознак порушення cлуху фaхівці виділяють кондуктивне та нейросенсорне. 

При кондуктивному порушенні слуху внутрішнє вухо працює нормально. Тому 

причиною порушення слуху є передача звуків в зовнішнє або середнє вухо. Проблеми із 

середнім вухoм часто носять тимчасовий характер і лікуються. Кoндуктивну втрату слуху 

можна змоделювати, з’єднавши вуха пальцями. Зoвнішні звуки будуть тихішими, а вaш 

гoлoс гучнішим. Це нaйчaстіша причинa кoндуктивного пoрушення cлуху у дітей [2] 

Чому виникають вади слуху? 

Пoрушення cлуху може розвиватися через деякі генетичні фактори, ускладнення під час 

пологів, а також інфекційні захвoрювання, хронічні вушні інфекції, приймання деяких ліків, 

нaдмірний шум, опрoмінення та стaріння. Вродженi причини включають втрaту слуху через 

спадкові та неспадкові генетичні фактори, а також ускладнення під час вагітності або 

пологів, у тому числі: 

‒ жінкa під чaс вагітності перенеслa крaснуху, сифіліс тa інші інфекційні зaхворювання; 

‒ низька мaсa тілa дитини при нaродженні; 

‒ aсфіксія при нaрoдженні (нестача кисню під час пологів); 

‒ приймання певних ліків під час вагітності (наприклад, аміноглікозиди, цитостатики, 

діуретики тощо); 

‒ вaжкa неонатальнa жoвтяниця (жовтяниця новонароджених), якa може призвести до 

пошкодження слухового нервa дитини.  

Нaбуті причини мoжуть викликати втрату слуху в будь-якому віці: 

‒ інфекційні захворювання (менінгіт, кір, паротит); 

‒ хронічна інфекція вуха (наприклад, хронічний середній отит є частою причиною 

втрати слуху у дітей); 
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‒ скупчення ексудату (рідини) в вусі (середній отит); 

‒ вживання деяких лікарських засобів (наприклад, препаратів для лікування 

неонатальних інфекцій, малярії, мультирезистентного (резистентного) раку та  

туберкульозу); 

‒ травми голови або вуха; 

‒ надмірний шум (наприклад, від обладнання на робочих місцях, вибухів); 

‒ негативний вплив гучних звуків (наприклад, під час використання аудіотехніки, 

регулярного відвідування концертів, дискотек, спортивних заходів тощо); 

‒ вушна сірка або сторонні предмети, які блокують зовнішній слуховий прохід [3]. 

За дaними ВOOЗ, пoлoвину всіх випадків втрати слуху можна запобігти. Так, 60% 

випадків втрати cлуху у дітей дo 15 років викликані причинами, які можна запобігти. До них 

відносяться, нaприклaд, такі інфекційні захворювання, як паротит, кір, краснуха, менінгіт, 

хронічний середній отит. Мaйже третинa (31%) всіх випадків втрати слуху у дітей 

спричинені цими захворюваннями. Часто причиною втрати слуху у дітей є ускладнення під 

час пoлoгів: асфіксія при народженні, мала маса тіла при народженні, передчасні пологи, 

жовтяниця у новонароджених (17%). Ліки також можуть викликати прoблеми зі слухом: 

якщо вaгітна жінкa приймає oтoтoксичні препaрaти aбо дають тaкі препaрaти дiтям [1, с. 6-7] 

Профілактика вад слуху та глухоти: 

‒ вaкцинaція дiтей згiдно за графiком профілактичних щеплень (особливо ‒ вaкцини 

прoти кору, менінгіту, краснухи та паротиту); 

‒ вaкцинa для дівчaт підлiтків від крaснухи та жінок дітородного віку; 

‒ профілактика цитомегаловірусної iнфекції у вагітних, що передбачає дотримання 

гігієнічних нoрм, ранню діагностику та лікування інфекційних захворювань; 

‒ рaннє виявлення середньoго oтиту у дітей, нaдaння необхіднoї медичної допомоги або 

хірургічне втручaння; 

‒ утримувaтися від зaстoсувaння ліків, які мoжуть негaтивно вплинути нa слух, і при 

неoбхіднoсті викoристoвувати ці ліки тільки за рецептом і під наглядом лікаря; 

‒ рання діагностика пoрушень слуху висoкoго ризику (за наявності у членів сім’ї 

пoрушення cлуху або народження дитини з низькою масою тіла, асфіксією, жовтяницею абo 

менінгітом), при неoбхідності – признaчення відпoвіднoго лікувaння; 

‒ зменшення негaтивного впливу гучних звуків i шуму. 

Деякi дiти мoжуть це чути, aле певні звуки вoни сприймають спотвoрено. У цьoму 

випaдку говoріть трохи голoсніше і чіткіше, вибрaвши прaвильний рівень звуку. Інoді дoсить 

знизити тембр голосу, тoму що дитина втратила здатність сприймати високі частоти. 

Кoли ви пoчинаєте рoзмову, звернiть її увагу. Якщo йогo слух дозволяє, покличте їжу, 

якщo ні – легенько пoкладіть руку на плече абo плесніть – aле не рiзко. Пoдивіться на це під 

чaс рoзмови. Не зaкривайте обличчя: дитинa повиннa бaчити йoго вираз і вaш 

артикуляційний апарат. Говоріть чітко і рівно. Не потрібно щось занадто підкреслювати, 

говорити занадто гoлосно, кричaти, осoбливо на вухo. Якщo вас пoпросять повторити щось, 

спробуйте перефразувати своє речення. Використовуйте жести. 

Перекoнайтеся, що вас зрозуміли. Не соромтеся запитати про це. Якщо ви не розумієте, 

попросіть дитину пoвторити абo написати, що це означає. Aле такoж уникайте натяку на 

поблaжливість [1, c. 9] 

Тут ви нaдаєте інформацію про числа, правила, формули, технічні склади або іншу 

інформацію. У деяких випaдках вaм, можливо, дoведеться зaдуматися, чи буде перев’язкa 

легкa. У цьому спoсобі спілкувaння речення мaють бути прoстими. 

Не зaбувайте про нaвколишнє середoвище. У великих приміщеннях aбо переповнених 

приміщеннях важче спілкуватися з людьми з вадами слуху. 

Не змінюйте тему рoзмови без попередження. Викoристовуйте перехідні фрaзи: «Гаразд, 

тепер нам потрібно обговорити ...». 

Чaсто глухі використовують мову жестів. Пoтреба в перекладачі залежить від ситуації та 

людей, які спілкуються. 
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Учaсть перекладaча дозвoляє: 

‒ підвищення якoсті спілкувaння; 

‒ уникaти непорoзумінь під чaс рoзмови; 

‒ еконoмити чaс; 

‒ учaсники інтерв'ю вислoвлюють свoю думку вільніше та повніше. 

Роль перекладача – сприяти кoмунікації. Під час співбесіди розмовляйте безпосередньо з 

глухою людиною, a не з її перекладачем. Не кажіть: «Зaпитай його», «Скажи йому». 

Керуючись своєю професійною етикою, перекладaч повинен перекласти все, включаючи 

речі, які не мaють відношення до вашого інтерв’ю, наприклад, коментарі та зовнішні 

телефонні розмови, і ви не хочете просити про це перекладача. 

Не всі люди з вaдами слуху можуть читaти по губaх. Краще зaпитайте про це при першій 

зустрічі. Якщo ваша дитина волoдіє цим навикoм, вaм необхідно дoтримуватися деяких 

вaжливих прaвил: 

‒ лише три з десяти слів дoбре читаються; 

‒ ви пoвинні дивитися в oбличчя співрoзмовника і гoворити чітко, викoристовувати 

прості речення та уникaти непотрібних слів. Не намaгайтеся вимoвляти слова занадто чітко - 

це змінює aртикуляцію і ствoрює дoдаткові труднощі; 

‒ ви повинні викoристовувати міміку, жести, рухи тілa, якщо хoчете підкреслити aбо 

прoяснити сенс скaзаного. 

Отже, ми теоретично дослідили та обґрунтували причини порушення слуху у дітей. 

Таким чином, можна сказати, що насправді велика кількість факторів впливає на слух дітей, і 

на деякі з них ні опікуни, ні лікарі не мають жодних шансів вплинути на них. Насправді, 

наше дослідження показало, що ми повинні бути досить вибагливі, коли розвиваємо власну 

дитину. Діти з вадами слуху – це діти, яким потрібен повний набір професіоналів, наприклад, 

у галузі медицини та педагогіки. 
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ЗАГАЛЬНЕ НЕДОРОЗВИНЕННЯ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

У статті розкривається поняття «загальне недорозвинення мовлення», досліджується 

розвиток та формування всіх компонентів мовної системи. Також у статті розглянуто 

особливості підготовки до навчання грамоті дошкільнят із загальним недорозвиненням 

мовлення. 

Ключові слова: загальне недорозвинення мовлення(ЗНМ), «спеціальні логопедичні групи», 

психолого-педагогічна характеристика дітей, мовленнєвий дефект, мовленнєвий розвиток, 

корекційне навчання, шкільна освіта. 

 

Актуальність даної теми зумовлена тим, що загальне недорозвинення мовлення(ЗНМ) ‒ 

одне з видів порушення мовлення, яке дуже часто спостерігається у дітей в даний час. ЗНМ ‒ 

різні важкі мовленнєві розлади, при яких порушено формування всіх компонентів мовної 

системи: звукової(фонетика) і смислової сторін(лексика, граматика). Вперше термін ЗНМ 

https://reoton.com.ua/uk/info/9-prichiny-narusheniy-slukha-u-detey
https://moz.gov.ua/article/health/chomu-vinikajut-vadi-sluhu-ta-jak-zapobigti-comu
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був введений в 50-60 роках 20 століття засновницею логопедії в Росії Р.Є. Левіною. Поняття 

загального недорозвинення мовлення (ЗНМ) і в даний час активно використовується для 

формування логопедичних груп дітей при дошкільних та шкільних освітніх установах. 

Загальне недорозвинення мовлення може спостерігатися при складних формах дитячої 

мовленнєвої патології: алалії, афазії (завжди), а також ринолалії, дизартрії (іноді). 

Причинами загального недорозвинення мовлення є різноманітні негативні впливи як у 

внутрішньоутробному періоді розвитку, так і під час пологів, а також в перші роки життя 

дитини. Підхід до ЗНМ можна назвати педагогічним, оскільки однією з його цілей є 

вироблення спеціальних логопедичних груп у дошкільних і шкільних закладах освіти. При 

цьому об'єднуються діти, приблизно одного рівня (першого, другого або третього) 

мовленнєвого розвитку для застосування до них подібних методів мовленнєвої корекції. 

У деяких дітей до моменту вступу до школи, мовлення недостатньо сформоване, що 

нерідко супроводжується відставанням у розвитку фонематичних уявлень. Як показують 

дослідження, такі діти довго не засвоюють букв, читають повільно і з великими 

спотвореннями, у письмі допускають помилки. У зв'язку з цим важливо дізнатися ймовірні 

причини загального недорозвинення мовлення у дітей. 

Завдання дослідження: 

1) Дати психолого-педагогічну характеристику дітей, що мають загальне 

недорозвинення мовлення; 

2) Розглянути особливості підготовки до навчання грамоті дошкільнят із загальним 

недорозвиненням мовлення; 

3) Причини та види ЗНМ. 

1. Психолого-педагогічна характеристика дітей, що мають загальне недорозвинення 

мовлення. 

Незважаючи на різноманітну природу дефектів, у дітей із ЗНМ є прояви, що указують на 

системне пошкодження мовлення. Однією з головних ознак є пізніший початок мовлення: 

перші слова дитина починає вимовляти у 3-4, а деколи і в 5 років. Мовлення аграматичне і 

недостатньо фонетично оформлене. Яскравим проявом є відставання рельєфного мовлення 

при відносно благополучному, на перший погляд, розуміння наведеної мови. Мовлення цих 

дітей не чітке. 

Діток з ЗНМ слід відрізняти від дітей, що мають подібний стан ‒ швидкоплинну 

затримку мовленнєвого розвитку. При цьому слід мати на увазі, що у дітей із ЗНМ у 

відповідний час з’являється стремління до пізнання побутово-розмовного мовлення, інтерес 

до ігрової та предметної діяльності, вибіркове ставлення до навколишнього світу. 

Професор Р. Левіна, вивчаючи особливо важкі мовленнєві розлади, підкреслила і 

досконально описала таку групу дітей, у яких помітна недостатня 

сформованість всіх мовленнєвих структур. 

У дітей даної категорії в більшому чи меншому ступені є порушеними вимова і 

розрізнення звуків, не повноцінно відбувається оволодіння системою морфем, а отже, погано 

засвоюються навички словозміни і словотворення, лексичний запас маленький, страждає 

зв'язне мовлення. 

Подібне системне порушення називається «загальне недорозвинення мовлення». 

Детальне дослідження дітей із ЗНМ виявило крайню змішаність описуваної категорії за 

ступенем прояву мовленнєвого дефекту, що дозволило Р. Левіной виокремити три рівня 

мовленнєвого розвитку даних дітей: 

 1 рівень мовленнєвого розвитку описується в літературі як «відсутність звичайного 

мовлення». 

Досить часто при описі мовленнєвих здібностей дітей на даному рівні зустрічається 

назва «безмовні діти», що не може осмислюватися буквально, тому подібна дитина в 

самостійному спілкуванні вживає цілий ряд словесних засобів. Це можуть бути окремі звуки 

і деякі їх поєднання ‒ звукокомплекси і звуконаслідування, обривки лепетних слів. При їх 
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відтворенні дитина зберігає особливо кореневу частину, некультурно порушуючи звуко-

складову структуру слова.  

Узагальнюючи все вищезазначене, можна зробити висновок, що мовлення діток на 

початковому рівні малозрозуміле для оточуючих і є ситуативним.  

 2 рівень мовленнєвого формування називається в літературі як «зачатки звичайної 

мови». Характерною особливістю є виникнення у лексиконі дітей фраз із  двох-трьох, а іноді 

і чотирьох слів. 

На перший погляд, подібні фрази можуть здаватися абсолютно незрозумілими, втім 

детальний аналіз зразків мовлення вказує на використання, поряд з аморфними словами, слів 

з явно сформульованими категоріальними ознаками роду, особи, числа і навіть відмінка. 

Зв'язуючи слова в словосполучення і фрази, одна і та сама дитина може як правильно 

використовувати методи узгодження та управління, так і порушувати їх. У самостійному 

мовленні хлопці часом вживають прості прийменники та їх варіанти. 

У ряді випадків, пропускаючи у фразі прийменник, дитина з другим рівнем 

мовленнєвого розвитку помилково змінює члени речення за граматичними категоріями. У 

порівнянні з попереднім рівнем є помітне поліпшення стану словникового запасу не тільки 

за кількісними, а й за високоякісними параметрами: розширюється обсяг використовуваних 

іменників, дієслів і прикметників; з'являються деякі числівники і прислівники. 

 3 рівень мовленнєвого розвитку характеризується детальною фразовою вимовою з 

елементами недорозвинення лексики, граматики й фонетики. 

Звичайним для даного рівня є використання дітьми елементарних поширених і складних 

речень. При цьому їх структура може порушуватися, наприклад, за рахунок відсутності 

головних або другорядних членів речення. 

На даному рівні діти можуть здійснювати словотвірні операції. 

Дитина із ЗНМ 3 рівня може самостійно утворювати нові слова за деякими найбільш 

поширеними словотвірними моделями. Дуже часто спроби дитини провести словотвірні 

перетворення призводять до порушення звуко-складової системи похідного слова. 

Таким чином, у дитини з 3 рівнем мовленнєвого розвитку операції звуко-складового 

аналізу і синтезу виявляються недостатньо сформованими, а це, в свою чергу, буде стояти на 

шляху до оволодіння читанням і письмом. 

В даний час опис такого складного мовленнєвого дефекту, як загальне недорозвинення 

мовлення, було б неповним без характеристики додаткового  

 4 рівня мовленнєвого розвитку. До нього відносяться діти з різко вираженими 

залишковими проявами лексико-граматичного і фонетико-фонематичного недорозвинення 

мовлення. незначні порушення всіх компонентів мови виявляються в процесі детального 

обстеження при виконанні спеціально підібраних завдань. 

У вимові дітей зустрічаються окремі порушення складової структури слів і звуко-

наповнюваності. Недостатня виразність, часто млява артикуляція і нечітка вимова 

залишають враження загальної змазаної вимови. Незакінчений розвиток звукової структури, 

змішання звуків характеризують відсутній рівень диференційованого сприйняття фонем. 

Поряд з дефектами фонетико-фонематичного характеру виявлено у цих дітей і окремі 

порушення змістовного мовлення. Під час корекційного процесу з дітьми четвертого рівня 

мовленнєвого розвитку формуються всі компоненти мови (як звукові, так і смислові). Але 

особлива увага приділяється зв'язному мовленню. При цьому спостерігаються своєрідні 

специфіки дітей з мовленнєвими вадами (сором'язливість, невпевненість в собі, мовленнєвий 

негативізм, нетовариськість і т. д.). Це призводить до необхідності шукати додаткові методи 

для підвищення мотивації дітей у самостійних висловлюваннях.  

2. Підготовка до навчання грамоті дошкільнят із загальним недорозвиненням мовлення. 

Тепер однією з найскладніших проблем шкільної освіти є запровадження 

систематичного навчання дітей з шестилітнього віку. Психофізіологічні особливості 

шестилітніх дітей з нормальним онтогенезом порівняно із семилітніми потребують істотних 

змін як в організації, так і в методиці загальної підготовки до школи. Ця проблема 
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ускладнюється при підготовці до школи дітей із загальним недорозвиненим мовленням 

(ЗНМ) (відхилення в мовленнєвому розвитку негативно впливають на засвоєння дітьми 

шести років шкільної програми, на формування особистості дитини та на процес соціальної 

адаптації). 

Над проблемою корекційного навчання дітей із загальним недорозвиненим мовленням 

працювали такі вчені, як: Р. Левіна, Б. Гріншпун, Є. Соботович, Н. Никашина, Г. Чиркіна, Н. 

Жукова, Г. Філічеш. Їхні дослідження є в основі нових підходів до корекційно-виховного 

процесу з розвитку мовлення:  

• виявлення ранніх особливостей недорозвиненого мовлення та його вплив на загальний 

психічний розвиток дитини; 

• урахування первинних і вторинних особливостей при різноманітних проявах 

мовленнєвого недорозвинення; 

• запобігання потенційно можливим відхиленням на основі аналізу структури 

мовленнєвого недорозвинення, співвідношення дефектних та збережених ланок мовленнєвої 

діяльності; 

• урахування соціально зумовлених наслідків дефіциту мовленнєвого контакту; 

• формування взаємопов’язаних фонетико-фонематичних і лексико-граматичних 

компонентів мовлення; 

• диференційований підхід у логопедичній роботі з дітьми, що мають ЗНМ різного 

походження; 

• єдність творення мовленнєвих процесів мислення і пізнавальної активності; 

• рівномірний корекційно-виховний вплив на сенсорну, моторну, інтелектуальну та 

емоційно-вольову сферу діяльності дітей із загальним недорозвиненим мовленням. 

3. Причини та види ЗНМ. 

Перш ніж говорити про різновиди та способи усунення дефектів мовлення, визначимо 

причини відхилень. Їх можна розділити на дві категорії: 

 вроджені (спадковість, особливість організму, важке протікання вагітності); 

 набуті (занедбаність, часті хвороби, зниження слуху, стрес і т. д.).  

Крім цього, частою проблемою є хвороби гортані або губ, неправильна будова щелепи, 

хвороби кори головного мозку і т. д. 

Види дефектів мовлення: 

 проблема швидкості відтворення; 

 патологія мовленнєвого апарату; 

 заїкання; дефекти вимови різних звуків; 

 неправильна робота мовленнєвого апарату, ЦНС, головного мозку. 

Отже, загальне недорозвинення мовлення ‒ це різні складні мовленнєві розлади, при 

яких порушується формування всіх компонетов мовної системи, тобто звукової сторони 

(фонетики) і смислової сторони (лексики, граматики). У ході дослідження ми дали 

психолого-педагогічну характеристику дітей, що мають загальне недорозвинення мовлення; 

розглянули особливості підготовки до навчання грамоті дошкільнят із загальним 

недорозвиненням мовлення; дізналися про причини та види ЗНМ. 
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Яна Делі 

 (Ізмаїл) 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИТЯЧОГО ЛОГОНЕВРОЗУ 

 

Дана стаття розкриває поняття «логоневроз», визначає причини та його проблеми. 

Також у статті розглянуто типи та ступені логоневрозу. 

Ключові слова: логоневроз, тонічна заїкуватість, клонічна заїкуватість, комбінована 

заїкуватість, дитина.  

 

Метою дослідження є дізнатися про причини виникнення логоневрозу та як слід 

поводитись з дитиною, яка страждає на логоневроз. 

Актуальність цієї теми зумовлена тим, що в останні роки збільшилася кількість дітей із 

даним захворюванням.  

Логоневроз (заїкання) ‒ судоми мовленнєвого апарату, які в основному спостерігаються 

у 1% населення і зазвичай виникають у дітей від 2 до 5 років, тому у цьому віці дорослі 

повинні уважно слідкувати за дитиною. Заїкуватість визначається як порушення темпу, 

ритму, плавності мовлення, а також проявляється у всіх сторонах спілкування: 

комунікативній, інтерактивній, перцептивній. З 2-2,5 років активно формується фразове 

мовлення, дитина починає свідомо складати речення та намагається чітко висловлювати свої 

думки. Якщо дитина почала повторювати якийсь звук двічі, то можливо, у неї проблема з 

вимовою. Слід уважно стежити за цим, оскільки зупинки можуть пропадати, а потім 

з’являтися через декілька тижнів, а також важливо спостерігати за дитиною, коли вона 

заїкається: час доби, стан, чинники, які зумовлюють, ‒ але не можна на це звертати увагу 

перед дитиною.   

Причини заїкання : 

 Переляк або важка стресова ситуація; 

 Хворобливий стан нервової системи; 

 Спадковість; 

 Перенесені внутрішньоутробні інфекції та травми; 

 Особливості у процесі формування вимови; 

 Різні ушкодження головного мозку; 

 Ускладнена вагітність. 

Проблеми заїкуватості у дітей лікують логопеди та неврологи.   

Виділяють 3 типи заїкуватості : 

1. Тонічна ‒ це форма заїкуватості , коли дитина розтягує звуки слова, робить велику 

паузу в словах. 

Наприклад : м-м-ма-ма-а-а 

2. Клонічна – це форма заїкуватості, при  якій дитина багато разів повторює склад, звук 

чи саме слово. 

Наприклад : мама-ма-мама 

3. Комбінована – це форма, яка поєднує в собі всі ознаки тонічного та клонічного 

заїкання.  

Коли діагноз «заїкання» поставлено та визначено його форму, необхідно дізнатися 

ступінь тяжкості розладу.  

Залежно від сталості проявів ступінь заїкуватості поділяють на: 

- Тяжкий ступінь. Дитина заїкається незалежно від умов, навіть тоді, коли залишається 

наодинці з собою; 

- Середній ступінь. Логоневроз виникає під час діалогу зі співрозмовником;  

- Легкий ступінь. Логоневроз виникає лише іноді при спонтанному мовленні. 
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Основне лікування ‒ використання логопедичних методів, тобто потрібно навчити 

дитину повільно, плавно говорити. Важливо, щоб всі члени сім’ї перейшли на повільну та 

плавну розмову, щоб дитина не була не впевненою у собі та не залишалася наодинці зі своєю 

проблемою. Коли дитина починає розмовляти, слід не квапити її, а вислухати та при сильній 

запинці попросити повторити це слово комусь із батьків на вушко або тихесенько 

проспівати. Велику увагу потрібно приділяти релаксаційним вправам, які допомагають 

розслабитися, тому що у дітей із заїкуватістю гіпертонус. 

Поведінка близьких не повинна викликати у дитини почуття невпевненості або сорому 

за неправильну вимову слів. 

Логоневроз може виникати й тоді, коли дитина хвилюється, тому на деякий час потрібно 

скасувати прогулянки у людні місця, також зменшити перегляд телевізора, комп’ютера. 

Замість цього, нехай дитинка більше малює, ліпить з пластиліну, спостерігає або слухає 

аудіо-казки. Добре впливає на дитину заняття, в яких слово потрібно проспівати. Граючи з 

дитиною корисно розвивати артикуляційну моторику язика, губ, вчити як правильно дихати. 

Якщо жодні вправи не допомагають, і дитина продовжує страждати заїкуватістю, то слід 

порадитись с неврологом та логопедом. 

Звертатись по допомогу до спеціалістів потрібно тоді, коли: 

 повторення цілих слів і фраз стає надмірним, систематичним і стійким; 

 дитина намагається уникати ситуацій, які вимагають діалогу; 

 мова стає складною і дитина відмовляється розмовляти;  

 у вас є інші побоювання щодо мовлення вашої дитини. 

Лікування логоневрозу : 

 заняття з логопедом та неврологом; 

 сеанси психотерапії; 

 фізіотерапевтичні процедури; 

 масаж; 

 логопедична ритміка. 

Профілактика логоневрозу: 

 збалансовані фізичні навантаження; 

 уникнення стресових ситуацій; 

 повноцінний розвиток мовлення у дитини за допомогою співу, спокійних 

розвиваючих ігор. 

Таким чином, можна зробити висновок, що заїкуватість вимагає спочатку самостійних 

дій, а лише потім потрібно звернутися до спеціаліста. Однак, згідно з даними ВООЗ, у 1% 

дітей патологія може зберегтися, незважаючи на зусилля лікарів та батьків. У цій ситуації 

ефективним буде допомога психолога, що допомагає налагодити спілкування та керувати 

емоційним станом. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗІЇ ДЛЯ АУТИСТІВ 

 

У статті розкривається поняття «особливості інклюзії для аутистів», визначаються 

її основні завдання та доводиться важливість розвитку інклюзивної освіти у сучасному 

світі.  

Ключові слова: корекційна педагогіка, «дитина-аутист», дефекти, адаптація, корекція, 

тьютор, соціалізація.  

 

Зараз у світі простежується тенденція щодо збільшення числа дітей з аутизмом, який 

людство, частіше за все, помилково сприймає за невиліковну хворобу, а не як особливість 

дитини. Згідно зі статистикою 2020 року центру з контролю і профілактики захворювань 

США розлади аутистичного спектру (РАС) зустрічаються у кожної 54-ї дитини, що на 10 

відсотків більше, ніж за статистикою 2018 року. У хлопчиків аутизм діагностується втричі 

частіше, ніж у дівчаток [4] 

Аутизм або розлади аутистичного спектру – це стан людини, що виникає як наслідок 

порушень розвитку головного мозку, який характеризується всебічним та вродженим 

дефіцитом спілкування й соціальної взаємодії. 

Частіше за все, у дитини-аутиста простежуються такі особливості поведінки: 

1) відсутність емоційного й зорового контакту з людьми; 

2) напади агресії; 

3) прагнення до усамітнення; 

4) відсутність або слабка зацікавленість до іграшок; 

5) наявність страху до будь-яких змін; 

6) розлад мовлення; 

7) вживання неїстівних предметів; 

8) відсутність прагнення до тактильного контакту з батьками; 

9) одноманітність у поведінці. 

Доведено, що аутизм є порушенням від якого неможливо позбутися, проте з часом 

людину можна «скоригувати» та адаптувати до соціального життя. В процесі соціалізації та 

адаптації таких дітей важливу роль відіграє інклюзивна освіта, що передбачає навчання 

дитини з особливостями в умовах загальньоосвітнього закладу. 

Метою нашої статті є опис загальних особливостей інклюзивної освіти для аутистів. 

Цю тему досліджували такі вчені: Ф. Л. Ратнер, А. Ю. Юсупов, Енді Бонді, 

В. М. Астапов, В. В. Лебединський, О. С. Нікольська, Е. Р. Баєнська, М. М. Ліблінг, 

В. М. Астапова та Ю. В. Мікадзе.  

На сьогоднішній день, інклюзивна освіта для аутистів – це дуже актуальне питання, бо 

саме ця освіта є одним з найкращих та найдієвіших способів соціалізації  й реалізації права 

навчатися для особливих дітей. Переваги подібного інтегрованого підходу до виховання і 

навчання дітей очевидні: 

 розвиток самостійності всіх дітей через надання допомоги;  

 збагачення соціального (комунікативного та морального) досвіду дітей;  

 виняток формування почуття зверхності або розвитку комплексу неповноцінності; 

 наслідування «здоровому» типу поведінки як поведінкової норми конкретного 

соціуму; 

 розвиток толерантності, терпіння; 

 розгляд розвитку кожної дитини як унікального процесу (відмова від порівнювання 

дітей один з одним);  
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 активізація когнітивного розвитку через соціальні акти комунікації (в тому числі 

мовний розвиток) та імітації [2, с. 25-27] 

Вибір навчального закладу для дитини з розладами аутистичного спектру (РАС) ‒ одне з 

найважчих питань, з яким зустічаються батьки особливої дитини. Саме від цього вибору, 

значною мірою, залежить майбутнє життя та розвиток дитини. 

Як вже було зазначено, провідною ознакою аутизму є недостатній розвиток соціальної 

комунікації. Відповідно, усі прийоми в інклюзивній освіті спрямовані на формування 

навичок спілкування та взаємодії дитини з РАС та її однолітків. 

Інтеграція особливої дитини в освітньому процесі може бути різною. Інклюзивна освіта 

може представляти собою як часткове перебування (тобто, перебування дитини тільки на 

деяких заняттях), так й повну інтеграцію в звичайний клас. 

Першим та основним кроком для правильної організації інклюзивної освіти є підготовка 

педагогічного складу, а саме спеціальних педагогів, які володіють методами роботи з дітьми, 

у яких наявні різні порушення розвитку. До такиx педагогів відносяться: логопеди, 

псиxологи, вчителі та тьютори. 

Тьютор ‒ це фаxівець з індивідуальної адаптації. Його робота полягає у створенні 

комфортниx умов для перебування в освітньому закладі (організація робочого місця та місця 

відпочинку, допомога й організація доступу до школи й класу), включенні дитини в 

середовище однолітків, робота з батьками дитини, вчителем та учнями, з метою створення 

комфортного середовища. 

Також важливим кроком для ефективності інклюзії є індивідуальний освітній план 

кожної дитини, який розробляється командою кваліфікованих фахівців, спеціально для неї, 

враховуючи її зони дефіцитів та сильні сторони. Саме після цих кроків, дитина має 

можливість отримувати знання та соціалізуватися у звичайній школі. Згідно з особливостями 

дітей-аутистів їх учбовий процес має основні організаційні моменти та стратегії.  

Основним організаційним моментом візуальний розклад.  

Ця стратегія використовується для підвищення передбачуваності і як альтернатива 

вербальним і письмовим інструкціям. Переключення з одного виду діяльності на інший 

часто буває проблематичним для деяких дітей з аутизмом і може викликати протест у формі 

агресії або неадекватної поведінки. Завдяки такому розкладу дитина здатна краще 

підготуватися та зосередитися на певних заняттях. Процедура навчання складається з різних 

етапів. 

На початку заняття дитині дають можливість подивитися візуальний розклад та 

показують, які завдання вона повинна виконати до кінця уроку.  

Надання дитині матеріалів стосовно до першого завдання, яке зображено на картці.  

Після виконання дитиною першого завдання вчитель допомагає їй прибрати картку 

цього завдання з планшета та починає вказувати на наступну картку, даючи їй певних 

матеріалів для виконання наступного завдання. Використання візуального розкладу під час 

уроків або занять допомагає структурувати навчальну діяльність і таким чином допомогти 

аутичній дитині краще розуміти те, що відбувається, виконувати необхідні завдання на 

постійній основі і співпрацювати при переході від однієї діяльності до іншої [3, с. 10-12] 

Праймінг є одним із основних  організаційних  моментів  та стратегій. 

Метою цієї стратегії є підготовка дитини до різних ситуацій, з якими вона може 

зустрітися в інклюзії. Така стратегія часто використовується у роботі з дітьми для 

забезпечення їх подальшого комфортного існування в соціумі. Наприклад, якщо дитина 

відчуває дискомфорт під час групового заняття, коли вихователь розповідає казку, тоді 

спеціальний педагог читає цю казку щодня під час індивідуальних занять, задля того, щоб 

дитина мала можливість брати активну участь в сюжетній грі і взаємодіяти разом з усією 

групою.  

Використання підказок дає змогу дитині не тільки вчасно і адекватно відреагувати, але і 

в майбутньому навчитися відповідати на необхідні стимули. 
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Метод соціальних історій ‒ це широко використовуваний метод терапії дітей з РАС. 

Використання методу зазвичай включає наступні етапи: 

1. Створення «соціальної історії», а саме опис ситуації, в якій виникає складність з 

розумінням контексту. Наприклад, аутична дитина не розуміє, чому над ним сміються 

однолітки. «Соціальна історія» розповість про хлопчика, який ходить у непрасованих та 

брудних речах, про те, що говорять йому його товариші, як цей хлопчик повинен 

відреагувати і що сказати у відповідь [1, с. 14-15] (історія повинна бути у вигляді написаного 

тексту та в супроводі малюнків). 

2. Прочитання цієї історії разом з дитиною. 

3. Перевірка засвоєння й розуміння прочитаного, ситуації в цілому та її обігрування. 

Використання даної стратегії в процесі інклюзії може сприяти зменшенню соціально 

неадекватної поведінки, також дозволяє навчити дитину правильній поведінці у різних 

соціальних ситуаціях.  

Треба пам’ятати, що для кожної людини, особливо дитини, важлива похвала, яка надає 

стимул вчитися. Тому в своїй роботі вчителя практикують метод заохочень. Суть якого 

полягає у позитивній оцінці та похвалі поведінки чи будь-якої іншої дії вихованця, з метою 

стимулювання до діяльності і закріплення позитивних дій чи якостей. 

Отже, можна зробити висновок, що дитина з розладами аутистичного спектру не є 

хворою, а є особливою людиною з своїм поглядом на світ. Яка має однакові права на 

здобуття освіти, знаходження у соціумі й толерантне відношення до себе, як до особистості. 

У реалізації цих прав і полягає інклюзивна освіта, яка створивши в спільному просторі 

особливого підходу до навчання з особливими освітніми потребами, надає освіту та змогу 

соціалізуватися до навколишнього світу дітям-аутистам. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ 

 

У статті наведено ряд аспектів стосовно підготовки майбутніх фахівців-бакалаврів з 

комп’ютерної графіки у закладах вищої освіти. Визначено основні тенденції, що впливають 

на розвиток та формування особливостей в освітньому процесі, а також сформовано ряд 

чинників, які характеризують фаховість професійного навчання (контент-аналіз основних 

умов). Наведено рекомендацію щодо розробки та впровадження методики формування 

графічної компетентності у процесі підготовки майбутніх випускників професійної освіти.  

Ключові слова: фахова підготовка, комп’ютерна графіка, професійна компетентність, 

професійна освіта. 
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The article presents a number of aspects related to the training of future bachelors in computer 

graphics in higher education institutions. The main trends influencing the development and 

formation of features in the educational process are identified, as well as a number of factors that 

characterize the professionalism of vocational training (content analysis of basic conditions). The 

recommendation on development and introduction of a technique of formation of graphic 

competence in the course of preparation of future graduates of professional education is resulted. 

Key words: professional training, computer graphics, professional competence, professional 

education. 

 

Одним із перспективних напрямків модернізації закладів вищої освіти є підготовка 

компетентного фахівця, здатного швидко адаптуватися до складних соціокультурних 

процесів сучасного світу. З огляду на нові вимоги ринку праці, проблема фахової підготовки 

майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі комп’ютерної графіки є особливо 

актуальною. Про це свідчать наукові розробки, які присвячені удосконаленню методики 

викладання графічних дисциплін, що були висвітлені у працях Н. Бондар [1], І. Голіяд 

[2, с. 22], О. Джеджули [3, с. 94-97] та інших. 

В умовах компетентнісного підходу виникає необхідність перегляду та удосконалення 

змісту фахової підготовки майбутніх бакалаврів у закладах вищої освіти.  

У процесі навчання, визначальними факторами, що впливають на розвиток практичних 

навичок, є не тільки створення 3D моделей чи розробки програмних продуктів. Це 

насамперед, забезпечення й інших важливих аспектів, а саме: поєднання із художньою, 

науково-дослідною та креативною діяльністю, адже від сучасних фахівців професійної освіти 

вимагають формування проєктувальних умінь; знання функціональних можливостей 

графічних програм; навичок моделювання тривимірної та анімаційної графіки для 

віртуальної та доповненої реальностей; уміти застосовувати творчий підхід до виконання 

своїх професійних обов’язків за призначенням, що у сукупності підвищує рівень оволодіння 

навичками з комп’ютерної графіки.  

Сформованість таких компетентностей характеризують особливість професійної освіти, 

де здійснюється підготовка випускників до творчої, проєктної, інформаційно-технологічної 

та графічної діяльності. 

Ефективність підготовки майбутніх бакалаврів у галузі комп’ютерної графіки залежить 

від багатьох чинників, зокрема відповідності змісту освіти, запитам професійної сфери та 

потребам суспільства. Тому, з метою вивчення важливих позицій, проведено контент-аналіз 

вакансій щодо визначення основних умов професійної компетентності фахівців з 

урахуванням запитів ринку праці. Таким чином, здійснено пошук затребуваних працівників у 

галузі комп’ютерної графіки відповідно до фахових вимог професійної освіти, що розміщені 

на онлайн ресурсах вакансій та пошуку персоналу (таких, як: work.ua, rabota.ua, indeed.com, 

hh.ua та ін.) [4]. З-поміж роботодавців найбільшу увагу приділено фахівцям, які 

спеціалізуються на проєктуванні інформаційних систем, створенні веб-ресурсів, розробці 

відеоігор і т.д. Аналіз отриманих результатів встановив, що великі корпорації та організації 

(незалежно від їх форми власності) у галузі комп’ютерної графіки на перше місце висувають 

такі професійні якості: розвиток просторової уяви та творчий підхід у вирішенні поставлених 

завдань; уміння легко читати будівельні чи будь-які інші схеми, складальні креслення, 

макети тощо; знання сучасних комп'ютерних технологій, їх практичне застосування; досвід 

роботи і використання новітніх програмних засобів, зокрема графічних редакторів; 

створення 3D моделей, навичок у проєктуванні інтерфейсів, здатність до конструювання та 

моделювання.  

Важливою умовою формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів у 

галузі комп’ютерної графіки є організація освітнього процесу. Відповідно до цього, 

необхідно створити організаційно-методичне забезпечення, з метою оволодіння 

теоретичними знаннями та практичними навичками, а також активніше залучати 

роботодавців до навчального процесу.  
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Проведене дослідження дозволяє визначити педагогічні умови формування графічної 

компетентності майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі комп’ютерної графіки. У 

зв'язку з цим, вбачається за необхідне скоригувати структуру проєктної діяльності студентів, 

сформувати у них розуміння специфіки та методології проєктування інтерфейсів, 

професійного володіння навичками виконання прототипів та макетів графічними засобами.  

Для вирішення всіх аспектів розглянутої проблеми необхідно не лише виявити 

особливості фахового навчання, визначити вимоги до організації освітнього процесу, а й 

розробити методику формування графічної компетентності у процесі підготовки майбутніх 

бакалаврів професійної освіти в сучасних умовах.  
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ВРОДЖЕНІ ТА НАБУТІ ПРИЧИНИ ВТРАТИ СЛУХУ 
 

Автор статті досліджує вроджені та набуті причини втрати слуху. Також подає 

статистику захворювань та класифікацію порушень слуху. 

Ключові слова: вроджені та набуті причини втрати слуху; люди, що не чують; сучасне 

суспільство; домінуючі соціальні установки сприйняття; глухі люди; жестова мова. 

 

Згідно зі світовою статистикою, порушення слуху є найпоширенішою патологією у 

новонароджених. Одна-дві дитини з тисячі народжуються із серйозними порушеннями слуху 

або з глухотою, ще у двох-чотирьох дітей спостерігається середній ступінь порушення слуху 

[1, с. 17]. Саме тому дана тема є актуальною. Глухота та глибокі втрати слуху суттєво 

впливають на розвиток особистості людини. Глухі люди, а особливо глухі діти, обмежені в 

реалізації свого життєвого потенціалу, оскільки зазнають значних труднощів у 

повсякденному житті, при навчанні, спілкуванні з родиною, з друзями та колегами. Існують 

такі методики виховання глухих та дітей зі зниженим слухом у звичайних умовах, які дають 

змогу розвинути мовленнєвий слух та мовленнєве спілкування, а також навчатися у 

звичайних закладах та отримувати вищу освіту у вузах. У школі та вузі важливо враховувати 

особливості дитини з порушенням слуху та стежити за тим, чи вона отримує інформацію у 

повному обсязі, тобто звукову інформацію необхідно дублювати зоровою. 

Якщо звернутися до історії, то ми побачимо, що до 70-х років ХХ століття вважалося, що 

глухота, вроджена чи набута, є незворотнім ударом долі. Протягом понад 400 років навчання 

розвитку мовлення ґрунтувалося на візуальному сприйманні і відчутті вібрації. Незважаючи 

на суттєві зусилля з боку вчителя і дитини, випадки, коли дитина із вродженою глухотою 

навчилася б чути і говорити, були винятком, а не правилом. Батьки ж відчували незручність і 

сором за глуху дитину та прагнули приховати її від суспільства [5, с. 27]. 
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Мета роботи ‒ підвищити ефективність ранньої діагностики та профілактики 

приглухуватості у дітей з різною хронічною патологією. 

У теперішній час в умовах зниження показників народжуваності, збільшення числа 

вагітних з високим перинатальним ризиком, інфекційна патологія плода і новонародженого є 

однією з найбільш вагомих проблем.  

«Аномальні діти (діти з вадами психофізичного розвитку) ‒ це діти, які мають суттєві 

відхиленні від нормального фізичного чи психічного розвитку, зумовлені вродженими або 

набутими дефектами, і потребують спеціальних умов навчання й виховання» [8, c. 25-26]. 

Зауважимо, що не кожна дитина з проблемами здоров'я чи порушеннями фізичного і (або) 

психічного розвитку вважається аномальною, а лише та, вади якої відображаються на усьому 

розвитку дитини (складна структура аномального розвитку за Л. C. Виготським) і 

перешкоджають засвоєнню культурного досвіду (і традиційної освіти водночас) у звичайних 

умовах життя й виховання. Саме тому для цієї категорії дітей створені заклади системи 

корекційної освіти. 

Наведемо приклади деяких досліджень.  

Вчений О.І. Дячков, обстеживши 310 глухих дітей, зробив висновок, що вроджена 

глухота наявна в 7%, а решта ‒ набута. За його даними, 67% дітей втратили слух унаслідок 

захворювання мозку та його оболонки, 12% ‒ після інфекційних захворювань (кір, грип, 

скарлатина тощо), у 6% дітей глухота зумовлена травмами. У решти (8%) дітей причин 

виникнення глухоти з’ясувати не вдалося. У процесі дослідження було також з’ясовано час 

втрати слуху: глухі від народження ‒ 9,4 %, втратили слух до одного року ‒ 35,5%, до двох ‒ 

25%, до трьох ‒ 10,3%, після трьох років ‒ 10,6%, невідомо ‒ 9,2%. Згідно з цими даними, 

більшість глухих дітей втратили слух у ранньому віці, тобто в домовний період. 

Спираючись на психологічну концепцію школи видатного радянського психолога 

Л. Виготського, його учениця Р. М. Боскіс провела обстеження особливостей розвитку дітей 

з порушеннями слуху. Результати лягли в основу створеної нею педагогічної класифікації 

дітей з порушеннями слуху. Вона виділила дві основні категорії дітей з порушеннями слуху: 

глухі і слабочуючі. Також визначила серед слабочуючих дітей дві групи: 

‒ слабочуючі, що мають розвинене мовлення з невеликими недоліками (відхилення в 

граматичній побудові мови, помилки при письмі і вимові); 

‒ слабочуючі з глибоким недорозвитком мовлення (вживання окремих слів, коротких 

фраз з неправильною побудовою). 

За ступенем виразності та складністю порушення слухової функції поділяються на такі 

види:  

 глухота ‒ глибоке стійке двостороннє порушення слуху, вроджене або набуте у 

ранньому віці до того, як у дитини сформувалось мовлення;  

 туговухість ‒ часткова слухова недостатність з різним ступенем виразності, яка є 

причиною порушень мовленнєвого розвитку; 

 пізньооглухлість ‒ втрата слуху після того, як мовлення було сформованим.  

Туговухість має кілька ступенів тяжкості, в залежності від чого пацієнт здатний гірше 

або краще чути звуки певної частоти, тоді як глухота – це практично повна неможливість 

чути взагалі. Тому глухоту розглядають як останній ступінь тяжкості туговухості. 

Кожне із цих стійких порушень слуху поділяється на вроджену і набуту патологію. 

Вроджене порушення слуху виникає як наслідок впливу на плід, що розвивається, 

різноманітних шкідливих факторів з боку організму матері. До них належать вірусні інфекції 

(грип, краснуха, сифіліс), особливо у випадку їхнього виникнення в матері в перші три місяці 

вагітності, внутрішньоутробні інтоксикації хімічними, лікарськими речовинами наприклад, 

аміноглікозидами, цитотоксичними препаратами, діуретичними засобами тощо), алкоголем, 

перенесення жовтяниці й неврологічних розладів. 

Дефект слуху в дітей, матері яких перенесли одне з цих захворювань у першій третині 

вагітності, характеризується, як правило, ураженням звукоприймального відділу слухового 
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аналізатора. Спостерігається зниження слуху від легкої туговухості до глухоти, що залежить 

від тих змін, які відбулися у завитці чи ядрах слухового нерва.  

Негативно впливають на орган слуху плода віруси кору, вітряної віспи, паротиту, 

скарлатини, токсоплазмозу, туберкульозу тощо, проте питома вага цих інфекцій незначна. 

Також до вроджених причин втрати слуху належать: 

 низька маса тіла дитини при народженні; 

 асфіксія при народженні (недостатність кисню під час пологів); 

 важка форма неонатальної жовтяниці (жовтяниці новонароджених), яка може 

спричинити ураження слухового нерва немовляти. 

Одним з методів корекції слухової недостатності є використання імплантатів.  

Кінцевий результат, а відповідно і мета кохлеарної імплантації глухої дитини раннього 

віку полягають в тому, щоб за допомогою кохлеарного імплантату та корекційно-

розвиваючих занять вона навчилася розуміти мову оточуючих, розмовляти, використовувати 

мову для спілкування та пізнання навколишнього світу і завдяки цьому розвивалася як 

здорова дитина. Закордонний та вітчизняний досвід доводить, що ця мета цілком реальна. Як 

наслідок, одна частина таких дітей відвідує спеціальні дошкільні заклади, інша – 

загальноосвітні. Але важливо усвідомлювати, що всі без винятку діти з кохлеарними 

імплантатами потребують професійної підтримки сурдопедагога [4, с. 121]. 

Існують різні методології, які застосовуються в даний час в роботі з імплантованими 

дітьми. Коротко охарактеризуємо кожну з них: 

1. Мова жестів. Її використання залежить від країни та навчального закладу. Існує думка, 

що діти з кохлеарними імплантатами не потребують вивчення жестової мови. Але на 

сьогодні ця думка вважається хибною, оскільки в такому разі вони не зможуть спілкуватися 

навіть зі своїми глухими батьками та рідними. 

2. Поєднання мови жестів і читання з губ ‒ система візуальної комунікації, в рамках якої 

використовується вісім знаків руки в чотирьох різних положеннях (так звані ключі) в 

поєднанні з природними жестами.  

До причин, що викликають набуті порушення слуху, слід віднести такі: перенесені 

інфекційні захворювання (грип, паротит, скарлатину, дифтерит, токсоплазмоз та ін.); 

захворювання порожнини носа й носоглотки (що не стосуються безпосередньо вуха); 

запальні захворювання слухового ходу, барабанної порожнини, слухової труби (зовнішній 

отит, гострий середній отит тощо); травми, здебільш механічні, хоча буває й термічний 

вплив, а також негативна дія шуму; алергічні захворювання, які зумовлюють нейросенсорну 

туговухість; загальносоматичні захворювання, серед яких основна роль належить цукровому 

діабету, захворюванням нирок, крові тощо; вплив екзогенних ототоксичних речовин, у тому 

числі медикаментів (антибіотиків, стрептоміцину) тощо. 

Отже, ми визначили вроджені та набуті причини втрати слуху; зрозуміли, що у дітей з 

різними порушеннями слухової функції є можливості до соціалізації, адаптації до 

суспільства; вони можуть здобути дошкільну, шкільну та вищу освіту, а також більш-менш 

гармонійно розвиватися; дізналися про методи допомоги дітям із слуховими відхиленнями. 
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control, verification, personal progress, assessment. 

 

В процесі свого життя людина, істота постійно оцінює предмети, явища, дії та вчинки 

інших людей, аналізує різні ситуації, власні можливості, вчинки і результати своїх дій; 

передбачає й враховує, як їх можуть оцінювати інші. Обумовлюючи оцінку, людина 

безпосередньо впливає на оточуючих, а також відчуває на собі вплив оцінок інших людей. 

Для повної гармонії та взаємодії людини з предметним світом, з іншими людьми та 

суспільством, їй потрібен невеликий, навіть неповний перелік деяких різновидностей оцінок 

для організації процесів життєдіяльності. Так,  усвідомлена саморегуляція є, по суті, 

постійним процесом оцінювання умов, ситуацій, власних можливостей та можливостей 

інших людей, поточних та кінцевих результатів діяльності, значення цілей для особистості, 

індивідуальних особливостей, побажань. 

Сучасні потреби держави і суспільства вимагають перехід на нову, більш гнучку 

стратегію освіти, яка спрямована на формування у школярів позитивної мотивації учіння, 

розвиток їхніх потенційних можливостей, стимулювання до досягнення успіху в навчанні. 

Незаперечну роль у цьому відіграє оцінка. 

В основу сучасних освітніх реформ покладено особистісно зорієнтований підхід, 

реалізація дидактичних принципів індивідуалізації та диференціації. У зв’язку з цим зростає 

роль контролю й оцінювання як важливих компонентів процесу навчання. Контроль, 

перевірка й оцінка – невід’ємні складники освітнього процесу, без яких неможливо уявити 

взаємодію між учнем і вчителем. 

Вагоме місце серед обов'язків вчителя у педагогічній діяльності є оцінна робота та 

контроль. Вчитель перевіряє результати навчання учнів, наявність чи ненаявність певних 

знань, навичок, умінь. Немале значення має систематичність виконання учнями поставлених 

завдань, хід яких контролює вчитель, фіксує результати діяльності дітей у відповідних 

звітних документах. [4] 

Проблему оцінювання успішності учнів досліджували багато науковців, педагогів-

новаторів (А. Алексюк, Ш. Амонашвілі, Б. Ананьєв, С. Гончаренко, О. Біляковська І. Лернер, 

В. Паламарчук, П. Сікорський, В. Сухомлинський, С. Сухорський, О. Ярошенко та ін.). 

Ціннісні орієнтири Нової української школи, нові державні стандарти освіти вимагають 

нових підходів не лише до організації навчального процесу, але й до оцінювання навчальних 

досягнень учнів. 

Однією з ключових змін в оцінюванні є підхід до вираження оцінки. На заміну 

узагальненій бальній оцінці навчальних досягнень учнів з запропоновано використовувати 

вербальну оцінку окремих результатів навчання здобувачів освіти з предмета вивчення, яка 

окрім оцінювального судження про досягнення може ще називати і рівень результату 

навчання. 
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За допомогою аналізу педагогічної освітньої практики та її нормативного забезпечення 

дійдемо висновку про традиційну нерозривність понять «оцінювання» та «перевірка» і 

«контроль». Так, у рекомендаціях Міністерства освіти і науки України щодо контролю й 

оцінювання навчальних досягнень учнів (2014 рік) зазначено: «…Перевірка й оцінювання 

передбачає систематичне й об’єктивне визначення рівня навчальних досягнень учнів 

відповідно до програмових вимог. …Результати контрольно-оцінної діяльності мають 

виховне значення. …Об’єктивно і методично правильно організований контроль розкриває 

невикористані резерви, можливості дитини, стимулює учнів до систематичної наполегливої 

праці, зумовлює формування важливих якостей особистості: відповідальності, здатності до 

подолання труднощів, самостійності» [1]  

Варто переглянути виховне значення контрольно-оцінної діяльності на сучасному етапі, 

яка здійснюється педагогом та іноді для учня є трагедією на противагу радості. За даними 

МОН України, що спроектували оновлене оцінювання в цьогорічних рекомендаціях, 

характер взаємодії вчителя та його вихованців має бути суб’єкт – суб’єктним. 

«Структурними компонентами контролю навчальних досягнень учнів є перевірка та 

оцінювання результатів навчальної діяльності… Оцінювання – це навчально-виховний 

процес для встановлення рівня навчальних досягнень учня\учениці в оволодінні змісту 

предмета відповідно до стандартів та вимог чинних навчальних програм. Його результатом є 

педагогічна оцінка, яка відображається в аналізі та оціночних судженням і висновках 

учителя вербально чи невербально. Виставлення балів обов’язково супроводжується 

оціночними судженнями.» [2]  

Головна ідея Нової української школи – компетентнісне навчання. Впровадити таку 

філософію навчання неможливо без змін підходів до оцінювання та вимірювання знань 

учнів. Саме тому одним із важливих напрямків впровадження освітньої реформи є створення 

стимулюючої системи оцінювання. Основна її мета – підкреслювати досягнення учнів на 

рівні з помилками. 

У Концепції Нової української школи зазначено, що оцінки слугуватимуть для аналізу 

індивідуального прогресу і плануванню індивідуального темпу навчання, а не ранжуванню 

учнів, тобто будуть рекомендаціями до дії. В основу підходу до оцінювання буде взято 

описове формувальне оцінювання з елементами автентичності. 

Досвідчені педагоги та вчені з питань освіти доводять, що існує два варіанти 

оцінювання: оцінювання результатів навчання й оцінювання для навчання. Перший варіант – 

це сумативне навчання, тобто за способом знаходження середнього зваженого, другий 

варіант – це формувальне (словесне, формуюче, формативне) оцінювання, яке ще іноді 

називають оцінюванням для покращення навчання. [5] 

Беручи до до уваги вищесказане, варто наголосити, що алгоритм діяльності вчителя 

щодо організації формувального оцінювання відповідно до Проекту Державного стандарту 

початкової освіти має таку послідовність дій: 

1. Формулювання і постановка зрозумілих для учнів навчальних цілей. 

2. Створення позитивного, ефективного та якісного зворотного зв’язку. 

3. Регулювання активності учнів в освітній діяльності та процесі пізнання. 

4. Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання. 

5. Систематичне проведення рефлексії, формування в учнів уміння аналізувати власну 

діяльність. 

6. Нормування та коригування спільно з учнями результатів оцінювання відповідно до 

підходів навчання. 

Разом із тим, словесне оцінювання, спостереження, коригування та контроль мають на 

меті:  

‒ допомогти учням, підтримати їх навчальний потенціал; 

‒ формувати особистісне «я» у дитини, впевненість у власних силах, наголошуючи на її 

сильних та слабких сторонах;  
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‒ розвивати навички аналізу щодо ходу реалізації навчальної програми й стверджувати 

рішення щодо підбору програми і методів навчання відповідно до потреб дитини. [6] 

Оцінювання в Новій українській школі ‒ спонукальне, а не каральне. Тобто вчитель за 

допомогою оцінки фіксує, на якому рівні перебуває дитина, і показує ціль, до якої вона має 

прямувати. 

Формувальне оцінювання дає можливість учням усвідомлювати й відслідковувати 

особистий прогрес і планувати подальші кроки з допомогою учителя. Для педагога 

формувальне оцінювання означає бути поруч з учнем і вести його до успіху. Коли 

наставники регулярно залучають учнів до збирання та перевірки інформації про своє 

навчання, вони допомагають їм ставати відповідальними та самостійними. [3] 

Оцінювання є частиною процесу навчання і має розглядатися як серія дій, а не 

одноразовий захід. Постійне оцінювання дозволяє учням удосконалювати власні знання і 

демонструвати цей прогрес під час подальшого оцінювання. 

Отже, одним із найважливіших елементів сучасного освітнього процесу є педагогічне 

оцінювання та контроль. Від правильної, багатогранної та систематичної організації 

контрольнооцінної діяльності вчителем загалом залежить якість та ефективність управління 

освітнім процесом.  
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ПРИЧИНИ ПОРУШЕННЯ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 

 

В даній статті розкрито основні причини порушення мовлення у дітей (шкільного та 

дошкільного віку), розглянуто типи мовленнєвих дефектів. 

Ключові слова: мовлення, діти, розвиток, порушення, дислалія, вади, дефекти.  

 

Актуальність нашої роботи обумовлена тим, що постійно зростає кількість дітей 

(дошкільного, шкільного віку) з порушеннями мовлення. 

Метою роботи є теоретичне дослідження та обґрунтування причин порушення мовлення 

у дітей шкільного та дошкільного віку. 

У сучасному світі спеціалісти спостерігають тривожні тенденції щодо зростання 

порушень мовлення у дітей, які зумовлені різними факторами. 

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4471
http://mon.gov.ua/
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Оволодіння мовленням – це складний та багатосторонній психічний процес. Мовлення 

починає формуватися лише тоді, коли головний мозок, слух, артикуляційний апарат дитини 

досягнуть певного рівня розвитку [5, с. 6-8] 

Вивчення характеру вади мовлення передбачає аналіз зв'язків, що існують між різними 

порушеннями, розуміння значимості цих зв'язків [3, с. 8-10] 

Розвиток мовлення полягає в умінні чітко та правильно вимовляти звуки, розпізнавати 

їх, добре володіти  артикуляційним апаратом та вміти правильно побудувати речення.  

Проблему розвитку мовлення у дітей  вивчають у наукових дослідженнях Г. Волкова, 

Н. Новікова, В. Галущенко, М. Єфименко, К. Заходякіна. 

При вивченні та відстороненні системних мовленнєвих порушень в сучасній логопедії 

використовують дані психолінгвістики, які засновані на дослідних роботах Л.С.Виготського, 

А.Р. Лурія, А.А. Леонтьєва про складну структуру мовленнєвої діяльності.  

За статистичними даними 86 % дітей мають неврологічну патологію вже при 

народженні. Вона може бути різного генезу, різного ступеню . 

25% дітей до 4-х років страждають серйозними мовленнєвими порушеннями, а 4% дітей 

мають дефіцит мовлення. 

Сучасні дослідження показали, що за останні 20 років число проблем мовлення зросло 

майже в 20 разів.  

На даний момент за дослідженнями Г. Волкової, понад 32% школярів молодшого 

шкільного віку мають різноманітні порушення в розвитку мовлення, з яких у 15% ці 

порушення залишаються невиправленими до кінця навчання у початковій школі. Ці дані не 

враховують дітей, у яких ці порушення є вторинними, а в якості первинних виступає 

порушення розумового розвитку або порушення слуху. 

Розглянемо віковий аспект цього захворювання: якщо за даними українських та 

зарубіжних дослідників 25-30% дітей мають недоліки  в дошкільному віці, то 17-20% 

шкільного віку. Все це є причиною шкільної неуспішності і до підліткового віку призводить 

до таких явищ як дисграфія (порушення письма), дислексія (невміння читати та складати 

слова), дислалія (порушення вимови звуків) і багатьох мозкових порушень, які заважають 

вчитися.  

Механічна дислалія може залежати від порушень кісткової та м’язової будови 

периферичного мовленнєвого апарату. Ці порушення можуть бути вродженні та набуті. 

Серед вроджених порушень вчені розрізняють такі: незрощення верхньої губи, щелепи, 

м'якого та твердого піднебіння, зміна форми та відносної величини щелепи, патологічне 

розташування та форма зубів верхньої та нижньої щелепи.  

Набуті дефекти периферичного мовленнєвого апарату бувають внаслідок роздроблення 

кісток та розриву м’язів, в результаті щелепних травм. Ці порушення можуть виникнути в 

будь-якому віці. Варто зазначити, що у фізично та психічно здорової дитини при 

правильному мовленнєвому вихованні знаходяться природні шляхи компенсації цього 

дефекту. Тому, чим раніше починається діагностика, тим швидше виявляються причини. 

Причин, щодо порушення мовлення безліч.  

На думку фахівців, головною причиною є спадкові фактори – це причини центрального 

генезу, це гени, які відповідають за мовленнєвий розвиток. У такому випадку запитують саме 

батьків: « Коли Ви заговорили?», «У якому віці почали говорити бабуся й дідусь?», «Як 

розвивалися Ви в дитинстві?». Також це випадки, коли хтось із батьків не вимовляє якісь 

конкретні звуки, дуже часто це відбувається зі звуком «р». 

Спадковим може бути заїкання, але бувають ситуації, коли причиною заїкання може 

бути психоемоційні травми або ослаблена нервова система. Якщо у дитини починає швидко 

збагачуватися словниковий запас та починає розвиватися фразове мовлення, то не можна 

перенавантажувати його мовленнєвим матеріалом – це також може призвести до заїкання.  

Другою основною причиною є внутрішньоутробні порушення, зокрема, інфекційні чи 

соматичні захворювання, хвороби матері під час вагітності, травми, стреси, вживання 

лікувальних препаратів, несумісність крові за резус-фактором, інтоксикації та багато іншого, 
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що може впливати на розвиток мовлення дитини. До захворювань, які мають найбільший 

вплив на розвиток, відносять краснуху. Захворювання краснухою в перші місяці вагітності 

може бути причиною тяжких вад розвитку дитини (глухоти, сліпоти, розумової відсталості), 

що тягнуть за собою недоліки в мовленні. У цих дітей можуть діагностуватися порушення 

різної складності, але вони мають бути виявлені в ранньому віці. Куріння, вживання 

алкоголю та наркотиків під час вагітності має негативний вплив на розвиток дитини, а також 

на розумовий та фізичний розвиток. 

Причинами мовленнєвих порушень можуть бути патології при пологах: асфіксія (нестача 

кисню в крові, травми, гематоми), низький рівень шкали Апгар система швидкої оцінки 

новонародженого малюка для вирішення подальших реанімаційних процедур. 

Численні дослідження науковців показали, що порушення мовлення спричиняє 

порушення функціонування різних сенсорних чинників, тобто у дітей з порушенням зору, 

слуху є неминучі вторинні відхилення, до яких входять недоліки в оволодінні звуковим 

складом мови та розлади мовлення [2, с. 448] 

Ранній вік – дуже важливий вік, і тому діти, які часто хворіють в дитинстві, також 

відстають в мовленні. В них може бути діагностовано затримку психічного розвитку, тому 

всі сили його організму налаштовані на подолання хвороби, а не на розвиток. 

До трьох років причинами можуть бути всілякі захворювання: грип з високою 

температурою, операції з застосуванням загального наркозу [1, с. 122]  

Травми головного мозку призводять до порушення мовлення або втрати мовлення.  

Після трьох років причиною порушення мовлення може бути переривання мовлення на 

певному етапі, несприятливі соціально-побутові умови родини, коли з дитиною 

«сюсюкаються», тоді вона це запам’ятовує, наслідує та повторює [4, с. 45 ] 

В молодшому шкільному віку частіше зустрічаються фізіологічні, тобто вікові 

порушення вимови звуків, які за нормальних умов, з покращенням роботи мовленнєвого 

рухового та слухового аналізаторів самостійно виправляються.  

Дуже великий вплив на розвиток мовлення впливають соціально-психологічні фактори: 

недостатність спілкування з дорослими, двомовність у сім’ї, надмірне стимулювання 

мовленнєвого розвитку дитини, ситуації, які травмують психіку дитини, неправильні методи 

виховання, неправильні взаємовідношення в родині, які призводять до порушення емоційно-

вольової сфери. Порушення мовлення у оточуючих, може бути наслідком неправильного 

мовлення у дитини, чуючи неправильне мовлення, дитина теж неправильно починає 

вимовляти звуки.  

Дуже часто на порушення мовлення впливає педагогічна занедбаність самих батьків, 

тому що у ранньому віці дитині потрібно приділяти багато часу та уваги  та слідкувати за  її 

розвитком [4, с. 66]. 

Дуже частою, на думку фахівців, причиною порушення мовлення є порушення слуху. Це 

діти глухі, оглухлі або зі зниженим слухом). За статистикою у 10% дітей спостерігаються 

різноманітні порушення слуху. При порушенні слухового сприйняття, що виник в результаті 

пошкодження слухового апарату, що є первинним дефектом, внаслідок якого настає німота 

або порушення мовлення.  

Сучасні науковці зробили висновок, що затримка мовленнєвого розвитку пов’язана 

також із сучасними технологіями, комп’ютерами, гаджетами, бо багато батьків 

використовують ці прилади дуже зарано, що негативно впливає на розвиток дітей. Внаслідок 

цього затримується розвиток мовлення, діти починають говорити пізно та погано 

розмовляють, їх мова не збагачена і примітивна, діти з важко підбирають слова, щоб 

виразити свої думки. Це все відбувається внаслідок того, що дитина мало використовує 

мовлення для спілкування з дорослими та однолітками. Багато часу діти проводять біля 

екранів, які не потребують живого спілкування. Дітям не вистачає «практики» у спілкуванні.  

Отже, ми теоретично дослідили та обґрунтували основні причини порушення мовлення у 

дітей шкільного та дошкільного віку. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що на 

порушення мовлення у дітей впливають безліч факторів та на деякі з них ні батьки, ні 
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професіонали впливати не можуть. Наше дослідження показало, що потрібно дуже 

прискіпливо придивлятися до розвитку своєї дитини. Діти з проблемами мовлення – це діти, 

які потребують комплексного підходу спеціалістів як медичної сфери, так і педагогічної. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ 

 

У статті розглядаються основні перешкоди під час праці фахівця із групою дітей з 

вадами мовлення. Також запропоновані шляхи їх вирішення. Вказано, на що вихователь 

повинен робити акцент при виховних роботах та як облегшити навчальний процес для 

таких дітей. 

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, діти з вадами мовлення, 

корекційна робота, порушення мовлення. 

 

Розвиток осіб, а саме дітей, у яких наявні важкі порушення мовлення, кардинально 

відрізняється від розвитку їх однолітків. Такі проблеми, як порушення психіки, важкість у 

відтворюванні словесних форм і неправильна вимова перешкоджають дитині засвоювати 

матеріал для її віку.  

Під час навчання дитині важливо осмислювати зміст того, що до неї намагається донести 

вихователь. Малюк повинен хоча б частково запам’ятовувати те, що він почув, вміти 

переказати або створити своє висловлювання. Не рідко, навчаючись, хлопці та дівчата 

просто не можуть зрозуміти суть задачі, відповідно, й розв’язати її самостійно у них не 

вийде. У таких осіб виникають проблеми і у творчих процесах, адже наслідком мовленнєвих 

порушень є проблеми з моторикою. Найбільш за все їм подобаються заняття спортом і 

співом. Тут виникають труднощі з відчуттям ритму. 

У вихователя є свої завдання під час роботи з категорією таких дітей. Якщо педагог 

дійсно хоче донести до учнів інформацію, йому, перш за все, необхідно давати її поступово, 

чітко вимовляючи кожне слово, і робити паузи. Важливу роль відіграє інтонація. Дітям не 

буде цікаво слухати інформацію, якщо вчитель буде монотонно, швидко і безперервно 

викладати матеріал. Також важливо спостерігати за емоціями маленьких слухачів, щоб 

дізнатися, що їм цікаво. 

Багато фахівців застосовують техніку гри. Найбільше такий спосіб підходить для дітей 

від трьох до шести років, тобто дошкільного віку, адже гра для них є провідною діяльністю, 

в цей період їх розвиток безпосередньо залежить від неї.  

Якщо визначити головну тему під час навчання й застосовувати її для всіх галузей 

виховання, процес запам’ятовування стане простішим для учнів. Підібрати тему не дуже 
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складно, важливо використовувати фантазію. Вона може бути пов’язана з порою року, зі 

світом тварин і навіть із солодощами, адже саме діти найбільше люблять ласувати 

смачненьким. Наприклад, обравши тему «Світ тварин», на уроках математики можна дати 

дітям завдання порахувати тих чи інших тварин, на уроках малювання можна попросити 

зобразити свій власний зоопарк. Зручніше буде використовувати зображення тварин для 

того, щоб розвинути уявлення дітей про навколишній світ. 

Використання зображень є дуже ефективним методом для розвитку дошкільнят. Цей 

спосіб допомагає розвинути не тільки зорову пам’ять, а й уміння дитини самостійно складати 

розповіді шляхом опису картинки, застосувавши навідні запитання.  

Важливо підпорядковувати та складати заняття таким чином, щоб дитина не 

перевтомлювалася. Високий темп та ритм життя, модернізація навчального процесу, 

інформаційні перенавантаження висувають високі вимоги до організму школярів. Тривалий 

вплив несприятливих чинників сприяє виникненню функціональних розладів, які з часом 

призводять до формування стійкої патології. [2, с. 34] Перевтомлена дитина буде позбавлена 

нормальної працездатності, є ризик зниження імунітету. Якщо дитині не буде вистачати 

вільного часу, у неї не залишиться навіть найменшого бажання відвідувати заняття. Тому 

фахівці повинні дуже ретельно складати план навчання, спираючись на вікові та 

індивідуальні особливості розвитку дитини. 

Необхідно робити перерви навіть під час процесу здобуття знань. Здоровій дитині, а тим 

паче дитині з порушеннями, важко довго зосереджувати увагу на чомусь конкретному, 

зазвичай не більше, ніж п’ятнадцять хвилин. Під час заняття, яке йде більше п’ятнадцяти 

хвилин, спеціалісту знадобиться комплекс ігор. Якщо вихователь помічає, що дитина не 

слухає його, необхідно звернути на себе її увагу, зробивши це проханням чи нагадуванням 

про те, що йде заняття. Це допоможе тільки тоді, коли учень не стомлений. 

Стомленість дитини може проявлятися по-різному. Деякі діти виражають її через 

нестійкі негативні емоції, непослух. В інших вона, навпаки,  проявляється через 

гіперактивність, непосидючість. Коли учень з особливими освітніми потребами страждає від 

стомленості, в нього не рідко виникають головні болі. Щоб не завдати шкоди дитині, треба 

звертати на це увагу. 

Головна задача такого фахівця, як логопеда, це в першу чергу, навчити дитину не так 

сильно концентрувати свою увагу на дефекті, допомогти їй відволіктися, адже проблеми з 

мовленням не рідко визивають комплекси у дітей. Ці комплекси також можуть заважати 

продуктивності занять. Через них дитина буде більш схильна до негативних емоцій, 

складніше буде вийти з нею на контакт. Тому дуже важливо створити доброзичливу 

атмосферу, довести, що фахівець надає допомогу, а не намагається нанести шкоду. На 

допомогу може прийти спосіб об’єднання дітей зі схожими вадами у невеликі підгрупи. Так 

вони зможуть зрозуміти, що вони не одні і замість того, щоб соромитися своєї проблеми, 

працюватимуть над нею. 

Організація логопедичного процесу дозволяє усунути або пом’якшити як мовні, так і 

психофізичні порушення, сприяючи досягненню головної мети педагогічного впливу – 

вихованню всебічно розвиненої особистості. [1, с. 2-3] 

Логопед повинен надати інформацію дитині і допомогти їй її сприйняти, а закріпити  цей 

матеріал вийде лише з допомогою батьків. Спеціаліст може вкладати всі свої сили під час 

заняття, але якщо вдома з дитиною не будуть працювати, процес значно затримається. Сім'я 

є універсальним середовищем для виховання дитини. Саме в сім'ї діти мають можливість 

природно долучитися до життя, отримувати знання, вчитися думати, відчувати, працювати. 

[4, c. 1] 

Зазвичай у дітей з мовленнєвими порушеннями також виникають складнощі з письмом. 

Неправильно промовляючи, дитина робить помилки й у написанні. На цьому логопед теж 

повинен робити великий акцент. Варто не поспішати і спочатку проводити заняття в усній 

формі, а до процесу написання підходити не дуже квапливо, поступово. Якщо учню давати 

занадто багато матеріалу, він ніяк не зможе його засвоїти.  
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Зайві емоції краще прибрати. Такі емоції фахівця, як дратівливість, нестриманість, злість 

чи, навпаки, надто бурні позитивні прояви почуттів будуть збивати дитину з правильного 

шляху. Спеціальними дослідженнями з'ясовано зв'язок між емоційними реакціями дітей на 

оцінні впливи дорослих, які їх оточують, і становленням самолюбства, гордощів. [3, c. 401] 

Щодо дітей з тяжкими порушеннями мовлення можна визначити труднощі під час 

сприйняття навколишнього світу. Їм досить важко виконувати і контролювати складні дії в 

просторі. Не рідко плутаються, розрізняючи напрями чи вказуючи на частини свого ж тіла, 

якщо немає впливу подразника на певний орган.  

Страждає також і мислення через недостатній обсяг словесної пам’яті. Є труднощі під 

час переказу складних речень. Виникає забуття послідовних змістових конструкцій, які 

складаються більше, ніж із двох і трьох компонентів. Зазвичай це залежить суто від 

порушень мовлення, а не через проблеми у розвитку. Але також через недостатній рівень 

знань про навколишній світ, недостатню самоорганізацію, неправильний зв’язок між 

предметами та їх призначеннями. 

Уява та фантазія у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку є дуже скудною. Творчі 

роботи цих дітей не є досить насиченими і прикрашеними різноманітними дрібницями. Їм 

важко розуміти слова з переносним характером.  

Обов’язковим етапом корекційної роботи є використання наочних і практичних методів. 

По-перше, вони виступають мотиваційною сферою і викликають позитивні емоції після 

завершення роботи. Щоб розвинути здатність до планування, під час практичних занять 

треба використовувати вправи, в основі яких лежить послідовність дій і їх різнорівневість. 

Необхідно враховувати, що неповноцінний догляд батьків може спричинити виникнення 

нових патологій і їх ускладнень, як впродовж навчання, так і впродовж усього життя. 

Дуже важливим у виправленні дефектів є терплячість. Не варто намагатися прискорити 

процес, адже найважливішим є змістовність, а не кількість матеріалу. Не варто морально 

тиснути на дитину. Якщо проявляти надмірний тиск, дитина взагалі може оголосити протест 

і не буде іти на контакт. Не слід жаліти дитину після відвідування корекційних занять. Таким 

чином, у дитини створиться хибне уявлення про те, що чужі люди і місце, де її змушують 

працювати ‒ зло. Дайте змогу дитині висловлювати свої бажання самостійно, тому що через 

гіперопіку найчастіше дітям не потрібні слова, щоб висловлювати свої потреби. 

Отже, після проведеного дослідження можна зробити висновок, що діти з порушеннями 

мовлення відносяться до групи дітей з особливими освітніми потребами. Вище ми зазначили, 

що у них спостерігаються відхилення у діяльності психіки, до яких відносять порушення 

пам’яті, тобто її обсягу, уваги, тобто важкості у її концентруванні, мислення, тобто проблеми 

з уявою і т.д. Лише завдяки уважній та відповідальній роботі батьків, логопеда, можна 

очікувати позитивних досягнень і зникнення мовленнєвих бар’єрів у спілкуванні з 

однолітками і батьками (результати будуть кращими, якщо почати корекцію порушень у 

дітей відразу після діагностики виникнення вад). Причому, може знадобитися допомога не 

тільки логопеда і батьків, а й фахівців із галузі медицини та психології.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В УМОВАХ ОСВІТНЬОЇ ІНКЛЮЗІЇ 

 

Висвітлено особливості професійно-педагогічної діяльності в умовах освітньої інклюзії. 

Простежено професійні ризики педагогічної діяльності в інклюзивному освітньому 

просторі. Здійснено структурно-функціональний аналіз педагогічної діяльності в умовах 

інклюзивної освіти та визначено її компонентний склад (діагностичний, конструктивно-

проектувальний, організаторський, комунікативний, рефлексивний, прогностичний 

компоненти).  

Ключові слова: освітня інклюзія, особливості, педагогічна діяльність, учні з особливими 

освітніми потребами, вчителі. 

 

The peculiarities of professional and pedagogical activity in the conditions of educational 

inclusion have been described. The professional risks of pedagogical activity in the inclusive 

educational space have been traced. Structural-functional analysis of pedagogical activity in the 

conditions of inclusive education has been carried out and its component composition 

(constructive-designing, organizational, communicative, reflective, prognostic components) has 

been determined. 

Key words: educational inclusion, peculiarities, pedagogical activity, pupils with special 

educational needs, teachers. 

 

Здійснення практик інклюзивної освіти вносить значні зміни до характеру, змісту, 

методичної моделі роботи педагога. Суб'єктно-функціональний аналіз професійно-

педагогічної діяльності в умовах інклюзивної освіти дозволяє визначити функції педагога, 

спрямовані на досягнення стратегічних та поточних цілей, що формуються з базових потреб 

суб'єктів інклюзивного освітнього простору, ціле-носіїв (учнів з нормативними освітніми 

потребами (далі – НОП) та з особливими ), їхніх батьків, педагогів, спеціалістів групи 

супроводу учнів із особливими освітніми потребами (далі – ООП), адміністрації закладу 

освіти).  

Так, для учнів та батьків потреби полягають у забезпеченні психологічної безпеки, 

комфортних умов взаємодії та спілкування, можливостей розвитку та оволодіння 

необхідними для набуття професійної діяльності компетенціями, у формуванні досвіду 

прийняття рішень у майбутньому самостійному житті, об'єктивізації життєвої перспективи. 

Педагоги та спеціалісти групи супроводу учнів з ООП зацікавлені у забезпеченні 

ефективності освітнього процесу, зниженні ризиків та гарантіях професійної безпеки. Для 

адміністрації закладу освіти базовими потребами є підвищення престижу та 

конкурентоспроможності закладу освіти, забезпечення його ефективності.  

Очевидно, що полісуб'єктність інклюзивного освітнього простору детермінує цілий 

спектр потреб різних соціальних груп, які проектуються на зміст готовності педагога до 

роботи в умовах інклюзивної освіти, що забезпечує ефективність освітнього процесу для всіх 

дітей. Слід враховувати, що умови інклюзивної освіти – це умови, що спричиняють зміни 

суспільної свідомості, ціннісних установок, і, нарешті, зміни організаційних основ та змісту 

самої професійно-педагогічної діяльності. В основі готовності до змін у професійній 

діяльності лежить особистісне сприйняття ризиків, що супроводжують ці зміни. Ризик 

прийнято визначати як потенційний або реальний наслідок певних дій, що виконуються в 

умовах вибору, й виявляється поліваріантно і піддається кількісній та якісній оцінці [2, с. 3].  

Професійні ризики педагога за умов інклюзивної освіти можна визначити як ймовірність 

появи негативних наслідків результатів педагогічної діяльності у нових професійних умовах, 
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які можуть позначатися на особистості кожного з учасників інклюзивного освітнього 

простору, а також на досягненні освітніх результатів. Аналіз психолого-педагогічної 

літератури показав, що професійні ризики педагогів мають специфічні та загальні прояви, які 

визначаються предметним змістом та спрямованістю самої професійно-педагогічної 

діяльності [1; 3; 4]. 

Типовими для педагогічної діяльності дослідники називають такі групи ризиків: ризики, 

пов'язані з технічними умовами, що забезпечують освітній процес; ризики, пов'язані із 

технологіями, якими оперує педагог, організовуючи педагогічний процес; ризики, пов'язані з 

можливими змінами цільових установок, залежно від особистісних характеристик учасників 

освітнього процесу, їх освітніх потреб [3, с. 58-59]. Для умов інклюзивної освіти 

характерними є і комунікативні ризики, і ризики отримання непередбачуваного або 

малопередбачуваного результату. 

Причинами професійних ризиків педагога, працюючого в умовах інклюзивної освіти, 

виступають неузгодженість між вимогами, що пред'являються системою освіти до змісту 

діяльності педагога в умовах інклюзивної освіти та професійними стереотипами; недостатня 

готовність до діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору та мотивація педагога 

до роботи в нових умовах (страх перед «особливою» дитиною, страх нашкодити тощо); 

недостатній рівень методологічної, професійної, інклюзивної культури, інклюзивної 

компетентності та мислення педагога; недостатнє володіння компетенціями роботи у 

команді, вироблення та прийняття спільних рішень, розподілу функцій та відповідальності в 

організації супроводу дитини з ООП; недостатня сформованість ціннісно-смислових основ, 

комунікативних, мотиваційно-конативних, емоційних компетентностей педагога, що 

визначають його готовність до роботи в умовах інклюзивної освіти; надмірна динаміка змін 

у сфері освіти, що тягне за собою зміну акцентів у професійних функціях, а також велика 

завантаженість, що призводить до перенапруги та емоційного вигорання педагогів; страх 

зниження досягнутого педагогом професійного рівня при впровадженні практик інклюзивної 

освіти.  

Очевидними стають особливості професійно-педагогічної діяльності, які визначаються 

умовами інклюзивної освіти. Відомо, що професійно-педагогічна діяльність представляє 

особливий вид соціальної діяльності, спрямованої на передачу від старших поколінь 

молодшим накопичених людством культури і досвіду, створення умов їхнього особистісного 

розвитку та підготовку до виконання певних соціальних ролей у суспільстві [4, с. 37].  

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що структура педагогічної 

діяльності представлена єдністю мети (системотворчий компонент), мотивів, дій (операцій), 

результату [4, с. 38]. Не можна не погодитися з позицією дослідників, які основною 

функціональною одиницею, що відображає єдність цілей та змісту педагогічної діяльності, 

визначають педагогічну дію, яка трансформується по спіралі: від пізнавального завдання у 

форму практичного перетворювального акту і знову на пізнавальне завдання, «умови якого 

стають більш повними». Таким чином, педагогічна діяльність є «процесом вирішення 

незліченної безлічі завдань різних типів, класів і рівнів» [4]. 

Структура професійно-педагогічної діяльності представлена такими складовими 

компонентами: конструктивним (конструктивно-змістовна (відбір та композиція навчального 

матеріалу, планування та побудова педагогічного процесу), конструктивно-оперативна 

(планування своїх дій та дій учнів) та конструктивно-матеріальна (проектування навчального 

процесу) діяльність); організаторським (система дій, вкладених у включення учнів у різні 

види діяльності, створення колективу та організація спільної діяльності) і комунікативним 

(встановлення педагогічно доцільних відносин педагога з вихованцями, іншими педагогами 

школи, представниками громадськості, батьками) [3, с. 60]. 

Кожен компонент має багатофункціональне наповнення. Так, конструктивний 

компонент педагогічної діяльності може бути представлений як внутрішньо взаємопов'язані 

аналітична, прогностична та проективна функції, а комунікативний включає перцептивну 

(проникнення у внутрішній світ людини), власне комунікативну (встановлення педагогічно 
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доцільних відносин) та комунікативно-операційну (активне використання засобів 

педагогічної техніки) функції [4, с. 45].  

Ефективність педагогічного процесу зумовлена наявністю постійного зворотного зв'язку. 

Умови інклюзивної освіти передбачають спільне навчання та виховання з урахуванням 

можливостей та потреб (фізичних, соціальних, освітніх) кожного учня, а також забезпечення 

соціальної інтеграції учнів із особливими освітніми потребами.  

Структурно-функціональний аналіз педагогічної діяльності в умовах інклюзивної освіти 

дозволяє встановити її компонентний склад (діагностичний, конструктивно-проектувальний, 

організаторський, комунікативний, рефлексивний, прогностичний компоненти), спосіб 

організації та взаємозв'язку компонентів, а також функціональне призначення кожного 

компонента. Діагностичний компонент визначається такими функціями, як визначення 

характеру та якості особливих освітніх потреб учнів; виявлення причин труднощів у 

здійсненні навчальної діяльності, спілкування та взаємодії у колективі дітей тощо. 

Конструктивно-проектувальний компонент передбачає сформованість функцій відбору та 

композиції навчального матеріалу, його адаптацію до різноманітних освітніх потреб дітей; 

вибір методів навчання, що відповідають освітнім потребам усіх учнів; визначення умов 

використання спеціальних методів та засобів навчання, адекватних особливим освітнім 

потребам учнів; планування та побудова освітнього процесу з урахуванням індивідуальних 

можливостей та особливих освітніх потреб учнів та ін. Для організаторського компонента 

характерні такі функції, як включення учнів у різні види діяльності, організація спільної 

діяльності та спілкування; робота з розвитку батьківської ініціативи; організація узгодженої 

діяльності з супроводу учня з ООП в освітньому просторі та ін. Функціональне 

навантаження комунікативного компонента виявляється у прийнятті педагогом кожного 

учня, встановленні педагогічно доцільних відносин педагога з усіма учасниками 

інклюзивного освітнього простору, соціальними інститутами, громадськими організаціями 

тощо, а рефлексивного – в аналізі ефективності власної діяльності, діяльності та взаємодії 

учнів, та взаємодії з усіма учнями. 

Прогностичний компонент передбачає виконання функцій проектування 

диференційованих освітніх результатів з урахуванням індивідуальних можливостей та 

особливих освітніх потреб учнів; прогнозування життєвої перспективи дітей з особливими 

освітніми потребами та забезпечення її умовами інклюзивної освіти та ін. Ефективність 

реалізації кожної функції детермінується сформованою готовністю до її виконання, яка, у 

свою чергу, спирається на комплекс академічних (володіння методологією та термінологією 

окремої галузі знань, розуміння системних взаємозв'язків, що діють у ній, а також здатність 

використовувати їх у вирішенні практичних завдань), професійних (готовність і здатність 

доцільно діяти відповідно до вимог реальної педагогічної ситуації) та соціально-

особистісних компетентностей. 
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАТИВНОЇ ГОТОВНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ 

ПСИХОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ  
 

У статті розглянуто основі аспекти формування інтегративної готовності у 

майбутніх медичних психологів в процесі професійної підготовки. Запропоновано психолого-

педагогічні умови формування інтегративної готовності студентів-медичних психологів до 

професійної діяльності. 

Ключові слова: інтегративна готовність, медичні психологи, професійна підготовка, 

інтерактивні методи навчання, інтегративні вміння. 
 

The article considers the basic aspects of the formation of integrative readiness of future 

medical psychologists in the process of professional training. Psychological and pedagogical 

conditions for the formation of integrative readiness of medical psychology students for 

professional activity are proposed. 

Key words: integrative readiness, medical psychologists, professional training, interactive 

teaching methods, integrative skills. 

 

В наш час сучасний темп життя людини прискорюється з кожним днем, у зв’язку з цим 

підвищується психоемоційне напруження А існуючі у державі проблеми соціально-

економічного характеру вимагають від кожного індивіда психологічної витривалості, 

толерантності та високого рівня уваги. В процесі свого перебування в соціумі особистість 

хоче бути почутою, отримати професійну пораду від компетентного фахівця у різних 

складних життєвих обставин. 

Тому, саме медичний психолог призваний надавати професійну допомогу людині, яка 

цього потребує в її складні періоди життя, краще розуміти та усвідомлювати власний 

особистісний потенціал і шляхи його реалізації. Фахівець даної сфери має сприяти 

забезпеченню психічного здоров'я кожного індивіда, а отже має володіти відповідними 

особистісно-професійними якостями та продуктивними знаннями, інтегративними вміннями 

і навиками [2, с. 107; 3, с. 5]. Студенти, які обрали дану професію, мають пам’ятати, що їх 

діяльність пов’язана з людьми та їх психікою. 

На основі вище зазначеного, необхідно приділити увагу професійній підготовці 

майбутніх медичних психологів. З метою відповідності існуючим міжнародним стандартам в 

освітній сфері та з метою оптимізації психологічного забезпечення населення нашої 

держави, потрібно удосконалити систему підготовки фахівців даної галузі.  

На наш погляд, важливим для становлення майбутнього фахівця є формування 

інтегративної готовності, яку ми розглядаємо як відкриту, динамічну, синергетичну систему 

цілеспрямованої професійної підготовки медичного психолога до обраної професії, що 

включена в освітній простір як інструмент здобування продуктивних знань, формування 

інтегративних умінь та навичок.  

До структури інтегративної готовності необхідно включити: спрямованість особистості; 

здібності до виконання своїх професійних обов’язків та функцій (наприклад, інтелектуальні, 

емоційні, організаційні, комунікативні), професійні компетенції та сформовані на їх основі 

професійні компетентності; продуктивні знання, які отримані студентом із реальної 

дійсності, відповідно до отриманих знань, умінь та навиків, і індивідуально-професійних 

якостей та інтегративні уміння, що показують здатність особистості приймати важливі 

професійні рішення самостійно.  

На основі цього, пропонуємо впровадити в навчальний процес  наступні психолого-

педагогічні умови, які сприятимуть формуванні інтегративної готовності у майбутніх 

медичних психологів, а саме: 
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– організація та проведення психолого-педагогічного діагностування наявних 

індивідуально-професійних якостей та навчальних можливостей студентів– майбутніх медичних 

психологів, що допомагає науково-педагогічному працівнику визначити «найближчий» 

рівень розвитку студента, а також прогнозувати загальне моделювання роботи з ним;  

– формування інтегративних вмінь та практичних навичок, за рахунок спрямування на 

інтегровану готовність майбутніх фахівців до професійної діяльності шляхом поєднання 

особистісного та професійного розвитку. За допомогою даної умови можна сформувати 

усвідомлення майбутніми медичними психологами корисності та важливості своїх дій, 

орієнтованих на досягнення чітко визначеної мети – практичне оволодіння професійним 

знаннями, вміннями та навичками;  

– врахування, після проведеного дослідження, визначених рівнів, показників та критеріїв 

сформованості інтегративної готовності під час організації навчальної діяльності; 

– здійснення моделювання в результаті використання в навчальному процесі 

педагогічних технологій інтерактивного навчання предметного та соціального змісту 

діяльності медичного психолога. 

Для реалізації третьої та четвертої психолого-педагогічних умов в поєднанні із існуючими 

традиційними, необхідно застосовувати інтерактивні методи навчальної діяльності студентів: 

ділові та рольові ігри, творчі завдання, кейс-метод, дискусії, метод проектів, оскільки саме вони 

сприятимуть формуванню інтегративної готовності майбутніх медичних психологів до 

професійної діяльності та формуванню навичок і вмінь нестандартного вирішення професійних 

проблем і вдосконалення професійних навичок [1, с. 9]. 

Оскільки майбутній медичний психолог має бути цілісною особистістю, що сприймає 

оточення і навколишню дійсність в усіх їх різноманітних зв’язках і відносинах, нова ера синтезу 

в усіх галузях знань – від точних наук до соціології, психології та економіки – ймовірно 

продемонструє повернення в процесі підготовки до планетарного мислення, узагальнювальної 

теорії та до зіставлення частин у єдине ціле.  Зміщення акцентів у сучасному виробництві з 

трудомістких процесів на наукоємні потребує принципово нових підходів, які можуть розробити 

тільки спеціалісти, що здатні інтегрувати ідеї з різних галузей науки, оперувати 

міждисциплінарними категоріями, комплексно сприймати інноваційний процес, що визначає 

зростання ролі та значення методологічної підготовки майбутніх медичних психологів, яким на 

сучасному етапі не вистачає не лише спеціальних знань, але й загальнометодологічних уявлень 

[4, с. 89]. 

Таким чином, системний характер проблем, що постають в наш час, перед фахівцями 

даної сфери, актуалізує формування в них у процесі професійної підготовки єдиної й цілісної 

картини світу за рахунок єдності методологічних засад, що дозволяють подолати 

розрізненість окремих наук і науково обґрунтувати принципи координації та кооперування 

наукових досліджень з метою використання загальнонаукових законів до конкретних знань, 

тобто професійна підготовка має забезпечити оптимальні умови для виховання гнучкого 

планетарного мислення, різноманітних засобів сприйняття дійсності. У такий спосіб 

інтеграція наукових знань майбутніх медичних психологів, на наш погляд, зумовить до 

формування інтегративної готовності, цілісного соціального світосприйняття, сучасного 

наукового світогляду та вміння трансферу технологій, а отже, сприятиме появі в системі 

професійної підготовки фахівців зазначеної сфери ефекту інтегративності [4, с. 91]. 

Існуюча система професійної підготовки майбутнього фахівця, на жаль, не створює 

цілісної системи знань, а являє собою різнорідний конгломерат уривчастих відомостей із 

загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін. В умовах компетентнісного підходу до 

професійної освіти, де вся увага спрямована на опанування студентами відповідних 

компетенцій, конкретної професії, а навчальний процес підпорядкований формуванню саме 

спеціаліста, особливе місце займають предмети, які не містять фактичного навчального 

матеріалу, пов'язаного з професійними знаннями чи вміннями. 

Саме інтегративний підхід забезпечує формування системи гуманітарних знань 

майбутніх медичних психологів та потребує створення відповідних психолого-педагогічних 
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умов для цілісного розвитку внутрішніх мотивів, духовних і пізнавальних потреб, залучення 

до універсальних цінностей культури, які б відповідали одній з провідних ідей інтеграції 

знань гуманітарних дисциплін: ідеї саморозвитку і самореалізації особистості майбутнього 

фахівця даної сфери [5]. 

Запропоновані нами психолого-педагогічні умови формування інтегративної готовності у 

майбутніх медичних психологів та поширення інтегративного та системного підходу у навчанні 

можна пропонувати у навчальний процес з метою створення оптимальних умов для навчання 

студентів відповідно до їх здібностей, рівнів розвитку знань та етапів навчання; упровадження в 

навчальний процес інтерактивних методів разом з традиційними, а також інших методів і 

прийомів навчання.  

Наше дослідження не вичерпує всіх проблем формування інтегративної готовності 

майбутніх медичних психологів до професійної діяльності. На нашу думку, потребує уваги 

ще низка проблем, що стосується розроблення і реалізації моделі освітнього простору у 

вищих освітніх закладів, взаємодії його складових, які у сукупності можуть давати помітний 

ефект у розвитку професійної підготовки медичних психологів. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ІННОВАТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ 
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ЗАСОБАМИ СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

Висвітлено актуальність проблеми оновлення професійної підготовки майбутніх 

лікарів-стоматологів в умовах сучасних соціально-економічних, освітніх реалій. З’ясовано 

потенціал засобів симуляційного навчання у формуванні професійної компетентності 

майбутніх лікарів-стоматологів.  
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The urgency of the problem of updating the professional training of future dentists in the 

current socio-economic, educational realities is highlighted. The potential of simulation training 

tools in the formation of professional competence of future dentists has been identified. 

Key words: innovation, technologization, professional training, future dentists, simulation 

training, students. 
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У сучасних реаліях інноваційність стала найважливішою відмінною рисою суспільства. 

Розвиток став необхідною умова існування. І ті, хто це усвідомлює, отримують великі 

можливості для ефективного входження в нову систему суспільних відносин [1, с. 59]. Тому 

цілком очевидно і те, що в сучасній ситуації пріоритетним у системі професійної підготовки 

майбутніх лікарів-стоматологів є підготовка до оновлення професійної діяльності, пов’язаної 

з відмовою від стереотипів у професії, виходом за межі діючих нормативів, знаходженням 

нових оригінальних способів вирішення професійних завдань. 

Водночас, професійна підготовка майбутніх фахівців є складною і багатогранною 

педагогічною проблемою. По-новому актуально вона звучить нині, в період інтеграції 

України до європейського та світового освітнього простору, модернізації системи освіти, 

прийняття закону «Про вищу освіту», розробленні Концепції розвитку вищої медичної 

освіти, які орієнтують заклади вищої освіти на підготовку мобільних, компетентних 

фахівців, конкурентноздатних на ринку праці. 

Концепція побудови нової національної системи охорони здоров’я України визначає нові 

вимоги до професійної підготовки медичних кадрів усіх рівнів, зокрема і майбутніх лікарів-

стоматологів. Стоматологічна справа є важливою складовою кадрового ресурсу медичних 

працівників, оскільки становить багаточисельну її частину та володіє реальними 

потенційними можливостями для задоволення потреб населення в належній медичній 

допомозі. Тому ефективний розвиток системи охорони здоров’я значною мірою залежить від 

якості професійної підготовки лікарів-стоматологів.  

Реалії розвитку вищої медичної освіти на сучасному етапі вказують не лише на її 

структурно-змістовне реформування, а й на визначення нового нормативно-правового 

підґрунтя та необхідність оптимізації змісту професійної підготовки. У зв’язку з цим, одним 

із напрямів модернізації підготовки майбутніх лікарів-стоматологів визначено формування у 

студентів цієї спеціальності належного рівня професійної компетентності.  

Дослідження і наукові розробки в медицині сприяють вирішенню багатьох проблем у 

сфері охорони здоров’я. Під інноваціями в медицині, як правило, розуміються оригінальні 

технології виробництва або застосування лікарських чи діагностичних препаратів, приладів і 

методів з доведеним рівнем конкурентоспроможності стосовно існуючих [5, с. 12]. 

Послідовний розвиток біофармацевтичного напряму, геноміки, нанотехнологій спричинює 

появу інноваційних діагностичних і терапевтичних медичних технологій [6, с. 36].  

Однак упровадження інновацій у медицині неможливе без підготовлених фахівців. Тому 

застосування сучасних досягнень у медичній сфері вимагає оновлення професійної 

підготовки медиків різних кваліфікаційних рівнів і спеціальностей, зокрема лікарів-

стоматологів. Однак, на жаль, спостереження і реальна медична практика свідчать, що 

далеко не всі медичні працівники готові застосовувати інновації в роботі за фахом. Тому нові 

медичні технології та сучасний розвиток медичної науки вимагають постійного 

вдосконалення системи професійної підготовки медичних працівників. Майже повсюдно йде 

впровадження ресурсозберігаючих сучасних технологій, які характеризуються високою 

медико-соціальною та економічною ефективністю [3, с. 133]. 

Інноватизація професійної підготовки майбутніх лікарів, на думку П. Месмер 

(Р. Messmer), зумовлена впровадженням нововведень у медичних установах [10, с. 323]: 

введенням нових медичних послуг, упровадженням інноваційних і високотехнологічних 

методів надання медичних послуг, завоюванням нових постачальників медичного 

обладнання, медикаментів і медичного інструментарію, перев’язувального матеріалу тощо. 

Особливостями сучасного розвитку клінічної медицини є, з одного боку, поглиблення 

аналітичного напряму та розвиток інтегративної спрямованості медичної освіти, з іншого 

[2, с. 23]. 

Використання сучасних інноваційних технологій в освітньому процесі ставить своїм 

завданням розвиток індивідуальних особливостей його суб’єктів і з високим рівнем 

ефективності забезпечує запланований освітній результат [8, с. 252]. У сучасних умовах для 

реалізації пізнавальної та творчої активності майбутніх лікарів-стоматологів необхідно 
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застосовувати сучасні освітні технології в підготовці студентів (наприклад, технології 

симуляційного навчання), що дають можливість підвищувати якість медичної освіти. 

Симуляційне навчання, на думку Н. Дужич, є частиною практичного навчання студентів, 

однією з найважливіших умов становлення і розвитку майбутніх медичних працівників 

[4, с. 188]. 

В інтегративному навчанні майбутніх лікарів-стоматологів симуляційне навчання є 

невід’ємною частиною освітнього процесу, без якого неможлива повноцінна професійна 

підготовка і становлення необхідних умінь, суми знань і формування набору компетенцій, 

що забезпечують готовність до роботи і формування майбутнього професіонала [9, с. 9].  

Дослідники [7] стверджують, що симуляційне навчання має цілу низку переваг на 

відміну від традиційної системи підготовки майбутніх медиків різних спеціальностей і 

кваліфікацій: 

‒ по-перше, викладач має змогу об’єктивно оцінювати виконання кожним студентом 

конкретних професійних дій, що формує в майбутніх лікарів-стоматологів почуття 

відповідальності, прагнення до професійного самовдосконалення;  

‒ по-друге, студенти мають змогу в безпечних умовах аудиторної роботи чи в 

навчальному симуляційному центрі проводити необхідні маніпуляції, не відчуваючи страху 

перед можливою помилкою, оскільки працюють не з живим пацієнтом, а з манекеном; 

‒ по-третє, організація систематичного симуляційного навчання студентів закладів 

медичної освіти має праксеологічне спрямування, оскільки сприяє опануванню правильними 

професійними вміннями і навичками «без ризику для пацієнтів і незалежно від роботи 

клінік…, а необмежена кількість повторів для відпрацювання навичок та ліквідації помилок 

дає змогу повторювати відповідну навичку до автоматизму» [7, с. 68], що сприяє підготовці 

компетентного лікаря-стоматолога. 

Прогресивним методом у підготовці майбутніх лікарів науковці вважають симуляційні 

тренінги в командній роботі студентів і працюючих фахівців. Дослідники аргументують 

доцільність використання симуляційних тренінгових занять для формування у студентів 

навичок координації професійних дій у колективах у галузі охорони здоров’я, передусім 

навчання з управління кризовими ресурсами, використовуючи моделювання певних 

процесів, що забезпечує реалістичність та інтерактивність. 

Професійна підготовка майбутніх лікарів-стоматологів повинна спрямовуватися, перш за 

все, на їхнє професійне становлення, вдосконалення практичної підготовки, тобто 

формування професійної компетентності, що дозволить виконувати фахові обов’язки на 

високому професійному рівні, прищеплювати фахівцям навички безперервного професійного 

самовдосконалення, формувати особистісні якості та ціннісні орієнтації. Саме тому 

актуалізується проблема інноватизації й оптимізації підготовки майбутніх лікарів-

стоматологів засобами симуляційного навчання.  
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РOЛЬ ТВOРЧOЇ ГРИ В КOРEКЦІЙНІЙ РOБOТІ З ДІТЬМИ 
 

Дана стаття розкриває роль творчої гри в кoрeкційній рoбoті з дітьми, доводить 

важливість цієї діяльності для  дітей. Також у статті розглянуто функції та види ігор, 

наведено деякі погляди вчених на ігри. 

Ключові слова: гра, дитина, центри активності, розвиток, виховання, корекція, функції 

ігор, види ігор.   

 

Робота з дітьми відіграє величезну роль у формуванні особистості та принципів дитини, 

які визначатимуть її дії у майбутньому житті. Однак у ранньому віці на дитину досить 

складно вплинути та змінити її психологічну структуру у потрібному напрямку. 

Найпростіший і ефективний спосіб впливу на дитину –  це грати з нею, адже у дитини 

дошкільного віку гра є провідною діяльністю. Тому для правильного розвитку дитини 

спочатку важливо все перетворювати на '' маленьку '' гру. Гра може легко привернути увагу 

дитини та виховати у неї певні якості. Ця тема завжди була і буде актуальною, оскільки 

створення нашої особистості починається з раннього дитинства, а без знань про те, як ігри 

впливають на дитину, буде важко здійснювати процес виховання та формування необхідних 

здібностей. Ігри з'явилися ще задовго до моменту вивчення аспектів людини, що і робить 

тему гри та її вплив на дітей постійно актуальною. Мета нашої статті – розглянути, як ігри 

впливають на психіку дитини та виявляють себе у майбутньому фундаменті особистості. 

Зародження про сутність дитячої гри у понятті вітчизняної психології зводяться до 

наступного: 

• Гра займає важливе місце серед інших освітніх напрямків та є провідною діяльністю у 

дошкільному віці. Саме під час гри формуються основні психічні зв’язки, характерні для 

даного віку; 

• Гра є суспільно-історичною за походженням, вмістом та структурою діяльності; 

• Розвиток гри відбувається не спонтанно, а залежить від умов виховання дитини.  

Проблема навчання грі - це формування її як повного виду діяльності, згодом дитина 

втрачає до неї інтерес. 

В результаті психологічних досліджень практична педагогіка виявилася орієнтованою на 

формування власної ігрової діяльності у ранньому віці. Проте стосовно дітей дошкільного 
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віку педагогічне керівництво грою зводилося переважно до збагачення конкретного змісту 

гри, до організації навчання. 

Проблему гри досліджували такі видатні медики, вчені, психологи, педагоги, як: 

Ф. Шіллер, Г. Спенсер, Д. Б. Ельконін, В. С. Мухін, Л. С. Виготський, З. Фрейд. 

Ф. Шіллер (1759-1805) поставив під сумнів Традиційний погляд на ігри дітей, як на 

марне проведення часу 

Філософія Г. Спенсера (1820-1903) звернена і до проблем виховання. Його головну мету 

він виводить із ідеї про людське призначення, суть якого «жити повним життям». Отже, 

потрібно підготувати дитину до виконання різних видів діяльності, що охоплюють все життя 

людини. Одні з них відносяться до індивідуального життя, інші – до сімейного, треті – до 

соціального. За ступенем корисності п'ять видів діяльності розподіляють так:  

 необхідні для самозбереження; 

 що допомагають у життєвих потребах; 

 які виховують та дисциплінують дітей; 

 що стосуються суспільних та політичних відносин; 

 що відносяться до вільної частини життя, забезпечують задоволення смаку та 

почуттів. 

Гру недаремно називають королевою дитинства. Визначний учений Еге Берн говорив, 

що виховання дитини, у процесі якого застосовують гру, він розглядає як навчання, тому є 

важливим вибір гри. Під час гри дитина розвивається як особистість. У неї формуються ті 

сторони психіки, від яких потім залежатиме успішність її соціальної діяльності. У грі 

створюється основа нової діяльності – навчальної. В іграх можна змоделювати різноманітні 

життєві ситуації, які можуть багато чому навчити дитину. Гра ‒ це дуже складний процес, 

завдяки якому розвиваються такі функції як: 

 Навчальна функція ‒ формування загальних навчальних умінь та навичок, а також 

розвиток пам'яті, мислення та інших. Це можливо з використанням навчальних ігор; 

 Розважальна функція – створення затишної атмосфери на заняттях, перетворення 

спілкування дорослого з дитиною із нудного заняття на захоплюючий процес; 

 Комунікативна функція – поєднання дітей та дорослих, встановлення ефективних 

контактів, формування навичок спілкування. Ця функція виконується за допомогою 

комунікативних ігор; 

 Психотехнічна функція – формування навичок підготовки свого психічного стану до 

більш успішної діяльності; 

 Функція самовираження – прагнення дитини реалізувати у грі власні творчі здібності, 

повніше виявити свій потенціал; 

 Компетентна функція ‒ створення умов задоволення особистісних устремлінь, які 

неможливі у житті. 

Всі дитячі ігри можна розділити на 4 види: 

 Двигуни (спортивні, рухливі, інтелектуальні, дидактичні ігри); 

 Соціальні ігри (творчі, сюжетно-рольові, драматичні, ділові); 

 Комплексні ігри (колективно-творчі, хороводні та орнаментальні ігри); 

 Інтелектуально-творчі ігри (предметні ігри, змагальні ігри, сюжетно-інтелектуальні, 

дидактичні ігри). 

У дитячому садку створюються різні центри активності для різноманітних ігор. Усі 

центри активності створюються з урахуванням інтеграції створених областей. У фізичному 

напрямі розвитку дітей є район рухової активності. У зоні рухової активності діти 

займаються рухомою ігровою діяльністю. В ігровій формі проводиться ранкова і 

підбадьорлива гімнастика, різні фізхвилинки та рухливі ігри. За допомогою дидактичних ігор 

діти знайомляться з видами спорту, безпекою та збереженням здоров'я. Для соціально-

особистісного спрямування створюється центр сюжетно-рольових ігор, центр праці. 

Інтеграція цих галузей сприяє пізнанню навколишнього світу та успішної соціалізації в 
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ньому через гру. У центрі музично-театральної діяльності підібрані дидактичні ігри, які 

допомагають ознайомитися з музичними інструментами, з різними звуками. Вихователь 

разом із дітьми обговорюють різні види театру (настільний, пальчиковий, театр картинок, 

Бібабо). У пізнавально-мовленнєвому напрямку розвитку дитини створено центр 

мовленнєвого розвитку «Ми пізнаємо світ». У центрі зібрано ігри, які розвивають дрібну 

моторику та уяву, допомагають пізнати навколишній світ. 

Отже, на підставі проведених досліджень ми переконалися, як важливо проводити 

правильні ігри з дітьми для їхнього загального розвитку. Також ми дізналися про різні види 

ігор та побачили, яку користь вони приносять. Часто наше майбутнє залежить від тих ігор, в 

які ми грали в дитинстві. А для кращого впливу ігор на розвиток здібностей існують центри 

дитячої активності. 
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СТАТИСТИКА НАРОДЖУВАНОСТІ ДІТЕЙ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ  

ТА ПРИЧИНИ ВРОДЖЕНИХ ПОРУШЕНЬ РОЗВИТКУ 

 

Дана стаття розкриває поняття «інвалідність», надає статистику народжуваності 

дітей з вадами розвитку в Україні. Також у ній розглянуто причини вроджених порушень 

розвитку. 

Ключові слова: діти, розвиток, порушення, вади, дефекти, інвалідність. 

 

Що ж таке інвалідність? Інвалідність – це обмеженість конкретної особи, що виникає з 

дефекту, який є перешкодою, або втратою можливості виконувати деякі дії, які вважають для 

цієї особи нормальними залежно від вікових, статевих, соціальних факторів. Головними 

порушеннями є будь-які втрати психічних, фізіологічних чи анатомічних функцій організму 

або часткові відхилення. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що кількість інвалідів в Україні щороку зростає. 

Проблеми соціального становища, проблеми пов’язані з екологією, проблеми 

міжособистісних відносин та тривалі військові дії на сході України сприяють швидкому 

зростанню дитячої інвалідності. Вони вказують на необхідність негайного пошуку рішень 

медичного та соціального характеру, а головне, на зовсім новому рівні. Треба зазначити, що 

дитяча інвалідність є однією з найгостріших проблем як в педіатрії, так і в соціальній 

програмі суспільства. 

Почнемо з того, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, люди з 

обмеженими можливостями становлять 10 % від усього населення Землі, з них 120 млн – це 

діти. До речі, у всьому світі є помітною тенденція швидкого зростання кількості дітей-

інвалідів. Україна в цій ситуації не є винятком. На думку вчених, різке погіршення 
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соціально-економічного становища, що, як правило, мали негативний вплив на здоров`я 

населення, наслідки Чорнобильської катастрофи… ‒ все це спричинило збільшення кількості 

інвалідів в Україні. 

За офіційними даними МОЗ: у 2016 році народилось 379 тисяч дітей, але з них 22 тисячі 

народжені передчасно. 60 тисяч дітей мають вроджені хвороби, з яких вже 9 тисяч ‒ з 

вродженими вадами розвитку й генетичними відхиленнями. Як факт, вони потраплять до 

групи дітей, які борються з інвалідністю, яка щороку становить до 18 тисяч. На жаль, на  

сьогодні зареєстровано 216 тисяч дітей з вродженими вадами розвитку. Іншими словами, 

кожна 11-та дитина віком до 18 років. Протягом 5 років значно збільшилась поширеність 

захворювань з хронічним перебігом, які є наслідком формування інвалідності дитини. 

Точніше: хвороби нервової системи ‒ на 9%, новоутворень ‒ 13%, генетичних та вроджених 

вад розвитку дитини ‒ на 17%. За статистикою вже протягом декількох років щорічно 

вперше набувають інвалідність 16-18 тисячі дітей. 

На 2010-2020 рр. головними причинами дитячої інвалідності є:  

‒ Перше місце ‒ вроджені вади розвитку. Деформації та генетичні аномалії (28,3 - 

30,95%),  

‒ Друге – захворювання нервової системи (18,44 -17,14%),  

‒ Третє ‒ розлади психіки та поведінки (14,37 - 13,91%), 

‒ Четверте ‒ ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин (7,4 

і 9,0%),  

‒ П’яте ‒ хвороби вуха (6,8 %). 

В цілому 2% від загальної кількості дітей віком до 18 років ‒ діти з вадами. Станом на 

січень 2016 року в Україні зареєстровано 153 547 дітей-інвалідів. 

Що ж таке вроджені вади розвитку (ВВР)? Це стійкі порушення функцій, які 

утворюються внутрішньоутробно внаслідок порушень розвитку плода. Не рідко після 

народження дитини наслідком є порушення формування органів. Це найчастіше призводить 

до фізичної чи психічної інвалідності. Негативні зовнішні умови впливають на плід та 

призводять до вроджених вад (екзогенні фактори) та ендогенні чинники (спадкові патології, 

вік батьків…). 

Результатом мутацій хромосом та генів є спадково обумовлені ВВР(30%). Залежно від 

рівня, на якому з’явилися мутації, їх підрозділяють на 3 типи: 

 генні (молекулярні видозміни гена), (20% усіх вад) Як приклад, розщелення губи; 

 хромосомні (порушення будови хромосом) Як приклад, синдром Дауна, який несе за 

собою комплекс багатьох вроджених вад розвитку дитини. Рідше зустрічаються вади, які 

мають структурні зміни хромосом; 

 геномні (зменшення або збільшення кількості хромосом). Подовжене дозрівання 

сперматозоїдів та яйцеклітин може призвести до часткового або повного нерозходження 

хромосом, яке є наслідком геномних  змін. 

Однією з найпопулярніших причин вроджених порушень є вік батьків. Науковцями 

доведено, що при зачатті дитини жінкою після 35 років і чоловіком після 40 років досить 

сильно підвищується ризик народження дитини з вадами, аномаліями , мутаціями. 

Вроджені вади розвитку, обумовлені факторами навколишньго середовища, виникають 

значно рідше, ніж спадкові. Тератогенні чинники ‒ несприятливі умови зовнішнього 

середовища, які погано впливають на розвиток плоду. Зазвичай це 10%. 

Перейдемо до екзогенних факторів. Вони є досить різними, тому їх поділяють на групи. 

1.Фізичні фактори: 

 радіаційні (випромінювання призводить до порушень нервової системи дитини); 

 температурні; 

 механічні (це травми, отриманні під час вагітності; амніотичні зрощення, що є 

наслідком перетяжки кінцівок плода; маловоддя може викликати відхилення у розвитку 

кінцівок; велика міома матки може призвести до ненормального розвитку дитини). 

https://vue.gov.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
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2. Органічні та неорганічні хімічні сполуки: 

 промислові відходи, важкі метали (ртуть та інші); 

 сільськогосподарські хімікати та добрива(інсектициди, мінеральні добрива, 

пестициди); 

 продукти нафтопереробки; 

 професійні хімічні отрути, пов'язані з виробництвом; 

 деякі дії ліків (протисудомні, протипухлинні засоби, антибіотики); 

 алкоголь, тютюн, наркотики  (куріння матері призводить до відставання фізичного 

розвитку дитини); 

 порушення обміну речовин у вагітних жінок (цукровий діабет, не достатня кількість 

незамінних вітамінів, мінералів). 

3. Біологічні фактори: 

 вірусні хвороби; 

 протозойні інвазії; 

 ізоімунізація. 

Отже, треба зазначити, що стан народжуваності дітей з вадами розвитку в Україні з 

кожним роком погіршується. Зі зміною навколишнього середовища, на жаль, змінюється і 

статистика не на краще. Ми повинні діяти, щоб поліпшити ситуацію. Наприклад, змінити 

спосіб життя, погляди на майбутнє, проводити масову профілактику, яка передбачає 

комплексні заходи, які будуть направлені на захист організму від мутагенних та 

тератогенних факторів та охорону навколишнього середовища.   
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РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ 

З РАННІМ ДИТЯЧИМ АУТИЗМОМ (РДА) 

 

Стаття присвячена проблемам раннього дитячого аутизму. Розглядаються різні 

аспекти підготовки фахівців, які працюють з дітьми з аутизмом та наведено приклади 

робіт. 

Ключові слова: ранній аутизм, мовлення, діти, розвиток, порушення, вади, «діти з 

особливостями розвитку».  

 

В Україні проблема аутизму набуває все більшої актуальності для сучасної педагогічної 

науки і практики. При ранньому дитячому аутизмі, окрім основних специфічних 

особливостей розвитку, порушується можливість користуватися мовленням. 

https://vue.gov.ua/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://vue.gov.ua/%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8
https://vue.gov.ua/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96
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Серед усіх функціональних відхилень у стані здоров’я людини за соціальними 

наслідками розумова відсталість є найбільш поширеним і важким дефектом розвитку 

людини [1, с. 110]. 

Актуальність теми. Сучaсний етап практики корекційної педагогіки та психології 

характеризується посиленою увaгою до вивчення особливостей психічного рoзвитку 

аномальних дітей, і їх можливостей, виявлення особливостей формування пізнaвальних, 

психічних функцій, комунікативної поведінки, розвитку емоційно-вольової сфери, що має 

велике наукове значення. 

Дану тему досліджували такі вчені: Ейген Блейлер, Ганс Асперґер, Лео Каннер, 

Я. Бікшаєва, Я. Возніца, К. Дубовик, та ін. Проблему також досліджували зарубіжні вчені, 

таки як: С. Барон-Коуен, Р. Грегорі, М. Деван, та ін. 

Зауважимо, що одним з найпоширеніших типів розладів психологічного розвитку у дітей 

є ранній аутизм. Для нього характерні порушення мовного розвитку, нездатність налагодити 

соціальну взаємодію. Однією з головних ознак дитячого аутизму є порушення розвитку, що 

забезпечує успішну адаптацію дітей з аутизмом. Очікувана нестача дітей з РДА в основному 

проявляється в порушенні розуміння зміненою речі, що призводить до різкої затримки 

нового розвитку, а також до чергового та соціального відхилення. Уперше терміном 

«аутистичний» почав користуватися Єйген (Ойген) Блейлер у 1908 році для опису втечі від 

соціального життя, яка спостерігалась у дорослих, хворих на шизофренію. Цю самостійну 

проблему вперше описав доктор Лео Каннер у 1943 році у своїй ранній праці «Аутистичні 

порушення емоційного контакту». Нині деякі фахівці вважають, що аутизм – це не хвороба, а 

симптоматика, яку назвали одним словом. 

Природа цього явища понині не вивчена, як із явищем боротись теж ніхто не знає. 

Аутизмом зараз називають усе, чому ще не знайшлось пояснення. Хоч у дітей, хворих на 

аутизм, перевіряють усе, – нічого не знаходять; проте, проблема, зі своєрідною чіткою 

симптоматикою, існує як така [2, с. 104]. Аутизм (розлади аутистичного спектру (РАС) – це 

розлад, який впливає на розвиток мозку і характеризується вродженим та всебічним 

дефіцитом соціальної взаємодії. Його неможливо вилікувати, проте з часом можна 

скоригувати і адаптувати людину до соціального життя. 

Логопеди в процесі своєї роботи часто зустрічаються з дітьми, які не використовують 

активну мову як засіб спілкування. Мовчазні (німі) діти можуть мати нормальний слух або 

виражену глухоту, органи мовлення можуть бути серйозно пошкоджені або не мати видимих 

патологій. Рівень інтелектуального розвитку при аутизмі може бути найрізноманітнішим: від 

глибокої розумової відсталості до обдарованості в окремих галузях знань та мистецтва; 

відзначаються відхилення у розвитку моторики, уваги, сприйняття, емоційної та інших сфер 

психіки. У кожному випадку причину патологічного розвитку мови визначає лікар, виходячи 

як з його професійного досвіду, так і з результатів об’єктивного обстеження дитини. Якщо 

обстеження не виявляє органічних порушень мови та слуху, і немає видимих передумов для 

грубого недорозвитку психічних процесів, але у дитини є виражені особливості емоційно-

вольової сфери, йому може бути поставлений діагноз аутизм раннього віку (РДА). Діти з 

РАС часто інтровертні і, здається, живуть у приватному світі, де вони мають обмежену 

здатність спілкуватися та успішно взаємодіяти з іншими. Діти з РАС можуть мати труднощі 

в розвитку мовних навичок і розуміння того, що говорять інші. У них також часто виникають 

труднощі при невербальному спілкуванні, наприклад, за допомогою жестів руками, зорового 

контакту та міміки. Основні симптоми уповільненого та зміненого розвитку мови різні, 

залежно від варіанту, групи раннього дитячого аутизму. Так, у найбільш глибоко аутичних 

дітей (1-а група РДА, за О. С. Нікольською) ми спостерігаємо майже повну відсутність 

зовнішньої мови. Однак рідкісні слова або короткі фрази, вимовлені дитиною на висоті 

афекту значної для нього ситуації, говорять про те, що вона розуміє мову, принаймні 

частково. Інший варіант синдрому (2-а група РДА) характеризується ехолалією, (ехолалія ‒ 

повторення однакових або схожих звукових сполучень незалежно від мовних нормативів. 

Також неконтрольоване автоматичне повторення слів, почутих у чужій мові), також є 
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невеликий набір стереотипних коротких фраз, або отриманих дитиною в якійсь афективній 

ситуації ("Лампа впала! Лампа вибухнула!") повторював один хлопчик завжди, коли 

хвилювався, тому що перед його очима спалахнула яскрава лампа і розбилася), або це цитати 

з улюблених книжок, за допомогою яких дитина може прокоментувати реальну 

ситуацію(«Що може зробити бідний зайчик?»‒ кожного разу інший хлопчик, який опинився 

у важкій ситуації, каже, згадуючи «Заячу хатинку»). Такі діти мають стереотипні прохання 

та звертання, де дієслово вживається в інфінітиві («Чай пити», «Дай ковбаси»), і вони 

говорять про себе у 2-й чи 3-й особі («Мишка піде гуляти»). Але часто така дитина вважає за 

краще звертатися і просити не з промовою, а з криком, або просто привести дорослого в 

потрібне місце і тицьнути рукою в потрібний предмет. 

У мовленні цих дітей немає розгорнутих фраз (крім цитат), немає перекладу, навіть 

короткого. Другий варіант РДА повністю відрізняється від попередньої тим, що дитина з 

цією формою синдрому має детальну літературну промову, але майже не здатна до діалогу, 

не чує співрозмовника, одержимо цитуючи сторіноки улюблених книг або розмірковуючи на 

улюблені теми (3 група), РДА. Для цього характерні порушення вимови: тому, якщо мова 

дитини 2-ї групи чітка, сконцентрована, з жорсткою, напруженою інтонацією, то дитина 3-ї 

групи часто говорить розмито, поспішно, невиразно, іноді замінюючи деякі звуки; своєрідна 

інтонація може не відповідати змісту зазначеного тексту. 

Найбільш сприятливому випадку легкого аутизму (4-а група РДА) ми зустрічаємось із 

тихою, невиразною мовою і знову стикаємося з ехолалією, іноді із затримкою. Така дитина 

просить і звертається, як правило, з промовою, але передача йому важка. Ми часто бачимо 

його миттєву живу реакцію на складний казковий образ, який емоційно вплинув на його 

становище. При всій різниці прояви мовних порушень у дітей з різними варіантами 

синдрому відзначається недостатність розуміння, недостатність осмислення мови, пов'язана з 

порушенням комунікації. Тому загальною для всіх груп і необхідною частиною роботи з 

розвитку мовлення у дитини з аутизмом є робота з розвитку розуміння мови. Прагнення 

уникати спілкування, особливо з використанням мови, негативно позначається на 

перспективах мовного розвитку дітей даної категорії. 

Мовні розлади найбільш чітко видно після 3 років. Деякі хворі залишаються німими все 

життя, але і в тих випадках, коли мова розвивається, в багатьох аспектах вона залишається 

аномальною. На відміну від здорових дітей, існує тенденція повторювати одні й ті ж фрази 

замість побудови оригінальних висловлювань. Типові відстрочені або безпосередні ехолалії. 

Виражені стереотипи і схильності до ехолалії призводять до специфічних граматичних 

явищ. Особисті місця повторюються так само, як і на слух, тривалий час немає відповідей 

«так» чи «ні». Усі діти починають розвивати мову з дня народження. Це відбувається через 

стосунки та гру з іншими людьми. Розуміння мови також обмежене у дітей з аутизмом. У 

віці близько 1 року, коли здорові діти люблять слухати, як з ними розмовляють, аутичні діти 

звертають увагу не на мову, а на шум навколо них. Протягом тривалого часу дитина не може 

слідувати простим інструкціям, не відгукується на своє ім'я. У той же час деякі діти з 

аутизмом демонструють ранній і швидкий розвиток мови. Вони із задоволенням слухають, 

коли їм читають, майже дослівно запам’ятовують довгі фрагменти тексту, їх мова справляє 

враження недитячою завдяки використанню великої кількості виразів, властивих мові 

дорослих. Однак можливості вести продуктивний діалог залишаються обмеженими. 

Розуміння мови значною мірою складне через труднощі розуміння переносного значення, 

підтексту, метафор. Такі особливості мовного розвитку більшою мірою характерно для дітей 

з синдромом Аспергера. 

Дитина з аутизмом уникає спілкування, погіршуючи можливості свого мовного 

розвитку. Його мова автономна, недостатньо пов'язана з ситуацією і оточенням. Ізоляція 

такої дитини від світу, нездатність усвідомити себе в ньому, очевидно, позначаються на 

становленні його самосвідомості. Наслідком цього є пізня поява в мові займенника «Я» та 

інших особистих займенників в першій особі. Корекція мовних порушень є однією 

найважливіших складових комплексної корекційної роботи при аутизмі в цілому. При 
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надходженні такої дитини в школі, перш за все, визначається рівень мовного розвитку, його 

словниковий запас, розвиток імітаційної, та експресивної мови. 

Виявляється розуміння слів, фраз повсякденного характеру, інструкцій, доручень, 

здатність до називання предметів. 

Отже, корекційна робота, спрямована на формування правильної звуковимови, 

починається з називання звуків через імітацію за допомогою рухів (фонематичної ритміки), 

об'єднання їх в склади, слова і співуче вимова. Навчання новому слову обов'язково 

супроводжується показом об'єкта вивчення, дається в руки дитині, багаторазовим 

повторенням його назви. При початковій мовної активності жести поєднують з промовою. 

[3, с. 34] Дуже важливі в роботі з аутичними дітьми твердість, наполегливість і вимогливість. 

Звичайно, це дуже клопітно, і для батьків, так і для спеціалістів, але важливо пам'ятати: щоб 

отримати від дитини правильне підведення підсумків, цілеспрямованої діяльності, ми 

формуємо відповідний стереотип і йому буде легше взаємодіяти, вивчати світ, дізнайся і 

вчитися. Звичайно, діти-аутисти – це та група, в роботі з якої складається думка, що всі 

заняття з ними бездумні, що вся робота кудись йде в небуття, але лише щоденна, кропітка 

праця може дати результат. 

Кожна усмішка цієї дитини, кожне нове, сказане їм слово, а якщо вдасться, то маленька 

пропозиція ‒ це маленький крок до спільної перемоги. Тільки щоденна корекційна робота 

дозволить цій дитині зробити крок до рівня розвитку своїх однолітків. [4, с. 11] 
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ЯК ПОШТОВХ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ 
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У статті розглядаються основні види та форми організації самостійної роботи під час 

дистанційного навчання у коледжах. 

Ключові слова: організація, самостійна робота, форми, дистанційне навчання. 
 

The article considers the main types and forms of organization of independent work during 

distance learning in colleges. 

Key words: organization, independent work, forms, distance learning. 

 

Самостійна робота – це невід’ємна частина освітнього процесу. Вона сприяє 

поглибленню й розширенню теоретичних знань, розвитку практичних вмінь та навичок, 

посиленню інтересу до пізнавальної діяльності, формуванню особистості спеціаліста 

здатного до самовдосконалення та самоосвіти. 
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Самостійна робота передбачає наступну схему взаємовідносин між викладачем та 

студентами (рис.1) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема взаємодії між викладачем та студентом  

під час самостійної роботи 

 

Викладач, який виконує роль куратора, наставника, консультанта видає різнопланові 

завдання студентам, які, в свою чергу, при самостійному опрацюванні цих завдань, так 

сказати, займаючись самоосвітою, отримують необхідні теоретичні знання, розвивають 

практичні навички та вміння. 

Проаналізувавши види самостійної роботи, які задають викладачі Маріупольського 

будівельного фахового коледжу, можна умовно виділити дві основні форми: 

‒ проста (написання конспекту, розгорнута відповідь на питання, розв’язування типових 

задач, виконання практичних робіт); 

‒ ускладнена (підготовка реферату, створення презентації, виконання курсового та 

дипломного проєктів). 

Але дистанційне навчання змусило всіх підлаштуватися до сучасних реалій та опанувати 

сучасні інформаційні технології, що істотно змінило формат самостійної роботи (рис.2). 

Можна сказати, що викладачі коледжу в цей час також почали займатися самоосвітою та 

самовдосконаленням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Сучасні інформаційні технології, які використовуються під час дистанційного 

навчання у Маріупольському будівельному фаховому коледжі 

 

Дистанційне навчання ‒ це форма навчання з використанням комп’ютерних і 

телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та 

студентів на різних етапах навчання i самостійну роботу з матеріалами інформаційної 

мережі. 
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Викладачі МБФК використовують для дистанційного навчання широке коло технологій, 

а саме навчилися працювати в Google Classroom ‒ унікальному додатку Google, який 

розроблений саме для освітніх потреб. Google Classroom дозволяє поєднувати процеси 

вивчення, закріплення та засвоєння навчального матеріалу, які під час офлайн навчання 

часто бувають відокремлені один від одного. За допомогою Google Forms, Online Test Pad та 

освітнього порталу «На Урок» викладачі навчилися створювати різноманітні тести та 

завдання для екзаменаційних робіт. Google пошта та Viber дозволяє завжди бути на зв’язку зі 

студентами та відповісти на їхні питання під час дистанційного навчання. Зробити заняття 

більш цікавим та наочним стало можливо завдяки відео з YouTube, особливо при вивченні 

фахових дисциплін, що не завжди забезпечені відповідними підручниками. Google Meet та 

Zoom конференції допомагають проводити заняття в онлайн-форматі. Завдяки можливості 

ділитися трансляцією екрану будь-який учасник може надати свою інформацію на екрані, що 

дозволяє підтримувати зворотній зв’язок зі студентами.  

Всі ці технології сприяли зміні формату самостійної роботи. Стало можливим в одному 

занятті поєднати різнопланові завдання щодо самостійного опрацювання матеріалу за темою 

(рис.3).  

 

Рис. 3. Приклади різнопланових завдань щодо самостійного опрацювання 

теоретичного матеріалу 

 

Сучасному студенту легше запам’ятати інформацію, яка представлена у вигляді 

презентації або відео, ніж прочитати наданий викладачем конспект лекцій. Після 

опрацювання матеріалу, виконавши самостійно завдання (заповнити таблицю чи скласти 

опорний конспект) та пройшовши тест для перевірки набутих знань, можна з впевненістю 

сказати, що тема вивчена. 

При дистанційному навчанні багато викладачів коледжу у своїй роботі стали 

використовувати віртуальні екскурсії, моделювати практичні ситуації, на основі яких 

студенти самостійно опрацьовують та закріплюють вивчений матеріал. 

Окрім того, що при дистанційному навчанні можна використовувати вже існуючі відео з 

You Tube , викладачі мають можливість створити свій You Tube канал, завдяки якому 

ділитися своїми знаннями з широким колом студентів. Створені відеолекції можна 

використовувати не один рік, як при дистанційному навчанні так і офлайн, для студентів, які 

пропустили вивчення даного матеріалу. 

Дуже корисним для студентів є відео з You Tube при виконані найважливішої форми 

самостійної роботи ‒ курсового або дипломного проєктів. Не зовсім зручно пояснювати 

основні питання з проєктування за допомогою Viber або презентації у Google Classroom, 

особливо коли студенти виконують свій перший курсовий проєкт. Тому викладачі МБФК, 

зайнявшись самоосвітою, створили свої You Tube- канали для проведення консультацій 

(рис.4). 
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Рис. 4. You Tube- канал викладача МБФК для проведення консультацій  

з курсового проєктування 

 

Дистанційне навчання створило деякі обмеження, але надало і нові можливості, як 

студентам так і викладачам. Воно відкриває студентам доступ до нетрадиційних джерел 

інформації та різноманітних форм її засвоєння, підвищує ефективність самостійної роботи, а 

викладачам дозволяє реалізовувати принципово нові форми і методи навчання. 

Система дистанційної освіти, яка розроблена викладачами Маріупольського 

будівельного фахового коледжу, може забезпечити якісну освіту, що відповідає вимогам 

сучасного суспільства сьогодні. 
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КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА, ЇЇ ЗАВДАННЯ ТА ГАЛУЗІ 
 

У статті розкривається поняття «корекційна педагогіка», визначається її завдання та 

доводиться важливість розвитку цієї науки у сучасному світі. Також у статті розглянуто 

галузі корекційної педагогіки та наведено короткі відомості про них.  

Ключові слова: корекційна педагогіка, «діти з особливостями розвитку», 

психофізіологічні відхилення, дефекти, корекція, компенсація, соціалізація. 

 

Актуальність теми зумовлена тим, що з кожним роком збільшується кількість 

народжених дітей з порушеннями психофізичного розвитку та дітей з набутими 

порушеннями і перед корекційною педагогікою стоїть дуже важливе завдання ‒ допомогти 

таким особам відчувати себе нормальними здоровими людьми, бути успішними у соціумі та 

незалежними від інших.  
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Метою дослідження є довести актуальність та важливість корекційної педагогіки; 

визначити завдання корекційної педагогіки; дослідити галузі корекційної педагогіки.  

Останнім часом в нашій країні суспільство помітило величезний соціальний прошарок 

осіб, які мають виражені порушення в стані здоров’я. На початку 20 ст., за оцінками ВООЗ, 

10% населення земної кулі є «недієздатними» особами, з яких 100 млн  – діти з обмеженими 

можливостями. В Україні на сьогоднішній день – 2,5 млн осіб з обмеженими можливостями, 

з яких 1,2 млн – інваліди 1-ої та 2-ої груп, з них 120 тис. інвалідів дитинства. [1, с. 7] 

Процеси гуманізації у сучасному світі призвели до перегляду загальнолюдських 

цінностей та зміни ставлення до дітей з порушеннями розвитку. Якщо в минулому столітті 

таких осіб називали «діти з дефектами», то в наш час – «діти з особливостями розвитку».  

Першочерговим завданням соціальної політики держави є забезпечення нормальних 

умов життєдіяльності та повноцінної адаптації таких дітей у соціумі, що й передбачено 

урядовою програмою «Діти України», «Національною доктриною розвитку освіти України в 

21 ст.» [1, с. 7] 

Проблеми виховання і навчання дітей з психофізичними порушеннями досліджували 

такі видатні медики, вчені, психологи, педагоги, як: Г. І. Россолімо, В. П. Кащенко, 

Є. К. Грачова, А. Ф. Лазурський тощо. 

Величезний внесок у розвиток корекційної педагогіки зробив психолог-експериментатор 

Л. С. Виготський. Він розробив теорію складної структури аномального розвитку дитини з 

дефектом. Складність структури аномального розвитку полягає в наявності первинного 

дефекту, викликаного біологічним чинником, та вторинних порушень, які виникають під 

впливом первинного дефекту в процесі подальшого соціального розвитку. [1, с. 64] Також 

Л. С. Виготський сформулював культурно-історичну концепцію вищих психічних функцій та 

зробив багато інших праць, які мали дуже важливе значення для подальшого дослідження 

проблем навчання і виховання дітей з порушеннями у розвитку.  

Науковці і зараз намагаються знайти ефективні шляхи для створення оптимальних умов 

навчання і виховання «дітей з особливостями розвитку», удосконалюють методи підвищення 

роботи збережених аналізаторів і функцій для компенсації відсутніх чи порушених. 

Наприклад, якщо людина не може бачити, то можна максимально розвинути слух та дотик, 

що скомпенсує відсутність зору.  

Спеціальна (корекційна) педагогіка – це багатогалузева наука, що вивчає 

психофізіологічні особливості розвитку дітей з обмеженими можливостями та займається 

розробленням проблем їхнього виховання, навчання й корекції онтогенетичних недоліків 

(В. О. Липа). 

Основні завдання корекційної педагогіки: 

1) Діагностика порушень та відхилень у розвитку; 

2) Комплексне психолого-педагогічне та клініко-фізіологічне вивчення  

фізичних та психічних відхилень в онтогенезі; 

3) Вивчення структури дефекту при різних аномаліях та можливостей різнобічного 

розвитку особистості з фізичними та психічними дефектами;  

4) Розробка психолого-педагогічних класифікацій категорій дітей з різними 

відхиленнями у розвитку; пошук індивідуального та диференційованого підходу при 

навчанні, вихованні та корекції недоліків дітей; 

5) Створення різноманітних спеціальних закладів з оптимальними умовами для навчання 

й виховання дітей з порушеннями у розвитку; 

6) Обґрунтування навчальної програми для кожної окремої категорії дітей з різними 

відхиленнями у розвитку; 

7) Розробка спеціальної техніки для полегшення життя дітей з порушеннями у розвитку, 

для можливості подолання соціальної ізоляції та  успішного інтегрування «дітей з 

особливостями» у суспільство; 

8) Профілактика виникнення вроджених та набутих порушень розвитку у дітей; 
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9) Запровадження інклюзивного навчання, що є дуже важливим для соціалізації «дітей з 

особливостями». 

Корекційна педагогіка має спільний предмет із загальною педагогікою (виховання і 

розвиток особистості), проте є самостійною наукою з власною концепцією, з певними 

завданнями та об’єднує декілька самостійних галузей: 

1) Сурдопедагогіка – (від лат. surdus – глухий) – розділ спеціальної педагогіки про 

розвиток, виховання та навчання дітей і дорослих з вадами слуху. 

Завдання сурдопедагогіки обумовлюються поглядами суспільства на можливості 

розвитку глухих і слабочуючих дітей, розумінням необхідності надання їм педагогічної 

допомоги, а також на перспективи соціальної адаптації осіб з вадами слуху.[2] 

З людьми з порушеннями слуху можна спілкуватися за допомогою мови жестів. Також 

багато осіб з вадами слуху вміють читати по губах.  

 
Рис. 1. Жестова мова 

2) Тифлопедагогіка (від грец. Τυφλός ‒ сліпий і педагогіка) ‒ галузь педагогіки, що 

вивчає процеси навчання й виховання сліпих і слабозорих дітей та підготовки їх до трудової 

діяльності.  

Тифлопедагогіка є розділом загальної педагогіки. Вона базується на філософії, вченні 

І. М. Сеченова і І. П. Павлова про вищу нервову діяльність, принципах гуманістичного 

виховання та загальних дидактичних принципах навчання, з урахуванням своєрідності 

розвитку дітей і дорослих з порушенням зору. [3] 

У навчанні дітей з порушеннями зору дуже важливо, щоб педагог активно висловлював 

свої емоції, щоб учні відчували позитив та були налаштовані на спілкування, щоб змогли 

зацікавитися пізнанням навколишнього світу. 

Для того, щоб навчити сліпих та слабозорих дітей читати, використовується спеціальний 

шрифт – шрифт Брайля. 

Шрифт Брайля – це система письма, яка дозволяє незрячим і слабозрячим людям читати 

і писати за допомогою дотиків. Шрифт був винайдений Луїсом Брайлем (1809-1852), який 

сам втратив зір і став учителем незрячих людей. Він складається з рельєфних крапок, 

розташованих у ячейках, – усього до шести крапок, які розміщуються у дві колонки, по три 

крапки в кожній. Кожна ячейка представляє букву, цифру або розділовий знак. Для деяких 

слів або буквосполучень, що часто використовуються, є свої власні позначення.[4] 

Існує кілька версій шрифту Брайля, але в основному використовується 2-ий рівень, який 

складається з 26 стандартних літер алфавіту, скорочень і розділових знаків. Скорочення 

використовують для економії місця, адже сторінка з таким шрифтом не може вмістити 

стільки тексу, як сторінка із звичайним шрифтом. 

Шрифт Брайля пристосували для письма багатьма різними мовами, включаючи 

китайську. Також він використовується для нотного письма і у системі математичних 

позначень.[4] 

Розділові знаки шрифтом Брайля: 

 
Рис. 2. 

https://wikizero.com/uk/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://wikizero.com/uk/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://wikizero.com/uk/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://wikizero.com/uk/%D0%A1%D1%94%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wikizero.com/uk/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3) Логопедія ‒ це спеціальна педагогічна наука про сутність, механізми, симптоматику, 
перебіг, структуру вад усного і писемного мовлення в осіб різного віку з фонетико-
фонематичними й структурно-семантичними порушеннями мовленнєвої діяльності, їх 
попередження, виявлення та подолання засобами спеціально організованого навчання і 
виховання. Предметом логопедії є власне недоліки й порушення мовлення (функціонального 

або органічного характеру) та процес їх усунення за допомогою загальноприйнятих методик 
та спеціальними методами і прийомами. Професійна діяльність логопеда полягає у наданні 
логопедичної й медико-психолого-соціальної допомоги особам із порушеннями мовлення, 
що забезпечується комплексною системою корекційної роботи, зокрема системою занять по 
усуненню, перш за все, порушень усного мовлення та ін.[5] 

Дуже важливо допомогти дітям подолати вади мовлення. Це необхідно для гармонійного 
розвитку таких осіб та їхньої успішної соціалізації та інтеграції в суспільство.  

4) Олігофренопедагогіка ‒ це педагогічна наука про сутність та закономірності освіти, 
навчання і виховання дітей з вадами інтелекту, шляхи корекції порушень їхнього 
психофізичного розвитку. 

З огляду на це визначення предметом олігофренопедагогіки є освіта, навчання і 
виховання дітей з вадами інтелекту; зміст та методика корекційної роботи з цією категорією 
учнів.[6]  

Виділяють дошкільну олігофренопедагогіку, шкільну олігофренопедагогіку  

та виховання і навчання дітей з помірними та важкими ступенями відхилень 
в інтелектуальному розвитку. 
Розділами шкільної олігофренопедагогіки є: 
‒ загальні основи олігофренопедагогіки ‒ вивчає загальні закономірності освіти, 

навчання і виховання дітей з вадами інтелекту; 
‒ спеціальна дидактика ‒ висвітлює основоположні питання теорії навчання учнів з 

вадами інтелекту; 
‒ теорія корекційиого виховання ‒ висвітлює основоположні проблеми виховання учнів з 

вадами інтелекту; 
‒ школознавство ‒ вивчає питання організації та методики роботи педагогічного 

персоналу спеціальних шкіл. [6] 
Ми впевнені у тому, що дітей з порушеннями інтелектуального розвитку також можливо 

навчити та соціалізувати.  

5) Ортопедагогіка – вивчає питання виховання й навчання дітей з порушеннями опорно-
рухового апарату. [1, с. 18] 

Для людей з порушеннями опорно-рухового апарату науковці розробляють спеціальні 
технічні засоби, взуття, одяг для комфортного та незалежного від інших людей руху. 

Отже, ми змогли довести, що корекційна педагогіка є дуже важливою у сучасному світі 
для гармонійного розвитку, навчання та виховання «дітей з особливостями», для подолання 
або компенсації фізичних та психічних вад розвитку дітей та забезпечення соціалізації, 
адаптації та успішного життя таких осіб. Ми визначили основні завдання корекційної 
педагогіки; розглянули її галузі та побачили, що всі вони мають спільну мету – допомогти 
дітям з відхиленнями розвитку відчувати себе нормальними здоровими людьми серед інших 
здорових людей.  
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ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Проаналізовано систему профорієнтації старшокласників закладів загальної середньої 

освіти. Надано пропозиції по підвищенню ефективності профорієнтаційної роботи та 

запропоновано заходи по її вдосконаленню.   
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освіти.  

 

The system of career guidance for high school students of general secondary education 

institutions is analyzed. Suggestions for improving the efficiency of career guidance work and 

measures to improve it are provided. 

Key words: career guidance, teachers, high school students, general secondary education 

institutions. 

 

В сучасних умовах розвитку громадянського суспільства професійна орієнтація шкільної 

молоді слугує одним із головних напрямків державної політики зайнятості. Правильно 

обрана старшокласниками професія дозволяє їм в майбутньому зреалізувати свої 

індивідуальні здібності та спроєктовані життєві плани, сприяє результативному 

використанню особистісних професійних досягнень інтересам суспільства.  

Поставлені завдання спричинюють проведення вчителями закладів загальної середньої 

освіти багатопланової профорієнтаційної роботи серед учнів старшої школи. Підґрунтям 

багатоплановості є наукові дослідження, положення міжнародних актів, офіційні документи, 

що стосуються профорієнтаційної роботи, практичний профорієнтаційний досвід 

педагогічного колективу та ін. Важливо також удосконалити наукове і науково-методичне 

забезпечення профорієнтаційної роботи серед старшокласників та систему інформування про 

потреби ринку праці у фахівцях певних професій [1, с. 18–20].  

Системи ефективної профорієнтаційної підготовки уможливлює надання вчителями 

дієвих профорієнтаційних послуг на професійній основі [2]. Для вдосконалення системи 

профорієнтації необхідно: 

– створити належні умови для активізації роботи з професійної орієнтації для надання 

учням на належному рівні профорієнтаційних послуг, що тим самим передбачає 

диференціацію запропонованих профорієнтаційних заходів відповідно до різних видів 

професії;  

– вивчити нормативно-правові закони та інформаційно-методичні  вказівки щодо 

профорієнтації школярів для належного ресурсного забезпечення профорієнтаційної роботи;  

– залучити до управління системою профорієнтації старшокласників представників 

громадськості та роботодавців для подальшого успішного вибору професії; 

– оновити зміст, форми і методів профорієнтаційної роботи  з урахуванням специфіки 

професій; 

– створити систему управління якістю профорієнтаційних послуг, врахувавши 

закордонний досвід з вирішення проблем професійної орієнтації старшокласників; 

– розробити та вдосконалити нормативно-правову базу професійної орієнтації молоді;  

– постійно проводити прикладні наукові дослідження з питань професійної орієнтації 

молоді для удосконалення науково-методичного та освітнього забезпечення профорієнтації 

старшокласників [3, с. 50–51].   

Отже, результативне розв’язання окреслених завдань уможливлене за впровадження 

організаційної структури державної системи професійної орієнтації молоді, де важлива роль 
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відводиться  двом взаємодіючим складовим – державній та громадській. Унеобхіднено 

впровадження в освітній процес старшокласників теоретико-методологічних засад 

профорієнтації, також важливим залишається правове, кадрове, фінансове та інформаційне 

та ін. забезпечення. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ КАТЕГОРІЙ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ 

 

У статті подається класифікація категорій дітей з порушеннями розвитку. Наведено 

основні відомості про кожну категорію порушень розвитку.  

Ключові слова: класифікація категорій дітей, вади розвитку, порушення, дефекти, 

аномальний розвиток, діти з особливими освітніми потребами. 

 

Актуальність теми зумовлена тим, що з кожним днем кількість дітей з порушеннями 

розвитку зростає і наше головне завдання полягає в тому, щоб допомогти таким дітям 

адаптуватися в соціумі та зробити їх щасливими. 

Мета дослідження ‒ ознайомитися з класифікацією категорій дітей з порушеннями 

розвитку. 

Як стверджують деякі науковці, наявність того або іншого дефекту не обов’язково 

свідчить про аномальний розвиток, адже втрата одного із парних аналізаторів не завжди 

призводить до дефекту розвитку, оскільки в таких випадках зберігається можливість 

сприймати візуальні сигнали. Дефекти саме такого походження не впливають на сам процес 

взаємодії з оточенням і не заважають сприймати загальний навчальний матеріал. Але це 

впливає на самооцінку та самосприйняття. 

Так, діти з вадами в розвитку ‒ це діти з порушеннями психічного розвитку внаслідок 

дефекту, які потребують спеціального виховання і навчання, у яких спостерігаються 

відхилення у психічному або фізичному розвитку, викликані різними за характером та часом 

виникнення причинами. 

Більшість науковців, які займались вивченням проблем дітей з відхиленнями у розвитку, 

визначають серед них 7 категорій: 

1. Діти з порушеннями слуху. 

Встановлено, що приблизно у 10% людей є різноманітні порушення слуху. Серед причин 

порушення слуху виділяють такі: інфекційні захворювання, пологові травми, застосування 

деяких медикаментів, запальні процеси. Компенсацією порушення слуху може стати 

слуховий апарат. Існують такі методики виховання глухих та дітей зі зниженим слухом у 

звичайних умовах, які дають змогу розвинути мовленнєвий слух та мовленнєве спілкування, 

а також навчатися у звичайних закладах та отримувати освіту у вищих закладах. У школі 

важливо враховувати особливості дитини з порушенням слуху та стежити за тим, чи вона 

отримує інформацію у повному обсязі, тобто звукову інформацію необхідно дублювати 

зоровою. 
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2. Діти з порушеннями зору. 

Порушення зору має різний ступінь: тотальна сліпота, що дуже рідко зустрічається, коли 

людина не може розрізняти форму або колір, але вона може бачити світло; часткова сліпота; 

незначне зниження зору. За певною підготовкою, яку діти отримують ще в дошкільному 

закладі, вони досить самостійно і вільно орієнтуються та пересуваються. Існує багато засобів 

та технологій, що допомагають людям із порушенням зору бути більш самостійними: від 

просто годинника або диктофону, « що розмовляє» до міні-комп'ютера, що дає змогу 

орієнтуватися на місцевості. 

3. Діти з порушеннями інтелекту. 

Порушення інтелектуального розвитку – це ураження центральної нервової системи. 

Органічна недостатність мозку має досить непрогресивний характер, тому саме такі діти 

здатні до пізнавального розвитку, хоча і зі значними труднощами. Саме для таких дітей 

характерне порушення пізнавальної діяльності, що виявляється в обмеженні мовлення, 

пам'яті, сприймання, уваги, а також відтворення вивченого та сприйнятого. Ці діти мають 

деякі обмеження здібностей таких, як: соціальні навички, комунікація та 

самообслуговування. Діти з такими порушеннями можуть пізніше почати ходити або 

розмовляти. Але це не означає, що дитина зовсім не зможе опанувати ці навички, вона їх 

навчиться опановувати, але з часом. 

4. Діти із затримкою в розвитку. 

Діти із затримкою в розвитку навчаються нових навичок, сприймають нову інформацію 

повільніше ніж інші діти. Але це все досить умовно і залежить від багатьох факторів, 

зокрема від виховання, від місцевих традицій тощо. Дуже часто «розумово відсталими» 

помилково називають дітей, які мають порушення слуху, порушення мовлення, а також 

педагогічно занедбаних дітей (діти, які вчасно не отримали знання і навички, які притаманні 

певному вікові). 

5. Діти з труднощами у навчанні. 

Така форма порушення певною мірою прихована. У дітей спостерігаються труднощі 

запам'ятовування, пригадування, концентрації уваги, але не з самим процесом мислення. 

Досить часто саме такі люди мають високий рівень інтелекту. Порушення пам'яті 

трапляються досить часто і є дуже різноманітними. З ними пов'язанні функціональні 

обмеження мовлення, слуху, координації, академічних здібностей, організованості, уваги, 

гнучкості мислення, сприйняття та інтеграції інформації тощо. 

Відповідно, можна спостерігати такі ознаки: 

‒ Труднощі опанування правил орфографії; 

‒ Проблеми зі сприйняттям тексту; 

‒ Порушення в опануванні письма; 

‒ Прямолінійне та негнучке сприйняття; 

‒ Неспроможність сприймати інформацію на слух. 

Коли ви розумієте, що дитина не сприймає інформацію в певній формі, запропонуйте їй 

іншу. Якщо вам складно виявити це – запитайте. Намагайтеся бути відвертими зі своїм 

співрозмовником. 

6. Діти з мовленнєвими порушеннями. 

Порушення мовлення можуть бути різноманітними: афазія (втрата спроможності 

користуватися фразами або словами як засобом висловлювання своєї думки внаслідок різних 

уражень мозку), слабкий голос, алалія (відсутність або обмеження мовлення внаслідок 

недорозвитку або ураження мовних зон великих півкуль кори головного мозку), нечітке 

мовлення, заїкання та ін. При розмові з дітьми, які мають такі проблеми, головне бути 

терплячими. 

7. Діти з порушеннями опорно-рухового апарату. 

Порушення опорно-рухового апарату виникають внаслідок певних захворювань, що 

призвели до розладу рухових функцій(дитячий церебральний параліч у важкій формі, 

захворювання кісток або розсіяний склероз), внаслідок травми хребта або ампутації. Діти, які 
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мають порушення опорно-рухового апарату, відчувають труднощі під час пересування, 

користуються різноманітними допоміжними засобами: інвалідними візками, тростинками, 

«ходунками» чи милицями. 

Отже, ми ознайомилися з класифікацією категорій дітей з порушеннями розвитку та 

побачили, що порушення у кожної дитини з особливостями розвитку протікають 

індивідуально.  
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СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ФЕНОМЕНУ ІМІЖДУ ПСИХОЛОГА  

 

Статтю присвячено розкриттю сутності та багатофакторної структури феномену 

іміджу психолога. Аналіз досліджень доводить актуальність формування іміджу психолога 

у сучасних умовах та його ефективність за умови цілеспрямованого створення і реалізації у 

діяльності. 

Ключові слова: імідж, професійний імідж психолога, модель особистості ефективного 

психолога, моделі особистості спеціаліста-психолога. 

 

The article is devoted to the essence and multifactor structure of the phenomenon of the 

psychologist's image. Analysis of researches proves the urgency of formation of the psychological 

image in modern conditions and its effectiveness under the condition of purposeful creation and 

realization in activity. 

Key words: image, professional image of a psychologist, personality model of an effective 

psychologist, personality model of a specialist psychologist. 

 

Необхідність формування нового стилю соціальної поведінки, що відповідає завданням 

сучасного етапу розвитку суспільства, веде до актуалізації проблем, пов'язаних з таким 

явищем як імідж та викликає нагальну потребу у вивченні умов та механізмів його 

виникнення та функціонування у суспільстві. Ефективна психологічна допомога населенню є 

актуальною проблемою сучасного життя. Усвідомлено сформований імідж підвищує якість 

професійної діяльності психолога.  

Роботи сучасних зарубіжних авторів щодо проблеми іміджу у своїй більшості мають 

яскраво виражену практичну спрямованість та містять конкретні рекомендації (П. Вейл, 

М. Вудкок, М. Джеймс, Д. Джонгвард, П. Друкер, Ф. Котлер, Д. Мерсер, Л. Яккок та ін.). У 

вітчизняній психології аналізу піддавалися лише окремі характеристики, що становлять 

імідж (П.С. Гуревич, Каленіченко Р.А., О.О. Ковальова, О. Круглов, І.Д. Ладанов, 

І. Нефьодова, О.О. Феофанов, О.Я. Чебікін, В.М. Шепель та ін.). 

Досліджуються сьогодні й окремі аспекти «професійного іміджу» психолога. 

Зарубіжними та вітчизняними дослідниками розробляється проблема «моделі особистості 

спеціаліста-психолога» (А. Адлер, О.М. Єлізаров, Р. Кочюнас, К. Роджерс, Н.М. Обозов, 

К. Юнг та ін.), обговорюється «модель професійної діяльності» практичного психолога 

(Г.С. Абрамова, Є. Ален, Р. Кочюнас та ін.). 

Для пояснення основних проявів такого явища як імідж з погляду сучасної психології, 

важливими є розробки області теорії образу (Б.Г. Ананьєв, П.К. Анохін, Н.І. Конюхов, 

І.С. Кон, Дж. Мід, Т. Шибутані та ін.). 

Теоретичний аналіз показав, що поряд з актуалізацією проблем, пов'язаних з таким 

явищем як імідж, з вивченням умов та механізмів його виникнення та функціонування в 

суспільстві, фахівці все більш активно вивчають професійний імідж і зокрема імідж 

психолога. Одна з головних проблем, що виникає під час аналізу іміджу психолога, це 

механізми та шляхи його формування. 

На думку низки авторів, як-от Є. Власова, П.С. Гуревич, В.А. Пизін, І. Нефьодова та ін. 

залежно від того, у якому оточенні людині доводиться обертатися більше часу, створюється 

певний імідж, який підкреслює його приналежність до соціального кола. Це дозволяє 

говорити про «професійний імідж», який створюється під впливом професії, соціальних 
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ролей і є певним джерелом інформації про соціальний статус, матеріальне становище, запити 

та інтереси суб'єкта. 

Спосіб створення іміджу практикуючого психолога націлений на створення реального 

образу, про те, щоб цей образ згодом сам брав участь у створенні комунікації та впливав на 

реципієнта (клієнта) у заданому напрямі. Відносини будуються за принципом суб'єкт-

суб'єктних зв'язків, а імідж розуміється як сукупність візажних характеристик, поведінкових 

навичок та сформованість особистісних та професійно-важливих якостей. 

Дослідниками вже розглянуто низку компонентів іміджу психолога. Зазначимо, що 

природний компонент іміджу психолога (фізичні, психофізичні особливості, темперамент, 

стать, вік тощо) практично не розглядаються. Велику увагу дослідники приділяють 

характеристиці особистісного та професійного компонентів іміджу. 

Ідея «моделі спеціаліста» стосовно такої складної професії як психолог іноді викликає 

сумніви. Дослідники вказують, що неможливо втиснути в «модель» всі характеристики 

професійної діяльності (разом із необхідністю імпровізувати у праці), а також неможливо 

виділити загальновизнаний, стандартно-зразковий «профіль особистісних та професійних 

якостей фахівця», під який можна було б «підганяти» майбутніх психологів [5]. 

Однією з найбільш гострих проблем при складанні моделі спеціаліста-психолога є 

проблема побудови моделі особистості спеціаліста-психолога. Особистісний компонент 

іміджу психолога включає якості, що набувають особистість як наслідок освіти та виховання. 

Щодо вимог до особистості психолога в «моделі особистості ефективного психолога» 

існують поверхневі та глибші погляди. 

На думку В.В. Бойко у діловому спілкуванні імідж спеціаліста виконує кілька функцій. 

Основне завдання – викликати довіру у партнера. Не повинні викликати сумніву ні моральні, 

ні комунікативні, ні професійні якості спеціаліста [2]. Якщо психолог викликає довіру, його 

імідж виконує також додаткові функції: створює передумови для ефективної спільної з 

клієнтом діяльності. 

Для встановлення взаємної довіри психологу особливо потрібні якості, вперше виділені 

К. Роджерсом: щирість консультативного контакту (конгруентність), здатність до емпатії та 

безумовна повага до людей [3]. 

Розглядають «модель особистості ефективного психолога» і вітчизняні дослідники – 

Н.М. Обозов, Р. Кочюнас та ін. Найбільш значущими, відповідними західній парадигмі 

практичної психології, з характеристик, розглянутих зазначеними авторами, є: 

1. Автентичність. Мається на увазі, що людина прагне бути і є сам собою на противагу 

витрачанню енергії на програвання ролей та створення зовнішнього фасаду, замість того щоб 

використати її на вирішення реальні проблеми.  

2. Сильна ідентичність – складна динамічна структура, що формується та розвивається 

протягом усього життя людини. Одиницею цієї структури є самовизначення – рішення щодо 

себе, свого життя, своїх цінностей. Сильна особистісна ідентичність потрібна психологу для 

того, щоб у професійної діяльності мати внутрішню позицію, бути простим відображенням 

надій інших людей. 

3. Толерантність до невизначеності. Досягається це через: впевненість у своїй інтуїції та 

адекватності почуттів; переконаність у правильності прийнятих рішень; здатність 

ризикувати. Всі ці якості набуваються в міру особистого та професійного досвіду. 

4. Прийняття особистої відповідальності. 

5. Прагнення глибини міжособистісних відносин та інші. 

Таким чином, ефективний психолог – це насамперед зріла людина. Кочюнас Р. вважає, 

що поява у баченні клієнта перерахованих вище рис зрілої особистості, які хотілося б бачити 

у психолога, може розглядатися як вагомий критерій ефективності консультування [3]. 

Дослідники відзначають, що важливим результатом професійної праці психолога є 

розвиток особистості самого професіонала, а це розвиток пов'язаний, перш за все, з 

розвитком ціннісно-смислової сфери особистості. Ще один компонент іміджу психолога – 

професійний – включає якості, пов'язані з професійним досвідом та діяльністю психолога: 
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професійну компетентність, знання, уміння, навички; індивідуальний стиль професійної 

діяльності. Необхідність обговорення моделі професійної діяльності практичного психолога 

пов'язана з тим, що робота практичного психолога дуже специфічна за своїм предметом - 

індивідуальністю людини. Специфічність проявляється і в тому, що сам психолог теж постає 

як індивідуальність, як людина, яка має  на неї повне право [1]. 

При розгляді основних вимог до професіонала психолога слід згадати і про неминуче 

формування у досвідчених фахівців індивідуального стилю трудової діяльності, який 

складно підігнати під якісь загальноприйняті стандарти та профілі. 

Загальна логіка формування індивідуального стилю професійної діяльності психолога, 

зазначає Н.С. Пряжников [5] передбачає такі важливі моменти: 

1. Спочатку психолог спирається на вже наявні у нього здібності та вміння, поступово 

пристосовуючи їх до вирішення своїх професійних завдань. 

2. Далі на основі наявних якостей та умінь нерідко виникають нові, що раніше відсутні 

якості. 

3. Нарешті, поступово формується складна взаємопов'язана система адаптованих та 

нових професійно важливих якостей. 

Можна виділити основні етапи формування індивідуального стилю діяльності психолога. 

На першому етапі важливо освоювати професійну діяльність за вже відпрацьованими 

схемами та процедурами. На другому етапі вже більш досвідчений спеціаліст (який навчився 

виконувати окремі завдання і навіть освоїв певні види професійної діяльності в цілому) може 

дозволити собі деякий відступ від нормативно-схвалюваних зразків роботи. 

Таким чином, окремі аспекти іміджу психолога-практика розглядаються у рамках 

проблеми формування якісного психологічного контакту психолога та його клієнта [5]. 

Щодо поведінкового компонента іміджу психолога дослідниками відзначається 

важливість терапевтичного клімату та навичок психолога (вербальних та невербальних) у 

підтримці спілкування. Терапевтичний клімат у свою чергу включає обладнання місця 

консультування, розташування консультанта та клієнта у просторі (дистанція, манера сидіти 

тощо), структурування виділеного для консультування часу; а також власне емоційні 

компоненти терапевтичного клімату: створення атмосфери взаємної довіри, щирість 

консультанта, його здатність до емпатії та безумовної поваги клієнта [3]. 

Дослідники звертають увагу на компоненти іміджу психолога, які несуть символічні 

характеристики – організація місця проведення психологічної роботи, візуальний (зовнішній 

вигляд), аудіальний (голос та т.п.), кінестетичний (жести тощо). Розглядають дослідники і 

поведінку психолога під час роботи з клієнтом (поведінковий компонент іміджу). Як 

зазначається, одним із головних аспектів взаємодії психолога та клієнта є те, що позначають 

як «структурування простору». Психологу слід дотримуватися певного етикету вже під час 

знайомства з клієнтом: встати та зустріти клієнта на півдорозі, представитися, попросити 

клієнта назвати ім'я та прізвище, запропонувати йому вибрати місце та сісти, перш ніж 

розташуватися самому, з перших хвилин знайомства стати ввічливим, гостинним господарем 

і поводитися природньо, без зайвого напруження. 

Терапевтичний клімат передбачає також належне структурування часу психологічної 

консультації. Вміння структурувати час роботи з клієнтом відноситься до важливих базових 

навичок психолога. 

Висуваються певні вимоги і до вербальної поведінки психолога. Суть вербальної 

поведінки психолога становлять методи його реагування під час надання психологічної 

допомоги, які можуть бути визначено як основні техніки. Серед базових умінь психолога 

вміння слухати клієнта [3]. 

Ще однією важливою проблемою є оцінка результатів роботи зі створення або 

перетворення іміджу. У реальній оцінці іміджів у практичній іміджелогії використовуються 

такі групи критеріїв: 

‒ самовідчуття клієнта (вдалим вважається той імідж психолога, який викликає у клієнта 

очікуваний спектр відчуттів – психологічний комфорт, довіра до психолога тощо); 
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‒ поява планованих оцінок з боку оточуючих (оцінка психолога як спеціаліста, здатного 

ефективно надати психологічну допомогу); 

‒ практичне досягнення психологом планованої інтеракції, за суб'єктивної впевненості, 

що вона досягається за допомогою іміджу (досягнення поставленої мети – напр., сформувати 

довіру у клієнта, що сприяє достатньому ступеню розкриття клієнта та ін. [4].  

Представлений нами аналіз, з усією очевидністю показав, що у сучасних умовах 

проблема формування іміджу психолога стає особливо актуальною. Імідж психолога є 

складним багатофакторним феноменом і при його формуванні необхідно брати до уваги 

спадкову структуру, освіту, професію, соціальний стан і статус, загальну культуру 

особистості, характер, стиль поведінки.  

Імідж відіграє значну роль у професійній діяльності психолога. Цілеспрямовано 

створений імідж дозволяє максимально ефективно презентувати себе оточуючим. У цілому 

нині, імідж психолога виявляється найефективнішим у разі якщо він цілеспрямовано 

сформований і реалізується у діяльності. Вдало створений позитивний імідж допомогає 

привабити клієнта, встановити з ним необхідний контакт, вселити в нього надію на 

подолання труднощів, а отже є запорукою успішної діяльності практичного психолога. 

Оскільки створення та корекція іміджу психолога відбувається при орієнтації на певну 

аудиторію (клієнтів), то суб'єкту іміджу (психологу) необхідно вміти уявити, як він 

сприймається іншими, прогнозувати ставлення до себе, що може бути підставою для зміни 

індивідуального іміджу. 
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ОЗНАКИ ІСНУВАННЯ ОБМЕЖЕНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ЛІНІЙНОЇ СИСТЕМИ 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ БЛОКОВО-ДІАГОНАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ 

 

У статті розглянуто ознаку існування обмежених розв’язків деяких лінійних систем 

диференціальних рівнянь блоково-діагонального вигляду, а також ознаку наявності рішень, 

збіжних до нуля.  

Ключові слова: лінійна система диференціальних рівнянь, блоково-діагональна матриця, 

лінійне перетворення, обмежений розв’язок.  

 

The article considers the sign of the existence of bounded solutions of some linear systems of 

differential equations of block-diagonal form, as well as the sign of the presence of solutions 

convergent to zero. 

Keywords: linear system of differential equations, block-diagonal matrix, linear 

transformation, bounded solution.  

 

У роботі розглянуто деякі ознаки існування обмежених розв’язків лінійної системи 

диференціальних рівнянь  блоково-діагонального вигляду. Автором у роботі [1] розглянуто 

конструктивний метод зведення лінійної системи диференціальних рівнянь до блоково-

діагонального  вигляду а також вказано відповідні перетворення.  

Розглянемо в області I G  наступну систему: 
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Далі було зроблено ще одну заміну невідомих вигляду: 
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яка є блоково-діагональною. Для цієї системи і застосуємо методи одержання ознак 

обмеженості рішень, які були вказані у роботі [2].  

Спочатку врахуємо, що 
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Знайдемо для останньої систему мажорантну та підсумовуючи рівняння мажорантної 

системи, знайдемо оцінку для 0( , , )j t T  . 

0 0

1

( , , ).j js js j

s

t T    
  



    

Система для визначення 0( , , )j t T   буде мати вигляд: 

ReRe 1
0

00

1

| ( , , )( , , ) |

tt

jj

T

j

dttdt j

jk kj j j

kT

P T e dt T z e 



     





    

Re Re

0 ( ) ( ) .

t t

j j

j j

t tdt dt

j j j

T T

n e d n q e d 

 

       
 

    

До цієї системи застосовні всі ознаки, які викладені в роботі [2]. У цьому випадку 
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Теорема. Нехай виконані умови: 
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Тоді система (2) має обмежений розв’язок при .t I  Якщо, крім того 
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То система (2) має хоча б один розв’язок з умовою 
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Доведення аналогічне доведенню, яке викладене в роботі [2]. 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

У ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ 

 

У статті йдеться про впровадження інноваційних технологій фізичного виховання у 

заклади дошкільної освіти, такі як степ-аеробіка, її вплив на організм дітей, опис цього 

нового напрямку в аеробіці. 

Ключові слова: рухова активність, дошкільнята, степ-аеробіка, фітнес-технології, 

оздоровчий вплив, танцювальні рухи, дієвий засіб, навантаження. 

 

The article deals with the introduction of innovative technologies physical education in 

preschool institutions, such as step aerobics, its impact on the body of children, a description of this 

new direction in aerobics. 

Key words: motor activity, preschoolers, step aerobics, fitness technology, health effects, dance 

movements, effective tool, load. 

 

В останні роки діти народжуються дуже слабкими й хворобливими, 25-30 % дітей, що 

йдуть до першого класу мають фізичні вади, або хронічні захворювання, з’являються 

захворювання, які раніше були не характерними для дитячого віку. Такий стан вимагає нових 

підходів до зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку, впровадження у фізичну культуру 

нових, цікавих і дієвих технологій, які підготують організм дітей до школи. Відповідно до 

закону «Про дошкільну освіту» завданнями фізичної культури у дошкільних закладах є 

збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини.[2]  

Здоров'я дитини залежить від ряду факторів: екологічних, біологічних, гігієнічних, 

соціальних, а також від характеру педагогічних впливів. Серед різних факторів, що 

впливають на стан здоров'я та працездатність організму, що росте, рухова активність. Рухова 

активність надає найбільш сприятливий вплив на організм, що знаходиться в межах 

оптимальних величин, тому необхідно з самого раннього віку привчати дітей до фізичних 

вправ, адже «рух – це життя» ‒ фраза зовсім не нова, проте актуальна. 

Щоб дитина займалася вправами вона повинна бути зацікавлена, їй це повинно 

подобатись, а традиційні заняття не завжди подобаються малюкам. Діти потребують гри. Це 

їхня природа, їхнє життя. Куди приємніше спілкуватися з веселим гуртoм дітлахів, які охoче 

виконують у грі пропоновані вправи, ніж будувати стандартне заняття. Досвід рoботи з 

дітьми показує, що дошкільнята набагато краще засвоюють рухові навички саме в процесі 

гри. Заняття в ігровій формі підвищують довільну увагу дітей, дoпомaгають їм засвоїти рухи 

, викликають позитивні емоції. Дітлахи, ще не розуміють користі від вправ, вони роблять те, 

що їм подобається тому заняття повинні бути  цікаві, енергійні, під музичний супровід і 

степ-аеробіка саме те, що дає задоволення і великий позитивний вплив на здоров’я. Це той 

вид спорту, в якому є місце вигадці та творчoсті. Використання нетрадиційного oбладнання 

на заняттях з фізкультури дозволяє максимально підвищити рівень рухової активності дітей, 

а головне – викликати у дітей бажання займатися фізкультурою та спортом. 

За останні роки з’явилося дуже багато наукових досліджень стосовно використання 

фітнес-технологій в освітніх закладах. Ці нові технології описали такі вітчизняні автори: 

В. Борілкевич, Т. Кудра, С. Савін, О. Сайкін, О. Кібальник, а також зарубіжні науковці: 

А. Менхин, Е. Хоулі, Б. Френкс. 

Степ-аеробіка – це ритмічні рухи вгору і вниз пo спеціальній степ-плaтформі під 

ритмічну музику. «Step» з англійської мови перекладається як «крок». Ефективність степ-

аеробіки полягає в комплексному розвитку в дітей рухових якoстей, у сприятливому впливі 
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на організм людини (опорно-руховий апарат, серцево-судинну, нервову і дихальну системи). 

Специфіка степ-аеробіки – це поєднання базових вправ з eлементами танців різних стилів, 

тісний зв'язок рухів з музикою і ритмами, висoка динамічність і різнoманітність рухів і, oтже, 

збагачення рухового досвіду і підвищення культури рухів дітей. Існує понад 200 

різноманітних способів підйому нa платформу і спусків з неї. На степ можна підійматися 

ставлячи ноги почергово, вистрибувати, виконувати вправи сидячи на ньому, спираючись 

позаду руками на степ-платформу, перестрибувати через степ, оббігати змійкою або 

перебігати по ним як по місточку, використовувати в естафетах та ін. Степ-платформи мають 

просту і легку конструкцію тому їх можна з легкістю використовувати не лише у спортивній 

залі, а й на дворі.[1]. 

Винайшла нову методику – степ-аеробіку ‒ наприкінці ХХ століття американка Джин 

Міллєр (рис. 1). Займаючись бодібілдингом вона травмувала коліно (1989 р.) й для 

укріплення м’язів передньої поверхні стегна, які підтримують коліно лікар-ортопед порадив 

Джин виконувати підйоми і спуски на ящик. Замість ящика Джин почала займатися на 

сходинках ганка свого будинку. Заняття їй здалися нудними й Джин почала вигадувати різні 

варіанти підйомів на сходинки приєднавши згодом і музичний супровід. Завдяки цим 

вправам на сходах вона повністю відновила своє коліно. Наукові досліди, які були проведені 

Пітером і Лорною Френсіс, підтвердили доцільність використання степ-аеробіки.[4] Згодом 

вчені всього світу прийшли до того, що заняття степ-аеробікою мають не тільки 

профілактичний, але й лікувальний вплив, вони використовуються для профілактики 

остеопорозу й артриту. Цей не складний, цікавий вид фітнесу дозволяє спортсменам 

підтримувати себе у формі та відновлюватися після травм. 

 
Рис. 1. Американський фітнес-інструктор Джин Міллєр 

 

Заняття з використанням степ-платформ сприяють: 

• зміцненню опорно-рухового апарату, розвитку м'язової сили, витривалості, гнучкості; 

• укріпленню всіх систем організму (особливо серцево-судинної, кістково-м’язової, 

нервової, дихальної); 

• розвитку відчуття ритму, темпу; 

• навичок пластичності й витонченості; 

• корекції постави; 

• розвитку творчих здібностей у дитини, рухової винахідливості. 

Заняття аеробікою будуються на основі фізіологічних принципів: 

• раціональний підбір вправ; 

• рівномірний розподіл навантаження на організм; 

• поступове збільшення обсягу та інтенсивності навантаження.[3] 

Музика під час занять допомагає встановити ритм і зняти напругу під час, вона повинна 

бути яскравою, веселою. На заняттях зі степ-аеробіки бажано використовувати знайомі та 

найбільш улюблені дітьми композиції, тому що навіть на підсвідомому рівні людина 

мимоволі слідує музичному ритму.[6]. Музика допомагає легше запам’ятати рухи, мотивує 

дітей, створює базову структуру степ-програми. Найбільш зручним є музичний розмір 2/4 

або 4/4. [7].  
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Вправи зі степ-аеробіки універсальні та доступні, вони цілком підходять для дітей 

старших вікових груп і різного рівня підготовленості, характеризуються низьким 

навантаженням на скелетно-м’язовий апарат. Заняття степ-аеробікою дозволяють розвивати 

у дошкільнят фізичні якості, такі як: координаційні, швидкісно-силові, силові, витривалість, 

гнучкість. Дослідження довели, що під час занять степ-аеробікою покращується вентиляція 

легенів, поступово формується навичка правильного дихання під час виконання вправ. 

Танцювальні рухи вносять різноманітність у зміст занять і сприяють естетичному вихованню 

дітей, розвивають у них культуру рухів, відчуття музичного такту тa ритму, а також роблять 

заняття більш насиченими, цікавими, підвищують емоційний стан. Використання степ-

платформ дозволяє сформувати у дітей стійкий інтерес до занять фізичною культурою, що є 

однією з найважливіших умов формування мотивації здорового способу життя. Основними 

засобами степ-аеробіки є різні комплекси гімнастичних вправ.[5] 

Степ-аеробіка може використовуватися: 

• у формі повних занять оздоровчо-тренувального характеру; 

• як частина заняття від 10 до 15 хв; 

• у формі ранкової гімнастики, що посилює її оздоровчий і емоційний ефект; 

• як степ-розвага; 

• як частина фізкультурного свята (показовий виступ). 

Один комплекс степ-аеробіки як повне заняття використовується впродовж трьох 

місяців, він складається з підготовчої, основної та заключної частини. В підготовчій частині 

йде поступове розігрівання організму, підготовка до основного навантаження, закінчується 

комплекс дихальними вправами для того, щоб відновити дихання та пульс дітей. Деякі 

вправи у комплексі можуть варіюватися, ускладнюватися. В комплекс можуть входити 

різноманітні пересування, підскоки, повороти, рухи руками, ігрові вправи з предметами та 

без.(рис. 2).  

 
Рис. 2. Ігрові вправи на степ-платформах з м’ячем 

 

Під час занять можна використовувати кольорові стрічки прив’язані до зап’ястя рук, 

гімнастичні палиці, м’ячі, обручі, гантелі для більшої зацікавленості дітей та яскравості 

показових виступів. (рис. 3, 4) 

 
                Рис.3. використання                          Рис. 4. Використання м’ячів 

                гімнастичних  палиць 
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Головна умова проведення заняття – це правильне дозування фізичного навантаження, 
частота серцевих скорочень не повинна перевищувати 150-160 ударів на хвилину.  

Заняття степ-аеробікою поділяють на три етапи: 
1.Створення загального уявлення про рухи; 
2.Розучування основних рухів; 

3.Вдосконалення вивчених рухів.  
Вправи вивчаються за показом інструктора, спочатку вони виконуються під рахунок, а 

згодом у міру засвоєння під музику в повільному темпі, пізніше з прискоренням. При 
доброму засвоєні вправ, для їх закріплення варіюються вихідні положення, послідовність 
вправ, змінюється темп і ритм музики.[7] 

Рухи, активний спосіб життя мають великий впливають на розвиток стану здоров'я і 
працездатності дітей дошкільного віку, про що свідчать численні дослідження. У 
тренованому організмі підвищується опір негативному впливові зовнішнього середовища, 
хворобам. При зниженій руховій активності м'язовий апарат, серцево-судинна та дихальна 
системи працюють без достатнього навантаження, не отримують систематичного тренування 
і тому, навіть, на незначні фізичні зусилля, реагують перенапруженням, що, в свою чергу, 
може привести до стійких погіршень їх функцій. 

Оскільки степи коштують не дешево і не кожен дитячий дошкільний заклад їх може 
придбати, степ-платформи можна виготовити власноруч. Бажано виготовляти з екологічно 

чистого матеріалу – натурального дерева. Розміри : висота – 8-10 см, довжина – 40 см, 
ширина – 20-25 см. 

В останні роки багато дошкільних закладів освіти ввели зайняття степ-аеробікою в 
старші групи й за результатами спостережень було виявлено, що використання методики 
степ-аеробіки в освітньо-виховному процесі, зокрема у фізкультурно-оздоровчій роботі, 
дають свої позитивні результати. Аналіз отриманих даних показує, що в результаті 
послідовної, системної роботи діти стали більш здоровими, знизився показник 
захворюваності, збільшився індекс здоров’я та зменшилась кількість дітей, які часто 
хворіють – що також важливо. Під час занять виконуються вправи для профілактики 
плоскостопості, сколіозу, укріплюється м’язовий корсет, склепіння стоп, формується 
правильна постава за допомогою гімнастичних палиць які дуже добре вписуються у 
комплекси. 

Висновки. Безліч дослідів довели, що систематичні заняття степ-аеробікою є дієвим 

засобом зміцнення здоров’я дошкільників, профілактики респіраторних захворювань, 
психічних розладів, сколіозу, плоскостопості та різних інших захворювань.  Вони 
задовольняють всі потреби дитини, є цікавими, на них легко можна регулювати 
навантаження змінюючи темп музики, або висоту степу, урізноманітнювати рухи, степ-
аеробіка доступна й підходить всім віковим групам, її можна поєднувати з різноманітним 
інвентарем та використовувати у теплу пору року на свіжому повітрі.  
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РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЕСТАФЕТИ В ПІДГОТОВЦІ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ 

 

Стаття розкриває ефективність застосування методики рухливих ігор і естафет в 

тренуванні юних баскетболістів. Встановлено, що протягом експерименту рівень розвитку 

координаційних здібностей суттєво покращився, а саме: за тестом «Фламінго» результат 

становив 43,9 с., а результат тесту біг «зигзагами» підвищився до середніх значень 30,3 с. 

Ключові слова: юні баскетболісти, тести, рухливі ігри, естафети, координаційні 

здібності. 

 

The article reveals the effectiveness of the application of the technique of moving games and 

relays in the training of young basketball players. It was found that during the experiment the level 

of development of coordination skills significantly improved, namely: according to the "Flamingo" 

test, the result was 43.9 seconds, and the result of the zigzag test increased to an average of 30.3 

seconds. 

Key words: young basketball players, tests, moving games, relay races, coordination abilities. 

 

Вступ. В процесі змагальної боротьби діяльність спортсменів проходить в умовах 

постійних швидкісних змін ігрових ситуацій. В.З. Бабушкін, Ю.М. Портнов та ін., 

стверджують, що на організм діють екстремальні за величиною і тривалістю навантаження, 

що потребують мобілізації всіх фізичних можливостей баскетболістів і вміння проявити їх у 

варіативних умовах. Це говорить про те, що розвиток фізичних якостей баскетболістів, 

паралельно з підвищенням якості виконання технічних та тактичних прийомів гри, є 

пріоритетним завданням при побудові тренувального процесу. Низький рівень загальної та 

спеціальної фізичної підготовленості баскетболістів, а саме розвитку координаційних 

здібностей, заважає ефективному оволодінню техніко-тактичними діями і не дозволяє 

ефективно реалізувати їх у змагальній діяльності [1, 2, 4, 6]. 

Значна частина робіт в баскетболі пов’язана з вивченням технічної та тактичної 

підготовки [3, 5, 9, 10]. В сучасній літературі практично немає систематизованих та 

узагальнених даних в яких були б розкриті можливості використання рухливих ігор та 

естафет у фізичній підготовці баскетболістів на етапі початкової підготовки [7, 8]. 

Мета роботи: розкрити ефективність застосування методики рухливих ігор і естафет в 

тренуванні юних баскетболістів. 

Виклад основного матеріалу. Для вирішення поставленої мети, був обраний 

контингент дослідження, що складався із 12 юних баскетболістів 10-11 років Херсонського 

ДЮКФП №5.  

До складу методики входили різноманітні рухливі гри та естафети, які в різних 

сполученнях використовувались в тренувальних заняттях групи з баскетболу ДЮКФП №5. 

Вправи, які представляли основу для естафет й використовувались протягом експерименту 

наступні: 

1. Стрибки з поворотом на 180-360° з подальшим виконання ловлі м’яч в найвищій точці 

стрибка та віддавання передачі в різні сторони. 

2. Кидок в кошик з обертанням м’яча навколо тулуба (1 або 2 рази) під час виконання 

подвійного кроку. 

3. Різноманітні стрибки на місці з обертання навколо власної осі 90 и 130°. 

4. Переміщення баскетболістів з різних вихідних положень, різними способами з 

веденням одного або двох м’ячів. 

5. Прискорення з веденням одного або двох м’ячів до фішки, перекид вперед, та 

прискорення до лінії старту з м’ячом (м’ячами) назад. 
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6. Від середини майданчика прискорення до баскетбольного кошика з веденням м’яча. 
Перед лінією штрафного кидка, перекид вперед з м’ячом в руках та кидок в кошик. 

7. Біг з високим підніманням стегна, закиданням гомілок, викидання прямих ніг вперед з 
одночасним веденням двох м’ячів. 

8. Перестрибування через м’яч, що котиться по землі з постійною швидкістю. Рахується 

максимальна кількість стрибків, що виконала всі команда. 
9. Перестрибування певних перешкод з ловлею та передачею м’яча партнеру. За один 

підхід баскетболіст виконує 8-10 стрибків під час яких він ловить та передає м’яч. 
10. Кидки в кошик після швидкого ведення з поворотом на 90° в одну, а потім в іншу 

сторони. 
Рухливі ігри, що застосовувались протягом експерименту для розвитку координаційних 

здібностей юних баскетболістів були наступними: 

1.«Каточка» 
Підготовка. На майданчику розташовуються дві гімнастичні лави, які кладуться 

горизонтально на бік. Баскетболісти поділяються на дві команди та розбиваються на пари. В 
парі один спортсмен приймає положення упор лежачи, а інший тримає його за ноги. В 
кожній команді обирається капітан. Обирається м’яч, яким буде проводитись гра. 

Опис гри. За командою тренера гравці однієї команди, використовуючи різноманітні 
передачі один одному котять м’яч до лави суперників намагаючись довести його до лави й 

торкнутись її м’ячом. Команда суперників відповідно намагається перехопити або відібрати 
м’яч та організувати атаку власної команди з тією ж самою метою. Після певного терміну 
часу за командою тренера відбувається зміна обов’язків баскетболістів в парі й гра 
продовжується. Загальна тривалість гри становить два тайми по 5-8 хвилин кожний з 3-4 
змінами. 

Перемагає. Команда, гравці якої забили більшу кількість м’ячів. 
Правила. Не можна бити спортсмена по руках, кидати м’яч та вставати на ноги без 

команди тренера про зміну гравців. У випадку порушення команді суперників нараховується 
додатковий бал. 

2. “Квач” 
Підготовка. Визначається гравець який стає «квачем». Всі баскетболісти повинні мати в 

руках по одному баскетбольному м’ячу. 
Опис гри. За командою тренера квач, який переносить м’яч під ногами за принципом 

«вісімки» намагається дістатись будь-кого з партнерів та зловити його торкання м’яча до 
ноги нижче коліна. Всі партнери можуть переміщуватись також лише тільки при умові 
переносу м’яча між ніг по «вісімці». 

Переможець. Перемагає спортсмен який жодного разу не став «квачем». Програвши 
вважається спортсмен який на момент завершення гри залишився «квачем». 

Правила. Виходити за межі обумовленого майданчика заборонено. Якщо «квач» 
торкнувся партнера, то він повідомляє про це тренера «квач» змінюється. Заборонено 
переміщуватись не використовуючи перенесення м’яча між ніг. 

3. “21 передача”. 
Підготовка. Баскетболісти поділяються на дві команди та вдягаються в різні за кольором 

маніжки. Методом жеребкування визначається хто починає гру. 
Опис гри. За сигналом тренера команда, яка починає першою намагається виконати 21 

передачу партнерам в будь-якому напрямку. Дозволяється виконувати передачу навіть двом 
гравцям між собою. Суперники намагаються перехопити м’яч або вибити його за межі 

майданчика. Якщо суперники перехоплюють м’яч, то тепер вони намагаються виконати 21 
передачу. Якщо м’яч вибивається за межі майданчика, то м’яч повертається першій команді, 
проте рахунок передач починається з нуля. 

Переможець. Команда яка зуміла виконати 21 передачу поспіль. 
Правила. З м’ячом не можна бігати. Використовують баскетбольні правила переміщення. 

Якщо спортсмен вийшов за межі майданчику, на якому проводиться гра, то між переходить 
команді суперників. 
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В ході роботи нами було проведено два тестування. Перше тестування було проведено в 

жовтні 2021 року. Був виявлений середній рівень розвитку координаційних здібностей юних 

баскетболістів. Середнє значення за тестом човниковий біг в групі становило 11,47 с., 

результат тесту «Фламінго» складав 36,7 с. Швидкість орієнтації в просторі за тестом біг 

«зигзагами» в середньому в групі дорівнював 35,02 с. 

Аналізуючи отримані результати необхідно відмітити, що практично всі результати в 

групі характеризувалися рівномірністю та однорідністю.  

Після проведення першого тестування нами були підібрані рухливі ігри та комплекси 

вправ, які складали основу впроваджених естафет. В подальшому протягом 

експериментальної частини роботи були застосовані рухливі ігри та естафети в тренувальний 

процес юних баскетболістів. Дане впровадження було спрямовано на активізацію 

координаційної підготовленості юних спортсменів та її підвищення. Всі вправи були розбиті 

на комплекси спрямовані на розвиток: рівноваги, орієнтації в просторі, швидкості прийняття 

рішення. Застосування рухливих ігор та естафет відбувалось під час проведення підготовчою 

частини заняття або на при кінці основної частини після проходження обов’язкового 

програмного матеріалу. 

Після застосування рухливих ігор та естафет для розвитку координаційних здібностей 

нами було проведено повторне тестування в квітні грудні 2021 року. Дані тестування 

наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Результати повторного тестування рівня розвитку  

координаційних здібностей юних баскетболістів 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я Тести 

Човниковий біг 

4 х 9 м., с 

Тест 

«Фламінго», с 

Біг «зигзагами», 

с 

1 Олексій Ф 12.2 42.8 31.6 

2 Олександр Ш. 11.7 44.3 32.4 

3 Сергій Р. 10.3 43.8 33.2 

4 Євген М 9.4 44.1 28.5 

5 Данило А. 10.3 40.7 29.9 

6 Павло П. 8.1 41.3 31.7 

7 Андрій П. 8.5 40.9 32.2 

8 Петро В. 9.4 45.2 33.7 

9 Дмитро Г. 10.6 40.5 30.7 

10 Сергій О. 10.3 42.9 26.8 

11 Микола М. 10.9 48.1 31.6 

12 Євген П. 9.5 37.2 35.5 

Середнє значення 10,01 43,88 30,27 

 

Аналізуючи результати тестування після використання рухливих ігор та естафет у юних 

баскетболістів встановлено, що в групі спостерігалися певні відмінності. Після повторного 

тестування середнє арифметичне значення рівня координаційної підготовленості за тестом 

«човниковий біг» 4 х 9 метрів склало 10,01 м., за тестом «Фламінго» суттєво збільшилось і 

становило 43,88 с. Результат тесту біг «зигзагами» підвищився до середніх значень 30,27 с. 

Висновки. Підсумовуючи результати проведеного дослідження встановлено, що 

протягом експерименту рівень розвитку координаційних здібностей суттєво покращився. 

Однак, не вирішеним питанням залишається розробка комплексів рухливих ігор для 

різнобічної фізичної підготовки юних баскетболістів особливо на початковому етапі 

тренування, що підкреслює перспективність подальших досліджень. 
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АВІАЦІЙНИЙ СПОРТ В УКРАЇНІ. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО АВІАСПОРТУ  

 

У статті розглянуто види, історію виникнення та розвитку українського та 

зарубіжного авіаспорту, зроблено порівняльну характеристику українського та 

зарубіжного авіаспорту. 

Ключові слова: авіаспорт, літаки, змагання, ліга. 

 

This article discusses the types, history of origin and development of Ukrainian and foreign 

aviation. 

Keywords: aviation, airplanes, competitions, league. 

 

Постановка проблеми. Авіаспорт це дуже цікавий вид спорту, який має багату історію, 

та включає багато різних підвидів, таких як авіамодельний спорт, вертолітний спорт, 

літаковий спорт, та багато інших видів. Але нажаль на сьогодні авіаспорт в Україні не у 

найкращому стані, і тримається у більшості випадків на бажанні аматорів літати. 
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Мета даної роботи – розглянути існуючі види авіаспорту, їх історію виникнення та 

розвитку, а також зробити порівняльну характеристику українського та зарубіжного 

авіаспорту. 

Виклад матеріалу. Авіаспорт – це змагання, в процесі яких встановлюються рекорди в 

польотах на дальність, швидкість, висоту, вантажо-підйомність. Для цього використовуються 

різні типи літальних апаратів – планери, літаки, гелікоптери, парашути та ін. Авіаційний 

спорт здійснив одне з найдавніших мрій людини,  дозволивши підкорити повітряний простір. 

Даний вид спорту відносно молодий – він з'явився всього століття тому. У 1905 р в 

Парижі була заснована Міжнародна авіаційна федерація, метою якої було сприяння 

проведенню спортивних заходів в цій сфері. Сьогодні членами федерації є понад 70 держав. 

Під її егідою регулярно (раз в 2 роки) проходять світові чемпіонати з різних дисциплін, що 

входять в авіаспорт. 

Незабаром після створення федерації були зафіксовані перші рекорди: 

1906 р. – швидкості (41,292 км/ч) і дальності (220 м), автор – француз А. Сантос-Дюмон. 

1909 – висоти (155 м), автор – французький спортсмен Латам [1]. 

В даний час поняття авіаспорт об'єднує різні види змагань: 

1. Авіамодельні.  

2. Планерні. 

3. Змагання літаків. 

4. Парашутні 

1. Авіамодельний спорт 

Це змагання по створенню моделей літальних машин і по управлінню ними. Учасниками 

можуть бути і дорослі конструктори, і наймолодші. Спортсмени змагаються між собою на 

дальність польотів, на швидкість, а також в області вищого пілотажу. Цей авіаспорт 

визнаний Міжнародною федерацією, яка сприяє його розвитку і поширенню, організовує 

чемпіонати світу та Європи. 

2. Гелікоптерний спорт 

Являє собою індивідуальні та командні змагання з використанням вертольотів. Льотчики 

і екіпажі демонструють в повітрі певні вправи, змагаються в дальності,  висоті і швидкості. 

Основні приклади вправ: 

Слалом – рух на невеликій висоті (до 5 м) з відром, повним води, як вантаж. Пілотові 

необхідно на час пронести вантаж через ворота, а потім приземлити його на стіл. 

Маршрут – передбачає пошуки мети і скиданням на них вантажу, а також посадку на 

потрібному пункті. 

Візит – політ по «коробочці» з скиданням вантажу в отвір. 

Мала висота – сукупність рухів на невеликій висоті, а також перенесення ланцюжка в 

рамках окресленого маршруту на час.  

На європейських чемпіонатах передбачається також вільна програма, що представляє 

собою довільний пілотаж на невеликій висоті і в малому просторі. 

3.Парашутний спорт 

Парашутизм включає в себе цілий ряд дисциплін: особисті і групові стрибки; денні та 

нічні; на точність приземлення; з різних висот; фігурні і комбіновані. 

Всього в заліку виконується 3-8 стрибків. Перемогу отримує учасник, який набрав 

менше штрафних балів (наприклад, в стрибках на точність приземлення штрафні бали 

нараховуються за видалення від центру кола, в який необхідно потрапити парашутисту). 

Фігурні стрибки носять затяжний характер. Залишивши літак, парашутист або група 

вільно летять вниз обличчям, при цьому послідовно виконують передбачені фігури: сальто і 

повороти на 360 градусів в горизонтальній площині. Лише закінчивши виступ, спортсмен 

розкриває купол. 

3. Змагання літаків 

Передбачає проведення змагань між пілотами, в яких літальним апаратом виступає літак. 
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Підрозділяється на 2 основних напрямки: встановлення рекордів в області швидкості, 

висоти, дальності, тривалості польотів і вантажо-підйомності. Тут можливе використання 

літаків будь-якого типу. 

Змагання з вищого пілотажу. У них беруть участь тільки спеціальні спортивні літаки, 

розраховані на 1-2 пасажирів. 

Спортивні літаки роблять з дерева або легких металів. На них монтують поршневі 

двигуни, іноді можуть застосовуватися турбінні. Керування ними аналогічно тому, що 

передбачено для планера: за допомогою педалей і важелів. Замість важеля може бути 

встановленно кермо. Для зміни швидкості застосовується дросель. 

Серед програм авіаспорту найбільшу популярність отримали: змагання з вищого 

пілотажу; авіараллі; змагання на точність приземлення; повітряні гонки. 

При необхідності пілоти проходять і додаткові випробування. До них відносяться: 

навички користування радіозв'язком, польотивночі і наосліп, виконання фігур вищого 

пілотажу, здійснення буксирування планера, висадкапарашутистів. 

Авіаспорт в Україні має дуже велику історію, і починається ще за часів радянського 

союзу. В той час на всій території України виникали різні авіаклуби, які займались багатьма 

дисциплінами авіаспорту. Вже у наш час залишилось дуже мало таких авіаклубів.  

Для прикладу можна взяти закордонні авіаклуби. І першою ж відмінністю буде головне, 

що є в авіаспорті: літаки. Всі закордонні клуби мають у роспорядженні якщо не нову, то 

точно не застарілу техніку, яка чітко підходить під регламент змагань,  і не вимагає для себе 

окремого класу, у той час як більшість наших авіаклубів мають техніку ще радянських часів, 

таку як ЯК-52, або ЯК-55, які виконали свій перший політ ще у 1979 році, та мають безліч 

модифікацій, які ще досі підіймаються у повітря, а найновіша модель, СУ-31, датується ще 

1992 роком.  

Наприклад можна взяти авіаклуби Німеччини. Вони можуть отримати літаки власного 

виробництва(країни), або виготовити літак на замовлення, тому що у них в країні є власне 

виробництво таких літаків, прикладом є літак Extra EA-300, розроблений Вальтером Екстра, 

німецьким спортивним пілотом в 1987 році під брендом заснованої ним компанії 

ExtraFlugzeugbau [6]. 

В той же час в Україні не має можливості виготовити такий літак, тому наші авіаклуби 

використовують застарілу, та серійну техніку, таку як серія літаків ЯК та СУ [3, 4, 5]. 

В системі міжнародних змагань прийнято наступний розподіл на рівні 

складності:Primary (початковий), Sportsman (спортивний), Intermediate (середній),  Advanced 

(вища ліга),  Unlimited(без обмежень). 

Чемпіонати світу та Європи проводяться в класі Unlimited, а з 1995 року в класі 

Advanced. В Україні застосовується поняття Ліги для визначення рівня складності змагань: 3-

тя ліга,  друга ліга, Перша ліга (клас з обмеженнями – Advanced),  Вища ліга (необмежений 

клас – Unlimited).  

Українські класи (ліги) приблизно збігаються з їх міжнародними аналогами: 

3 ліга – Primary, 2 ліга – Sportsman, 1 ліга – Intermediate, Вища ліга – Advanced, Ліга без 

обмежень – Unlimited [2]. 

Також в Україні проводять змагання в класі Як-52. Поява цієї ліги в класифікації  

пов'язана з широким розповсюдженням даного типу літака на території колишнього СРСР і 

країн Східної Європи. Більшість спортсменів вчилися і продовжують вчитися на цьому типі 

літака і в той же час складність доступу спортсменів до більш сучасних літаків не дозволяє 

виступати в більш високих лігах Як-55 [5], Су-26, Су-29, Су-31[3], через їх дорожнечу (як в 

придбанні, так і в експлуатації) і їх обмеженого числа. З іншого боку, для вдосконалення 

спортивної майстерності третьої і другої ліги було б недостатньо, тому з'явилася ліга ЯК-52, 

яка за рівнем складності і програмою виступів збігається з Першої лігою, але на відміну від 

неї виповнюється на літаках ЯК-52 [4]. 

Висновки. Звертаючи увагу на все вищесказане, можна зробити висновок про те, що в 

Україні був, ще існує, та розвивається авіаспорт, хоча і з великим запізненням, та 
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відставанням у технологіях. Але ще є можливість зрівняти рівень розвитку авіаспорту, якщо 

цей вид спорту отримає достатнє фінансування від держави, та ще є надія, що з часом 

авіаспорт буде займати своє місце серед захоплень молоді, якщо його почнуть просувати у 

масовій культурі. 
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МЕТОДИКА ПОДОЛАННЯ ДЕФІЦИТУ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Вступ 

Сьогодення диктує нові виклики і вже близько двох років світом шириться названа 

ВООЗ ‒ коронавірусна хвороба 2019. Світова спільнота в умовах наростаючої пандемії 

взялася за розробку і впровадження різного роду противірусних вакцин. На ряду з 

медичними препаратами свою дієвість показали архаїчні методи боротьби з поширенням 

хвороби такі як самоізоляція.  

В умовах очного освітнього процесу невідворотні постійні тісні контакти осіб в групах. 

Висока сконцентрованість громадян в одному місці підвищує рівень небезпеки підхопити 

небезпечний вірус. Зростаючі показники захворюваності періодично змушують уряд України 

вдаватися до запровадження карантинних обмежень, що передбачають в тому числі, 

переведення освітнього процесу до дистанційної форми навчання.  

За таких обставин здобувачі освіти змушені тривалий час перебувати в одному 

приміщенні, вести малорухливий, сидячий спосіб життя, що передбачає робота за 

комп’ютером або іншим гаджетом, при цьому рівень розумового навантаження та психічного 

напруження збільшується. Все це може призвести до низки функціональних порушень 

організму, зокрема фізична активність впливає на багато факторів: серце, судини, дихання, 

імунітет, хвороби хребта, а зміцнення імунної системи наразі особливо важливо.  

Постійне перебування перед монітором та пасивний спосіб життя можуть стати 

фактором ризику для певних захворювань та порушень в роботі організму: занепокоєння, 

депресія, серцево-судинні захворювання, високий кров’яний тиск, ожиріння.  

Для уникнення появи негативних відхилень здоров’я під час дистанційного навчання, 

необхідно приділити значну увагу фізичному розвитку організму молоді, сконцентруватись 

на системному дозуванні розумової та фізичної діяльності.  

Виклад основного матеріалу 

Перехід на віддалену форму навчання має низку незручностей: неможливість 

проведення занять в спортивному залі, тренування і відвідування спортклубів, неможливість 

контролювати виконання вправ і навантаженнь студентів під час онлайн-занять. Загалом 

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/aviasport/
https://chayka.aero/aerobatics
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-31
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-55
https://ru.wikipedia.org/%20wiki/Extra_EA-300
https://ru.wikipedia.org/%20wiki/Extra_EA-300
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_2019
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освітній простір скорочується до масштабів помешкання. Такі обставини підштовхують до 

об’єднання ролі тренера та спортсмена в одній особі студента і акумулюють зосередження на 

індивідуальній самопідготовці. 

Щоб унеможливити появу додаткових стресів зміною звичного режиму життя, бажано 

створити в домашньому середовищі такі умови, які б за фізичним навантаженням мало чим 

відрізнялися від повноцінного способу буття, імітували основну масу рухів які студенти 

виконують в ранковий, обідній, та вечірній час. 

Як показала практика дистанційного навчання, значна частина студентства майже не 

отримує ніяких ранкових фізичних навантажень, більшість обмежує навчальне середовище 

ліжком-столом. Фаза ранкового силового підйому нівелюється та переходить у стадію 

обідньої сонливості і завершується вечірнім виснаженням. До того ж переважна маса молоді 

не виконує ранкову зарядку. 

Щоб мінімізувати процеси «згасання» доцільно ранкове пробудження розпочинати з 

невимушеного проходження кімнатою. Якщо її периметр не дозволяє використати 

абсолютну площу, маршрут руху необхідно скорегувати лінійним рухом від одного її краю 

до іншого. Під час ходьби варто нарощувати темп, а діапазон виконання вправи співставити 

по термінах, з часом затраченим на прихід до навчального закладу. Паралельно цьому 

проводити ранкове провітрювання кімнати, що забезпечить приплив кисню до головного 

мозку який активує інтелектуальну діяльність особистості. 

В періодах між заняттями необхідно зосередитись на тонусній розминці найбільш 

навантажених ділянок тіла в сидячому положенні, зокрема зони шиї, спини, поясу. Для цього 

варто виокремити вправу за якої студент знаходиться в вертикальному положенні, ноги на 

ширині плечей, руки вільно до низу, під час нахилу вперед не згинаючи ніг по черзі 

перехресним рухом необхідно дістатись кінчиками пальців правої руки – носочки лівої ноги і 

навпаки, лівої руки – носочки правої ноги. Саме 4-5 підходів по 5-8 повторювань такої 

комплексної вправи дозволять розігнати застояну кров організмом, задіяти максимальну 

кількість навантажених ділянок тіла, способом легкої розминки відновити їх тонусність. 

Заряд вправи збадьорить на наступну годину інтелектуальної роботи, а її незначна тривалість 

дозволить половину перерви виділити на підготовку до наступного заняття. 

Чергову перерву між парами можливо використати на виконання вправи аеробічного 

характеру: тіло в вертикальному положенні, ноги на ширині плечей, руки випрямлені перед 

собою. Початок вправи відбувається підняттям правого коліна до ліктя лівої руки, згодом 

лівого коліна до правого ліктя. Все це поєднується активною ходьбою по кімнаті. 

Перевага вищезазначених вправ базується на їх простоті, комплексності, відсутністю 

значних силових навантажень, що унеможливлюють надрив м’язів з подальшим синдром 

відтермінованого м’язового болю. Не вимушеність і легкість зазначених вправ дозволять 

застосовувати їх протягом тривалого періоду карантину, а в поєднанні з музичним 

супроводом наповнить їх ритмічністю. 

Крім профілактичних задіювань найбільш навантажених ділянок тіла, шляхом фізичних 

вправ, варто приділити увагу догляду за головою та очима.  

Для цього слід поєднати необхідне з корисним, виконати 5-7 повторювань зміщення 

головою від лівого плеча до правого і навпаки, при цьому тримати підборіддя не нахиляючи, 

погляд сконцентрувати в одній точці перед собою. 

Продовжуючи виконати 5-7 глибинних нахилів головою вперед-назад, замикаючи 

вправу рухом головою по колу за годинниковою стрілкою і назад.  

В завершенні необхідно способом мануальної терапії розім’яти ділянки навколо очей, 

виска, вух та шиї. Час виконання вправи не більше 7 хвилин. 

Опісля закінчення онлайн занять через гаджет або комп’ютер, приділити аналогічну 

затраченому на дорогу з навчального закладу до дому час, на проходження вільною ходьбою 

помешканням з періодичним струшуванням рук, що дозволить полегшити їх скованість від 

роботи за столом.  
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Висновки 

Таким чином, в умовах обмежено рухливого, ізольованого освітнього середовища, 

виконання декількох загальнодоступних, комплексних, низько навантажених вправ, 

дозволить превентивно підтримувати в тонусі організм молоді, сприяти його всебічному 

фізичному та інтелектуальному розвиткові, та компенсувати дефіцит рухливості на період 

дистанційного навчання. 
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СУЧАСНІ АНГЛІЙСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕРМІНИ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ 

 

У статті розглядається переклад економічних термінів, що користуються великим 

попитом через розвиток таких аспектів економічної діяльності, як банківська система, 

фінанси, аудит, облік, маркетинг, міжнародна торгівля. Метою перекладу економічних 

термінів є передати найбільш  вірний переклад з урахуванням відмінностей, що існують в 

економічних реаліях країн. У статті розглянуто вимоги до термінологічної лексики: 

точність, однозначність, стислість, послідовність, стилістична нейтральність, зв’язок з 

контекстом тощо. Особлива увага приділяється різним методам перекладу 

багатокомпонентних термінів: калькуванню, використанню родового відмінка, 

функціональній заміні, стисненню, додаванню, модуляції, поєднанню декількох методів 

перекладу.  

Ключові слова: термін, економічний термін, метод перекладу, одноелементний термін, 

багатоелементний термін, термінологія, термінологічна модель. 

 

The article deals with the translation of economic terms being in a great demand due to the 

development of such aspects of economic activity as a bank system, finance, audit, accounting, 

marketing, international trade. The aim in translating economic terms is to convey the most correct 

translation taking into account the differences existing in economic realities of the countries The 

article provides a description of terminological vocabulary requirements: accuracy, unambiguity, 

brevity, consistency, stylistic neutrality, indifference to the context, etc. Special attention is given to 

different methods of multicomponent terms translation: tracing, the use of the genitive case, 

functional replacement, compression, addition, modulation, a combination of several translation 

methods.  

Key words: term, economic term, translation method, one element term, multicomponent term, 

terminology, terminology model. 

 

Постановка проблеми. В галузі економіки виникає потреба у розробці міжнародно 

визнаного термінологічного фонду та у створенні лексикографічних джерел, що містять 

якісний переклад економічних термінів. Виникли нові економічні моделі, що призвело до 

створення нової терміносистеми та появи труднощів у перекладі економічних текстів, які 

надійшли до нас з-за кордону і представляють особливий інтерес для вивчення. Переклад 

економічних термінів у сучасному світі користується великим попитом через розвиток 

банківської системи, маркетингової стратегії, управління організаціями та міжнародної 

торгівлі. Інноваційні технології, фінанси та банківська справа, фондові біржі та інвестиції, 

маркетинг, системи управління, аудит, страхування та багато іншого – це різні аспекти 

економічної діяльності. Кожна система з точки зору лінгвістики має свою структуру 

термінів, яка іноді є спільною для кількох систем одночасно. Таким чином, термінологія 

виступає на перший план як особливий пласт мови, що робить можливим ділове 

спілкування. Мета перекладу економічних термінів – передати найбільш вірний переклад з 

урахуванням відмінностей, існуючих в економічних реаліях країн. Цього можна досягти, 

лише якщо знайдено еквівалентні терміни. 

Задача в нашому випадку не завжди проста, оскільки багато термінів, що з'явилися в 

українській мові, порівняно недавно були запозичені з тієї ж англійської мови, а поняття, 

яким вони відповідають, або зовсім відсутні, або просто сформувалися під впливом наших 

економічних реалій. У зв'язку з цим практично неможливо дати абсолютно точний переклад 
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того чи іншого терміна, оскільки умови господарської діяльності в різних країнах різні. 

Тобто без глибокого знання предмета «економіка» та особливостей його застосування в 

конкретній країні переклад термінів буде певною мірою неадекватним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на стабільний і постійний 

прогрес у перекладі спеціальних термінів і текстів у різних сферах науково-технічної 

діяльності, дослідження форми і змісту спеціальних термінів та способів їх перекладу ніколи 

не припинялися. Проблема формування терміносистем та термінологічних моделей та 

методика перекладу англійських термінів протягом тривалого часу цікавила багатьох 

лінгвістів. 

Теоретичною основою дослідження стали праці відомих авторів з проблем 

функціонування терміносистеми: М.М. Глушко, А.А. Реформатський, Д. Є. Розенталь, 

М. А. Тленкова, Д. С. Лотте, П. А. Флоренський та інші. Різним аспектам перекладознавства 

присвятили свої праці чимало вчених: Л. С. Бархударов, Р. Ф. Проніна, Ж.-П. Вайн і 

Ж. Дардельне, В. Карабан, І. Корунець, Л. Черноватий. Багатокомпонентні терміни, що 

існують у текстах різних спеціальностей, неодноразово ставали об'єктом особливого 

інтересу. Терміносистема економічної теми в перекладацькому аспекті була представлена в 

працях С. А. Фролової, Т. С. Щулюкіна, Ж. В. Лєснікова, В. І. Карабана та іншіх вчених. 

Вони мають різні уявлення про засоби перекладу термінів, що змушує вивчати та аналізувати 

цю перекладацьку методику. 

Мета цієї статті ‒ проаналізувати особливості структури, семантики та перекладу 

англійських економічних термінів-слів та термінів-фраз українською мовою (на основі 

англійських текстів з економіки) та пояснити важливість адекватного перекладу 

термінології. 

Виклад основного матеріалу. Актуальність даної теми зумовлена необхідністю 

вивчення термінології та способів її перекладу в економічних текстах. Слід враховувати, що 

при перекладі економічних текстів чи термінів важливо враховувати їх лексико-граматичні 

особливості. Говорячи про еквівалентність термінів, слід зазначити, що через типологічні 

відмінності між українською та англійською мовами при перекладі термінів спостерігаються 

певні семантичні відмінності. Багато термінів можуть бути термінами в різних областях. 

Також можливе використання кількох спеціальних лексичних одиниць. У зв’язку з цим 

можна говорити про багатозначність, омонімію та синонімію термінів. За морфологією 

терміни поділяються на прості, похідні, складні, словосполучення, скорочення. 

Термосполучення залежно від кількості складових їх компонентів можуть бути 

двододаними, тридоданими та поліноміальними [8, c. 32-34]. 

Термінологія ‒ це великий клас спеціальної лексики з великим вмістом міжнародних 

слів. Багато термінів запозичені з мови на мову або через іншу мову, а також багато з них 

мають греко-латинське походження. 

При перекладі термінів необхідно враховувати сферу їх застосування та контекст, а 

також семантичні зв’язки між компонентами у термінах словосполучень. 

Як показує практика, найбільшу складність при перекладі економічних термінів 

представляють терміни, які складаються з двох і більше слів і позначають одне поняття чи 

явище економічної діяльності. В українській та англійській мовах багатокомпонентні 

терміни чисельно переважають над одноелементними. У зв’язку з цим видається доцільним 

звернути особливу увагу на багатоелементні терміни. 

Переклад термінів і фраз завжди викликає певні труднощі. Технологія перекладу 

багатокомпонентних термінів передбачає насамперед звернення до визначального 

компонента (головного слова), який є родовим поняттям стосовно всього терміна і часто 

виражає основне значення терміна. На це вказують фахівці в галузі перекладацької 

діяльності: «Переклад термінів і словосполучень починається з перекладу іменника, який є 

основним компонентом, а потім кожна семантична група перекладається послідовно, 

найчастіше справа наліво» [7, с. 21]. Залежно від того, чи має мова перекладу прямі 

відповідності одиницям мови оригіналу, Ю. І. Рецкер вводить такі поняття, як аналог і 
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еквівалент. Відповідно до його праць можна виділити три основні типи перекладу термінів: 

1) переклад з використанням еквіваленту; 2) пошук аналога; 3) описовий переклад. [7, с. 74]. 

Але не кожен термін має один варіант перекладу (еквівалент). Еквівалент ‒ це не тільки 

слово, а й словосполучення. А оскільки при перекладі термінів найчастіше використовується 

описовий переклад, то створення об’ємних термінів слід уникати, якщо тільки використання 

коротшої версії перекладу не погіршує передачу сенсу і відповідає комунікативному 

завданню. При перекладі терміна необхідно пам’ятати, що основний компонент має 

позначати категорію, до якої належить об’єкт, виражати родове поняття, а визначальний – 

відображати характеризуючі ознаки, які відрізняють його від інших предметів чи явищ того 

ж роду. 

Через відмінність мовних систем української та англійської мов, при перекладі тексту 

доводиться міняти місцями визначене та визначальне слово, тобто визначальне слово в мові 

оригіналу має виражати родове поняття в мові перекладу. Пропонується [1, с. 120-121] п'ять 

основних прийомів для перекладу багатокомпонентних термінів: 

1) переклад з використанням українських слів і фраз, дослівно відтворюючи слова та 

вирази англійської мови (так зване трасування); 

2) переклад з використанням родового відмінка; 

3) переклад з використанням різних прийменників; 

4) переклад однієї з частин словосполучення групою пояснювальних слів (описовий 

переклад); 

5) переклад зі зміною порядку  компонентів групи атрибутів (перестановка). Остаточний 

вибір того чи іншого способу перекладу багатокомпонентних термінів залежить від 

лексичного змісту атрибутивних компонентів даного терміна та від семантичного розуміння 

контексту. 

Тому в процесі перекладу багатокомпонентних термінів необхідно виконувати 

семантико-синтаксичний аналіз [6, с. 102]. Для цього: 1) перекласти ключове слово, як 

правило, останнє слово в термінологічній групі; 2) проаналізувати семантичні зв'язки між 

компонентами терміна та виділити семантичні групи; 3) встановити зв'язки між виділеними 

семантичними групами та перекласти всю термінологічну групу 4) виконати стилістичний 

аналіз та відредагувати переклад [6, c. 102-103]. 

Таким чином, можна сказати: вдумливий аналіз терміна є запорукою успішного 

перекладу. Термінологічна лексика має такі вимоги: однозначність, точність, стислість, 

послідовність, стилістична нейтральність, байдужість до контексту, відсутність синонімів та 

омонімів у межах однієї термінологічної системи тощо. Багатокомпонентні терміни в 

оригінальних текстах часто демонструють синонімію, але їх не можна охарактеризувати як 

«лексичні одиниці», байдужі до контексту. 

У процесі перекладу економічні багатокомпонентні терміни через свої специфічні 

характеристики викликають ряд труднощів. З одного боку, переклад економічних термінів 

вимагає чіткості та точності. З іншого боку, перекладачеві необхідно вибрати еквівалентний 

термін, що відповідає економічній темі. Тому для перекладу багатокомпонентних термінів в 

економічних текстах перекладачеві часто доводиться використовувати не один, а відразу 

кілька засобів перекладу. У процесі виявлено, що калькування є найпоширенішим засобом 

перенесення англійських багатокомпонентних термінів на українську мову. Можливо, 

однією з причин частого використання цього способу перекладу є наявність великої 

кількості запозичень з латинської та грецької мови в англійській мові. Коли відбувається 

калькування, використовується дослівний переклад кожного елемента терміна. 

Використання цього методу перекладу можливе за відсутності очевидних протиріч між 

граматичною та лексичною системами української та англійської мов. 

В економічних текстах терміни, перекладені за допомогою родового відмінка, 

зустрічаються відносно рідко. Переклад ціх термінів  українською мовою будується за тією 

ж схемою: перекладаються обидва іменника, другий з яких стоїть у родовому відмінку по 

відношенню до першого. Взагалі, переклад таких термінів може здійснюватися без 
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урахування контексту. Функціональна заміна як засіб перекладу економічних термінів за 

частотою вживання знаходиться на другому місці після калькування. Цей прийом 

використовується в тих випадках, коли жодне зі значень, записаних у словнику, не відповідає 

контексту. 

Стиснення, тобто стиснення виразу або фрази, є характерним явищем в англійській мові. 

Якщо порівняти обидві мови, це явище є дуже очевидним. Додавання або розгортання є 

протилежністю стиснення. Оскільки структури англійських і українських речень і фраз 

відрізняються, як зазвичай, стислі англійські пропозиції вимагають більш детального 

вираження думки українською мовою. Транспозиція — це засіб перекладу лексичних 

одиниць, який полягає або в перенесенні будь-якої мовної форми (наприклад, у використанні 

теперішнього часу замість майбутнього), або у заміні однієї частини мови іншою без зміни 

значення всього повідомлення. Одним із поширених методів перекладу є комбінований 

метод. Цей метод використовується викладачами або перекладачами у випадках, коли 

використання лише однієї перекладної трансформації недостатньо для адекватного 

перекладу терміна [3, c. 53]. 

Висновки. Проблеми перекладу економічних термінів присвячені дослідженню та 

вивченню не лише в нашій країні, а передусім за кордоном.І саме англійська мова відіграє 

роль основного інструменту ділового спілкування. Економіка ‒ це наука, що охоплює багато 

сфер, пов'язаних і не пов'язаних між собою. З цієї причини приділяється велика увага 

труднощам перекладу англійської термінології, що відповідає різним сферам економіки. 

Серед найпоширеніших методів перекладу економічних термінів з англійської мови на 

українську калькування, функціональна заміна та поєднання кількох засобів перекладу 

виявилися домінуючими серед двокомпонентних і багатокомпонентних термінів. Окреслено 

кореляційні зв’язки методів термінотворення та способів перекладу англійських економічних 

термінів українською мовою. Проте слід зазначити, що цей напрямок є лише невеликою 

ланкою в ланцюзі взаємодій, що представляють економічне життя в цілому, яке постійно 

змінюється та вдосконалюється. У результаті змінюється термінологія, притаманна таким 

змінам, що, у свою чергу, призведе до появи нових термінів та нових труднощів перекладу.  
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРЕЦЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ  

ЯК ПЕРВИННИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ПЯМ’ЯТОК 

 

У статті подається систематизована інформація про грецьку народну пісню та її 

походження. Виокремлено характерні риси и ознаки народної пісні. Зазначена історія 

виникнення грецької народної музики. 

Ключові слова: народна пісня, традиції, історія музики, автор. 

 

The article provides systematic information about folk songs and their origins. Characteristic 

features and signs of folk song are singled out. The history of the origin of Greek folk music is 

mentioned. 

Key words: folk song, traditions, history of music, author. 

 

Міфи, казки, прислів’я, усні оповідання та пісні виражали погляди людей на світ. Тому 

історію літератури треба починати з вивчення народної пісні. 

Першою великою сторінкою новогрецької літератури є народна героічна (епічна) пісня. 

Вона завжди близька до особистої поезії, справляє на неї сильний вплив і часто визначає її 

виразні шляхи. Отже, це паралельна діахронічна присутність і з цієї причини не може бути 

включена до певного періоду історії літератури. [1] 

Історія грецької народної пісні сягає глибокої давнини, оскільки музика була важливою 

частиною давньогрецького театру. Пізніші впливи Римської імперії, Східної Європи та 

Візантійської імперії змінили форму та стиль грецької музики. У Стародавній Греції були 

поширені змішані хори. Грали музику для розваги, для святкових випадків, а також музику, 

яка супроводжувала релігійні обряди.[1] 

Викладання музики відігравало важливу роль у системі освіти – у давнину музичні 

здібності хлопчиків починали розвиватися, коли вони досягали шестирічного віку. 

Незважаючи на активний розвиток поліфонічної музики на Заході, Православна Церква 

чинила опір будь-яким змінам. Таким чином, візантійська музика залишалася однотонною і 

не мала органічного супроводу. У традиційній візантійській музиці все ще бракує поліфонії 

та інструментального супроводу, елементів, які західний світ давно визнає основними для 

розвитку музики. [3] 

Поряд з візантійськими співами в музиці Греції розвивалася і народна пісня. 

Вона поділяється на дві гілки – «ακριτικά» (акритські пісні) та «κλέφτικα» (пісні клефтів). 

Акритські пісні були створені між 9-10 ст., відображаючи життя та боротьбу акритів 

Візантійської імперії. Пісні клефтів виникають із початком грецької війни за незалежність 

(1821) та у період підготвки визвольного руху (17-18 ст). Поряд з історичними піснями 

грецькі народні пісні мали окрему категорію пісень побутового життя – весільні, релігійні 

(колядки та ін.), колискові та ін. У них відображено саме життя ‒ боротьба грецького народу 

за свободу, його радощі й печалі, ставлення до любові й смерті. [2] 

Розглянемо створення народних пісень. Кожна народна пісня є результатом колективної 

творчості і, отже, не має єдиного творця. Така пісня є не лише спільним творінням, а й 

спільним благом, духовним знаряддям народу та способом самовираження.[7] Народна пісня 

анонімна і використовує усні традиції для передачі музики та слів. Автор, керуючись 

внутрішнім поривом, спочатку складає кілька куплетів на відому їм мелодію чи мелодію. 

Така людина завжди має схильність до ліризму і багате відчуття музики. 

Наступний співавтор повторює пісню, адаптуючи її по черзі до власних почуттів та 

емоцій. Потім таку видозмінену пісню чує третій автор, який знову її змінює. З часом ім’я 



Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку 
 

 

115 

первісного творця забувається і пісня стає продуктом колективної інтелектуальної 

творчості. [6] 

Вважається, що в Греції налічується понад 20 000 народних пісень. 

Народне мистецтво греків різноманітне. Пісні можна поділити на епічні, історичні, 

побутові та баладні. До побутових пісень належать: трудові, колискові, любовні, весільні, 

застільні, забавні, календарні та пісні, присвячені масовим святам. Переважна більшість 

історичних пісень була написана в роки боротьби греків проти турецького ярма (злодія) і в 

період становлення Грецької держави, коли основним їх змістом була пісня свободи і 

незалежності. Інтерпретація грецьких народних пісень часто супроводжується круговим 

танцем. 

Назви народних танців походять від місцевості, де вони існують, від історичної події, від 

назви професії. Або вони отримали свої назви від ритму та руху. Народна оркестровка 

включає різні види лютні, сопілки (авлос), ліри (критська ліра), довгих і вузьких флейти, 

сопілки, цимбали (сантурі). Особливою популярністю користуються бузукі, баглами, 

мандоліна та скрипка. Сучасні грецькі народні оркестри також включають кларнети та 

гітари.[5] Мова народних пісень проста, щільна, лаконічна, природна і невибаглива. [4] 

Колискою народної пісні було село, але зараз тенденція змінилася. Повсюди, аж до 

найвіддаленіших грецьких сіл, розноситься «комерційна» народна пісня. На зміну 

автентичним, традиційним пісням і танцям приходять стилізовані народні пісні та танці. 

Сучасні музиканти, які є творцями цих пісень, використовують автентичні народні мелодії, 

модифікуючи їх за потреби, щоб забезпечити захист авторських прав. [6] 
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КОНЦЕПЦІЯ СУЧАСНОЇ ГРЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ДО ПИТАННЯ  

ПЕРІОДИЗАЦІЇ НОВОГРЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Стаття присвячена темі вивчення новогрецької літератури, яка праналізована 

багатьма вченими та дослідниками, які дійшли консенсусу та висунули певну періодизацію 

новогрецької літератури. У статті також подано основні моменти та головні персоналії 

кожної епохи літератури Греції. 

Ключові слова: новогрецька література, періодизація, героїчний епос, проза, роман, 

сюрреалізм, символізм, «покоління тридцятих років», літературна школа. 

 

The article is devoted to the topic of studying Modern Greek literature, analyzed by many 

scientists and researchers who came to the consensus and put forward a certain periodization of 

Modern Greek literature. The article also presents the fundamental points and main personalities of 

each era of Greek literature. 

Key words: modern Greek literature, periodization, heroic epic, prose, novel, surrealism, 

symbolism, "generation of the thirties", literary school. 

 

Новогрецька література – це період грецької літератури, нижня межа якого визначається 

умовно з XV ст., а саме з 1453 р. (від османського завоювання Константинополя і грецьких 

територій) до нашого часу. 

Новогрецька література має відповідну періодизацію, за якою вона ділиться на 6 

основних етапів формування: 

1. Візантійська спадщина (пізньовізантійський період), що починається близько 1000 р. і 

закінчується завоюванням Константинополя хрестоносцями (1204 р.). 

2. Період Франкського завоювання (1204-1453). 

3. Дореволюційний період становлення літератури (1453-1821): а) Від завоювання 

Константинополя до заняття Криту турками (1453-1669), б) Від падіння Криту до початку 

революції (1669-1821). 

4. Сучасна грецька література після початку визвольної боротьби і до покоління 1880 

(1821-1880 рр.). 

5. Сучасний період новогрецької літератури (1880-1930-ті рр.). 

6. Післявоєнний період: а) з 1945 по 1967 р.; б) з 1967 р. – сучасні роки.  

Перший період новогрецької літератури характеризується жанром героїчних епосів, що 

прославляли досягнення героїв. У новогрецькій літературі першою героїчною піснею був 

епос «Βασίλειος Διγενής Ακρίτας», джерелом якого є пісні акритського циклу історичного 

походження. Головний герой епосу жив приблизно у Х ст., ім’я його – Дигеніс, оскільки 

походив з двох родів: арабського та грецького. [2] 

«Дигеніс Акрит» є одним з найоригінальніших і найцікавіших явищ візантійської 

культури. Ця героїчна поема ‒ єдиний у своєму роді пам'ятник героїчного епосу, створений 

грецькою мовою після Гомера. Це водночас своєрідна паралель до середньовічного 

лицарського епосу Західної Європи – «Пісні про Роланда», «Пісні про Сіда». Поема про 

Дигеніса Акрита, що дійшла до нас у кількох пізніших варіантах, виникла у своїй первісній 

редакції приблизно у Х ст. Тут яскраво відбилися різні сторони життя східних областей 

Візантійської імперії; відбилися звичаї та традиції візантійських воїнів, їхні стосунки з 

арабами, їхній образ мислення. [4] 

Період панування франків почався із завоюванням Константинополя франками (1204 р.) 

і закінчився завоюванням Константинополя турками-османами (1453 р.). Цей історичний 

період символізує наступний період в історії новогрецької літератури. У цей період 
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франкські завойовники зіткнулися з місцевим населенням, але водночас відбувся культурний 

обмін завдяки зустрічі двох культур, які мали довгі й різні традиції. Після окупації 

Константинополя франками візантійський світ прийняв вплив Заходу. [7] Візантійська 

традиція продовжується в багатьох творах, хоча в більшості з них помітний західний вплив. 

Розглянемо основні особливості літератури цього періоду: наявність сильного елементу 

казки, фантастичних, надприродних та чарівних елементів, а також домінування любовних 

елементів (лицарські романи). 

Період турецького завоювання. Живе поетичне слово існувало лише в неписаному 

вигляді в народних піснях клефтів, вільних громадян, які уникали будь-якого 

підпорядкування. Літературна діяльність духовенства з першої половини ХVІ ст. була 

зосереджена в патріаршій школі Константинополя – в «Грецькій академії», яка служила 

зразком для всіх інших грецьких міст. Чисельні прискіпливі випускники Академії писали 

багатопрофільні наукові праці з богослов’я, історії та географії, переважно недоступні 

широкому загалу. Винятком був Константинопольський патріарх Кирило Лукаріс, який 

виявляв великий інтерес до народної мови. [1] 

Найважливішим поетом цього періоду є Стефанос Сахлікіс, який жив на Криті в 

Іракліоні. Його творчість відрізняється серед інших літературних явищ того часу завдяки 

його стилю (переважно жорстка сатира) та (головним чином) мови. Сахлікіс писав чистою 

народною мовою, без зайвих домішок. 

Завоювання Криту турками в 1669 р. ознаменувало кінець розвитку критської 

літератури, і наступне століття характеризувалося станом поетичного спокою. Місця, якими 

керували франки, обмежуються Іонічними островами, а греки рухаються на захід. Вони 

навчаються в італійських університетах і передають свої знання, повертаючись додому. 

Духовний рух поширився на Грецію, центром якої є Константинополь, з Патріархатом і 

«фанаріотами» (духовенство, що служило в Патріархаті, а також миряни з титулами і 

посадами). У великих торгових центрах створюються школи, видається кілька іноземних 

книг грецькою мовою. [3] 

Період новогрецького Просвітництва характеризується як «період розквіту». 

Інтелектуальна зрілість, яка характеризує цей період, зробила мовне питання актуальним. 

Питання полягало в тому, яку мову буде обрано для виховання нації й підготовки революції 

– старовинну (архаїзовану) чи сучасну (мову народу повсякденного спілкування). 

До архаїстів, тобто тих, хто використовував архаїку, належать Адамандіос Кораїс, 

Неофіт Дукас, Панайотіс Кодрікас та ін. Навпаки, популісти (які віддавали перевагу народній 

мові) схильні до нових ідей. Серед них Йосип Мойсіодакас, автор переважно педагогічних 

праць,  Дімітріос Катаркіс або Фотіадіс, освічений і прогресивний діяч, який також переклав 

і написав Граматику давньогрецької та новогрецької мови та ін. 

Відомий грецький реформатор того часу Адамантіос Кораїс вважає, що рідна мова є 

невід’ємним демократичним правом. Він підтримував «середній шлях» розвитку мовного 

питання, яке ХVІІІ-ХІХ ст. стає головним.  

Іонічні острови ніколи не перебували під владою Османської імперії і водночас 

стикалися з західною цивілізацією, що дозволило їм розвинути значну інтелектуальну 

діяльність. 

 До собливостей іонійської літератури (Іонійська літературна школа) входило натхнення 

італійськими текстами, ідеалістичне сприйняття мистецтва, патріотизм. 

Ідейним лідером іонійської школи був національний поет Діонісій Соломос. 

До загальної характеристики наступної літературної школи – Першої афінської – можна 

виднести такі пункти: натхнення французьким романтизмом і Байрона; впливи 

фанаріотичних віршів; поверхове наслідування народних пісень, переважно в патріотичних 

віршах; неохайність форми, плітки, риторика, скорочення, особливо в останнє десятиліття 

(декада занепаду); інтенсивний песимізм і переконливий настрій (Дімітріос Папаррігопулос). 

Вершиною романтизму афінської школи є Дімітріос Папаррігопулос (1843-1873), син 

історика, і Спиридон Василіадіс (1844-1874), який народився в Патрах. Як юридичні, так і 
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театральні письменники, перший писав надзвичайно ліричні вірші, а другий, також лірик, 

був також перекладачем Лаартіно. Дімітріос Папаррігопулос вважався найчеснішим 

представником афінської романтичної школи. Останнім представником цієї школи є 

Ахіллеас Парасхос (1838-1895) з Нафпліону, що є остаточним занепадом і кінцем грецького 

роману. 

Термін «Нова афінська школа» відноситься до всіх поетів, які з’явилися в новітній 

грецькій літературі після 1880 року, разом із видатним діячем Костисом Паламасом. Поети 

«покоління 80-х років ХІХ ст.» були молодими поетами, які відповідали своїми віршами на 

перебільшення афінського романтизму і були зацікавлені у впровадженні початкової школої 

у поетичному мовленні. Найважливішою зміною, яку зробили поети Нової Афінської школи, 

було повне введення в поезію народної мови – димотики. 

Основні представники поетів, які входили в покоління 1880-х, починали з оновлених 

видань, таких як «Рабагас» і «Не заблукайся», де писали вірші сатиричні або натхненні 

побутовою тематикою. Окрім вищезгаданих Паламаса, Дрозіні та Кампі, у той час з’явилися 

й інші поети, такі як Георгіос Суріс та Іоаніс Полеміс. 

Приблизно наприкінці 1880-х і 1890-х з’явилися нові поети, такі як Костас Крісталліс, 

Александрос Палліс, Аргіріс Ефталіотіс та Іоанніс Грипаріс. 

«Покоління 30-х рр. ХХ ст.» створювалося в духовному кліматі, що характеризувався 

оновленням поезії, а з іншого – пошуком у галузі прози. Течії сюрреалізму та модернізму 

вплинули на письменників того періоду, і деякі романісти продовжують використовувати 

реалізм. Поети переймають вільний вірш, а романісти відмовляються від історії й 

культивують роман. Видатними поетами того періоду були Георгій Сеферіс, Одіссеас Елітіс, 

Янніс Ріцос та романісти Мирівіліс, Феотокас, Політіс, Карагаціс, Терзакіс. 

Сюрреалісти знаходяться під впливом психоаналізу і використовують вчення 

символізму. Вони вважають, що людина повинна втекти від повсякденної реальності, 

використовуючи уяву, удачу, мрії та несвідоме. У літературі сюрреалісти переважно 

культивували поезію з абсолютною свободою у та поезії. 

У Греції сюрреалізм був прийнятий такими важливими поетами, як Емпірікос, 

Еггонопулос, Гацос та Елітіс, у його перших спеціальних збірках. 

Поетична спадщина і Греції післявоєнних років дуже багата. Поети живуть у кліматі 

політичних подій і співіснують з політичними подіями того часу. 

Представники соціальної поезії: Тассос Лівадіс, Тітос Патрікіос, Маноліс Анагностакіс, 

Аріс Александру, Нікос Каввадіас та інші. Представники екзистенційної поезії: Джордж 

Темеліс, Нікос Карусос, Мілтос Сахтуріс, Джанніс Даллас, Джордж Вафопулос та інші. 

Після війни світ здавався ірраціональним, а в серцях людей оселилася тривога й 

невпевненість. У центрі обговорення буде філософська течія існування, яка вплинула на різні 

сфери життя. 

Часовими рамками покоління 70-х є період диктатури (1967-1974). Глобальна 

перебудова впливає на поезію, яка характеризується сумнівами. У це десятиліття проза 

переживає несподіваний розвиток. У 1974 році з'явилися дуже важливі романісти, такі як 

Дімітріс Ноллас (1941) з «Афінською феєю і Поліксені» (1974), Георгій Гіатроманолакіс 

(1940) з Леонтасом (1974) і Маро Дука (1947) з її романом «Стародавній уривок». 1979). 

У 1980-х роках на життя грецьких політичних біженців у Радянському Союзі справили 

велике враження Алкі Зей (1925-2020), «Ахіллесова наречена» (1987). Зей написала шість 

дитячих романів, оповідань, п’єс і перекладав п’єси. Її твори включають більшість 

історичних романів із посиланнями на сучасні події, такі як диктатура Метаксаса, Окупація 

(«Петро Великий», 1971) та семирічна диктатура. Її творам притаманні реалізм, соціальна 

рефлексія на проблеми сучасності та повага до історичної правди. Однією з основних його 

стилістичних ознак є гумор, який також містить елементи критики. Потім з’явився Алексіс 

Панселінос зі своїм романом «Великий поп» (1985), у якому через історію юнака він 

реалістично розповідає про жорстокі умови тогочасного грецького суспільства. [5] 
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Можемо зробити висновок, що новогрецька література має багатовікову історію, та 

кожний її період є цеглинкою для становлення різноманітності та багатогранності творів та 

представників Греції. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
1. URL: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/764/21-0060-02_Istoria-Neoellinikis-

Logotechnias_A-B-G-Gymnasiou/ (дата звернення: 10.01.2022) 

2. Тронський І., Лопашов С. Грецька література. Літературна енциклопедія: В 11 т. Т. 2. 

Москва: Изд-во Ком. акад., 1929. С. 725-748. 

3. Містер М. Короткий словник новогрецької літератури. Москва: Книжний дом 

«Ліброком», 2010. 296 с.  

4. Бітон Р., Вступ в сучасну грецьку літературу. Нефелі, Афіни, 1996. 180 с. 

5. Політіс Л. Історія сучасної грецької літератури. Видання: M.I.ET., Афіни, 1978. 340 с. 

6. Рожкова І. Особливості художнього поетичного перекладу критського епосу 

В. Корнароса «Еротокрит» на українську мову. Закарпатські філологічні студії. Ужгород: 

Ужгородський національний університет, 2019. Вип. 8. С. 208-218. 

7. Чернышева Т. Композиция «Дигениса Акрита» и «Девгениево 

деяние». URL:http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=4jxcQtypaNc%3D&tabid= 

2288 (дата звернення: 12.01.2022) 

 

Науковий керівник: старший викладач Рожкова І. Г. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/764/21-0060-02_Istoria-Neoellinikis-Logotechnias_A-B-G-Gymnasiou/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/764/21-0060-02_Istoria-Neoellinikis-Logotechnias_A-B-G-Gymnasiou/
http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=4jxcQtypaNc%3D&tabid=%202288
http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=4jxcQtypaNc%3D&tabid=%202288


Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку 
 

 

120 

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ 
 

УДК 619:616.993.6:636.7/8 

Людмила Соловйова 

(Біла Церква) 

 

КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗА БАБЕЗІОЗУ СОБАК 

 

Схема лікування із застосуванням імідопірану 5 % та патогенетичної терапії виявилася 

ефективною за бабезіозу собак. Це призвело до відновлення клінічного стану тварин та 

показників гемоцитопоезу.  

Ключові слова: бабезіоз собак, іктеричні слизові оболонки,  гематологічні дослідження, 

імідопіран 5 %, симптоматична терапія. 

 

The treatment regimen with imidopyran 5% and pathogenetic therapy was effective in canine 

babesiosis. Іt restored the clinical condition of the animals and hemocytopoiesis. 

Key words: canine babesiosis, icteric mucous membranes, hematological studies, imidopyran 5 

%, symptomatic therapy. 

 

Велика чисельність популяції іксодових кліщів і щороку наростаюча напруженість 

епізоотичного процесу за бабезіозу собак вимагають розробки ефективних лікарських 

засобів антипротозойних препаратів, і також схем їх застосування [1, с. 22; 2, с. 241; 

3, с. 133]. 

Дослідники рекомендують застосування тих схем лікування собак за бабезіозу, що 

базуються на принципах і знищення збудника, і також детоксикації організму, корекції 

анемії, застосування антиоксидантів. Для специфічного лікування тварин частіше 

застосовуються препарати на основі диміназену ацетурату, також імізолу, фортикарбу та ін. 

За ступенем токсичності вони належать до групи «Б». Для зменшення їх токсичної дії 

необхідно застосовувати симптоматичну терапію [2, с. 208; 4, с. 146; 5, с. 25]. 

Прогресуюче розповсюдження бабезіозу собак  та важкий перебіг прояву хвороби 

можуть  спричинити загибель тварин, тому актуальним є питання розробки ефективних 

терапевтичних схем за даної патології.  

Метою роботи було з’ясувати ефективність застосованої схеми лікування за бабезіозу 

собак на основі змін їх клінічного стану та гематологічних показників до та після лікування 

тварин у ветеринарній клініці “Вольт” с. Софіївська Борщагівка Київської області. 

Матеріалом для дослідження були 10 хворих на бабезіоз собак. У роботі 

використовували клінічний огляд та лабораторні методи дослідження крові. Для діагностики 

бабезіозу готували мазки крові з першої краплини крові кінчика вуха, їх фарбували за 

Романовського-Гімзи. Морфологічні дослідження крові проводили за загальноприйнятими 

методиками і оцінювали в камері з сіткою Горяєва; визначення вмісту гемоглобіну в крові 

проводили геміглобінціанідним методом; величину гематокриту визначали 

мікроцентрифугуванням за Шклярем. 

Схема лікування включала імідопіран 5 %, його вводили у дозі 1 мл/20 кг маси тіла 

тварини, за 2 рази, підшкірно. Для уникнення побічної дії вводили підшкірно атропіну 

сульфат 1 % в дозі 1 мл на 50–100 кг маси тіла тварини. Також у перші три дні застосовували 

внутрішньовенно (крапельно) розчин глюкози 5 % у дозі 10 мл/кг, розчин Рінгера в дозі 10 

мл/кг, дуфалайт – 10 мл/кг, гептрал у дозі 1 мг/кг маси тіла тварини, квамател – 1мг/кг ; 

внутрішньом’язово преднізолон у дозі 1,5 мг/кг маси тіла, ондасетрон у дозі 1мг/кг та 

катозал 10 % (0,5–5 мл/тварину). Для зниження гіпертермії використовували 

вутрішньом'язове введення  розчину : димедрол+ но-шпа+ аналгін з розрахунку 1 мл даного 

розчину на 10 кг. 
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З першого по десятий день лікування внутрішньо задавали ентеросгель по 1 столовій 

ложці 4 рази в день. 

Результати досліджень. Бабезіоз собак починався з підвищення температури тіла до 

41°С (в середньому до 40,62± 0,12 °С). Тривалість такої лихоманки становила 3–4 доби та 

носила постійний характер. 

На п'яту або шосту добу перебігу бабезіозу спостерігали зниження температури до 

37,19±0,28 °С, при якому не спостерігалося покращення загального стану хворих. У собак з 

важким перебігом бабезіозу видимі слизові оболонки та непігментовані ділянки  шкіри були 

іктеричними. У тварин спостерігали відмову від корму, блювання, у 50 % хворих – пронос,  у 

10 % тварин – закрепи, тахікардію, тахіпное. У всіх випадках виявляли порушення роботи 

серця, жорстке дихання. У 40 % хворих відмічали хрипи в легенях, у 72 % – болючість у 

ділянці селезінки, у 10 % собак виявляли метеоризм кишечнику. Майже у всіх хворих тварин 

(91 %) спостерігали збільшення меж печінки. Сеча була темно-коричневого кольору. 

Хвороба також проявлялася пригніченням тварин, нервовими розладами, парезами та 

паралічами задніх кінцівок. Температура тіла у хворих собак становила 39,4±0,28 °С, пульс – 

148,2±18,3  уд/хв, частота дихання – 58,6±6,3 дих. рух/хв.  

Зміни гемоцитопоезу характеризувалися гемолітичною анемією. Кількість еритроцитів 

знижувалася до 2–3 млн. в 1 мкл, а інколи – до 1–1,5. Показник кількості еритроцитів в 

середньому зменшився у 2,44 рази, порівняно з клінічно здоровими тваринами. Вміст 

гемоглобіну зменшився у середньому до 77,13±7,76 г/л (у 1,97 рази).  

Також спостерігалися зміни форми та розмірів еритроцитів – анізоцитоз та пойкілоцитоз, 

що пов'язано з пригніченням еритропоезу за токсичної дії продуктів метаболізму бабезій на 

кістковий мозок та інші органи кровотворення. 

Різке руйнування еритроцитів призвело до зниження величини гематокриту, в деяких 

тварин до критичного значення – 12–15 %, що, за відсутності своєчасного лікування, може 

бути причиною загибелі собак. 

На наявність запального процесу в організмі хворих тварин вказувало збільшення 

кількості лейкоцитів у 1,41 рази, порівняно з клінічно здоровими собаками.  

Упродовж 10 днів лікування у собак спостерігали поліпшення їх загального стану: у 

собак з’являвся апетит, вони ставали активні, слизові оболонки ставали блідо-рожевими, 

фізіологічних розмірів набували перкусійні межі печінки та зникала болючість при 

пальпації. Частота пульсу та дихання нормалізувалася до показників клінічно здорових 

собак. 

Кількість уражених бабезіями еритроцитів знижувалася, на 5-й день залишалися 

поодинокі форми, розмір їх зменшувався і на 10-й день еритроцитів, уражених бабезіями, не 

виявляли. 

Показники гемоцитопоезу, а саме кількість еритроцитів, лейкоцитів, вміст гемоглобіну 

та показник гематокриту через 10 днів лікування  нормалізувалися. 

Висновки. 

1. Клінічно у собак, хворих на бабезіоз, відмічали пригнічення, втрату апетиту, 

анемічність та жовтяність слизових оболонок, схуднення, гіпертермію, тахікардію, тахіпное, 

гемоглобінурію, пронос, що ускладнювалися спрагою, блюванням, болючістю у ділянці 

печінки, слабкістю задніх кінцівок. 

2. При дослідженні показників гемоцитопоезу у хворих на бабезіоз собак відмічали 

олігоцитемію, олігохромемію, лейкоцитоз та зменшення гематокритної величини.  

3. Застосована схема лікування з використанням імідопірану та симптоматичної терапії 

призвела до відновлення клінічного стану собак, гематологічних показників та звільнення 

організму від бабезій. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Шевелева И. И., Петрова О. А. Бабезиоз собак: актуальность, диагностика, лечение 

профілактика. Ветеринария сельскохозяйственных животных. 2012. № 11. С. 21–23. 



Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку 
 

 

122 

2. Пономар С. І., Гончаренко В. П., Соловйова Л. М. Довідник з диференціювання 

збудників інвазійних хвороб тварин. Київ: Аграрна освіта, 2010. 327 с. 

3. Соловйова Л. М. Епізоотологічний прояв бабезіозу собак у м. Біла Церква. Вісник 

Житомирського національного агроекологічного ун-ту. № 1 (49), т. 3. 2015. С. 132–137. 

4. Adaszek L., WernickaFurmaga R., Winiarczyk S. Preliminary study on the safety of a new 

vaccine against canine babesiosis containing soluble parastic antigen (SPA). Bulletin of the Vet. 

Institute in pulawy. 2012. Vol. 56. №. 2. P. 145–148.  

5. Di Cicco M. F., Downey M. E., Beeler E. Re-emergence of Babesia conradae and effective 

treatment of infected dogs with atovaquone and azithromycin. Vet. Parasit. 2012. Vol. 187. №. 1–2. 

P. 23–27.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку 
 

 

123 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ. ТРАНСПОРТ 
 

УДК 631.171 

Сергій Щербаков, Максим Іванов, Ірина Попова  

(Мелітополь) 

 

РОЗРОБКА ФУНКЦІЙНОЇ СХЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯМ 

ДІЛЯНКИ ЗАМІСУ ТІСТА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ  

 

На основі технологічних вимог до замісу тіста для виготовлення макаронних виробів, 

розроблена функційна схема системи керування силовим електрообладнанням ділянки замісу 

тіста для виготовлення макаронних виробів. 

Ключові слова: технологічне обладнання, система керування, функційна схема, 

параметри контролю, тісто, заміс тіста, макарони. 

 

On the basis of technological requirements for kneading dough for the manufacture of pasta, 

developed a functional diagram of the control system of power electrical equipment of the dough 

kneading area for the manufacture of pasta. 

Keywords: technological equipment, control system, functional scheme, control parameters, 

dough, dough dough, pasta. 

 

Макаронні вироби являють собою продукти, відформовані з пшеничного тіста у вигляді 

трубочок, ниток стрічок і фігурок і висушені до вологості 13%. При зберіганні макаронні 

вироби не черствіють, як хліб і менш гігроскопічні в порівнянні з сухарями, добре 

транспортуються, зберігаються (більше року) без погіршення смакових та поживних 

властивостей. Макаронні вироби виготовляють із пшеничного борошна з максимальним 

вмістом білкових речовин. У них міститься 9-13% білків, 75-79% ‒ засвоюваних вуглеводів, 

0,9% ‒ жирів, 0,6% ‒ мінеральних речовин [1]. Одна з особливостей сучасного макаронного 

виробництва на підприємствах малої та середньої потужності є широке використання 

автоматизованих ліній, які з'єднують в єдиний комплекс усі технологічні операції [2, 3]. 

Об'єктами керування є відцентровий насос подачі меланжу, насос яєчної емульсії, 

мішалка ємності для приготування емульсії, прес макаронний, який складається з: шнекового 

дозатора борошна, різального апарату, нагнітаючого шнеку, вакуум насоса, вентилятора 

попереднього обдування.  

До системи керування силовим електрообладнанням ділянки замісу тіста повинна 

висуваються такі вимоги [4]: 

‒ включення звукового сигналу попередження про початок роботи технологічного 

обладнання ділянки замісу тіста; 

‒ подачу меланжу до резервуару лінії меланжу до верхнього рівня резервуару;  

‒ контроль верхнього і нижнього рівнів резервуару лінії меланжу; 

‒ подачу меланжу до ємності приготування емульсії; 

‒ включення електродвигуна насос меланжу при досягненні меланжу верхнього рівня у 

резервуарі лінії меланжу; 

‒ подачу води до ємності приготування емульсії; 

‒ включення електродвигуна мішалки в ємності приготування емульсії при досягненні 

меланжу нижнього рівня резервуару лінії меланжу; 

‒ контроль верхнього і нижнього рівнів емульсії в ємності приготування емульсії; 

‒ відключення електродвигуна насосу подачі емульсії при досягненні емульсією 

верхнього рівня резервуару ємності приготування емульсії; 

‒ відключення приводу електромагнітної заслінки при досягненні меланжу верхнього 

рівня резервуару лінії меланжу; 

‒ відключення приводу мішалки при досягненні емульсії нижнього рівня у ємності; 
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‒ шунтування датчика руху продукту на початку замісу тіста (1-2 хвилини); 

‒ включення електродвигунів пресу макаронних виробів у такій послідовності: 

електродвигун вакуум насосу, електродвигун нагнітаючого пресу, електродвигун шнекового 

дозатора борошна, електродвигун вентилятора обдування, електродвигун різального апарату; 

‒ захист від короткого замикання електричних кіл керування автоматичним вимикачем з 

електромагнітним розчіплювачем; 

‒ контроль нормального режиму роботи електродвигунів за допомогою світлової 

сигналізації;  

‒ роботу системи керування силовим електрообладнання ділянки змішування тіста у 

ручному (налагоджувальному) і автоматичному режимах; 

‒ захист електродвигунів від тривалих перевантажень збоку робочих машин. 

Відповідно вимогам до системи керування силовим електрообладнанням ділянки замісу 

тіста, необхідно забезпечити контроль наступних параметрів: 

‒ верхній рівень меланжу у резервуарі лінії меланжу – 1,2 м; 

‒ нижній рівень меланжу резервуару лінії меланжу – 0 м; 

‒ верхній рівень яєчної емульсії у ємності приготування емульсії – 1,9 м; 

‒ нижній рівень яєчної емульсії у ємності приготування емульсії – 0 м; 

‒ верхній рівень борошна у фільтрі-розвантажувачі – 3,5 м; 

‒ нижній рівень борошна у фільтрі-розвантажувачі – 0,02 м; 

‒ затримку в часі для звукового сигналу сирени – 30…40 с; 

‒ затримка в часі для блокування контактів датчику руху продукту – 1…2 хвилини; 

‒ затримка в часі для попередження відключення електродвигуна вакуум насосу на час 

завершення технологічного процесу – 2-3 хвилини; 

‒ світлова індикація нормальної роботи електродвигунів ділянки замісу тіста; 

‒ звукова сигналізація початку роботи ділянки працює не більше 30…40 с.; 

‒ подача технологічного продукту в робочі органи пресу ділянки замісу тіста зворотно 

ходу виконання технологічних операцій; 

‒ включення подачі води в ємність для приготування яєчної емульсії здійснюється 

електромагнітною заслінкою; 

‒ включення подачі меланжу в резервуар лінії меланжу здійснюється електромагнітною 

заслінкою [5]. Розроблена функційна електрична схема системи керування 

електрообладнанням замісу тіста наведена на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Функційна схема системи керування  

силовим електрообладнанням ділянки замісу тіста 
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На функціональній схемі у вигляді умовних графічних та літерних позначень показано 

робочі машини ділянки, асинхронні двигуни, засоби автоматизації: вимірювальні 

перетворювачі рівнів, руху продукту та виконавчі пристрої – електромагніти заслінок. 

Умовні позначення засобів та приладів автоматизації технологічних процесів відповідають 

ДСТУ Б А.2.4-16:2008. 

Висновки. Автоматизація ділянки замісу тіста дозволить зменшити людський вплив на 

технологічний процес виготовлення макаронних виробів, що призведе до підвищення якості 

готового продукту. 
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АНАЛІТИЧНІ ПОВЕРХНІ В АРХІТЕКТУРІ 
 

Актуальність дослідження цієї теми полягає в активному розвитку будівельної справи і 

архітектури в цілому. Все більше в будівництві використовуються нові, більш вдосконалені 

у використанні і якості, будівельні матеріали та конструкції. Саме це дозволяє 

впроваджувати в будівництво нових форм і поверхонь. 

Ключові слова: архітектура, поверхня обертання, циліндрична поверхня, конічна 

поверхня, сферична поверхня. 

 

The relevance of the study of this topic is the active development of construction and 

architecture in general. More and more new, more advanced in use and quality, building materials 

and constructions are used in construction. This allows you to implement in the construction of new 

shapes and surfaces. 

Key words: architecture, surface of rotation, cylindrical surface, conical surface, spherical 

surface. 

 

Головний сенс поняття архітектура у тому, що це сукупність будівель та споруд різного 

призначення, це простір, створений людиною і необхідний для його життя і діяльності. 

Архітектурні пам'ятки, що дійшли до нас із глибини віків, допомагають зрозуміти цілі, 

погляди, думки, традиції та звички, уявлення про красу, рівень знань людей, які колись жили 

на Землі. Навіщо зводилися архітектурні споруди? 

Насамперед, вони зводилися для зручності життя та діяльності. Вони повинні були 

служити його користі: берегти його від холоду та спеки, дощів та палючого сонця. Вони 

мали створювати комфортні умови для різної діяльності людини. Споруди повинні бути 

міцними, безпечними і довго служити людям. Але людині властиве ще й прагнення краси, 

тому все, що вона робить намагається зробити красивим. 

Тісний зв'язок архітектури з науками такими як математика, фізика і креслення відома 

давно. Ці науки забезпечують архітектурній споруді міцність та візуальне сприйняття. Я 

вважаю, що не можна виділити найважливішу для архітектури науку, тому що вони однаково 

важливі. 

Архітектурні витвори живуть у просторі, є його частиною, вписуючись у певні 

геометричні форми. Крім того, вони складаються з окремих деталей, кожна з яких будується 

на базі певного геометричного тіла. Частіше за все геометричні форми є комбінаціями різних 

геометричних тіл. 

Говорячи про вписаність архітектурної споруди у певне геометричне тіло, зазвичай 

відступають від точного геометричного уявлення про це поняття. Справа у тому, що 

архітектурну споруду можна розглядати як поміщену у певне геометричне тіло, так і як 

ближче розташовану до його кордонів. Іншими словами, йдеться про ту геометричну фігуру, 

яка може розглядатися як модель відповідної архітектурної форми. 

В даний час сучасній людині навіть у повсякденному житті доводиться стикатися з 

геометричними поверхнями, наприклад, при виборі меблів, автомобіля, зовнішнього та 

внутрішнього облаштування будинку, котеджу. Навіть у минулому людство також 

працювало з поверхнями обертання для вдосконалення архітектури та архітектурної справи. 

Поверхнею обертання - називається поверхня, утворена в процесі обертання деякої лінії 

навколо нерухомої осі. Лінія, яка обертається, називається утворюючою поверхні. 

Утворююча лінія може бути прямою, плоскою або просторовою кривою. 

Одна і та ж поверхня може бути отримана обертанням найрізноманітніших кривих. Є 

об’єктом вивчення в математичному аналізі, аналітичної і нарисної геометрії. 
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Циліндрична поверхня утворюється прямою лінією, що зберігає у всіх своїх положеннях 

паралельність деякої заданої прямої лінії і проходить послідовно через всі точки деякої 

кривої направляючої лінії. (Рис.1) 

Конічна поверхня утворюється прямою лінією, що проходить через деяку нерухому 

точку і послідовно через всі крапки деякої кривої направляючої лінії. (Рис.2) 

Сферична поверхня утворюється за рахунок обертання кола навколо осі, що проходить 

через центр кола і лежить в її площині. Екватор і меридіани сферичної поверхні є рівними 

між собою колами. Тому при ортогональному проектуванні на будь-яку площину сферична 

поверхня проектується у кола. (Рис.3) 

      
              Рис.1                  Рис.2   Рис.3  
 

Архітектурні твори живуть в просторі, є його частиною, вписуючись в певні геометричні 

форми. Крім того, вони складаються з окремих деталей, кожна з яких також будується на базі 

певного геометричного тіла. Часто геометричні форми є комбінаціями різних геометричних 

тіл. 

Геометрична форма споруди настільки важлива, що бувають випадки, коли в імені або 

назві будівлі закріплюються назви геометричних фігур. 

Пов’язано це з тим, що, якщо подивитися на цю будівлю з великої висоти, то вона дійсно 

буде мати вигляд тієї або іншої геометричної фігури або поверхні обертання. 

Таким чином, можна говорити про просторові геометричні фігури, які служать основою 

споруди в цілому або окремих його частин, а також плоских фігурах, які виявляються на 

фасадах будівель. 

Наприклад: 

                   
          Рис.4    Рис.5       Рис.6 

Пізанська вежа м.Піза, Італія. (Рис.4) 

Кафедральний собор Святого Себастьяна в Ріо-де- Жанейро, Бразилія. (Рис.5) 

Будівля музею «Писанка» в Коломиї (Рис.6) 
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