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ГУМАНІТАРНА СЕКЦІЯ  

Проблема: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

 

КЕРІВНИК – голова циклової комісії загальної підготовки, кандидат 

економічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Н. В. ГОЙ. 

СЕКРЕТАР – викладач циклової комісії загальної підготовки, кандидат 

історичних наук, спеціаліст вищої категорії Н. М. НАДУРАК. 

 

 

ПРОФЕСІЯ МАЙБУТНЬОГО 

Юлія Костів, 

студентка 2 курсу, 

спеціальність «Початкова освіта» 

Науковий керівник – Гой Н. В.,  

кандидат економічних наук,  

спеціаліст вищої категорії,  

викладач-методист. 

Актуальність проблеми. Світ зазнає соціальних, культурних, 

економічних, екологічних та технологічних трансформацій. Деякі з них можна 

передбачити (наприклад, ймовірний вплив зміни клімату). Нові виклики 

можуть виникнути без будь-якого попередження. І «приємні несподіванки» 

можуть призвести до нових позитивних відкриттів, що вирішать давні 

проблеми. Тому прогноз найкращих професій майбутнього вимагає розуміння 

того, що всі зміни будуть взаємодіяти заплутаним та несподіваним чином. 

Багато професій завтрашнього дня, ймовірно, будуть результатом 

сьогоднішнього науково-технічного прогресу. Але більшість професій 

майбутнього, скоріше за все, ще не існують, і про їх велику частину ми поки 

не маємо уявлення. 

Мета. Ознайомитися та проаналізувати, які існують професії 

майбутнього, з’ясувати, чому саме ці професії будуть актуальні в 

майбутньому, узагальнити свої знання щодо вибору майбутньої професії. 
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Виклад основного матеріалу. Професії майбутнього для України 

укладено Інститутом підготовки кадрів державної служби зайнятості України 

згідно з вимогами Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Плану 

пріоритетних дій Уряду та інших стратегічних документів. Ураховано основні 

напрями структурної модернізації ключових параметрів розвитку країни, 

визначених відповідно до світових тенденцій розвитку професій, впливу 

новітніх технологій на формування людського капіталу – базового чинника 

глобальної конкурентоспроможності економічної системи. 

Розвиток інформаційних технологій та нанотехнологій зумовлює зміну 

навколишнього світу. Технологізація процесів, послуг, охопила майже всі 

сфери життєдіяльності людини. 

Фахівець зі створення органів: результати досліджень людського тіла та 

технологічні здобутки дозволятимуть «вирощувати» живі частини тіла поза 

межами людського організму, використання в медицині дозволить 

відмовитися від протезування та штучних органів. Менеджери аватарів (від 

англ. «user picture» – зображення користувача): на допомогу фахівцям 

прийдуть розумні аватари, або комп’ютерні персонажі, аби стати 

індивідуальними інтерактивними помічниками. Завданням менеджерів-

кураторів буде контролювати за правильною конфігурацією і роботою 

аватарів. Оператор безпілотного апарату керує автономним запрограмованим 

апаратом (роботом, дроном від англ. «drone» – джміль). Біотехнолог розробляє 

біологічно активні речовини і лікарські препарати у сферах медицини та 

сільського господарства. Фахівець з альтернативних валют буде 

перспективною спеціальністю, оскільки у прогнозованому майбутньому 

найбільш цінною валютою може бути «одиниця часу». Очікується виникнення 

інших альтернативних валют, як міжнародних розрахункових одиниць. 

Нанотехнології є основою створення субатомних механізмів – крихітних 

роботів, які будуть допомагати лікувати пацієнтів і проводити профілактичні 

обстеження. Фахівці-нанотехнологи розроблятимуть програмне і 

робототехнічне забезпечення для лікувального та діагностичного обладнання. 

Проектувальник(оператор)роботів проектує роботів і кіберпристрої різних 
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типів (діагностичні роботи, роботи-хірурги, кіберпротези тощо). Юрист в 

області робоетики – це фахівець в галузі робоетики, забезпечуватиме спільне 

співіснування людей і роботів один з одним. Інженер-композитник(оператор) 

3D-друку підбирає композитні матеріали для виготовлення продукції, володіє 

технологіями з використанням 3D-друку (лазерної стереолітографії, 

селективного лазерного спікання, електронно-променевої плавки, 

наплавлення, ламінування тощо). Тестувальник старт-систем створює 

програмні та технологічні рішення, що дозволяють системам будинків і офісів 

реагувати на запити користувачів (системи управління «розумним» 

будинком). Нанодієтолог (молекулярний дієтолог) розробляє індивідуальну 

схему харчування, виходячи з молекулярного складу їжі і результатів 

генетичного аналізу людини. 

Планувальник розумного міста(урбаніст-еколог) виконуватиме 

проектування міст і їх інфраструктури з врахуванням новітніх технологій, у 

тому числі розвитку смарт-технологій (встановлення «розумного» дорожнього 

покриття з датчиками контролю стану дороги, а також «розумними» знаками, 

розміткою і системами відеоспостереження). Водій авто-літака керує 

повітряним автомобілем за передбачуваною та керованою  траєкторією. 

Висновки. Наш сучасний світ дуже швидко розвивається, тому 

з’являються нові цікаві професії, які стануть ключовими у майбутньому. 

Багато науковців стверджує, що робототехніка замінить спеціальності, які 

вимагають автоматизації робочих місць, обробки інформаційного матеріалу і 

застосування важкої ручної праці. 

Список використаних джерел 

1. Професії майбутнього. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/profesiyi_maybutnogo2017 

2. Майбутні професійні прогнози. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://https://life.pravda.com.ua/columns/2019/02/19/235691/  

https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/profesiyi_maybutnogo2017
https://https/life.pravda.com.ua/columns/2019/02/19/235691/
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ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В 

СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Оксана Душка,  

студентка 3 курсу,  

спеціальність «Дошкільна освіта». 

Науковий керівник – Кучера І. В.,  

кандидат історичних наук, доцент, 

спеціаліст вищої категорії.  

Актуальність проблеми. Суспільні зміни останнього десятиліття 

кардинально вплинули на соціально-економічну ситуацію в Україні, внаслідок 

чого мільйони наших співгромадян стали трудовими мігрантами. На особливу 

увагу заслуговує міграційний потенціал молоді. Тому особливої актуальності 

набувають такі питання як з’ясування кількісних показників та структури 

міграційних потоків, визначення соціально-демографічних характеристик й 

статусних позицій українських гастербайтерів.  

Мета. Проаналізувати кількісний та якісний склад зовнішньої трудової 

міграції, з’ясувати її наслідки для українського суспільства.  

Виклад основного матеріалу. У 2019 р. Німецькою консультативною 

групою в Україні та Кільським інститутом світової економіки було проведено 

соціологічне дослідження на тему «Трудова міграція з України: зміна країни 

працевлаштування, зростаючий макроекономічний вплив» в результаті якого 

встановлено, що загальноукраїнський обсяг тимчасових трудових міграцій 

нараховував 2,6 млн. осіб. 

У зарубіжній трудовій міграції з України беруть участь переважно 

молоді люди: 41% цього контингенту перебувають у віці до 35 років. Особи з 

вищою освітою демонструють меншу ймовірність мігрувати, а ніж з 

професійно-технічною освітою. Частка мігрантів з вищою освітою складає 

33%, тоді як у загальній структурі серед населення працездатного віку їх 

кількість складає 45%. Водночас люди з професійною підготовкою становлять 

34% мігрантів, що становить 24% населення працездатного віку. Дві третіх 

частини гастарбайтерів є мешканцями сільської місцевості, а 69% працюючих 

за кордоном наших співгромадян – це мешканці західних областей України.  
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Основними країнами-реципієнтами є Польща, Російська Федерація, 

Чеська Республіка та Італія. На них припадає близько 80% загальних потоків 

короткострокових та довгострокових трудових мігрантів з України. 

Переважна більшість гастарбайтерів у країнах ЄС зайняті працею, яка вимагає 

елементарної підготовки. Зокрема, 46% мігрантів у Польщі і 56% в Італії 

заявили, що вони володіють зависокою кваліфікацію для роботи, яку 

виконують. Пріоритетними напрямками їхньої економічної діяльності стали 

промисловість, будівництво, сільське господарство, транспортна сфера та 

сфера обслуговування. 

До основних причин, що впливають на формування міграційних 

установок громадян України, слід віднести, насамперед, низький рівень 

оплати праці, бажання поліпшити умови життя, відсутність коштів для 

вирішення господарських і побутових проблем (придбання житла, побутової 

техніки, автомобіля, оплати ремонту квартири чи будинку), високий рівень 

безробіття у місці проживання, необхідність коштів для отримання освіти, 

виплати боргів, відкриття власної справи.  

Зовнішня трудова міграція містить в собі як позитивні так і негативні 

наслідки для українського суспільства. Зокрема, вона сприяє поширенню в 

Україні європейських цінностей і норм ринкової свідомості, зменшує напругу 

на ринку праці, покращує якість життя сімей мігрантів, зменшує бідність та 

стимулює розвиток економіки завдяки підвищенню платоспроможного 

попиту. Серед негативних наслідків слід вказати депопуляцію населення 

країни й поширення соціального сирітства.  

Висновки. Суспільно-економічні трансформації в українському 

суспільстві на рубежі ХХ-ХХІ ст. значно активізували процеси зовнішньої 

трудової міграції. Ядро українських трудових мігрантів складають молоді 

особи, мешканці сільської місцевості західного регіону України. Досвід, який 

вони отримали на зарубіжних ринках праці, потребує глибокого вивчення для 

кращого розуміння закономірностей формування внутрішніх і міжнародних 

ринків праці в епоху глобалізації. 

Список використаних джерел 
1. «Останній вимкне світло»: якими є реальні масштаби трудової міграції з України до ЄС 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/02/11/656895/  

https://www.epravda.com.ua/publications/2020/02/11/656895/
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ВНЕСОК МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО  

В МАТЕМАТИЧНУ НАУКУ 

Юлія Било,  

студентка 2 курсу,  

спеціальність «Прикладна математика». 

Науковий керівник – Надурак Н. М.,  

кандидат історичних наук,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. Видатний український математик Михайло 

Васильович Остроградський є знаним у світі науковцем, проте його постать не 

є достатньо популяризованою в Україні. До 220-річчя від дня народження, 

потрібно згадати й оцінити його досягнення. 

Мета. Висвітлити внесок українського вченого Михайла 

Остроградського у розвиток світової математичної науки. 

Виклад основного матеріалу. Видатний математик Михайло 

Васильович Остроградський (1801–1862 рр.) увійшов у золотий фонд науки, 

залишивши по собі глибокі сліди довгострокового впливу на розвиток 

математичного аналізу, теорії диференціальних рівнянь, математичної фізики 

й механіки. З його ім’ям пов’язана ціла епоха у становленні математичних 

досліджень у Російській імперії. Народився М. Остроградський 24 вересня 

1801 р. у с. Пашенівка Полтавської губернії в сім’ї дворян козацько-

старшинського походження, яким він дуже пишався [1, с. 2]. Його 

математичні нахили почали проявлятися ще в дитинстві. Все, що його 

оточувало, хлопець намагався вивчати з математичної точки зору: вимірював 

глибину колодязя, визначав розміри іграшок, грядок, будівель і для цього 

завжди носив з собою мотузку з прив’язаним камінцем [2, с. 3]. 

Отримавши вищу освіту в Харківському університеті, 

М. Остроградський, долаючи перешкоди, став слухачем Паризького 

університету. Саме в Парижі до нього прийшов успіх, коли у 1826 р. він 

представив Паризькій академії свою першу наукову працю з поширення хвиль 
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на поверхні рідини: «Мемуар про поширення хвиль у циліндричному басейні» 

[1, с. 2]. За свою майже 40-річну наукову діяльність М. Остроградський 

написав близько 50 наукових творів, присвячених найрізноманітнішим 

розділам математики і механіки: диференціальному й інтегральному 

численню, вищій алгебрі, геометрії, теорії ймовірностей, теорії чисел, 

аналітичній механіці, математичній фізиці, балістиці тощо. Отримав 

диференційне рівняння поширення тепла в рідинах і твердих тілах, знайшов 

формулу перетворення інтеграла за обсягом на інтеграл за поверхнею, ввів 

поняття «сполученого диференціального оператора», довів формулу 

перетворення змінних інтегрування на подвійні та потрійні інтеграли. 

М. Остроградський відкрив один з основоположних законів механіки – 

принцип найменшої дії, одержав узагальнене рівняння динаміки, яке знайшло 

застосування в сучасній фізиці при вивченні руху частинок, в астрономії тощо. 

Йому належать фундаментальні курси небесної та аналітичної механіки. 

М. Остроградський увійшов в історію також як талановитий педагог. Головну 

мету освіти він бачив у тому, щоб пробудити здатність до самостійного 

мислення [2, с. 4]. 

Висновок. М. Остроградський зробив надзвичайно великий внесок в 

розвиток математики (рівняння Остроградського, метод Остроградського, 

формула Остроградського, формула Остроградського-Гаусса, принцип 

Остроградського-Гамільтона). У 2001 р., за рішенням 30-ї сесії Генеральної 

асамблеї ЮНЕСКО 200-літній ювілей ученого відзначала міжнародна 

громадськість. Ми повинні пишатись нашим співвітчизником! 

Список використаних джерел 
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ЗНАЧЕННЯ УВІЧНЕННЯ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ 

ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ 

Любов Гаврилюк,  

студентка 2 курсу,  

спеціальність «Прикладна математика». 

Науковий керівник – Надурак Н. М.,  

кандидат історичних наук,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. Цьогоріч виповнюється сто років від початку 

голоду 1921–1923 років, коли вперше щодо українців більшовицька влада 

застосувала терор голодом. Голодомор 1932–1933 років – це наша спільна 

пам’ять, спільний біль. Адже другий терор голодом перетворився на геноцид 

українського народу. Мільйони наших співвітчизників, замучених голодом – 

це не просто жертви жорстокості тоталітарного сталінського режиму. Це – 

винищені носії наших родинних традицій, духовних і моральних законів, 

національних цінностей.  

Мета. Висвітлити увічнення пам’яті жертв Голодомору в Україні. 

Виклад основного матеріалу. В УРСР тема Голодомору була табу. 

Вперше, без страху ув’язнення, до неї вдалося звернутися у 1988–1989 рр. 

Один із перших пам’ятників жертвам Голодомору урочисто відкрито у 

м. Валки на Харківщині в листопаді 1989 р. за ініціативи В. М. Різуненка, який 

пережив голод. Вже у 1990 р. було збудовано цілий ряд пам’ятників, 

меморіальних знаків. Так 22 квітня 1990 р. пам’ятний знак відкрито в 

с. Заруддя Кременчуцького району на Полтавщині. На стелі – великий 

православний хрест з написом: «Мученикам 1933-го від нащадків, яким 

повернули право на пам’ять» [1, с. 170]. На початку вересня 1990 р. під егідою 

товариства «Меморіал» було проведено міжнародний симпозіум «Голодомор–

33». Підчас і після симпозіуму в багатьох регіонах України в пам’ять жертв 

голоду були проведені різного роду заходи та відслужені панахиди. У 1991 р. 

вийшов друком збірник «33-й: Голод: Народна Книга-Меморіал» (підготували 
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В. Маняк і Л. Коваленко-Маняк) [2, с. 366]. 12 вересня 1993 р. на 

Михайлівській площі в м. Києві урочисто відкрито й освячено меморіальний 

знак з граніту й бронзи, що символізує собою хрест, матір-берегиню, як 

символ України, з опущеними від розпачу руками й дитиною на грудях 

(художник В. Перевальський і архітектор М. Кислий) [1, с. 172]. Найбільша 

кількість меморіальних пам’ятників в Україні з’явилася в 75-ту річницю 

голоду-геноциду. Проте, вирішальним кроком для увічнення пам’яті жертв 

Голодомору, стало прийняття 28 листопада 2006 р. Закону України «Про 

Голодомор 1932–1933 років в Україні», яким на офіційному рівні було визнано 

Голодомор актом геноциду українського народу та передбачено спорудження 

Меморіалу пам’яті жертв голодоморів в Україні. 2008 рік в Україні був 

оголошений Роком пам’яті жертв Голодомору. У 2009 р. у Києві було відкрито 

Національний музей Голодомору-геноциду (спільний проект ТОВ «Проектні 

системи ЛТД» та А. Гайдамаки). 

Висновки. На всеукраїнському рівні чимало зроблено для вшанування 

пам’яті жертв Голодомору. Створено «Національну книгу пам’яті жертв 

Голодомору 1932-1933 років в Україні» (документи архівів, свідчення людей, 

які пережили геноцид і вижили, мартирологи жертв і т. п.), продовжується 

пошук і встановлені імена жертв геноциду вносяться до Єдиного реєстру 

жертв Голодомору. Необхідно продовжити віднаходити місця поховань 

загиблих і належним чином упорядковувати ці братські могили, 

встановлювати біля них меморіальні знаки й пам’ятники. Для молодого 

покоління українців Голодомор є темою, яку потрібно пізнавати через історії 

звичайних людей. 

Список використаних джерел 
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ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ Є. КОНОВАЛЬЦЯ У 

КУРЕНІ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ 

Юрій Данилюк,  

студент 2 курсу,  

спеціальність «Прикладна математика». 

Науковий керівник – Надурак Н. М.,  

кандидат історичних наук,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. Постать Євгена Коновальця є однією із 

ключових у визвольній боротьбі українського народу першої половини ХХ ст. 

Він є одним із символів цієї епохи. 130-та річниця його народження є подією, 

коли ми маємо згадати і віддати пошану герою, який віддав своє життя за 

Україну. 

Мета. Висвітлити значення діяльності Євгена Коновальця у Курені 

Січових Стрільців Армії Української Народної Республіки (УНР). 

Виклад основного матеріалу. Євген Михайлович Коновалець, відомий 

військово-політичний діяч, людина, яка відстоювала 

честь та гідність українського народу, та робила все, 

задля того, щоб ми могли жити у вільній та незалежній 

Україні. За доби Української Центральної Ради (УЦР), 

коли наш народ робив перші кроки у побудові молодої 

державності, в умовах Першої світової війни та 

громадянської війни у Росії, в листопаді 1917 р. у 

Києві було створено Галицько-Буковинський курінь 

(1-й Курінь Січових Стрільців), а в січні 1918 р. його 

головнокомандувачем став Є. Коновалець [1, с. 62]. Колишні солдати австро-

угорської армії, російські військовополонені галичани та буковинці з 

натхненням взялися захищати УЦР перед наступом більшовиків з гаслом 

«Через Київ на Львів!» [2, с. 64]. Січові стрільці відіграли вирішальну роль у 

придушенні більшовицького Січневого повстання 1918 р. в Києві. Вони до 

1. Є. Коновалець - 

полковник Корпусу 

Січових Стрільців. 

Київ, 1919 р. 
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останнього захищали УЦР та були особистою охороною М. Грушевського. Під 

час повстання Директорії проти гетьмана П. Скоропадського, саме 

Є. Коновалець та Січові Стрільці відіграли вирішальну роль у зміцненні влади 

Директорії й відновленні УНР. 18 листопада 1918 р. Січові стрільці, на чолі з 

Є. Коновальцем, в бою під Мотилівкою завдали поразки загонові 

гетьманських сил й проклали для повсталих шлях на Київ. Це піднесло 

авторитет Є. Коновальця в політичних і військових колах. Є. Коновалець 

забезпечив порядок у Києві як військовий комендант [2, с. 79]. Корпус Січових 

Стрільців зазнав слави найорганізованішого, найнадійнішого, найбільш 

вишколеного та боєздатного підрозділу армії УНР. Після цих подій 

Є. Коновалець став знаною особистістю і завдяки ажіотажу навколо нього до 

січовиків почало приєднуватися все більше добровольців, що дало можливість 

розгорнути січовий загін в дивізію. Формація Січових Стрільців, яку творив та 

очолював Є. Коновалець, стала однією з найкращих в армії УНР. Кілька разів 

вони рятували українську державу у скрутному становищі, а також проявили 

себе в інших боях 1918–1919 рр. І хоча українське військо постійно зазнавало 

втрат і врешті-решт, оточене більшовиками, білогвардійцями та поляками, 

програло війну, саме Є. Коновалець та січовики відзначилися винятковою 

вірністю уряду УНР, ідеям української державності та демократії. 

Висновок. Уявити історію України ХХ ст. без Євгена Коновальця 

важко, адже його роль у розвитку визвольного руху була, без сумніву, 

визначальною. Тому він заслуговує звання Героя України. 

Список використаних джерел 

1. Косик В. Євген Коновалець: короткий нарис життєвого шляху // 

Український визвольний рух: наук. зб. Львів, 2004. Збірник 3. С. 61-70. 

2. Хома І. Місце та роль Є. Коновальця в державотворчих процесах доби 

Центральної ради та Гетьманату (листопад 1917 – листопад 1918 рр.) // 

Український визвольний рух: наук. зб. Львів, 2011. Збірник 16. С. 60-79. 

  



21 
 

 

ПРИЧИНИ ГОЛОДОМОРУ:  

ЧОМУ МАЄМО ПАМ’ЯТАТИ? 

Аліна Луценко,  

студентка 2 курсу,  

спеціальність «Прикладна математика». 

Науковий керівник – Надурак Н. М.,  

кандидат історичних наук,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. Вже сота річниця початку голоду 1921–

1923 рр. в Україні. Тричі більшовицька влада застосувала терор голодом проти 

нескорених українців. Вшановуючи пам’ять жертв наймасовішого – 

Голодомору 1932–1933 рр., маємо розуміти причини. 

Мета. Висвітлити причини, які призвели до Голодомору 1932–1933 рр. 

Виклад основного матеріалу. Голод 1932–1933 рр. був не випадковим 

явищем природного чи соціального походження, а наслідком 

цілеспрямованого застосованого тоталітарною радянською владою терору 

голодом, тобто геноцидом. Голодомор був інструментом національної 

політики більшовиків, як останній засіб зломити опір українського селянства, 

знищити дух та ідентичність українського народу, подолати так званий «ухил 

до українського націоналізму». Великий голод було використано для 

придушення прагнення українців до незалежності, знищення соціально-

економічної бази української національної ідеї та нації як такої [2, с. 90-91]. 

Більшість науковців вважають, що головною причиною голоду 1932–

1933 рр. в Україні було вилучення у селян збіжжя на основі надмірних 

хлібозаготівельних планів, встановлюваних за рішенням вищих 

комуністичних партійних органів. Збільшення обсягів хлібозаготівель, які не 

реально було виконати, ще більше ускладнило ситуацію на селі, яка склалася 

в результаті політики розкуркулення й примусової колективізації, та 

пов’язаної з ними руйнації традиційної системи землеробства [1, с. 1]. 

Колективізація сільського господарства передбачала повернення до політики 



22 
 

«воєнного комунізму», тобто продрозверстки, а голод став її продуктом вже у 

друге. Цей геноцид став покаранням українців за їхній спротив колективізації, 

адже на початку 1930-х рр. основним центром опору більшовицькій політиці 

колективізації та форсованої індустріалізації було українське село, де 

відбулось понад 4 тис. масових протестних виступів за участю близько 

1,2 млн. чоловік. Радянське керівництво боялося втратити Україну як ресурс, 

тому здійснило план винищення частини української нації, що був 

замаскований під плани здачі хліба державі. Йшлося про повне вилучення всіх 

запасів зерна, а потім конфіскацію інших продуктів харчування та майна в 

якості штрафів за невиконання плану здачі хліба. Перетворивши Україну на 

територію масового голоду, режим перекрив всі шляхи до порятунку. 

Відбулася ізоляція голодуючих. З цією метою був застосований режим 

«чорних дошок» і заборона голодуючим виїжджати за межі України. Колгоспи 

і села, занесені на «чорні дошки», оточувалися загонами міліції та радянських 

спецслужб. Звідти вивозили усі запаси їжі. Заборонялася торгівля та ввезення 

будь-яких товарів. Ще однією складовою геноциду було свідоме блокування 

інформації про голод. Радянська влада заявила про відсутність голоду в країні 

[2, с. 92]. Усе це є беззаперечними доказами спланованого злочину. 

Висновок. Голодомор 1932–1933 рр. виявився найжахливішою зброєю 

масового знищення та соціального поневолення населення України, якою 

скористався тоталітарний комуністичний режим, ослабивши українців до 

такої міри, щоб вони вже не могли мріяти про вихід із СРСР. Ми, як історична 

нація, повинні зберегти пам’ять про ці події, щоб запобігти повторенню 

подібної трагедії. 
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ПЕТРО БОЛБОЧАН В УКРАЇНСЬКІЙ 

РЕВОЛЮЦІЇ 

Вікторія Микитинець,  

студентка 1 курсу,  

спеціальність «Початкова освіта». 

Науковий керівник – Максимець Б. В.,  

кандидат політичних наук,  

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

Актуальність проблеми. Болбочан Петро Федорович (1883–1919 рр.) 

посідає особливе місце серед знакових постатей українського національно-

визвольного руху. Він був видатним військовиком в арміях за часів 

Української Центральної Ради (УЦР), Української Держави та Директорії 

Української Народної Республіки (УНР), відіграв ключову роль у Кримському 

поході Армії УНР 1918 р.  

Мета. Розкрити діяльність Петра Болбочана в ході Української 

революції. 

Виклад основного матеріалу. Петро Болбочан народився 5 жовтня 

1883 р. у с. Гіджеу Хотинського повіту Бессарабської губернії (нині 

Чернівецька область) у сім’ї священика, проте  не маючи потягу до священства 

та обравши військову справу, навчався в Чугуївському піхотному училищі. 

Після його завершення Болбочан потрапляє у Тобольський полк. У роки 

Першої світової війни брав участь приблизно у 37-ми бойових акціях, а з 

початком в березні 1917 р. Української революції долучився до формування 

українізованих військових частин [4, с. 6].  

У січні 1918 р. Перший республіканський полк під командуванням 

Болбочана був приєднаний до Окремого Запорізького корпусу. Українські 

вояки, що прийшли до лав цього військового підрозділу, навесні 1918 р. стали 

однією з найбільш дисциплінованих та професійно підготовлених військових 

частин української армії, назавжди зберегли вірність своєму командиру. У 
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тяжкі роки політичної еміграції, вони утворили в пам’ять про нього 

Товариство запорожців імені полковника Болбочана [4, с. 13–14]. 

За УЦР Болбочан став підполковником Армії УНР. У квітні 1918 р. на 

чолі Кримської групи військ УНР за таємним розпорядженням УЦР він провів 

блискучу наступальну операцію з метою захопити Крим, випереджаючи 

німців. Запорізький корпус під його командуванням розбив на Сиваші війська 

радянської Росії і прорвався у Крим, взявши Джанкой, Сімферополь, 

Бахчисарай. Це була перша велика перемога армії УНР, під впливом якої 

командувач Чорноморського флоту Росії Михайло Саблін 29 квітня 1918 р. 

віддав наказ підняти український прапор. У цілому звільнення Криму 

відбулося досить швидко та майже без людських втрат [4, с. 24].  

Історія Кримської операції Петра Болбочана – це не тільки минуле. На 

жаль, це ще й актуальне сьогодення, коли російська пропаганда нав’язує всім 

думку, що Україна не має до Криму жодного відношення. Тріумф української 

зброї на півострові у квітні 1918 р. наочно демонструє всю безпідставність цих 

тверджень [2, с. 7].  

За Української Держави стосунки П. Болбочана та Павла 

Скоропадського були не найкращими, адже часто між ними виникали 

непорозуміння. Болбочан гетьманом бачив не Скоропадського, а Василя 

Вишиваного (Вільгельма Габсбурга). Хоча Запорізький корпус Болбочана 

перетворили на Окрему Запорізьку дивізію, а він був підвищений у званні до 

полковника [4, с. 30–41].  

За часів Директорії у грудні 1918 р. Болбочана було призначено 

командувачем Лівобережної Армії УНР, а вже 22 січня 1919 р. в умовах 

швидкого наступу Червоної армії його було усунуто від командування 

Запорізьким корпусом та заарештовано за наказом командира Богданівського 

полку Омеляна Волоха. Полковника відправили у заслання, яке він відбував у 

Станиславові – тимчасовій столиці Західно-Української Народної Республіки 

(ЗУНР). Він перебував під наглядом місцевої влади з січня до червня 1919 р. 

У Станиславові Болбочан поселився в готелі «Уніон» [1].  
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У травні 1919 р. П. Болбочан був звільнений. На вимогу Директорії 

приїхав до Проскурова. Незабаром за наказом Симона Петлюри його вдруге 

заарештували та звинуватили у спробі організувати державний переворот [3]. 

Суд виніс смертний вирок – розстріл, який був виконаний у ніч на 29 червня 

1919 р. неподалік від Кам’янця-Подільського на станції Балин. Його місце 

поховання невідоме до сьогодні [4, с. 138–143].  

На честь вшанування пам’яті полковника було вікрито пам’ятний знак в 

с. Балин, пам’ятник в Києві та меморіальну дошку в Івано-Франківську. 

Висновок. Отже, постать Петра Болбочана є яскравим прикладом 

справжнього патріотизму та любові до своєї землі, чесного виконання свого 

громадянського обов’язку, любові до свого народу, боротьби за рідну землю, 

її захисту від чужоземних загарбників ціною власного життя. Головне його 

прохання було: «Не губіть Україну». Аналіз життя полковника – урок для 

сучасних державотворців, оскільки показує, що в умовах визвольних змагань 

необхідно мати боєздатну армію та професійних військових, яким треба 

довіряти.  

Список використаних джерел 
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МИХАЙЛО ОЗЕРНИЙ – ЛЮДИНА ІДЕЇ 

Вікторія Сокіл,  

студентка 2 курсу  

спеціальність «Початкова освіта». 

Науковий керівник – Максимець Б. В.,  

кандидат політичних наук,  

спеціаліст вищої категорії,  

викладач-методист. 

Актуальність проблеми. На сьогоднішній день в Україні гостро стоїть 

питання захисту української мови, перетворення її у справді державну, за 

відстоювання якої, власне, отримав перший строк ув’язнення за часів 

Радянського Союзу активний учасник антирежимного руху спротиву Озерний 

(Клепуц) Михайло Дмитрович (1929–2014 рр.) Варто підкреслити, що в наш 

час дисидентові присвоїли звання почесного громадянина Сколівщини 

(Львівська область). 

Мета. З’ясувати місце Михайла Озерного в українському визвольному 

русі другої половини ХХ ст. 

Виклад основного матеріалу. Михайло Озерний народився 4 грудня 

1929 р. в селі Верхнє Синьовидне Сколівського повіту Станиславівського 

воєводства Польської Республіки (зараз Стрийського району Львівської 

області). Його разом з молодшим братом Миколою виховувала мама Феодосія. 

На становлення постаті Михайла вплинули такі фактори: наявність у родині 

репресованих за причетність до українського визвольного руху, участь в 

діяльності товариства «Просвіта», зв’язок з ОУН під час навчання у 

Стрийській гімназії [5, с. 4; 7, с. 1; 8, с. 1; 10, с. 215–216]. 

У 1948 р. Михайло Дмитрович змінив прізвище «Клепуц» на «Озерний», 

щоб його не шукали, після чого три роки служив у Радянській армії. 

Одружився у 1954 р. з Клавдією Брагінцевою. У сім’ї народилося двоє синів – 
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Євген та Віталій. Здобув вищу освіту (українська та німецька філології) [6; 7, 

с. 1; 8, с. 1].  

Михайло Озерний прилучився до національно орієнтованого 

дисидентства, переїхавши у 1959 р. із сім’єю з Чернівців до Тернополя. 

Працюючи між 1959-м та 1965-м роками у Дорогівській неповній середній та 

Ріпненській середній школах на Івано-Франківщині, він розгорнув свою 

антирежимну діяльність [2, арк. 45–46, 185–186; 3, арк. 1–26, 104–107; 4, арк. 

123–124; 5, c. 4; 10, c. 905]. Так, М. Озерний приєднався до Тернопільського 

кола патріотичної молоді, зберігав самвидавні тексти, пропагував серед 

школярів «націоналістичні ідеї», виступав на захист української мови, 

виготовляв та розповсюджував заборонені радянським режимом твори, також 

підтримував тісні зв’язки з іншими інакодумцями [2, арк. 193–194; 4, арк. 193; 

5, c. 4; 6]. 

25 серпня 1965 р. Михайла Озерного затримали на підставі доносу. 

Судовий процес над Озерним проходив у Івано-Франківську в лютому 1966 р. 

і набув значного розголосу завдяки журналістам, таким як Павло Скочок та 

В’ячеслав Чорновіл. Його засудили до трьох років ув’язнення за 

антирадянську пропаганду й агітацію відповідно до статті 62 Кримінального 

кодексу (КК) УРСР. Карався у Мордовії [2, арк. 2–3; 3, арк. 72–74, 75–78; 4, 

арк. 194–199; 6; 7, c. 2; 8, c. 2; 9, c. 118–160; 10, с. 215–216 ]. 

Відбуваючи покарання, Михайло Озерний приєднався до свідків Єгови, 

ставши релігійним дисидентом. Опинившись на волі, повернувся до 

Тернополя, де займався проповідництвом ідей цієї протестантської течії 

християнства, яка переслідувалась в СРСР. Протягом 1968-го – 1975-го рр. він 

був керівником осередку свідків Єгови в Тернополі [1, арк. 14]. За це М. 

Озерного заарештували. У березні 1976 р. його засудили за підбурювання 

одновірців не виконувати громадянські обов’язки та поширення єговістської 

літератури до п’яти років позбавлення волі і п’яти років заслання відповідно 

до статті 209 КК УРСР [1, арк. 12]. Ув’язнення відбував у Рівному, а заслання 

– у Красноярському краї [7, c. 2; 8, c. 2]. 
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З 1986 р. М. Озерний проживав у Тернополі, а з 1991 р. – у Львові, 

продовжуючи провадити проповідницьку діяльність як свідок Єгови. Помер 

17 вересня 2014 р. Похований на Голосківському цвинтарі Львова біля 

дружини [7, c. 2; 8, c. 2]. 

Висновок. Отже, постать Михайла Дмитровича Озерного є яскравим 

прикладом людини, яка своє життя присвятила служінню ідеї – українській 

національній, християнській. Особливого значення він надавав 

безкомпромісній обороні української мови, без якої не може існувати наш 

народ. Саме життєпис М. Озерного дозволяє чітко простежити особливості 

національно орієнтованого та релігійного дисидентства в УРСР 1960-х –1980-

х рр.  
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МАРКЕРИ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Софія Житняк,  

студентка 3 курсу,  

спеціальність «Дошкільна освіта». 

Науковий керівник – Кучера І. В.,  

кандидат історичних наук, доцент,  

спеціаліст вищої категорії  

Актуальність проблеми. У контексті глобалізаційних процесів 

сучасності в соціально-гуманітарних науках помітно зростає інтерес до 

етнонаціональної проблематики загалом та механізмів етнічної ідентифікації 

зокрема. Зародження й розвиток сепаратистських тенденцій, боротьба за 

культурну автономію, інтенсивні пошуки культурних коренів та традицій – все 

це свідчить про беззаперечну суспільно-політичну актуальність цієї проблеми.  

Мета. На основі проведеного власного соціологічного дослідження 

з’ясувати маркери етнічної ідентифікації студентської молоді Івано-

Франківського фахового коледжу. 

Виклад основного матеріалу. Етнічна ідентифікація – це процес, у ході 

якого індивід зараховує себе до певної етнічної групи, цілі й інтереси якої він 

сприймає як свої власні [1, с. 192]. Для з’ясування маркерів етнічної 

ідентифікації студентів Івано-Франківського фахового коледжу нами 

впродовж з 10 по 18 березня 2021 р. на платформі Google Forms методом 

анкетування було проведено опитування, в якому взяло участь 61 респондент.  

На запитання «На скільки важливо для Вас відчувати приналежність до 

людей Вашої національності?» 64 % опитаних дали ствердну відповідь (19,7% 

дуже важливо і 44,3% скоріше важливо). Водночас звертає на себе увагу той 

факт, що для кожного п’ятого учасника опитування питання щодо їхньої 

етнічної приналежності чи не вперше стало предметом рефлексії (діаграма 1). 

В результаті дослідження встановлено, що ¾ опитаних студентів повною 
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мірою або частково асоціюють себе з своєю етнічною групою тобто мають 

позитивну етнічну ідентичність (діаграма 2). Більше половини опитаних 

студентів визначають свою етнічну приналежності на підставі національності 

своїх батьків, тобто трактують її не як не результат самоідентифікації, а як 

форму «нав’язаної етнічності» (діаграма 3).  

Діаграма 1 

 

Діаграма 2 

 

Діаграма 3 

 

Діаграма 4 

 

Серед найважливіших чинників етнічності, які здатні забезпечити стійку 

групову ідентичність визначальними є мова, звичаї, традиції, обряди та 

релігійні національні свята (діаграма 4).  

Висновки. Етнічна ідентичність є складним соціокультурним 

феноменом, у якому поєднуються особистісні, соціальні та культурні аспекти. 

Подальше вивчення місця, ролі і значення етнічного чинника в 

життєдіяльності сучасного суспільства, як показує досвід, важливе не тільки з 

теоретичних, але й практичних міркувань. 

Список використаних джерел 

1. Соціологія: терміни і поняття. Навчальний словник-довідник/ За заг. ред. В. Пічі [Н.В. 

Ковалісько, Ю. Ф. Пачковський, О. І. Пташник-Середюк та ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 

2020. – 658 с.  
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОЇ ГРИВНІ 

Юлія Андрусяк, 

студентка 2 курсу,  

спеціальність «Початкова освіта » 

Науковий керівник – Гой Н. В., 

 кандидат економічних наук,  

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

Актуальність проблеми. Українська гривня – це не тільки грошовий 

знак, а й наша історія, та наш, загнаний колись у підпілля, але збережений 

патріотизм. Найменування грошової одиниці виникає, як правило, історично. 

Навіть коли молоді держави створюють нові грошові системи, назви для своїх 

грошових одиниць (національних валют) вони шукають у своїй історії чи в 

історії корінної нації відповідної країни. 

Мета. Дослідження розвитку та еволюції української гривні, 

усвідомлення її сутності, виокремлення основних історичних етапів 

виникнення гривні; визначити її роль в економічному житті країни у 

сучасному середовищі. 

Виклад основного матеріалу. Гривня – грошово-вагова і лічильна 

одиниця Київської Русі. Ця назва на думку лінгвістів походить від слів 

«грива», «загривок» і пов’язана з прикрасою у вигляді обруча, який носили на 

шиї. Такі прикраси були широко розповсюджені у слов’ян, фіно-угорців. 

Згодом це слово отримало нове значення і стало відповідати певній кількості 

цінного металу. Гривні приходили на зміну монетам і, подібно останнім, 

повинні були стати стандартними, інакше це призвело б до труднощів у 

торгівлі, оскільки кожен раз доводилось би зважувати кожен злиток. 

Національну валюту рішенням Верховної Ради України названо гривня. 

Вона пройшла довгий і складний шлях розвитку, для того щоб сьогодні мати 

статус національної грошової одиниці України. У своєму розвитку вона мала 

кілька етапів, кожен з яких характеризується певними особливостями. На 

території України за різних часів в обігу знаходились такі монети: 
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карбованець, шаг, гривня. Карбованець з’явився у грошовому обігу княжої 

Русі в XIII столітті у вигляді зливка срібла. Від 1534 року карбованець став 

одиницею грошової системи Росії і мав 68 г срібла. Він поділявся на 

100 копійок або 200 шагів, чи 400 півшагів. Із 1704 року регулярно карбували 

карбованці, і цим започаткували десяткову монетну систему. З кінця 

XVIII століття вага срібла одного карбованця сягала 18 г, а в 1897 році срібло 

замінено золотом (1/15 імперіала), однак золотих карбованців не карбували. 

Після першої світової війни карбували срібні карбованці, а від 1924 року – 

лише частково срібні і щоразу зі зменшеною його лігатурою (домішкою). З 

1950 року курс карбованця обчислювали відносно до золота (0,222168 г.), а з 

1 січня 1961 року збільшено вартість до 0,987412 грама. Назву «карбованець» 

у сучасній Україні тлумачать від карбування, тобто від утворення рельєфних 

зображень на поверхні медалей та монет. Шаг – це вартість російської 

півкопійки або польського “трояка”. Походження назви «шаг» і досі остаточно 

не з’ясовано.  

Висновки. На сьогодні українська гривня є національною валютою 

нашої держави, вона несе у собі історію України, на її купюрах зображено 

видатних людей, які зробили неоціненний внесок в нашу історію. Гривня 

пройшла складний шлях, але в кінці отримала винагороду. Тепер вона – одна 

із основних категорій, які визначають стан економіки нашої країни, відіграючи 

при цьому важливу роль у добробуті населення. Крім того, українська гривня 

визнана найкрасивішою у світі. До такого висновку прийшли швейцарські 

фінансисти на щорічному засіданні комісії з естетики Міжнародного 

Фінансового Банку. Гривня – надбання українського народу, яке відіграє 

важливу роль як в економічній сфері, так і у соціальній сфері суспільства. 

Список використаних джерел 

1. Кирей В. Гривня – символ багатства(історія) // Урядовий кур’єр. – 2004. – 13 травня. – 

С. 21.  

2. Матвієнко В. Як впроваджувалась гривня // Обрій. – 2006 - № 9. – С. 3 

3. Учора і завтра національної грошової одиниці // Дзеркало тижня. – 2006.  – 2 вересня. – 
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АЛЬТЕРНАТИВА БАНКІВСЬКОМУ 

РАХУНКУ:ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ В УКРАЇНІ 

Христина Іванів,  

студентка 2 курсу,  

спеціальність «Початкова освіта» 

Науковий керівник – Гой Н. В.,  

кандидат економічних наук,  

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

Актуальність проблеми. За останні кілька років оплата товарів і 

послуг через Інтернет набуває дедалі більшої популярності, оскільки такий 

спосіб доступний, зручний і економить час. Тому потрібно ознайомитися та 

оцінити досягнення суспільства у даній сфері. 

Мета. З’ясувати у чому переваги й особливості функціонування 

електронних коштів, розглянути та проаналізувати сучасні системи грошових 

переказів. 

Виклад основного матеріалу. Електронні гроші – це грошові 

зобов'язання емітента в електронному вигляді, які знаходяться на 

електронному носії у розпорядженні користувача. Емітент – це організація, що 

випустила (імітує) цінні папери для розвитку та фінансування своєї діяльності. 

Також емітентом називають юридичну особу, що випустила платіжну карту 

або інший спеціальний платіжний засіб. Термін «електронний гаманець» на 

даний момент неформальний. Спочатку так називалися лише карти, що дають 

доступ до електронних грошей. Але в 2010-х роках «електронними 

гаманцями» у всьому світі почали називати не тільки карткові, а й всі інші 

програми та пристрої, що дають можливість транзакцій з електронними 

грошима (найчастіше, акаунти на інтернет-порталах) – що перетворило цей 

термін майже в синонім поняття «електронні гроші». З точки зору форми 

електронні гроші можуть існувати у вигляді однієї лише інформації всередині 
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комп'ютерних мереж (network-based),  а можуть мати ще й додаткову прив'язку 

до платіжно-ідентифікаційних смарт-карткок (card-based). 

Історія розвитку електронних грошей почалася ще у 1993 році як 

вивчення Центробанками Європейського Союзу передплачених карт, а в 1994 

році прийшло світове визнання на офіційному рівні найбільших держав 

існування електронних грошей. З 1993 року почався розвиток як електронних 

грошей, що базуються на картах, так і мережевих. У1996 році керівники 

Центральних банків країн G10 заявили про намір здійснювати моніторинг 

електронних грошей у країнах світу. У 2004 році проводилися дослідження за 

участю Центральних банків  95 країн. Як результат – електронні гроші 

функціонують в близько 37-х країнах світу. Мережеві електронні гроші – це 

електронні гроші на апаратній основі та цифрові гроші, які передаються їх 

власником іншій особі з використанням телекомунікаційних мереж. З 

найбільш відомих систем мережевих грошей слід виділити DigiCash, 

CyberCash, First Virtual, PayCash і WebMoney. Ці електронні системи 

мережевих грошей також, як і системи, що базуються на смарт-картах, поки 

працюють за принципом передоплати надаючи грошові послуги. В даний час 

електронні гроші розглядаються, як потенційний замінник готівки для мікро-

платежів. Однак за своїми якостями, електронні гроші здатні частково 

замінити або повністю витіснити при розрахунках готівкові гроші. 

Висновки. Електронні гроші вже відіграють важливу роль в сучасних 

грошових системах і будуть провідними в грошових системах майбутнього. 

При цьому розвиток електронних грошей сутність грошей не змінює; 

змінюється тільки їх форма. 

Список використаної літератури 
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СЕКЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» 

Проблема: ДИТИНСТВО XXІ СТОЛІТТЯ: ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА 

 

КЕРІВНИК – голова циклової комісії дисциплін професійної та 

практичної підготовки (спеціальність «Дошкільна освіта»), викладач-

методист, спеціаліст вищої категорії О. Д. СЕЛЕПІЙ. 

СЕКРЕТАР – спеціаліст, викладач циклової комісії дисциплін 
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МОТИВАЦІЯ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 

ПОКОЛІННЯ АЛЬФА 

Ірина Скавінська,  

студентка 4 курсу,  

спеціальність «Дошкільна освіта». 

Науковий керівник – Селепій О. Д.,  

спеціаліст вищої категорії,  

викладач-методист. 

Актуальність проблеми. Важливою психологічною проблемою 

організації освітньої роботи у дошкільному закладі є формування у дітей 

мотивів навчальної діяльності. Сучасний світ диктує нові вимоги до 

формування особистості, її освітньої підготовки й не дає часу на те, щоб 

спочатку людина тільки отримувала знання, а потім почала готуватися до 

життя. Головне завдання сучасної освітньої системи – створення умов для 

якісної освіти, розвиток компетентної особистості. 

Метою дослідження був аналіз мотивів та укладання рекомендацій 

щодо формування мотивації до навчання у дітей покоління Альфа. 

Виклад основного матеріалу. Про сучасних дітей кажуть, що вони 

з'явилися на світ «із мишкою в руці». Діти, народжені в ХХІ столітті, змалку 

оточені комп'ютерами, ноутбуками, планшетами, смартфонами та ігровими 
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приставками. І якщо двадцять років тому, діти в середньому проводили перед 

екранами девайсів три години на день, то сьогодні – близько восьми. Раніше 

підліткових кумирів можна було побачити в журналах і по телевізору, а герої 

сучасної молоді – це зірки YouTube. І, звісно, вони вже не уявляють життя без 

інтернету: для «двотисячників» він існував завжди.  

У наукових дослідженнях терміни «мотив» і «мотивація» вживаються в 

різному розумінні. Існує понад 50 теорій поняття «мотивація», авторами яких 

є вітчизняні та зарубіжні вчені. О. Леонтьєв зауважував, що наукові праці з 

проблем мотивації неможливо систематизувати, бо вони дуже різняться 

тлумаченням терміну «мотив». Л.Виготський трактує мотив як дієве 

афективно-вольове підґрунтя мовленнєво-розумової діяльності [4]. 

Вчені довели: немає дітей, які не хочуть нічим займатися. Діти, які 

здаються мало вмотивованими до навчання чи дослідницької діяльності, 

насправді мають розвинену мотивацію уникнення. Вона спонукає уникати 

небезпеки, ризику, негативу на кшталт критики чи низьких оцінок. За такого 

настрою налаштувати на довгострокову мету зовсім важко. Є другий вид 

мотивації — досягнення, яке направляє нас до винагороди, результат. За 

такого настрою можна розвивати цілеспрямованість, бажання отримати 

відкладене задоволення. Сьогодні  в закладах освіти навчаються діти 

покоління Альфа. Від того, чого ми їх навчимо і як виховаємо, залежить наше 

теперішнє й майбутнє. 

Науковці запропонували принципи, які можна використовувати в 

освітньому процесі: 

Принцип правил гри. Представники покоління Альфа можуть 

виконувати завдання якісно і вчасно. Однак їм важливо бачити в особі 

вихователя не керівника, а людину; знати конкретний термін виконання 

роботи; розуміти, що затримка у виконанні супроводжується покаранням. 

Принцип нагороди. Діти покоління Альфа не можуть довго чекати; вони 

бажають, щоб їхні мрії здійснювалися швидко. Тому потрібно вказати не 

тільки термін виконання завдань, але й час досягнення першої перемоги. 
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Принцип супермена. Основою мотивації покоління є інтерес. 

Відсутність нудьги та наявність завдань, що захоплюють, – частина їх 

комфортного стану. Дитина може швидко вирішити декілька задач одночасно 

без втрати якості. Але вихованець ще не готовий виконувати завдання, 

сутності якого не розуміє. Йому важливо знати: що він робить, чому, навіщо і 

як це узгоджується з метою. 

Висновок. Про покоління Альф вже написано чимало. Це діти, 

народжені після 2010 року, в епоху поширення інтернету, мобільних пристроїв 

і соціальних мереж. Технології суттєво вплинули на їхній спосіб мислення та 

поведінку. Сучасні діти швидше сприймають інформацію, складніше 

запам’ятовують, але вміють шукати інформацію. «Альфи» швидко 

перемикають свою увагу. Вони візуали, не визнають авторитету старших та 

відчувають свою індивідуальність. Для покоління  важлива функціональність 

та практичність в усього, що їх оточує – від гаджетів до наукових 

концепцій. Щоб стати кимось, вони не готові чекати, доки виростуть, а 

намагаються самореалізуватись тут і зараз. Вони відкриті до нових знань, 

людей і активностей, готові співчувати та шукати компроміси. У питаннях 

освіти, вони сповідують свободу і готові випробовувати усталені норми на 

міцність. 
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Актуальність проблеми. В сучасному освітньому просторі 

посилюється увага до проблеми ціннісних аспектів життєдіяльності дитини 

дошкільного віку, як фактору її повноцінного психічного розвитку. 

Формування моральних поглядів, ідеалів, переконань, норм, що визначають 

повсякденну поведінку дитини, здійснюється в умовах морального вибору в 

процесі життєдіяльності. 

Мета. Висвітлити проблему формування цінностей у дітей дошкільного 

віку. 

Виклад основного матеріалу. Дошкільний вік є сензитивним періодом 

формування цінностей дитини.  По суті становлення особистості, становлення 

ціннісних орієнтирів, формування і розвиток дитини у сучасному 

соціопросторі, обумовлені соціальними впливами, характером суспільства, в 

якому вона живе, атмосферою сім'ї, потенціалом батьків, світом її розваг, 

інтересів, звичаїв та традицій. Варто зазначити, що ієрархію цінностей дитина 

– дошкільник завжди переймає від дорослих. Вона сприймає предмети як щось 

цінне, якщо дорослий вважає їх цінними, внутрішню цінність вона зрозуміти 

ще не здатна. 

У дошкільному віці цінності проявляються в розрізненні того, що добре 

і що погано, конкретних прикладах добрих вчинків. Дитина засвоює базисні 

цінності: початкові уявлення про добро і зло, про правдивість і брехливість, 

доброту та жорстокість, жадібність і щедрість і т.д. Засвоєння цих цінностей 

протікає в умовах «предметних ситуацій», у спілкуванні з дітьми та 

дорослими, у виконанні нехитрих обов'язків із самообслуговування. 
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Батьки формують у дитини перші моральні переживання — людяність, 

доброту, повагу до однолітка. Ці почуття згодом стають потребою, а потім і 

мотивами, які визначатимуть поведінку дитини за різних обставин життя. 

Перші моральні цінності, ціннісні якості дитини формуються в процесі 

виховання в сім’ї. Виховання дітей має опиратися на певну систему орієнтирів, 

духовних цінностей. Бо саме від них буде залежати, якими очима бачитиме 

світ, якими моральними категоріями буде мислити дитина, що буде викликати 

у неї співчуття чи ненависть, і саме ціннісні орієнтири допоможуть їй 

керуватися у всіх життєвих ситуаціях.Діти старшої групи краще за все 

орієнтуються в таких понятійних цінностях як: родина, щастя, здоров’я, 

дружба, гроші. Не дуже добре діти розуміють ціннісні поняття, такі як 

співпереживання, самостійність і викликає у них труднощі в поясненні щодо 

них. 

Одним із генетично первісних культурних засобів, завдяки якому дитина 

присвоює систему ціннісних уявлень про існування навколишнього світу, 

ставлень до себе та оточуючого життєвого простору – є ігрова роль. Соціальне 

середовище показує, якою мірою психологічний феномен ціннісних 

орієнтацій дитини із потенціальних можливостей перетворюється у дійсність, 

вказуючи на його головну функцію – бути регулятором життєвої активності. 

Висновки. Специфіка становлення особистості на етапі дошкільного 

дитинства потребує врахування психолого–педагогічних передумов розвитку 

духовних орієнтирів в життєдіяльності дитини дошкільного віку, об’єднання 

зусиль та напрямів діяльності системи освіти та батьків у створенні 

соціокультурного розвивального середовища та адекватної психологічної 

атмосфери навколо проблеми становлення ціннісних орієнтацій дитини. Тому 

формувати цінності у дитини дошкільного віку потрібно вже з раннього віку, 

що буде сприяти гармонійному розвиту дошкільника. 
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Актуальність проблеми. Дошкільний вік є одним із найбільш 

відповідальних періодів життя людини щодо формування фізичного здоров’я 

й культурних навичок. Успіх у різних сферах діяльності вимагає від людини 

перш за все, наявність хорошого здоров’я, високої працездатності та опірності 

до несприятливої дії факторів довкілля. Застосування оздоровчих технологій 

в практиці фізичного виховання займає важливе місце і впливає на 

формування, збереження та зміцнення здоров’я дошкільнят. 

Мета. Висвітлити та проаналізувати сучасні оздоровчі технології, 

програми, які використовуються у фізичному вихованні дошкільнят. 

Виклад основного матеріалу. Зазвичай в дошкільних закладах існує 

чітка система роботи з дітьми у процесі фізичного виховання з урахуванням 

загальнопедагогічних принципів: усестороннього гармонійного розвитку 

особистості, зв’язку фізичного виховання з трудовою та оздоровчою 

спрямованістю, як сказав Сухомлинський: «Я не боюся ще і ще раз повторити: 

турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя» [3, с.1]. 

У практиці застосовуються різноманітні оздоровчі технології. Для 

вирішення оздоровчих завдань використовується широкий спектр форм 

фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, фізкультхвилинка, 

фізкультурна пауза, загартувальні процедури, День здоров’я тощо [1, с.3-4].  

Система засобів фізичного виховання обумовлює різнобічний вплив на 

всі сторони її рухової функції. В організації життєдіяльності дітей 

використовуються різноманітні засоби фізичного виховання: фізичні вправи, 

гігієнічні чинники та навколишнє середовище. [2, с. 9-11].  
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Поряд з традиційними засобами оздоровлення у процесі фізичного 

виховання дошкільників знаходять місце інші. Наприклад: фітболгімнастика, 

гідроаеробіка, пальчикова та психогімнастика елементи художньої 

гімнастики, дихальна та звукова гімнастика. За останні ж роки великої 

популярності набуло в практиці роботи закладів дошкільної освіти 

застосування різноманітних інноваційних оздоровчих технологій насамперед: 

піскова терапія, кольоротерапія, арттерапія, сміхотерапія, казкотерапія, 

музична терапія, рефлексотерапія, гімнастика розуму, електроаерозольна 

терапія [3, с.2]. 

Варто зазначити, що сьогодні у фізичному вихованні використовується 

чимало оздоровчих програм основу яких складають інноваційні технології: 

«Казкова фізкультура» Єфименка М.М., «Горизонтальний пластичний балет» 

за авторською естетико-оздоровчою системою Єфіменко М.М. і Єфіменко 

Ю.В., «Аква-театр» Єфименко М.М., Лит’яков М.В. та «Українське дошкілля» 

Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О. Л.[1, с.3-5]. 

Висновки. Процес фізичного виховання у дошкільних закладах 

об’єднює ряд оздоровчих технологій спрямованих на забезпечення 

оптимального рухового режиму та підвищення опірності організму до 

негативного впливу зовнішнього середовища. Формування 

здоров’язбережувальної компетентності відображається в організації 

різноманітних форм фізичного виховання, застосуванні традиційних і 

сучасних засобів оздоровлення та використанні добірних програм. Такі 

технології націлені на розуміння збереження, турботу про здоров’я та 

сприяють створенню соціально-психологічних, педагогічних умов для 

фізичного й інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку. 

Список використаних джерел 

1. Бичук І. Педагогічні технології навчання фізичної культури. УДК 37,037. Сучасні 

оздоровчі технології в практиці фізичного виховання дошкільнят. 2010 р.  С. 1-4. 

2. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів вищих 

навч. закладів фіз. виховання і спорту: Т2. Методика фізичного виховання різних груп 

населення / Т.Ю. Круцевич. – К., 2008. – 9-25 с. 

3. ДНЗ «Зірочка». Посібник оздоровчих технологій. С. 1 – 2.  



42 
 

 

ВИКОРИСТАННЯ КАРТИН МАРІЇ 

ПРИЙМАЧЕНКО ДЛЯ РОЗВИТКУ 

ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Іванна Ганущак, 

студентка 3 курсу,  

спеціальність «Дошкільна освіта» 

Науковий керівник – Гурей О. І., 

спеціаліст вищої категорії 

Актуальність проблеми розвитку творчих здібностей дітей 

дошкільного віку зумовлена вимогами сучасного суспільства, яке потребує 

нестандартних, різнобічно розвинутих особистостей. Креативність, художньо-

естетична активність, неординарне художнє світосприйняття, уява та 

мислення – все це є не менш важливим за розумові здібності. 

Сучасні психологи вважають, що найкращим періодом для розвитку 

творчості є дошкільний вік. Тому, художньо-творчі здібності, вміння та 

навички дітей необхідно починати розвивати якомога раніше. Враховуючи 

важливість існуючої проблеми  звернемося до розгляду та використання в 

педагогічній діяльності нових підходів до вирішення цього питання. 

Виклад основного матеріалу. Одним з важливих завдань педагогічної 

теорії і практики дошкільної освіти на сучасному етапі є формування творчої 

особистості. Творчість – це завжди творення, тобто побудова нового та 

оригінального, нестандартне бачення в звичайному нових можливостей його 

функціонування або включення його як частини в нову систему.  

В процесі творчості, творчої діяльності, яка розвивається на задатках 

творчого потенціалу та зацікавленості дитини розвиваються творчі здібності. 

Це індивідуальні психологічні особливості дитини, які не залежать від 

розумових здібностей і проявляються в дитячій фантазії, уяві, особливому 

баченні світу. 

Проблема розвитку творчих здібностей у дітей є однією з актуальних як 

у педагогіці, так і у психології. Багато публікацій з цього приводу можна 



43 
 

знайти серед праць таких науковців, як Н.Ветлугіна, Л.Богоявленська, 

Л.Венгер, Л.Виготський, Т.Григор’єва, В.Давидов, А.Запорожець, В.Левін, 

О.Лук, О. Матюшкін, В.Моляко, О.Нікіфорова, Л.Парамонова, Я.Пономарьов, 

Б.Теплов, П.Якобсон. Вказаними науковцями досліджувалися різні аспекти 

творчого виховання та освіти: сутність, компоненти, методики, засоби, 

прийоми навчання тощо.  

Видатні психологи  і педагоги (Б.Теплов, Є.Ігнатьєв, В.Кирієнко, 

М.Волоков, Є. Фльоріна, Н.Сакуліна, Т.Казакова, Н. Халезова, В.Котляр, 

Г.Підкурганна та ін.) розкрили в своїх дослідженнях проблему здібностей до 

образотворчої діяльності. Заняття з образотворчої діяльності сприяють 

розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку, оскільки вносять у 

мислення дітей варіативність, індивідуальність, допитливість, оригінальність, 

креативність. [1] 

Розвиток творчих здібностей дітей засобами образотворчого мистецтва 

є процесом природним та високоефективним. Залучаючи малюків до 

художньо-практичної діяльності, педагог реалізує не тільки завдання 

художньо-естетичного виховання, а й більш глобальні - розвиває 

інтелектуально-творчий потенціал дітей. 

На думку багатьох вчених (І. Воробйова, О.Дронова, Л.Сірченко, та ін.) 

творчість саме Марії Приймаченко сприяє пробудженню художньо-творчої 

активності дітей. 

Творчий доробок видатної художниці займає провідне місце в  

багатовіковій культурі народу. Це ніби згусток емоційних вражень і від казок, 

і від легенд, і від самого життя. 

Картини Марії Приймаченко – явище самобутнє, неповторне, як 

мистецтво кожного з великих майстрів. Що ж особливого в роботах цієї 

художниці? Марія Приймаченко дивовижно об'єднала у своїй творчості 

малюнок і живопис. Це – і живописна графіка, і графічний живопис водночас. 

Талановита художниця створила власний мистецький стиль, в межах якого 

безліч варіантів декоративних, орнаментальних, жанрових та пейзажних 



44 
 

композицій. В них розкривається любов до природи, глибина почуттів, що 

жили в її душі. Вона творила квіти-роздуми і квіти-присвяти, фантастичні і 

реальні. [2] 

Картини Марії Приймаченко допомагають розвивати дитячу творчість, 

творчу уяву, творчу самореалізацію.  Як наголошував Дружинін В.М. «Цілком 

ймовірно, щоб творити, треба засвоїти зразок активності людини-творця 

шляхом наслідування, вийти на новий рівень оволодіння культурою і 

прямувати самостійно далі». 

Вивчаючи біографію Марії Приймаченко, ознайомлюючи дітей з 

творчим процесом художниці, унікальною «технікою Марії Приймаченко», 

яка виконувала роботу у жанрі "примітивізму" - такого  близького дитині, 

характерного для малювання дошкільників, аналіз її творів викликає інтерес 

дітей до дивовижного і фантастичного світу, бажання малювати чудо-птахів, 

чудо-звірів, чарівні квіти. 

Художниці було майже сімдесят, коли з’явилася ця по-дитячому наївна 

істота. З усіх тварин «Гороховий звір» – найліричніший. Він має великі вуха і 

гриву як у лева. Тулуб прикрашений червоними «яблуками». На чолі, переніссі 

і щоках, якщо детальніше розглянути, то можна побачити ластовиння у формі 

трикутників. А рожевуваті лапи закінчуються чимось схожим  на кігті або 

клешні.  Круглі чорні очі дивляться допитливо. Лагідний погляд цієї 

дивовижної істоти заворожує. Звір, неначе зітканий із сонячного проміння і 

рожево-червоних хмарин. Навколо нього виросли зелені стручки гороху, а 

поміж них – сині квіти, схожі на дзвіночки, які утворюють красивий 

рослинний орнамент. Ця картина викликає теплі приємні враження, так і 

хочеться зануритися у цей дивовижний світ, де тебе зустріне справжній 

«гороховий звір». Розглядаючи її, дитина потрапляє наче у казку, вчиться 

фантазувати, уявляти, малювати за власною уявою. 

Такі картини художниці, як "Квіти", "Чарівний птах", "Звір гуляє",  

"Звірі в гостях у лева", "Казковий птах-павич", "Лісовий павич" також 

зацікавлять дитячу аудиторію. Тому вихователі використовують їх у роботі з 
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дітьми дошкільного віку як  на заняттях, так і в повсякденному житті. 

Працюючи з творами М. Приймаченко, вони можуть використати безліч 

ігрових методів («оживлення», «подорож у картину», «програвання» 

зображень та інші), що сприятиме розвитку творчої уяви дитини.  

Висновки. Дошкільний вік – це сенситивний період розвитку творчих 

здібностей дитини. Саме в цей час важливо надавати дітям доступні відомості 

про художників, ознайомлювати з їхніми картинами, розвивати креативність, 

мислення, стимулювати бажання самостійно сприймати та невимушено, 

вільно, нешаблонно оцінювати твори мистецтва, навчати дітей чуттєвому 

сприйманню. Дивовижні картини талановитої художниці Марії Приймаченко 

є найкращим прикладом для розвитку творчих здібностей дошкільнят.  
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ В ІНКЛЮЗИВНОМУ 

ПРОСТОРІ 

Лілія Дякун, 

студентка 4 курсу,  
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спеціаліст вищої категорії,  

учитель-методист 

Актуальність проблеми. На сучасному етапі розвитку освіти в Україні 

відкриваються нові перспективи, пов’язані з переосмисленням ставлення до 

організації навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами в 

єдиному інклюзивному толерантному освітньому середовищі.  

Мета. Аналіз проблеми комунікативної толерантності до дітей з 

особливими освітніми потребами у процесі інклюзивного навчання. 

Виклад основного матеріалу. За період свого існування людська 

цивілізація пройшла тривалий і суперечливий шлях у формуванні ставлення 

до осіб з порушеннями психофізичного розвитку. Людство пройшло складний 

багатовіковий шлях від нетерпимості, жорстокості щодо таких людей до 

співчуття, милосердя, захисту й безпосередньої матеріальної і моральної 

допомоги людям з фізичними і психічними порушеннями. Проте у цих 

стосунках ніколи не спостерігалося співробітництва на рівних умовах. 

Відомо, що головною проблемою особливої дитини є обмеження її 

зв’язків зі світом, контактів з однолітками та дорослими, доступу до 

культурних цінностей, якісної освіти. Актуальною є проблема негативного 

ставлення з боку однолітків, наявності фізичних і психічних бар’єрів, що 

заважають підвищенню якості освіти дітей з обмеженими можливостями. 

Тому формування толерантності, як властивості особистості, що 

знаходить виявлення у повазі й визнанні рівності, партнерства, набуває 

особливого значення. Толерантність є першим щаблем не тільки до 

запобігання, але й до подолання стереотипів. 

Філософ Владислав Лекторський пропонує чотири варіанти розуміння 

толерантності: «толерантність як байдужість»; «толерантність як можливість 
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взаєморозуміння»; «толерантність як поблажливість»; «толерантність як 

збільшення власного досвіду і критичний діалог». Останній варіант дозволяє 

не тільки поважати позицію іншого, але й змінювати власну позицію в 

результаті критичного діалогу. Діалог, безпосередній контакт -це найкраще 

джерело інформації про інших, реальний шлях духовного й культурного 

зближення, інструмент розв'язання різних проблем. Крім того, це відкритість 

до спілкування, в основі якого лежить повага до особливостей іншого, його 

ідентичності. 

Особлива роль у формуванні толерантності належить педагогу. Від його 

особистісного потенціалу, професійних знань та навичок, від переконань, 

поглядів залежить ефективність, продуктивність спілкування та спільної 

діяльності. Творче використання принципу толерантності у процесі навчання 

стає запорукою ефективності освіти, з одного боку, а також створює 

сприятливі умови для подальшої експансії толерантності в інші сфери 

соціальних відносин. Процес формування толерантності в учасників 

навчально-виховного процесу значною мірою залежить від гуманістичних 

принципів, які відображають його сутність. 

Висновки. Таким чином, толерантне інклюзивне освітнє середовище – 

це, перш за все, гуманні та демократичні стосунки між усіма учасниками 

навчально-виховного процесу, які базуються на доброті, взаєморозумінні, 

взаємоповазі; це співробітництво у атмосфері теплоти, поваги, людяності; це 

вміння сприймати кожну молоду людину як унікальну, неповторну 

особистість; це середовище, де всі молоді люди незалежно від своїх освітніх 

потреб здатні навчатися ефективніше, підвищувати свою соціальну 

компетентність, вдосконалювати комунікативні навички, а також відчувати 

себе частиною загальної спільноти. 
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Актуальність проблеми.  Запорукою успішної інтеграції як інклюзії в 

освітніх закладах, так і самої дитини в колективі та суспільстві, основою 

ефективних сумісних взаємовідносин між дітьми є формування толерантності 

до осіб з ООП.  Саме дошкільний вік є початковим та фундаментальним 

етапом морального розвитку особистості дитини.  

Загальнотеоретичними та психологічними аспектами дослідження 

толерантності займались Н. Атаманчук, А. Вакулінська, В. Моргун, 

Е. Панасенко, Черненко, С. Яланська та ін. Виховання толерантності в рамках 

вивчення морально-духовних аспектів розвитку особистості дитини 

досліджували І. Бех, А. Богуш, О. Коберник, Л. Кононко, Т. Кравченко. 

Наша робота присвячена визначенню особливостей формування 

толерантності дошкільників до дітей з особливими освітніми потребами 

засобами мультфільмів.  

Виклад основного матеріалу. У Декларації принципів толерантності 

ЮНЕСКО толерантність визначається як повага, прийняття і правильне 

розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження і 

прояву людської індивідуальності. 

Дослідження О. Некрасової, І. Чуйкової свідчить про те, що вже у 

дитини дошкільного віку можуть бути сформовані чіткі уявлення та певні 

ставлення (як позитивні, так і негативні) до однолітків з ООП. Отож, можна 

стверджувати, що за належно створених спеціальних психолого-педагогічних 
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умов та організовуючи певну освітню діяльність можна сформувати 

толерантне ставлення в колективі однолітків. 

Поряд з широко відомими методами (морально-етичні бесіди з дітьми) 

науковці та практики пропонують організовувати заняття Доброти, такі 

заняття можуть бути інформативними (наприклад, як почуває себе людина з 

порушеннями опорно-рухового апарату, як з’явилися перші пандуси) та 

практичними (інсценізація чи драматизація казок, перегляд та обговорення 

мультфільмів).  Пошук нових психолого-педагогічних засобів продовжується. 

У зв’язку з цим на наш погляд, цікавою є праця Катерини Крутій щодо 

використання мультфільмів як засобу кінодидактики. 

Методика використання відеосюжетів із мультфільмів передбачає три 

етапи роботи:  

а) пропедевтичний (уведення в сюжетну лінію);  

б) переглядовий;  

в) рефлексивний (оцінний).  

Ці етапи підкріплюються спеціальними завданнями, виконання яких 

вимагає від дошкільників концентрації уваги. 

Як приклад розроблена нами бесіда на занятті Доброти за змістом 

перегляду мултфільму на тему: «Струни» (Іспанія, 2014 р.). Перегляд 

мультфільму про успішних людей з особливими потребами допоможе 

зміцнити у дошкільників розуміння того, що людина може досягти успіху, 

незважаючи на свої недоліки. 

Сюжети мультфільмів, з укладеного нами орієнтовного переліку - це 

стандартні ситуації, у які потрапляють діти в повсякденному житті, у процесі 

спілкування з іншими членами суспільства. Вони демонструють соціальні 

норми, правила, гендерні ролі, цінності й моделі поведінки тощо. Відтак діти 

відтворюють сюжети, закріплюючи способи дії в тих чи інших ситуаціях. 

Вважаємо, що врахування рекомендацій від Катерини Крутій щодо 

роботи з мультфільмами, а саме вербалізації своїх почуттів від переглянутого 

в нашому дослідженні є суттєвим:  



50 
 

Прийом І. «Озвучування».  Вимкніть звук і запропонуйте дітям озвучити 

те, що відбувається. Пропозиція вийти за «межі» мультфільму. 

Прийом ІІ.  «Що далі?». Зупиніть перегляд на «найцікавішому місці» і 

запитайте дітей: «Що ж буде далі?». Вирішення проблемної, «некоректної» 

ситуації.  

Прийом ІІІ. «Стоп-кадр». Стоп-кадр - це робота з однією ізольованою 

картинкою з мультфільму (пропонує вихователь).  Наприклад мультфільм 

«Подарунок»: Який подарунок отримав хлопчик? Хто йому приніс подарунок? 

Чому можна сказати, що подарунок особливий? 

Ефективність роботи зростає, якщо діти працюють у групах (дається 

одна і та ж картинка, запитання). Результатом буде кілька версій, що 

ефективно підвищує атмосферу самостійної та групової вербалізації почуттів. 

Висновки. Формування толерантності необхідно починати саме з 

дошкільного віку, коли у дитини починають формуватися моральні цінності, 

норми поведінки, закладається сприйняття власної та іншої особистості як 

самоцінності. Використання мультфільмів як засіб формування толерантного 

ставлення до дітей з ООП має бути спрямоване на формування у дошкільників 

навичок незалежного мислення, критичного осмислення та вираження, 

вербалізацію суджень, які ґрунтуються на моральних цінностях. Подальші 

наукові розвідки вбачаємо у розробці цілісної програми з формування та 

розвитку толерантності у дітей дошкільного віку в умовах інклюзивної групи.  
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Актуальність проблеми. Кольоротерапія є важливою в роботі з дітьми 

із освітніми потребами, оскільки охоплює величезний спектр лікування різних 

захворювань за допомогою певних методик. Застосування елементів 

арттерапевтичних практик у роботі з дітьми позитивно впливає на їх настрій, 

самопочуття, комунікабельність, роботу внутрішніх органів і систем 

організму, активізує рухову активність, роботу мозку, розвиває психічні 

процеси, тобто сприяє збереженню та зміцненню фізичного, психічного, 

духовного й соціального здоров’я. 

Виклад основного матеріалу. Кольоротерапія (хромотерапія) – це не 

медикаментозний метод лікування, який полягає у впливі кольором на людину 

з лікувальною метою.  Кожна з біологічно активних зон організму реагує на 

один з кольорів; вплив кольором відбувається на орган зору, а через зоровий 

аналізатор – на нервову систему. 

Не тільки за допомогою очей колір впливає на людину. Електромагнітне 

випромінювання проникає крізь тканини тіла, викликаючи вібрацію в 

клітинах. Впливати кольором можна різними способами: за допомогою одягу, 

візуалізації кольору, за допомогою спеціальних ламп, кристалів. Фахівці 

рекомендують використовувати колір по-різному, тобто "опромінюватись" 

або "купатися", "одягатися", «візуалізувати», "вдихати" чи медитувати з ним.  

Вплив певним кольором може зняти енергетичну блокаду, яка є 

причиною функціональних розладів. Завдяки цьому стає можливим 
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досягнення значних результатів у подоланні апатії, роздратованості, 

надмірного збудження і навіть дитячої агресії. За допомогою кольору можна 

змінювати настрій, покращувати поведінку, регулювати сон і апетит, 

коригувати самопочуття.  

Умовно можна виділити три рівні використання кольоротерапії у роботі 

з дітьми дошкільного віку: 

 Організаційні можливості кольору (система освітлення та кольо-

рове оформлення інтер'єру приміщення). 

 Педагогічні та діагностичні можливості кольору (діагностика 

психічних станів, навчання, розвиток, виховання дітей,). 

 Реабілітаційні можливості кольору (оздоровлення, лікування, пси-

хологічний колорит). 

Діти дошкільного віку використовують в основному 5-6 кольорів. Більш 

широка кольорова палітра свідчить про натуру чуттєву, багату емоціями. 

Якщо дитина використовує тільки 1-2 кольори – ймовірно її щось хвилює, 

пригнічує. Використання простого олівця іноді трактується як «відсутність» 

кольору, таким чином дитина повідомляє про те, що у її житті не вистачає 

яскравих барв та позитивних емоцій. Найбільш важливі фігури дитина завжди 

виділяє більшою кількістю кольорів.  

Висновки. Колір є потужним стимулятором емоційного та 

інтелектуального розвитку дошкільника. Тому педагогам його доцільно 

використовувати як альтернативний метод корекції первинних та вторинних 

порушень у дітей; особливо врахувавши, що дошкільний вік є сприятливим 

періодом для інтенсивного сенсорного, мовленнєвого розвитку та розвитку 

психічних процесів. Отже, доцільно підібрані кольори (природним або 

штучним способом) є засобом корекції психоемоційного стану дітей; розвитку 

слухової та зорової уваги; зниження емоційно-психічного й тілесного 

напруження; формування навичок самоконтролю. 
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Актуальність проблеми. Останнім часом спостерігається збільшення 

кількості дітей з різними порушеннями в розвитку, труднощами в навчанні та 

в адаптації, також збільшилася кількість дітей із загальним недорозвитком 

мовлення та дизартрією.  

Для подолання мовленнєвих порушень у таких дітей та попередження 

розвитку патологічних станів необхідно зміцнювати їхнє психічне здоров’я і 

проводити комплексну психокорекційну роботу. Знаходячись на межі 

педагогіки, психології та медицини, логопедія використовує у своїй практиці 

нетрадиційні для неї методи і прийоми суміжних наук, що допомагають 

оптимізувати роботу вчителя-логопеда.  Однією зі складових елементів такої 

роботи є кінезіологічна корекція. Комплексне кінезіотерапевтичне 

застосування вправ ефективно впливає на розвиток динамічної, кінестетичної 

і просторової організації рухів, орального праксису (як умови успішного 

звуковідтворення), процесів пам’яті, концентрації уваги і побудови 

прийменниково-відмінкових конструкцій у мовленні. 

Виклад основного матеріалу. Слово «кінезіологія» в перекладі з 

грецької «кінезіс» – рух і «логос» – слово, мовлення, наука. В медицині так 

називають вивчення м'язів та рух тіла. Отже, в перекладі з грецької 

«кінезіологія» – наука про рух. 

Сучасні кінезіологи вважають, що проблеми з навчанням часто 

виникають через відсутність інтеграції діяльності правої та лівої півкуль 
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мозку. Тож саме через рух дитина може знайти цей баланс, відчуває власне 

тіло та простір, навіть усвідомлює часові уявлення, якщо йдеться про ритм. 

Під впливом кінезіологічих тренувань міжпівкульної взаємодії утворюється 

єдність мозку щодо діяльності двох його півкуль, тісно пов'язаних між собою 

системою нервових волокон (мозолисте тіло, міжпівкульні зв'язки).  

Для досягнення позитивних результатів у логопедичному напрямі 

корекційного впливу та для забезпечення здоров'язбережувальної 

спрямованості педагогічного процесу вважається доцільним використання 

методів кінезіології: логоритміки; освітніх кінезіологічних ігор та вправ; 

вправ з елементами масажу біологічно активних зон; біоенергопластики, 

тощо. 

Кінезіологічні вправи дають кумулятивний ефект для підвищення 

розумової працездатності та оптимізації інтелектуальних процесів як у дітей, 

так і дорослих. Саме тому фахівці, які виконують вправи з «Гімнастики мозку» 

відзначають покращення психоемоційного та соматичного стану, активізацію 

життєдіяльності та працездатності, сплеск сил та енергії, покращення функції 

кровообігу, нормалізацію роботи внутрішніх органів. Використання 

кінезіологічних ігор та вправ, забезпечує підготовку органів мовлення та слуху 

дитини до сприймання і правильної вимови звуків;  розвиток мовленнєвого 

дихання та ритмічного мовлення; формування правильної звуковимови: 

автоматизацію та диференціацію звуків. 

Висновки. Отже, кінезіологія – дуже цікавий і ефективний метод 

роботи. У дітей розвивається творча уява й цілісне сприймання, зростають 

показники рухової пам'яті. Завдяки систематичному втіленню методів 

кінезіології скоротиться термін корекційної роботи, підвищиться якість 

навчально-виховного процесу, налагодиться наступність у роботі всіх 

спеціалістів, зацікавлених у корекції мовлення дітей, що сприятиме 

соціалізації вихованців, адаптації їх до життя в соціумі. 
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Актуальність проблеми. Важливою проблемою сучасних 

дошкільників є збільшення кількості дітей з мовленнєвими порушеннями. Як 

наслідок, порушення звуковимови негативно впливає на формування 

фонематичних процесів і лексико-граматичної сторони мови чим ускладнює 

процес навчання дітей. 

Доведено, що рівень розвитку мовлення дітей залежить від ступеня 

сформованості дрібної моторики пальців рук, адже злагоджена та вміла робота 

пальчиків допомагає розвиватися мовленню й інтелекту, позитивно впливає на 

весь організм, «готує неслухняну руку» до письма. Тому, впливаючи на тонус 

руки дитини, ми можемо впливати на тонус мовного апарату. 

Виклад основного матеріалу.  Біоенергопластика включає в себе три 

базові поняття: «біо» – людина як біологічний об’єкт; «енергія» – сила, що 

необхідна для виконання певних рухів; «пластика» – пластичність рухів, які 

характеризуються неприривністю, енергійністю, емоційністю, виразністю.   

Для використання біоенергопластики в системі корекційної роботи з 

розвитку мовної моторики у дітей-логопатів необхідно визначити поняття 

біоенергопластики, мету та завдання використання біоенергопластики в 

корекційній роботі з дітьми-логопатами, а також розробити основні методи й 

прийоми та етапи корекційної роботи біоенергопластики та самомасажу в 

розвитку мовної моторики. 

Біоенергопластика – це з'єднання рухів органів артикуляційного апарату 

з рухами кисті руки. Використання дитиною при виконанні гімнастики рухів 
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пальців і кистей синхронно з рухами органів артикуляції активізує її увагу, 

мислення, розвиває почуття ритму, пальцьову моторику, орієнтування в 

просторі. Біоенергопластика виконує функції: 

- первинно активізує природний розподіл біоенергії в організмі дитини;  

- стимулює інтелектуальну діяльність;  

- розвиває координацію рухів, дрібну і загальну моторику;  

- розвиває артикуляційний апарат;  

- формує емоційно-психічну рівновагу, 

- активний фізичний стан; 

- активізує психічні процеси. 

Метод біоенергопластики ефективно прискорює виправлення 

дефектних звуків у дітей зі зниженими та порушеними кінестетичними 

відчуттями, так як працюча долоня багаторазово підсилює імпульси, що йдуть 

до кори головного мозку від органів артикуляції. Тому діти при вимові краще 

диференціють положення язика, щелеп, губ та спрямованість видиху. 

Поєднання рухів кистей рук і рухів органів артикуляції, якщо вони пластичні 

і розкуті, активізує природний розподіл біоенергії в організмі, що в свою 

чергу, позитивно впливає на інтелектуальну діяльність дітей, розвиває 

координацію рухів і дрібну моторику 

Висновки. Отже, використання біоенергопластики оптимізує 

психологічну базу мовлення, покращує моторні можливості дітей за всіма 

параметрами, сприяє корекції звуковимови, фонемних процесів. 

Біоенергопластика дозволяє реалізувати комплексний розвиток дрібної 

моторики рук, мовлення, мислення, почуття ритму. Синхронізація роботи з 

органами артикуляції та дрібною моторикою пальців скорочує час занять, не 

лише зменшуючи, але навіть посилюючи їх результативність. Вона дозволяє 

швидко прибрати зорову опору — дзеркало і перейти до виконання вправ за 

відчуттями. Це особливо важливо, оскільки в реальному житті діти не бачать 

своєї артикуляції. 
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Актуальність проблеми. Використання біоенергопластики істотно 

прискорює корекцію звуковимови у дітей з порушеними кінестичними 

відчуттями, оскільки працююча долоня у багато разів підсилює імпульси, що 

йдуть до кори головного мозку від мови. І.П. Павлов вважав, що будь-яка 

думка закінчується рухом. Саме тому багатьом людям легше думати при діях, 

які повторюються, наприклад, ходьбі, погойдуванні ногою, постукуванні 

олівцем по столу. На руховій активності побудовані всі нейропсихологічні 

корекційно - розвиваючі програми. Ось чому слід пам'ятати, що для навчання 

дитини потрібен рух. 

Основні умови проведення таких занять: 

- увага на одночасність виконання артикуляційних рухів з рухом кистей 

рук; 

- чітке виконання кожного руху; 

- вправи виконувати багаторазово перед дзеркалом і без нього (на 

прикладі артикуляції); 

- використовувати як ігрову форму артикуляційної гімнастики. 

Виклад основного матеріалу. Важливою проблемою сучасних 

дошкільників є збільшення кількості дітей з мовленнєвими порушеннями. Як 

наслідок, порушення звуковимови негативно впливає на формування 
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фонематичних процесів і лексико-граматичного боку мовлення, ускладнюючи 

процес шкільного навчання дітей. 

Доведено, що рівень розвитку мовлення дітей залежить від ступеня 

сформованості дрібної моторики пальців рук, адже злагоджена та вміла робота 

пальчиків допомагає розвиватися мовленню й інтелекту, позитивно впливає на 

весь організм, «готує неслухняну руку» до письма. Тому, впливаючи на тонус 

руки дитини, ми можемо впливати на тонус мовленнєвого апарата. 

При корекції звуковимови логопеди традиційно використовують вправи 

артикуляційної гімнастики, зокрема завдання на тренування рухливості та 

переключення органів артикуляційного апарата, відпрацювання певних 

положень губ, язика, щелепи, необхідних для правильної вимови звуків. 

Значно підвищити результативність логопедичних занять можна завдяки 

поєднанню традиційних вправ артикуляційної гімнастики з рухами кістей рук. 

Новим і цікавим напрямом цієї роботи є біоенергопластика. 

Біоенергопластика - це поєднання рухів артикуляційного апарату з 

рухами кістей рук. 

Автором цієї технології є випускник Академиї ім. П. Ф. Лесгафта, 

кандидат педагогічних наук Курис Ірина Вікторівна. 

За результатами досліджень таких науковців як А. В. Ястру бової та О. 

І. Лазаренко, рухи тіла, спільні рухи руки й апарату артикуляції, якщо вони 

пластичні, вільні, допомагають активізувати природний розподіл біоенергії в 

організмі. Це сприятливо впливає на активізацію мовленнєвої та 

інтелектуальної діяльності дітей, розвиває координацію рухів і дрібну 

моторику. 

Опрацювавши різні джерела з технології, ми визначили для себе шість 

етапів її впровадження, узагальнила систему вправ і розпочала втілювати в 

корекційну роботу зі старшими дошкільниками з початку навчального року. 

На першому, традиційному, діагностичному етапі, повинно відбуватися 

обстеження дітей з мовленнєвими порушеннями, зокрема: будови і рухливості 
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органів артикуляції, розвитку загальної та дрібної моторики. Також потрібно 

підібрати комплекс вправ відповідно до мовленнєвих порушень. 

На наступному, також традиційному, підготовчому етапі, потрібно 

ознайомлювати дітей з органами артикуляції, учити виконувати прості 

артикуляційні вправи за стандартною методикою, сидячи перед дзеркалом. 

Паралельно розвивати дрібну моторику простими рухами та позами руки. 

Рухи артикуляції та дрібної моторики виконувати окремо. 

На третьому, початковому етапі, до артикуляції потрібно залучати рухи 

провідної руки. Згідно з методичними вимогами діти з домінантною правою 

рукою працювали правою долонею, ліворукі діти - лівою. Спочатку рухи 

відпрацьовувати індивідуально з кожною дитиною, а потім уже сформовані 

навички закріплювати на підгрупових заняттях. На цьому етапі потрібно 

застосовувати лічбу, музику, віршовані рядки. Продовжувати надавати чіткий 

зразок руху. 

Четвертий етап - формувальний. На цьому етапі до артикуляційної 

гімнастики потрібно залучати непровідну руку. Вправи виконувати за змістом 

та методикою попереднього етапу, від простих поз та рухів до складних. Цей 

етап роботи з використання біоенергопластики найскладніший, тому що 

сформувати точні, ритмічні та скоординовані рухи непровідною рукою значно 

важче, ніж омінантною. 

З метою зацікавленості дітей у ході роботи на цьому етапі  потрібно 

використовувати дитячі рукавички з різнокольоровими пальчиками, ляльки-

рукавички: «Гадючка-шипучка» і «Жабка-скрекотуха». Щоб діти не втрачали 

інтересу, з метою стимулювання їх у подальшій роботі, варто використовувати 

костюми-ляльки. 

Наступний етап, п’ятий – основний. Протягом цього етапу діти повинні 

вчитися тримати пози та рухи артикуляції та двох рук одночасно, позбавлятися 

зайвого напруження та привчатися до відчуття легкого напруження. Потрібно 

продовжувати супроводжувати виконання вправ рухами рук. 
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На шостому, заключному етапі, коли діти повністю засвоїли вправи, 

можна розповідати казку, читати вірші, а діти мають самостійно виконувати 

артикуляційні вправи з рухами рук. Таким чином, діти виконують 

артикуляційну вправу або утримують позу, одночасно рухами обох рук 

імітують, повторюють рухи артикуляційного апарату. 

Висновок. Отже синхронізація роботи над мовленнєвою і дрібною 

моторикою вдвічі скорочує час занять, не тільки не зменшуючи, але навіть 

посилюючи їх результативність. Вона дає змогу швидко прибрати зорову 

опору - дзеркало і перейти до виконання вправ по відчуттях. Це особливо 

важливо, тому що в реальному житті діти не бачать свою артикуляцію. 
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Актуальність проблеми. Ні для кого не секрет, що у більшості дітей з 

мовленнєвими порушеннями різної складності поряд із порушеннями 

компонентів мовленнєвої системи відзначається низька концентрація уваги, 

обмежені можливості її розподілу; знижена вербальна пам'ять, страждає 

продуктивність запам'ятовування. Також добре  відомо, що мова мозку — це 

образи; і, перш за все, зорові образи. Якщо звертатися до мозку на його мові, 

він виконає будь-які наші команди, наприклад, команду «запам'ятати». Саме 

тому впровадження мнемотехніки, яка належать до здоров’язбережувальних 

технологій у корекційно-логопедичну роботу, є актуальним.  

Виклад основного матеріалу. Мнемотехніка (від. грец. «мистецтво 

запам’ятовування») – це спосіб покращення засвоєння нової інформації за 

допомогою спеціальних методів і прийомів. Це нова освітня технологія, що 

допомагає кожній дитині комфортно та легко здобувати знання у будь-якому 

віці. 

Мнемотехніка використовує природні механізми пам'яті мозку і 

дозволяє повністю контролювати процес запам'ятовування, збереження і 

пригадування інформації.  

Мнемотехніка допомагає вирішити такі основні завдання: 

- розширювання творчих можливостей дитини, завдяки гармонійній 

роботі лівої (логіка) і правої (образне мислення) півкулі головного мозку;   

- формування вміння ефективно і самостійно вчитися;  
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- підвищення самооцінки дитини завдяки результативності у 

корекційному навчанні;  

- зменшення стресів від корекції мовлення;  

- збільшення  навчальної мотивації, а з нею успіхів. 

У освітньо-корекційній роботі широко використовуються такі 

мнемотехнічні прийоми: аналогія, трансформація, тлумачення, зв'язування 

(колаж), сюжет, логічні запитання, небилиці, піктограми, наочне 

моделювання, мнемоквадрати, мнемодоріжки, мнемотаблиці, передача змісту 

відповідними рухами, передача змісту через гру-драматизацію (інсценування). 

За допомогою мнемотаблиць можна запам’ятати й відтворити доволі 

довге оповідання, казку, вірш. 

Етапи роботи з мнемотаблицями: 

1 етап: розглядання таблиці та розбір того, що на ній зображено. 

2 етап: здійснюється перекодування інформації, тобто перетворення з 

абстрактних символів в образи. 

3 етап: після перекодування здійснюється переказ казки чи оповідання 

по заданій темі. 

У дошкільному віці переважає наочно-образна пам’ять, 

запам’ятовування має переважно мимовільний характер: діти краще 

запам’ятовують події, предмети, факти, явища, що близькі до їхнього 

життєвого досвіду. Тому вся нова інформація, нові знання мають спиратися на 

життєвий досвід дітей. Якщо створювати для дітей асоціації із добре 

знайомими поняттями, то з упевненістю можна отримати бажаний результат. 

Висновки. Отже, використання прийомів мнемотехніка у освітньо-

корекційній роботі сприяє тому, що дошкільники краще оволодівають 

правильною вимовою звуків, зв'язним мовленням, а це впливає на успішність 

дитини та формує бажання активно пізнавати навколишній світ. 
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Актуальність проблеми. За останні роки зростає кількість дітей із 

порушеннями мовлення. Мовленнєві відхилення, у свою чергу, негативно 

впливають на формування особистості, викликають психічні розлади, 

специфічні особливості емоційно-вольової сфери, сприяють розвитку 

негативних рис характеру. А це в подальшому негативно впливатиме на 

оволодіння грамотою і призведе до неуспішності у школі. 

Проаналізувавши досвід педагогів можна сказати, що традиційні методи 

не завжди ефективні у роботі з дітьми. У фахових журналах та науково-

методичних виданнях рекомендують нетрадиційні форми роботи з дітьми-

логопатами для покращення рівня мовленнєвого розвитку [3, с.108]. 

Мета. Висвітлити важливість використання елементів Су-джок терапії 

на корекційно-логопедичних заняттях з дітьми з мовленнєвими порушеннями. 

Виклад основного матеріалу. Метою використання елементів Су-джок 

терапії у логопедичній роботі є корекція порушень мовлення за допомогою 

масажу біологічно активних точок, які розміщені на кистях та пальцях рук. 

Завдання Су-джок терапії у корекційно-логопедичній роботі: 

нормалізувати координацію рук, зміцнити тонус м’язів пальців кисті рук; 

стимулювати мовленнєві центри кори головного мозку; застосовувати 

елементи Су-джок терапії на різних етапах роботи з корекції мовлення; 

розвивати психічні процеси, зорово-просторову орієнтацію; сприяти 
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підвищенню рівня працездатності, зменшенню втомленості; зацікавленості 

дітей на логопедичних заняттях; позитивно впливати на організм в цілому. 

Прийомами Су-джок терапії на логопедичних заняттях виступають 

масаж спеціальним м’ячиком, еластичним стрижнем, еластичним кільцем та 

самомасаж. Також масаж можна здійснювати шишками, грецькими горіхами, 

дерев’яними валиками та ґумовими кульками з шипами.  

Для реалізації завдань у корекційно-логопедичній роботі із поєднанням 

елементів Су-джок терапії враховуються такі напрями роботи: розвиток 

дрібної, загальної моторики; розвиток уваги, пам’яті, просторової орієнтації; 

корекція дефектних звуків; розвиток фонематичних процесів; уточнення 

лексико-граматичних умінь і навичок; формування зв’язного мовлення. 

Масаж за системою Су-джок із дітьми-логопатами слід поєднувати з 

іграми, вправами з розвитку мовлення, що призводить до підвищення 

ефективності корекційно-логопедичної роботи з дітьми в умовах навчального 

закладу, а також виконанню мовленнєвих завдань вдома [1, с.10] . 

Висновки. Застосування елементів Су-джок терапії впливає на 

мовленнєву активність дітей і позитивно позначається на корекції у них 

мовленнєвих порушень. Цей метод терапії – один із ефективних засобів 

корекції, який дозволяє досягти максимального успіху в подоланні порушень 

мовлення у дітей. На фоні комплексної логопедичної допомоги Су-джок 

терапія оптимізує процес корекції мовлення дітей-логопатів і сприяє 

оздоровленню всього організму дитини. 
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спеціальність «Дошкільна освіта» 
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Актуальність проблеми. Наразі головна умова онлайн-уроків 

забезпечити дітям з ООП контакт і спілкування з іншими дітьми, а онлайн-

заняття є тою соціалізацією, яка закладена в інклюзивне навчання. Окремої 

уваги заслуговує вивчення іноземної мови, адже це діяльність, яка спрямована 

на розвиток особистості дитини у якій іншомовне мовлення служить метою і 

засобом навчання одночас. 

Виклад основного матеріалу. Прогресивна освіта, можливо, є 

найголовнішою цінністю та метою світового співтовариства. Універсальне 

право людини на освіту прописане в статті 26 першого міжнародного 

документу ООН - Загальній декларації прав людини.  

Ефективність викладання англійської мови у значній мірі залежить від 

обраного підходу до навчання та організації освітнього середовища. На 

сучасному етапі основним вважається комунікативний підхід, оскільки він 

зорієнтований на вивчення іноземних мов через і для спілкування. Реалізація 

цього підходу в навчальному процесі означає, що формування іншомовних 

мовленнєвих навичок і вмінь відбувається шляхом і завдяки здійсненню 

дітьми іншомовної мовленнєвої діяльності. Правильно побудований процес 

навчання іноземної мови сприятиме формуванню навичок елементарного 

іншомовного спілкування дітьми, створюватиме передумови для соціалізації 

та формування особистості дитини.  
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Дистанційне навчання англійської мови має свої виклики для батьків як 

партнерів вчителя та повноцінних учасників навчального процесу, адже їх 

тренерська та експертна роль зростає, з другого боку, вчитель повинен 

розробити методичні поради батькам (ресурси, посилання, рекомендації, 

інструкції). Таким чином, під час занять з іноземної мови з дітьми з 

особливими освітніми потребами педагогом на перше місце висувається 

завдання щодо розвитку мислення, пам'яті, мови, активізації пізнавальної 

діяльності, збагачення дитини знаннями про навколишній світ, чому 

англійська мова сприяє як ніякий інший предмет. В цьому аспекті практичне 

володіння мовою стає не метою, а засобом вирішення цього завдання. 

Висновок: Вивчення іноземних мов є життєво необхідним умінням 

особистості ХХІ століття. Навчання іноземній мові дітей з ООП сьогодні є 

особливо актуальним через те, що в наш час не стільки є важливим надати 

дитині якомога більший багаж знань, скільки забезпечити її 

загальнокультурний, особистісний і пізнавальний розвиток, озброїти її таким 

важливим вмінням, як уміння вчитися. Таким чином, педагогами на перше 

місце висувається завдання щодо розвитку мислення, пам'яті, мови, активізації 

пізнавальної діяльності, збагачення дитини знаннями про навколишній світ, 

суспільство, культуру, міжособистісні стосунки. 
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Актуальність проблеми. Реалії сьогодення вимагають, щоб діти  із 

особливими освітніми проблемами вивчали іноземну мову й активно 

використовували її у процесі навчання. Знання мови збагачує духовний світ, 

розширює кругозір, підвищує ефективність інтелектуальної праці. Завдяки 

мовленнєвій діяльності дитина розвивається, виховується, пізнає світ і себе. 

Використання сюжетних історій з урахуванням вікових можливостей дітей  

забезпечує їх достатнім рецептивним досвідом іншомовного спілкування. Для 

розкриття сюжетних історій використовуємо метод storytelling, який 

«занурює» дітей в іншомовну атмосферу  для ознайомлення зі світом. 

Виклад основного матеріалу. Розповідання історій дає  можливість 

практикувати усне мовлення у значущий засіб, розвиває навички 

прогнозування, здогадування, припущення. Слухання автентичних історій 

збагачує соціокультурно, соціалізує і розвиває володіння мовою.  

Аналіз джерел підтверджує значну  роль сторітелінгу у навчанні усного 

мовлення під час вивчення лексики, граматики та аудіювання. Головною 

характерною є вільний вибір змісту історії та засобів її створення, що 

зумовлені особистими інтересами чи персональним досвідом вихованців чи 

учнів. Через обмін історіями, вибудовуючи емоційні зв‘язки, учні та вчителі 

створюють правильні й більш якісні взаємостосунки. Можна допомогти 

слухачам чи оповідачам відчувати і переживати емоції та почуття, вчити ними 

керувати, моделювати поведінку, прищеплювати соціальні звички те, 
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співвідносити себе з іншими, активізувати мисленнєві процеси, адже мозок 

людини стимулюється в процесі розповідання або слухання історій.  

Вчителі іноземної мови можуть моделювати оповідання цікавим, стилем 

для учнів. В оповідання вводять нову лексику, яка легше сприймається в 

контексті розповіді.  Діти, слухаючи та переказуючи різні історії збагачують 

свій запас знань, пропонують власні ідеї та розвивають уяву. Також цей метод 

можна підкріпити унікальністю уяви кожної дитини, що є одним з навиків 21 

століття. Дослідження застосування таксономії Б. Блума в процесі вивчення 

англійської мови в початковій школі стверджують, що для ефективного 

навчання іноземної мови молодших школярів є доцільним поєднувати 

когнітивний та комунікативний підходи, оскільки ознакою успішного 

когнітивного процесу є свідоме навчання та пізнавальний інтерес, що 

становить основу засвоєння учнями навичок іншомовного спілкування. 

Поняття «таксономія» вже  розраховане на впорядкування когнітивних 

цілей навчання, які можуть бути вираженими через такі елементи, як 

відтворення, застосування, аналіз, синтез, оцінка. Зміст кожного з елементів 

визначається рівнем засвоєння змісту навчального матеріалу . Навички 

таксономії Блума перераховані в наступному порядку: запам'ятовування, 

розуміння, застосування (згадані раніше ЛОТІ), аналіз, оцінювання, створення 

(HOTS). Кожна навичка має суб-навички, які ми розглянемо з деякими 

прикладами оповідань, використовуючи  метод storytellling під час навчання.  

Висновок.  Застосування сторітелінгу за методикою Блума під час 

навчання дітей в інклюзивному середовищі виправдано теоретичними 

дослідженнями і може супроводжуватися практичним втіленням в роботі 

Inclusive Education Lab.  

Список використаної літератури: 

1. Harris, Rachael. Bloomifying stories in the Inclusive Practice classrооm [Електронний ресурс. Режим доступу 

https://www.teachingenglish.org.uk/article/rachael-harris-bloomifying-stories-inclusive-practice-classroom (дата 

звернення 01.03.2021). 

2. Storytelling in the Inclusive Practice classrооm [Електронний ресурс] / TeachingEnglish. Режим доступу 

http://www.teachingenglish.org.uk/article/storytelling-inclusive-practice-classroom (дата звернення 01.03.2021).  

https://www.teachingenglish.org.uk/article/rachael-harris-bloomifying-stories-inclusive-practice-classroom
http://www.teachingenglish.org.uk/article/storytelling-inclusive-practice-classroom


69 
 

СЕКЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» 

Проблема: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

 

КЕРІВНИК – голова циклової комісії дисциплін професійної та 

практичної підготовки (спеціальність «Початкова освіта»), кандидат 

педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії К. І. ГОЦУЛЯК. 

СЕКРЕТАР – кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії 

Г. М .МАКСИМЧУК. 

 

 

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В 

КОНТЕКСТІ НОВОГО ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ 

Катерина Гоцуляк, 

голова циклової комісії дисциплін професійної та 

практичної підготовки (спеціальність «Початкова 
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У грудні 2020 р. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства затвердило професійний стандарт за професіями «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу 

загальної середньої освіти», "Вчитель з початкової освіти (з дипломом 

молодшого спеціаліста)».   

Професійний стандарт втілює сучасний підхід до визначення переліку 

та опису загальних і професійних компетентностей вчителя. До загальних 

компетентностей увійшли громадянська, соціальна, культурна, лідерська та 

підприємницька. 

До переліку професійних компетентностей увійшли: мовно-

комунікативна; предметно-методична; інформаційно-цифрова; психологічна; 
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емоційно-етична; педагогічне партнерство; інклюзивна; 

здоров’язбережувальна; проєктувальна; прогностична; організаційна; 

оцінювально-аналітична; інноваційна; рефлексивна; здатність до навчання 

впродовж життя. 

Документ також містить опис професійних компетентностей вчителя в 

розподілі за кваліфікаційними категоріями – спеціаліст, спеціаліст другої 

категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії. 

Профстандарт дозволяє вчителям визначати чіткі орієнтири власного 

професійного розвитку, а також запобігає ризикам необ’єктивного оцінювання 

професійних компетентностей вчителів під час їхньої атестації та сертифікації. 

Професійний стандарт розроблено МОН спільно з Українським 

інститутом розвитку освіти за участі вчителів і директорів шкіл, фахівців, які 

здійснюють підготовку вчителів, підвищення їхньої кваліфікації та проводять 

сертифікацію вчителів, а також за підтримки проєктів «Навчаємось разом» і 

«Професійний стандарт вчителя нового покоління і кращі НУШ технології: у 

взаємодії між академічними спільнотами університетів і вчителями-

практиками». 

Документ погоджено Національною академією педагогічних наук 

України та Профспілкою працівників освіти і науки України. 

Слід відмітити  що Кабінет Міністрів затвердив план заходів з реалізації 

Національної стратегії безпечного і здорового освітнього середовища в Новій 

українській школі на 2021 рік. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ З РОДИНАМИ ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

Андріанна Гальчак, 

студентка 2 курсу,  

спеціальність «Початкова освіта» 

Науковий керівник – Плетеницька Л.С.,, 

кандидат педагогічних наук, доцент,  

спеціаліст вищої категорії 

Актуальність проблеми. Працюючи з батьками дітей з особливими 

потребами, педагоги мають виконувати такі завдання: допомогти сформувати 

адекватні взаємостосунки між батьками, іншими членами сім’ї та дитиною з 

вадами психофізичного розвитку; допомогти дорослим створити комфортну 

для такої дитини сімейну атмосферу; розширити інформативність батьків про 

потенційні можливості дитини, її перспективи у різних моментах життя; 

cтворити умови для активної участі батьків у вихованні та навчанні дитини. 

Мета. Проаналізувати особливості соціально-педагогічної діяльності 

педагогів початкової освіти з родинами дітей з особливими потребами 

Виклад основного матеріалу. Впродовж дослідження ми 

систематизували та описали види моделей роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами, принципи роботи в інклюзивному класі, теми 

батьківських зборів. Проблеми співпраці соціально-педагогічних працівників 

початкової освіти та батьків учнів з особливими освітніми потребами ми 

розглянули, виконавши наступні завдання: описали моделі соціально-

педагогічної діяльності з дітьми з особливими освітніми потребами, 

проаналізували варіанти роботи з родинами учнів з особливими освітніми 

потребами, визначили ефективні напрями та форми роботи з родинами учнів з 

особливими освітніми потребами 

К. Денсон описав чотири моделі роботи з дітьми, які мають обмеження 

психофізичного розвитку: медична, соціальна, політико-правова та культурна. 

Медична модель передбачала формування світогляду про те, що людина 

з особливостями розвитку є передусім хворою та потребує певного лікування 
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і відокремленого здобуття освіти. В соціальній моделі, інвалідність особи 

розуміється як обмеження здатності людини соціально функціонувати та 

реалізовуватися у суспільстві. Політико-правова модель розглядає 

особливості психофізичного розвитку людини у контексті захисту її прав 

нарівні з іншими щодо участі в суспільному житті, акцентується на обов’язку 

держави та суспільства сприяти усуненню соціальної несправедливості , не 

допускати дискримінації. Концепція культурної моделі ґрунтується на ідеї 

унікальності кожної особистості, її права на самореалізацію та 

самовираження. Основою концепції інклюзивної освіти є принципи, що всі 

діти, незважаючи на різне культурне й соціальне походження та різні рівні 

навчальних можливостей, повинні мати однакові можливості у навчанні в усіх 

типах закладів освіти. 

В роботі педагогів з батьками дітей особливими освітніми потребами 

рекомендують використовувати такі принципи, як : партнерства з батьками, 

комплексного підходу до організації корекційно-педагогічного процесу, 

єдності діагностики і корекції, позитивної характеристики дитини, врахування 

стану, думки, досвіду батьків, домінування поваги і розуміння до батьків 

дитини 

Висновки. Працюючи з батьками дітей з особливими потребами, 

педагогам початкової освіти доцільно виконувати такі завдання, як: 

допомагати сформувати адекватні взаємостосунки між батьками, іншими 

членами сім’ї та дитиною з вадами психофізичного розвитку; рекомендувати 

дорослим створити комфортну для такої дитини сімейну атмосферу; 

розширити інформативність батьків про потенційні можливості розвитку 

дитини, її перспективи у різних моментах життя; створити умови для активної 

участі батьків у вихованні та навчанні дитини. 
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ТЕХНІЧНА СКЛАДОВА В ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Лілія Глушко, 
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спеціальність «Початкова освіта» 

Науковий керівник ー Кравченко І. М.,  

спеціаліст вищої категорії 

Актуальність проблеми. Надзвичайні умови навчання зобов’язують до 

подальшого обов’язкового виконання вимог, зазначених в державних 

стандартах, тому, щоб забезпечити відповідні можливості повноцінного 

навчання, вчителям потрібні певні технічні ресурси. Міністерство освіти 

України наголошує, що «актуальність даного питання підтверджена 

використанням дистанційної форми навчання в період карантинних заходів на 

території України» [1, c.6]. 

Мета. Висвітлення проблеми організації дистанційного навчання, 

зокрема його технічної складової; визначення основних вимог до вчителя, 

відповідно до офіційних документів та основних компонентів технічної 

складової. 

Виклад основного матеріалу. Від правильного вибору технічної 

складової, повністю залежить процес навчання. Адже, відповідно до   

Методичних рекомендацій,  «дистанційна форма навчання передбачає доступ 

до інтернету, технічне забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в 

усіх учасників освітнього процесу», [2, c.4], а також те, що вчителі володіють 

технологіями дистанційного навчання. МОН також стверджує, що для 

досягнення необхідної якості освітніх послуг вчитель має чітко планувати 

роботу, визначитися, як буде проходити дистанційне навчання, які цифрові 

засоби він буде використовувати. 
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Для того, щоб технічні засоби були ефективним, треба, щоб вони 

відповідали критеріям, зазначеним в методичних рекомендаціях. Також цей 

технічний засіб має бути універсальним і легким у користуванні як для учні, 

так і для вчителя.  

Для цього ми можемо використовувати, зокрема для організації уроків 

англійської мови, безліч додатків та серверів. Для синхронного навчання, це 

такі сервіси, як: Zoom, Skype, Google Meet, Many Cam,BitPaper. А для 

асинхронного навчання підійдуть Google Docs, Edmodo, Kahoot.com, Flipgrid, 

Canva, Padlet,Viber, Telegram, Gmail, Speakpipe, Learn English Kids, Google Eart, 

Discovery Education, Quizizz, Manycam, Genially, Class Dojo. 

Окрім цього, треба приділити увагу робочому місцю. На це варто 

зважати, бо від робочого середовища залежатиме психологічний стан учня. А 

оскільки при дистанційному навчанні будь-що може відвернути його увагу, 

саме інтер'єр може скерувати її в правильне русло. Важко повірити, але й від 

світла лампи залежить результат роботи, тож робоче місце має бути зручним, 

щоб навчання було повноцінним.  

Висновки. Отож, навчання в умовах карантину, відповідно до вимог 

Міністерства освіти, вимагає від учителя великої обізнаності в технічній сфері. 

Тож для якісного навчання потрібно спланувати роботу; сформувати урок 

відповідно до вимог сьогодення; підібрати відповідні цифрові засоби та 

ознайомити з ними учнів.  
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ВИКОРИСТАННЯ КРЕАТИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ В 
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Науковий керівник – Плетеницька Л. С.,  
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спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. У сучасному світі буває досить важко 

зацікавити учнів навчальним матеріалом, тому ми рекомендуємо 

використовувати елементи креативної педагогіки в процесі моделювання 

освітнього простору здобувачів освіти.  

Мета. визначити доцільність та необхідність використання методів та 

прийомів креативної педагогіки в навчальному процесі молодших школярів.  

Виклад основного матеріалу. В енциклопедичній педагогічній 

літературі визначено, що креативна педагогіка це наука й мистецтво творчого 

навчання, різновид педагогіки, що протиставлена її видам, як-от педагогіка 

примусу, педагогіка співпраці, критична педагогіка. Креативна педагогіка 

вчить учнів засвоювати знання творчо, ставати творцями самих себе і 

творцями власного майбутнього. Мета креативної педагогіки полягає в тому, 

щоб перетворити будь-який предмет на творчий навчальний процес, який 

виховує  творчих учнів, учнів «на все життя», які вміють і люблять учитися. 

В процесі роботи над темою ми виконали такі завдання: 

охарактеризували етапи становлення креативної педагогіки; визначили 

доцільність використання методів та прийомів креативної педагогіки в 

навчанні молодших школярів; проаналізували варіантність застосування 

креативної педагогіки в позакласній та позашкільній роботі із здобувачами 

початкової освіти.  

Базовими методами креативної педагогіки є метод Case-study, метод 

п’яти «чому?», метод «Складання Кластера», метод «Сократівське 

опитування». Ми опрацювали прийоми довіри, зокрема «Філософський стіл», 
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«Логічне дерево», «Літопис класу», «Складання анотацій і рецензій», «Печа-

куча», «Відкрита кафедра»; прийоми дослідження - «Десант», «Пошукова 

стежка», «День генія», «Бесіда-міркування», «Складання індивідуальної 

програми саморозвитку», «Тематичний контроль», «Конкурс знавців»; 

прийоми інфографіки, а саме «Таблиця «плюс-мінус-цікаво», «Піраміда 

роздумів», «Ланцюг асоціацій», «Правильні-неправильні твердження», 

«Задачі без запитань» та творчі прийоми - «Оживи картину». «Творчий 

портрет», «Колаж», «Ярмарок солідарності», «Рафт», «Експедиція». 

Цінність кейс-методу полягає в тому, що він одночасно відображає не 

лише практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який 

потрібно засвоїти під час вирішення цієї проблеми, а також вдало поєднує 

навчальну, аналітичну та виховну діяльність, що, безумовно, є діяльним та 

ефективним в реалізації сучасних завдань системи освіти. 

Основне завдання методу п’яти «чому?» ставити запитання «чому 

виникла така ситуація?» доти, доки не дізнаєтеся суті. Його застосовують, 

коли справжня причина є незрозумілою і для її вирішення недостатньо 

ресурсів для детального дослідження і статистичного аналізу. Оригінальним є 

метод «Складання Кластера» - це такий вид діяльності, як переосмислення 

інформації через складання графічних схем і таблиць. 

Нами розроблено опитувальник для педагогів в якому необхідно було 

методом ранжування визначити доцільність використання методів та 

прийомів креативної педагогіки в освітньому просторі.  

Висновки. Вважаємо, що креативну педагогіку доцільно застосувати в 

освітньому процесі, адже вона допомагає навчити учнів використовувати 

активні способи при навчанні, створювати такі пізнавальні умови в навчанні, 

за яких учні не можуть не навчатися; стимулює розвиток творчих здібностей. 

Завдяки застосуванню на практиці форм і методів креативної педагогіки в 

учнів формуються ціннісні орієнтації, навички практичних досліджень.  
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ВІДЧУВАТИ СЕРЦЕМ. НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З 

ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ. ЯК ВИВЧАЮТЬ 

МОВУ ЖЕСТІВ 

Соломія Жаб’юк, 

Софія Телюк, 

студентки 3 курсу,  

спеціальність «Початкова освіта». 

Науковий керівник – Сидорів Л. М.,  

спеціаліст вищої категорії  

Актуальність проблеми. Діти – це квіти життя. Яке ж це свято для 

батьків щодня бачити це маленьке чудо, яке вивчає світ, слухає, дивиться, 

відчуває, навчається. Однак, буває й таке, коли батьки із сумом розуміють що 

їхнє чадо не завжди реагує на звуки, слова, не відкликається на своє ім’я. 

Так, зараз маються на увазі діти із порушенням слуху. Однак, як нам, 

вчителям, допомогти таким дітям відчути цей світ та жити в ньому? 

Мета. Дослідити проблему класифікації порушення слуху у дітей, їхні 

ознаки та особливості корекційної роботи у навчанні; ознайомитись із базовим 

знанням жестової мови; систематизувати рекомендації щодо організації 

навчання дітей із порушенням слуху. 

Виклад основного матеріалу. 

Те, що не можна побачити та не можна почути – можна відчути серцем! 

Ці слова заставляють нас задуматись про те, що фізичні порушення не є 

перепоною для повноцінного життя. Поняття «порушення слуху» позначає 

широкий діапазон розладів, пов’язаних з порушеннями слуху, що включає і 

глухоту. 

Важливо знати, що залежно від ступеня ушкодження слуху і від часу 

втрати (або різкого зниження) його, дітей з порушенням слухової функції 

поділяють на глухих, пізнооглухлих і слабочуючих (туговухих). 
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Якщо у дитини глибоке стійке двостороннє порушення слуху є 

вродженим або набутим у ранньому дитинстві до того, як у неї сформувалася 

мова, таких дітей називають глухими. 

Пізнооглухлі – діти, які втратили слух після того, як мова у них вже 

сформувалась, і тому збереглася тією чи іншою мірою. 

Слабочуючими (туговухими) називають дітей з частковою слуховою 

недостатністю з різним ступенем вираженості, яка є причиною порушення 

мовного розвитку. 

Побачити порушення у розвитку слуху у ранньому дитинстві досить 

важко, тим не менш, існують критерії, які можуть вказувати на дане 

порушення. Про це може свідчити те, що немовля: 

 не реагує на звуки та музику; 

 не дивиться в напрямку джерела звуку; 

 не впізнає ваш голос та не реагує на нього; 

 не цікавиться звуковими іграшками; 

 не видає різні звуки, коли дитина весела або, навпаки, засмучена. 

Якщо очікуваного результату корекційної роботи важко досягти, 

потрібно звертатись до жестової мови – яка для багатьох людей є єдиним 

способом вербального спілкування. Враховуючи сучасну освітню політику 

інклюзії, рекомендовано є для всіх педагогів знати базову жестову мову, 

ознайомлення із котрою буде проведено в рамках представлення проведеного 

дослідження. 

Висновки. Проведене дослідження покликане краще зрозуміти дітей, у 

котрих є вроджені порушення слуху. Хоч ми безсилі перед природними 

чинниками, нашим основним завданням є піти на зустріч цим дітям, 

допомогти їм відчути красу оточуючого світу та допомогти їм стати 

повноцінними членами суспільства. Незважаючи на порушення слуху, діти з 

порушеннями слуху також можуть навчитися слухати, однак серцем, а це іноді 

найважливіше чого може навчитися людина у житті. Завдяки нашому 

практичному переконанню, людям з порушенням слуху буде легше 
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спілкуватись із здоровими людьми, які мають знати основні елементи жестової 

мови.  

Те, що не можна побачити та не можна почути – можна відчути серцем! 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПОРІВНЯЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ 

Мельник Катерина, 

студентка 2 курсу,  

спеціальність «Початкова освіта 

Науковий керівник – Плетеницька Л. С.,  

кандидат педагогічних наук, доцент,  

спеціаліст вищої категорії 

Актуальність проблеми. Розбудова незалежної самостійної 

Української держави стосується усіх сфер її матеріального і духовного життя. 

Не є винятком і педагогічна наука. Ії суспільно-соціальне значення 

визначається тим реальним внеском, який вона може внести у вирішення 

проблем реформи вищої і середньої школи, в науково-методичне забезпечення 

неперервної освіти, у підготовку продуктивних сил країни, у формування 

нових суспільних відносин і у всебічний розвиток особистості.  

Мета - розкрити сучасні аспекти розвитку порівняльної педагогіки в 

країнах Європи. 

Виклад основного матеріалу. Під час вивчення даної проблеми, ми 

проаналізували становлення порівняльної педагогіки як науки та описали 

періоди її розвитку. Представником періоду запозичень або описового ( до 

ХІХст) є А. Коменський , основними працями є статті "Шлях світла" та трактат 

"Загальна порада про виправлення людських справ". Засновниками 

класичного періоду є Марк Антуан Жюльєн Паризький (1775-1848), якому 

належить перша спроба визначення цілей, функцій та методів порівняльно-

педагогічних досліджень та Ф. Тірш, який є автором тритомної праці "Про 

сучасний стан громадської освіти у західних державах Німеччини, в Голландії, 

Франції і Бельгії", К.Д. Ушинський та  його праця "Про народність у 

громадському вихованні"(1857 р). Відомими представниками періоду початку 

наукових досліджень (190-1939 р) були:  І. Кендл, П. Монро (США), Н. Хенс 

(Великобританія), Ф. Хількер (Німеччина), П. Россело (Швейцарія). 
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Період активізації методології науки (1940-1980) описував  С. А. 

Андерсон в працях "Значення соціальних типології в порівняльній педагогіці" 

(1959), " Світові освітні системи" (1960), "Порівняльна педагогіка більш як за 

чверть століття: зрілість та суперечності" (1977). Також З. Ф. Бірідей у своїх 

роботах "Дискусія з приводу методів порівняльної педагогіки"(1957), "Деякі 

методи вивчення порівняльної педагогіки"(1958), "Порівняльна педагогіка у 

Колумбійському університеті"(1960), "Порівняльний метод у 

педагогіці"(1964). Проаналізував особливості періоду активізації методології 

порівняльної педагогіки. Представниками сучасного розвитку поріняльно-

педагогічних досліджень порівняльної педагогіки є Д.Вілсон, В. Брікман, Н. 

Хенс . 

Під час опрацювання даної теми, ми встановили міжпредметні зв`язки 

порівняльної педагогіки з філософією, психологією, економікою, соціологією,  

географією з дошкільною та соціальною педагогіками та іншими галузями 

наук. 

Також ми визначили доцільність використання порівняльної педагогіки 

для полікультурного  виховання здобувачів освіти. Ми систематизували 

особливості проведення навчального процесу як  в країнах Європи та світу. 

Висновки. В нашому дослідженні ми розкрили сучасні аспекти 

розвитку порівняльної педагогіки в країнах Європи, проаналізували 

становлення порівняльної педагогіки як науки, описали періоди її розвитку, 

визначили доцільність використання порівняльної педагогіки та 

систематизували особливості проведення навчального процесу в початковій 

освіті. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ –  

ЯК ВИКЛИК ЧАСУ 

Тетяна Перва, 

студентка 2 курсу,  

спеціальність «Початкова освіта».  

Науковий керівник – Гоцуляк К. І.,  

кандидат педагогічних наук,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. Перехід на дистанційне навчання, зумовлений 

пандемією, став неочікуваним та доволі серйозним випробуванням для всіх 

учасників освітнього процесу – вчителів, учнів та їхніх батьків. Після 

тимчасової розгубленості всім довелось прийняти цей виклик та швидко 

адаптуватись до нових реалій, але питання розвитку дистанційної освіти 

набуло неабиякої актуальності. 

Мета. Проаналізувати дистанційне навчання в умовах пандемії, 

висвітлити його позитивні і негативні сторони для сучасності. 

Виклад основного матеріалу. Нововведення, характерні для будь-якої 

професійної діяльності людини, а тому стають предметом вивчення, аналізу та 

впровадження. Інновації в системі освіти самі по собі не виникають, вони є 

результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих 

викладачів і цілих освітянських колективів [2]. 

Через виникнення пандемії, спричиненої коронавірусним 

захворюванням (COVID-19), освітні заклади вимушені були перейти на інший 

рівень освіти, ввести певні інновації у вигляді дистанційної форми навчання. 

На відміну від заочного навчання, дистанційне дає можливість вчитися, 

перебуваючи на будь-якій відстані від навчального закладу. І, якщо при 

заочній формі навчання студенту доводиться неодноразово приїжджати в 

навчальний заклад, то дистанційна форма навчання дозволяє практично 

повністю цього уникнути. Ідея такого навчання полягає в тому, що взаємодія 
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викладача й студента відбувається у віртуальному просторі: обоє вони 

перебувають за своїми комп'ютерами й спілкуються за допомогою Інтернету.  

При дистанційному навчанні можуть використовуватися наступні 

основні елементи: курси онлайн; веб - сторінки й сайти; електронна пошта; 

форуми й блоги; чат і ІCQ; теле - і відеоконференції; віртуальні класні кімнати 

та інше. 

Онлайн навчання відкриває студентам доступ до нетрадиційних джерел 

інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає зовсім нові 

можливості для творчості, знаходження і закріплення різних професійних 

навичок, а викладачам дозволяє реалізовувати принципово нові форми і 

методи навчання із застосуванням концептуального і математичного 

моделювання явищ і процесів. Система дистанційної освіти може і повинна 

зайняти своє місце в системі освіти, оскільки при грамотній її організації вона 

може забезпечити хорошу якість знань та самоосвіту [1]. 

Проте, як і кожний вид навчання, воно має свої переваги і недоліки. 

Дуже ймовірно, що в майбутньому дистанційне навчання може стати не 

тільки альтернативою денному навчанню під час карантинних заходів, але й 

різновидом заочної форми. 

Висновки. Отже, дистанційна форма навчання і справді дуже актуальна 

на сьогоднішній день. Сам процес можливо організувати за допомогою різних 

методів надання інформації, використанням різноманітних платформ. І хоча 

онлайн навчання не є заміною очного та ніколи не планувалось на 

довгострокову перспективу, воно може стати ефективним інструментом 

отримання знань не тільки під час карантину. 
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СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ 

УЧНЕМ І ВЧИТЕЛЕМ НА ОНЛАЙН – 

УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Вероніка Сенко, 

студентка 3 курсу,  

спеціальність «Початкова освіта». 

Науковий керівник – Кравченко І. М.,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. Подумаємо про те, як фізичне середовище 

може вплинути на самопочуття та готовність дітей до навчання в Інтернеті. 

Дистанційне навчання та онлайн уроки вже стали частиною української 

системи освіти, у зв’язку з чим постає питання мотивації учнів. 

Мета. Висвітлити проблему створення атмосфери на онлайн – уроках в 

початковій школі. 

Виклад основного матеріалу. Один з найважливіших аспектів в 

успішному навчанні - це  позитивна мотивація. Більшість вчителів погодяться, 

що у дистанційному режимі багато видів традиційної мотивації працюють не 

так ефективно, як в очному форматі.  

Вчителі завжди зосереджені на побудові стосунків із учнями, щоб вони 

могли почуватись комфортно і ділитися своїми думками. Дистанційне 

навчання трохи ускладнює даний процес. Проте фахівці мають поради щодо 

цього.  

По – перше, потрібно встановити зоровий контакт із учнями. Дивитися 

на камеру, а не на екран комп’ютера. Так вони відчуватимуть, що вчитель 

бачить їх. По – друге, варто посміхатися більше. Атмосфера вчителя легко 

передається іншим, тому важливо переконатися, що педагог захоплений та 

мотивує. По – третє, слід цікавитися учнями, їх справами. По – четверте, 

звертання до учнів. Таким чином вчитель покаже, що хоч він і спілкується 

через комп’ютер, але  все одно звертає  увагу на кожного учня. Головне - не 
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перестаратися. Останнє, проявити співпереживання. Якщо в учнів, здається, 

був важкий день бажано знайти хвилинку, щоб запитати їх, як вони 

почуваються.   

Не менш важливим критерієм успішного онлайн навчання є зворотній 

зв’язок (feedback). Важливість якості зворотного зв'язку для учнів зумовлена 

зокрема тим, що вони обмежені у можливості додатково запитати пояснень. 

При відсутності якісного зворотного зв'язку в учня може з'явитися відчуття 

невизначеності щодо успіхів у роботі, що буде знижувати мотивацію. 

Ефективним зворотний зв'язок є за умов, якщо він є регулярним, частим та 

достатнім; пов'язаним з метою оцінювання завдання та критеріями; 

зрозумілим для дитини; чітко пов'язаним з майбутніми завданнями, 

сфокусованим, у першу чергу, на навчальних цілях, а потім – на оцінювання; 

стимулювання мотивації, позитивного настрою та самоповаги. 

Слід продумати форми та методи роботи, які б могли зацікавити учнів 

під час онлайн – уроків. Дистанційне навчання дає великі можливості та 

переваги для використання  інтернет – ресурсів, які можуть бути корисними 

для процесу навчання у початковій школі. Необхідно обирати зручний у 

використанні сайт з простим інтерфейсом. Наприклад, для зустрічей вибирати 

Zoom, Skype чи Google Meet;  для спілкування та зворотного зв’язку - Telegram 

або Viber; створення інтерактивних вправ та тестів- Edmodo, NearPod, 

Classroom, ClassDojo, Kahoot, Padlet. 

Увагу дитини легко захопити вигаданим героєм– помічником, який що 

уроку вноситиме цікавинки в подання тем своїми коментарями та 

зауваженнями. Також ігри допоможуть встановити дружню атмосферу під час 

уроку. Не потрібно боятися експериментувати, проявляти творчість та 

креативність, адже так дітям цікавіше вивчати новий матеріал. 

Висновки. Дистанційне навчання, пройшовши стадію 

експериментального випробування, сьогодні стає рівноправною формою 

освіти поряд з денною формою навчання. Створення позитивного зв’язку між 

учнем та вчителем слід розглядати як постійний, цілеспрямований процес 
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взаємодії всіх учасників навчання, спрямований на отримання  інформації про 

хід та результати навчальної діяльності учнів, та розробки на її основі 

коригуючих дій щодо удосконалення системи навчання, стимулювання 

мотивації, позитивного настрою та самоповаги. 

Список використаних джерел 

1. Горілей Т.В. Поняття зворотного зв’язку у навчальному процесі з англійської мови. (18 

жовтня 2018 р.) URL: http://surl.li/mgvu 

2. Міністерство освіти України. Організація дистанційного навчання в школі. Методичні 

рекомендації (Травень 2020 p.) c. 9 та 12. URL: http://surl.li/ckqz 

3. Муліна Н.І. Організація ефективного зворотного зв’язку в дистанційному навчанні 

іноземних мов (2013 р.) — С. 609-616, C. 4 та 7. URL: http://surl.li/mgvv 

4. Peter Paccone. Building Rapport in the Online Environment (5 листопада 2020 p.) URL: 

http://surl.li/mgvx  

http://surl.li/mgvu
http://surl.li/ckqz
http://surl.li/mgvv
http://surl.li/mgvx


87 
 

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТНЬОГО 

ПРОСТОРУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА 

ДОПОМОГОЮ АРТ-ТЕРАПІЇ 

Юлія Андрусяк,  

студентка 2 курсу,  

спеціальність «Початкова освіта». 

Науковий керівник – Плетеницька Л. С.,  

кандидат педагогічних наук, доцент,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. На сучасному етапі розвитку початкової 

освіти багато педагогів, знаходячи підхід та цікаві методи для зацікавлення 

учнів молодших класів у навчанні, дуже часто використовують арт – терапію. 

Адже арт-терапія – це арсенал цікавих та неординарних технік, який допомагає 

дітям і дорослим долати труднощі та отримувати задоволення водночас під час 

навчання  та виховної роботи. 

Мета. Визначити доцільність використання арт-терапії в процесі 

моделювання освітнього простору здобувачів початкової освіти. 

Виклад основного матеріалу. Впродовж виконання нашого 

дослідження ми виконали такі завдання: проаналізували альтернативність 

визначення поняття “арт-терапії” , описали три напрями застосування арт-

терапії, охарактеризували та класифікували п’ятнадцять видів арт-терапії, 

провели статистичний аналіз застосування арт-терапії в навчальному процесі 

початкової школи за допомогою розробленого нами опитувальника для 

педагогів. Виділяють такі основні види арт-терапії як музикотерапія, 

бібліотекотерапія, драмотерапія, ігротерапія, ізотерапія, лялькотерапія, 

маскотерапія, колаж, пісочна терапія, кольоротерапія, казкотерапія, 

фототерапія, фільмотерапія, глинотерапія, слаймотерапія. 

Завданнями арт-терапії є вираження почуттів; розкриття творчого 

потенціалу; включення в індивідуальну творчу діяльність, виховання творчої 
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особистості, розвиток навичок включення в колективну діяльність. 

Завданнями психокорекції визначено: видаляти з пам'яті непотрібні і шкідливі 

поради, блокувати непотрібні і шкідливі поради в майбутньому, видаляти з 

пам'яті дотик до хімії. 

Ми рекомендуємо кілька варіантів використання арт-терапії в 

педагогічному процесі з учнями це: використання наявних творів мистецтва 

через їх аналіз й інтерпретацію дітьми; заохочення дітей до самостійної 

творчості, творчість самого вчителя/психолога/батьків (ліплення, малювання 

тощо), спрямована на встановлення взаємодії з дитиною. 

В педагогіці виділяють такі напрями розвитку арт-терапії як соціальний, 

медичний і педагогічний. Соціальний напрям розвитку арт-терапії – це 

використання всіх видів мистецтва та творчої діяльності з терапевтичними 

цілями. Медичний – побудовано на тісному психотерапевтичному контакті і 

він передбачає ґрунтовні професійні знання відповідних галузей медицини й 

психоаналізу.  

Висновки. Словосполучення «арт-терапія» в науково-педагогічній 

інтерпретації розуміють як турботу про емоційне самопочуття та психологічне 

здоров’я особи, групи, колективу засобами художньої діяльності. Немає 

жодного педагога і психолога, який б не використовував у практичній 

діяльності хоча б один із методів арт-терапії. Цей універсальний метод 

підходить для будь-якого віку, він є корисним і цікавим для кожного. Рецепти 

арт-терапії доступні, головне, зрозуміти необхідність їх використання. Можна 

заглибити учнів у казковий світ, допомогти їм розкрити творчий потенціал або 

зняти напруження через танці, драму, літературу та інше 
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СТРЕС В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕДАГОГА 

Юлія Бегарук, 

студентка 3 курсу,  

спеціальність «Початкова освіта». 

Науковий керівник – Гой Н. В.,  

кандидат економічних наук,  

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

Актуальність проблеми. Професія вчителя вимагає значного 

інтелектуального напруження, адже педагог повинен навчити і вміти 

працювати із цілим класом учнів, зацікавити їх і донести корисну інформацію. 

Більша частина робочого часу вчителів проходить у напруженому середовищі, 

причому найбільш напруженими є ситуації спілкування вчителя з учнями в 

дистанційному форматі, проведення занять. 

Мета. Ознайомитися з основними проблемними напрямками щодо 

дослідження впливу стресів на професійні та якісні характеристики педагога в 

умовах дистанційного навчання. 

Виклад основного матеріалу. Вчитель – це творець, адже одним із його 

завдань є формування у дітей певних поглядів та сприйняття навколишнього 

світу. В. Н. Козлов відзначив, що «саме зміст професійної діяльності педагога 

ставить перед ним ряд специфічних вимог, що вимушують його розвивати 

певні особистісні якості як професійно значущі, необхідні й обов’язкові» [1, 

с.27]. Для вчителя важливо відповідати  образу професії та свого внутрішнього 

«Я», адже для дітей вихователь слугує ідеалом та прикладом для наслідування. 

У дослідженні Л.Н. Собчик педагогам властива «догматична 

прихильність до загальноприйнятих правил і інструкцій, ригідність установок, 

що позначається в негнучкості, завзятості, схильності до афектної насиченості 

переживань, підвищена уразливість і конфліктність у міжособистісних 

відносинах, тенденція до витіснення зі свідомості щирих і об’єктивних причин 
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конфлікту, суб’єктивізм і упередженість в оцінках, відсутність схильності до 

співпереживання, достатньо низька комунікабельність, тенденція до 

демонстративних проявів з надмірними емоційними реакціями на тлі 

тривіального мислення, любов до порядку, системне мислення» [2, с.156].  

До чинників, що впливають на стан здоров’я вчителя, належать: 

«підвищена тривалість робочого дня, висока психоемоційна напруга, 

професійна відповідальність за результати навчально-виховної дії» [3, c.7]. 

Також можуть виникають конфлікти, не тільки між вчителем і учнем, а й в 

колективі, що суттєво відрізняється від конфліктів з дітьми, але  впливає на 

стан вчителя не менше. 

Серед найбільш важливих проявів професійного вигорання визначають: 

поступово наростаюче невдоволення собою, зменшення почуття особистої 

успішності, що розвивають байдужість і апатія, зменшення відчуття цінності 

своєї діяльності.  

Висновки. Професійна діяльність вчителя є дуже складною як за своїм 

змістом, так і за своєю формою. Без сумніву, професія вчителя творча. Кожен 

урок не схожий на попередній, він схожий на акторську сцену. Тому роботу 

над стресостійкістю педагогів необхідно проводити систематично. 
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ПЕДАГОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ШАЛВИ 

АМОНАШВІЛІ 

Лілія Глушко,  

студентка 3 курсу,  

спеціальність «Початкова освіта». 

Науковий керівник – Гой Н. В.,  

кандидат економічних наук,  

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

Актуальність проблеми. Шалва Олександрович Амонашвілі – автор 

наукового напрямку, відомого у світі як «Гуманно-особистісний підхід до 

дітей в освітньому процесі». Його перу належать десятки педагогічних, 

психологічних і художніх творів. Шалва Олександрович Амонашвілі - 

видатний педагог та психолог сучасності. На жаль, його праці ще недостатньо 

популяризовані в Україні. З нагоди 90-річчя цього «Лицаря дитинства» ми 

провели детальний аналіз його напрацювань в педагогічній галузі, щоб 

перейняти неоціненний досвід. 

Мета. Ознайомитися з педагогічною спадщиною та особистістю Шалви 

Амонашвілі, його працями та поглядами. Розповсюджувати та застосовувати 

на практиці методичні поради Шалви Олександровича Амонашвілі. 

Виклад основного матеріалу. Шалва Олександрович Амонашвілі 

народився в Грузії 8 березня 1931 року. Педагогічну діяльність розпочав у віці 

20 років. Прийшов до школи спершу піонервожатим, а потім вчителем 

літератури, історії, трудового виховання. Проте, хоч в це і важко повірити, 

ніколи не хотів бути вчителем. Праця була для нього звичайним засобом 

отримання прибутку. Але варто було зайнятись вчителюванням, як 

Амонашвілі за кілька місяців сказав собі: «Це те, чим хочу жити все життя».  

Відтоді педагогічна діяльність стала джерелом радості й смутку, любові й 

піклування для Шалви Олександровича. Саме вона та психологія стали його 

основними сферами діяльності. 
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Шалва Амонашвілі автор навчального напряму, відомого в світі як 

гуманно-ліричний підхід до дітей в виховному процесі. Його сформував на 

основі праць класиків та підтекстах християнської філософії. Вся виховна 

система Амонашвілі ґрунтується на принципі підготовки дитини до життя, в 

основі розуміння дитинства, як найважливішого життєвого етапу, зі своїми 

важкими проблемами і переживаннями, які повинні сприйматися та бути 

зрозумілими для педагога. 

Повага й захоплення діяльністю Шалви Олександровича виникла вже 

давно. За значні напрацювання в галузі педагогіки та психології його 

нагороджують безліччю відзнак.  

Шалва Амонашвілі сформував 4 основних закони для педагога, які 

можуть допомогти в безпосередній практичній діяльності. До них відносяться 

наступні: 

1. Вірити в те, що дитина - це особа, яка має своє призначення: кожен 

з нас особливий і неповторний.  

2. Вірити в безмежність мрії дитини.  

3. Вірити в те, що маєш дар Божий; Бог дав мені дар, через який 

відкриваються в мені таланти, які потрібні дитині від мене. 

4. Знайти ключ. Вміти загравати з дітьми; це вміння найкраще в 

дитини, в грі дитина вчиться перебудовувати світ. 

Шалва Олександрович Амонашвілі вважає, що для дієвості 

педагогічного процесу також необхідно розвивати в дитині певні основи. 

Першою з них є постійне прагнення дитини до розвитку. В цьому напрямі 

необхідно працювати, бо ж саме він, зазвичай є рушійною силою навчального 

процесу. Наступна: це прагнення дитини до дорослішання. Саме розвиток 

допоможе дитині постійно працювати над собою і формувати почуття 

відповідальності та самостійності. Іще однією важливою опорою для дитини є 

її постійне прагнення до свободи, що реалізується комплексно.  

Видатному педагогові вдалося винайти «формулу», чи так званий 

«рецепт» ідеального вчителя. Основними складовими якого є: безмірна 
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доброта, повна чесність, максимальна відкритість та цілковита відданість. 

Якщо ці компоненти будуть поєднані у кожному вчителеві, навчальний процес 

буде приносити взаємну радість. А саме цього ланцюжка радості  прагне 

досягнути Шалва Амонашвілі: «Дитина створена для радості. Вона 

народжується, щоб радіти й тішити. І їй дуже пощастить, якщо народиться в 

радісних батьків. Радість – це добра сила виховання». 

Більшість своїх педагогічних ідей та напрацювань Шалва 

Олександрович виклав у книгах: «Мистецтво родинного виховання», 

«Педагогічні притчі», «Основи гуманної педагогіки» та «Как любить детей». 

Висновки. Шалва Олександрович Амонашвілі – великий педагог та 

психолог. Один з небагатьох, кому вдалося, попри весь життєвий шлях, 

залишитися в душі дитиною. Можливо, саме тому він розгадав певну частину 

дитячої душі. Це й  допомогло йому зробити такий неоціненний вклад в 

світову педагогіку.  А його практичні поради педагогам звучать так просто і 

незбагненно водночас. 

Список використаних джерел 
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КОМУНІКАЦІЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ЯК СКЛАДОВА ЯКІСНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Оксана Рубаняк, 

студентка 3 курсу,  

спеціальність «Початкова освіта». 

Науковий керівник – Кравченко І.М.,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. Спілкування завжди було невід’ємним 

складником процесу навчання, незалежно від його форми. Адже від рівня 

комунікації залежить ефективність учіння, зокрема дистанційного. Для якісної 

організації освітнього процесу важливим чинником є  взаємодія та 

спілкування його учасників. 

Мета. Висвітлити проблему комунікації учасників освітнього процесу 

для якісної організації дистанційного навчання. 

Виклад основного матеріалу. Один з найважливіших факторів 

успішного функціонування будь-якого навчального закладу – це взаємодія 

всіх учасників освітнього процесу, а саме комунікація між ними. Найширше 

визначення комунікації дав  український вчений у галузі однойменної 

лінгвістики і філософії мови Ф. Бацевич, зазначивши, що спілкування - це 

сукупність зв’язків і взаємодій людей, суспільств (класів, груп, особистостей), 

у яких відбувається обмін інформацією, досвідом, уміннями, навичками та 

результатами діяльності [2, с.1]. Без цього вміння навчання практично 

неможливе, адже комунікація пов’язана не лише із інформаційним зв’язком, 

але й охоплює всі типи процесів  взаємозв’язку та взаємодії людей. 

У Законі України «Про освіту» у статті 9 «Форми здобуття освіти», а 

саме дистанційної, зазначена взаємодія віддалених один від одного учасників 

освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі 

сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних 

технологіях [1, с.1]. В умовах даної форми навчання саме адміністрація школи 

має забезпечити організацію діяльності закладу освіти. 
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Оскільки питання дистанційної освіти зараз є актуальним в усьому світі, 

то варто розібратися із видами комунікацій між різними учасниками 

освітнього процесу для визначення якісної організації навчання.  

Найважливішою, звісно, є комунікація між вчителем та учнями. 

Взаємодія відбувається у віртуальному просторі, у синхронному або 

асинхронному режимах. Важливо, щоб робоче місце педагога спонукало до 

навчальної діяльності, заняття були не тільки інформативними, а цікавими та 

результативними, матеріал потрібно подавати у різних формах, 

використовуючи цифрові технології. Основна мета полягає в залученні та 

мотивації учасників до навчання. 

Наступною ланкою є комунікація вчителів  з батьками, других  потрібно 

постійно інформувати про освітній процес, таким чином встановляться 

довірливі відносини, обидві сторони працюватимуть злагоджено. Коли панує 

взаєморозуміння, педагогам легше вказати на проблеми, у яких учень 

потребує доопрацювання. 

Не менш важливою є комунікація дирекції із батьками, яким потрібно 

контролювати організацію освітнього процесу, зокрема вибору платформ та 

інструментів, складання розкладу, що дуже важливо для навчання молодших 

школярів.  

Висновки. Комунікація учасників освітнього процесу надзвичайно 

важлива для якісної організації дистанційного навчання. У кожній з ланок 

виокремлюються певні потреби, які необхідно задовольняти. Взаємодія 

чотирьох сторін: учнів, вчителів, батьків та дирекції – є обов’язковою умовою 

ефективної діяльності та хороших результатів учіння.  

Список використаних джерел 
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КЕЙС-УРОКИ: ЯК ПОВ’ЯЗАТИ НАВЧАННЯ  

З РЕАЛЬНИМ ЖИТТЯМ 

Ірина Осадца, 

студентка 4 курсу,  

спеціальність «Початкова освіта». 

Науковий керівник – Сороколiта О.В.,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. Як поліпшити навчальний процес та 

зацікавити учнів? Знайти нові форми проведення занять! Звісно, класичні 

уроки вже давно перевірені часом і їх значення не можна недооцінювати, але 

і нові підходи варті уваги. Особливо це стосується кейс-технологій, які 

останнім часом використовуються все активніше. Кейс-уроки – це 

інноваційний підхід у навчанні, тому що саме таким чином вирішується 

головна проблема закладів: як поєднати теорію з практикою. За останні роки 

кейси досить широко поширилися у практиці навчання. 

Мета. Дослідити зв’язок кейсів на уроках з реальним життям. 

Виклад основного матеріалу. Кейс-уроки – це навчальний матеріал, 

структурований певним чином. Він містить проблемну ситуацію та дані, які 

треба опрацювати, аби знайти вирішення питання. Представлені дані системно 

відображають розділи шкільної програми, одночасно охоплюючи і суміжну 

інформацію поза її межами. Тобто інформація подана у кейсі, обов’язково 

відповідає чинним вимогам до навчання, але разом з тим тісно пов’язана з 

реальним життям [ 3 ]. 

Вигадали технологію кейсу у США на початку ХХ століття, а найбільш 

активними його адептами стали викладачі Гарвардської школи бізнесу. Новий 

метод вразив викладачів настільки, що згодом став основною формою 

навчання студентів. Учні при цьому перестають бути пасивною стороною, що 

просто сприймає інформацію. Навпаки, вони опиняються в центрі подій та 
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мають активно працювати у групах заради вирішення питання. Саме так 

процес навчання вдалося максимально наблизити до реального життя. 

[1, с.27].  

Кейс-уроки ліквідують невідповідність між: 

 встановленими стандартами навчання та індивідуальними 

характеристиками особистості учнів (інтереси, здібності, темп/ритм засвоєння 

знань тощо); 

 темпами розвитку науки та пізнавальними можливостями учнів; 

Давно доведено, що мозок людини краще сприймає не розрізнені факти, 

а взаємопов’язані. Зв’язки між поняттями та явищами з різних предметів 

встановити не так складно, як може видатися на перший погляд. І саме тут на 

допомогу приходять кейс-технології. Кожний розділ кейсу не просто 

висвітлює якусь тему, а дає відповідь на певні запитання. Таким чином діти 

отримають цілісне уявлення про досліджуване явище [2, с.99]. 

Висновки. Отже, не дивно, що в багатьох країнах кейс-уроки вже давно 

перетворилися на одну з ключових форм занять, та поступово стають все 

популярнішими і в Україні. Кейс-технології поєднують у собі багато переваг. 

І головне, що неодмінно зацікавить вчителів майбутніх першокласників, кейси 

цілком відповідають вимогам НУШ, ідеально вписуючись в концепцію 

сучасної освіти. 
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ПІДЛІТКОВИЙ ВІК: СТОСУНКИ З 

НАЙРІДНІШИМИ 

Віта Цапей, 

студентка 3 курсу,  

спеціальність «Початкова освіта». 

Науковий керівник – Максимчук Г. М.,  

кандидат педагогічних наук,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. Підлітковий вік – період важливих змін у 

житті дитини, який значною мірою впливає на формування особистості. У 

зв’язку з цим у дитини загострюються потреби у самоствердженні, 

рівноправному і довірливому спілкуванні з найріднішими. Таким чином, дуже 

важливо сприяти цим психологічним потребам для того, щоб підліток відчував 

себе комфортніше протягом цього нелегкого періоду. 

Мета. Висвітлити проблему взаємин підлітка з найріднішими та 

найближчими йому людьми. 

Виклад основного матеріалу. Хто такі підлітки? Це вже не діти! Але 

ще і не зовсім дорослі. Однак, саме в цьому віці формується їхня дорослість. І 

найважливіше, що потрібно знати оточуючим підлітка – це те, що йому дуже 

потрібна любов, підтримка і розуміння! 

Якщо стати йому другом, людиною, якій він зможе довірити свої 

переживання, емоції і думки, цей період можна прожити радісно і щасливо.  

Вступ у життя дорослих підліток розуміє, насамперед, як нові права у 

відносинах з рідними. Внаслідок цього у підлітка загострюється почуття 

власної гідності, прагнення до рівноправних стосунків без обмежень 

самостійності. Підліток добивається, щоб дорослий визнав його і поважав [1].  

Характер спілкування з дорослими істотно впливає на особливості 

самооцінки підлітків. Так, лише у 8,3% підлітків, які могли довірливо 

спілкуватися з батьками, відзначається неадекватна самооцінка (так чи інакше 
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вони недооцінюють себе). При домінуванні ж регламентованого спілкування 

неадекватна самооцінка мала місце у 87,9 % випадків. Стійка самооцінка 

формується у 79,1 % підлітків, якщо у них є можливості для довірливого 

спілкування, і лише у 25 % при регламентованому спілкуванні 

(Г. С. Абрамова) [1].  

Незважаючи на певні труднощі, саме рідні повинні стати ініціатором 

змін у відносинах з підлітком. При відсутності таких змін дитина або 

залишиться непідготовленою до дорослого життя і страждатиме у 

майбутньому інфантилізмом, або виникатимуть бурхливі міжособистісні 

конфлікти дорослих і підлітка.  

Відчувати, коли підлітку потрібне розуміння, а коли нерозуміння – 

важке і делікатне завдання. Гірка правда полягає в тому, що незалежно від 

нашої дійсної мудрості, ми ніколи не можемо бути праві в очах нашого 

підлітка [2, c.524]. 

Висновки. У стосунках з найріднішими для підлітка важливо 

отримувати взаєморозуміння, взаємоповагу, взаємодопомогу. Подолання ж 

можливих конфліктів у цій взаємодії залежить від знаходження тієї міри 

самостійності підлітка, яка відповідала б його можливостям, суспільним 

вимогам до нього і дозволяла б дорослому впливати на нього.  

Список використаних джерел 

1. Дитяча психологія URL: 
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LED КУБ 4Х4Х4 НА ПЛАТФОРМІ 

ARDUINO 

Василь Волочій,  

студент 4 курсу,  

спеціальність «Прикладна математика». 

Науковий керівник – Василів М.М.,  

спеціаліст другої категорії. 

Актуальність проблеми. Зараз багато людей вважає, що 

програмування мікроконтролерів та розробка власних пристроїв є чимось 

дуже важким та недоступним для простої людини. Але зараз 21 століття і для 

того, щоб створити власний пристрій вже не потрібно довгі роки навчатись 

програмуванню і «палити» сотні мікросхеми.  

Мета. показати, що розробити власний пристрій, зовсім не важко, а 

навпаки дуже просто і цікаво.   

Виклад основного матеріалу. Спочатку поговоримо про платформу 

Arduino. Arduino – це  електронний конструктор і зручна платформа швидкої 
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розробки електронних пристроїв для новачків і професіоналів. Платформа 

користується величезною популярністю в усьому світі завдяки зручності і 

простоті мови програмування, а також відкритій архітектурі і програмному 

коду. Пристрій програмується через USB без використання програматорів. 

Arduino дозволяє комп'ютеру вийти за рамки віртуального світу в фізичний і 

взаємодіяти з ним. Пристрої на базі Arduino можуть отримувати інформацію 

про навколишнє середовище за допомогою різних датчиків, а також можуть 

управляти різними виконавчими пристроями. Arduino Nano - це 

повнофункціональний мініатюрний пристрій на базі мікроконтролера 

ATmega328 (Arduino Nano 3.0) або ATmega168 (Arduino Nano 2.x), 

адаптований для використання на макетній платі. За функціональністю 

пристрій схожий на Arduino Uno, і відрізняється від нього розмірами, 

відсутністю роз'єму живлення, а також іншим типом (Mini-B) USB-кабелю.  

Тема моєї роботи: LED куб 4х4х4 на платформі Arduino (от тільки 

довжина тут вимірюється не в сантиметрах, а у світлодіодах).  

Це тему було обрано з кількох причин:  

1. Простота виконання (її під силу зібрати кожному). 

Хоча без досвіду на це може знадобитись дещо більше часу.  

2. Простота написання коду.  

Тут не використовуються складні бібліотеки. Для написання скетчу 

знадобились всього кілька циклів та функцій.  

3. Наочність.  

Зазвичай наслідки після зміни однієї цифри в коді помітні не одразу, а 

тут все перед вашими очима.  

Для реалізації знадобилось: 

1. 64 світлодіоди. 

2. 4 резистори на 100ом. 

3. Плата Arduino(в моєму випадку Nano). 

4. Макетна плата 

5. Дріт (я використовував жили з витої пари). 
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6. Паяльник, олово, кілька картонних трафаретів(для того, щоб куб 

вийшов рівним), і найголовніше бажання.  

Етапи роботи:  

1. Спаяти 64 світлодіоди в більш менш рівний куб.  

2. Запаяти куб на монтажну плату, та підключити всі стовпці та шари 

до відповідних пінів Arduino.  

3. Після цього був написаний скетч та завантажений в плату.  

Коротко про принцип роботи: 

Світлодіод має два контакти Анод(+) і Катод(-). Куб з’єднується таким 

чином, щоб плюси утворювали шар або ряд, а мінуси стовбці. Таким чином 

при поданні позитивного сигналу на відповідний шар та негативного сигналу 

на відповідний стовбець, можна ввімкнути будь який з 64 світлодіодів.    

Arduino була запрограмована так, щоб по черзі вмикати потрібні групи 

світлодіодів, якихось надзвичайних знань чи вмінь для не знадобилось, тільки 

трішки уяви, логіки  і знання хоча б шкільної геометрії. 

Висновки. Програмування та розробка на Arduino не є чимось важким 

або нудним. Навпаки це досить проста і дуже захоплива справа. Тож заохочую 

вас спробувати.  

Список використаних джерел 
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ПРОГРАМУВАННЯ МЕТОДІВ ДЛЯ 

РОЗВ’ЯЗАННЯ СЛАР НА МОВІ С++ 

Анна Шинкар,  

студентка 4 курсу,  

спеціальність «Прикладна математика». 

Науковий керівник – Драган О. Б.,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. Як відомо, більшість всіх математичних задач 

розв’язуються з допомогою системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР). 

Це пов'язано з тим, що математичні моделі відразу побудовані на системі 

лінійних алгебраїчних рівнянь або в процесі розв'язку зводяться до неї. Тому 

важливим етапом розв'язання є правильний вибір ефективного методу 

обчислення СЛАР.  

Мета. Метою роботи є дослідження можливості використання методів 

Гаусса та Крамера при обчисленні багатовимірних масивів, заданих у вигляді 

СЛАР. 

Виклад основного матеріалу. Методи розв’язання систем лінійних 

алгебраїчних рівнянь можна розділити на прямі та ітераційні. Метод Гаусса та 

метод Крамера відносяться до прямих методів, які дозволяють одержати 

точний розв’язок. Проте метод Крамера (визначників), детально розглянутий 

в курсах вищої математики, не може бути застосований у більшості 

практичних задач через велику складність розрахунків визначників навіть при 

невеликому зростанні порядку системи. Метод Гаусса, який, якщо й 

поступається ітераційним методам в певних практичних застосунках, все ж 

таки є найбільш універсальним. 

В основі методу Гаусса лежить ідея послідовного виключення 

невідомих, що приводить вихідну систему до трикутного виду, в якому усі 

коефіцієнти нижче головної діагоналі дорівнюють нулю. Класичний метод 

Гауса грунтується на приведенні матриці коефіцієнтів системи до трикутного 
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вигляду і складається з двох етапів: прямого і зворотного ходу. Етап прямого 

ходу закінчується , коли одне з рівнянь системи стає рівнянням з одним 

невідомим. Далі здійснюється зворотне підставлення, знаходять всі невідомі. 

Метод Крамера полягає в обчисленні визначника det(A) матриці A, а 

також визначників det(𝐴𝑘) матриць 𝐴𝑘, 𝑘 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅. Матриці 𝐴𝑘 отримуються з 

матриці А шляхом заміни 𝑘 − го стовпця на стовпець В. 

Можливі такі варіанти: 

1. Якщо det(𝐴) ≠ 0, то система має єдиний розв’язок �̅� = (𝑥1, … , 𝑥𝑛), 

який знаходиться за формулою: 

𝑥𝑘 =
det(𝐴𝑘)

det(𝐴)
; 𝑘 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ 

2. Якщо det(𝐴) = 0 та det(𝐴𝑘) = 0, 𝑘 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, то розв’язків у системи 

нескінченна множина. 

3.  Якщо det(𝐴) = 0 і хоча б один det(𝐴𝑘) ≠ 0, то система розв’язків 

не має. 

Метод Крамера може уповільнювати розв’язання практичних задач 

через велику складність розрахунків навіть при невеликому порядку зростання 

системи. 

Висновки. При невеликих порядках системи (до 10-15) можна 

використовувати метод Крамера, який дозволяє отримати точний розв’язок і 

при таких порядках не потребує надто великої кількості обчислень. Але зі 

зростанням кількості рівнянь в системі дуже швидко починає зростати і 

кількість операцій на обчислення визначників матриць, що призводить до 

спадання ефективності методу. Вже починаючи з 9-10 порядку системи 

рівнянь метод Гаусса та його модифікації мають переваги; і взагалі є найбільш 

надійними методами. 

Список використаних джерел 

1. http://ksu.vntu.edu.ua/files/matmod/Part9/09_9.2(gr).pdf 

2. http://victana.lviv.ua/metodychky/121-chyselni-metody/290-2-matrytsi-operatsii-z-

matrytsiamy-2016-r 

3. https://works.doklad.ru/view/cUBjJ_LwKXo.html  

http://ksu.vntu.edu.ua/files/matmod/Part9/09_9.2(gr).pdf
http://victana.lviv.ua/metodychky/121-chyselni-metody/290-2-matrytsi-operatsii-z-matrytsiamy-2016-r
http://victana.lviv.ua/metodychky/121-chyselni-metody/290-2-matrytsi-operatsii-z-matrytsiamy-2016-r


105 
 

 

ПРОГРАМУВАННЯ РОЗВ'ЯЗКІВ 

НЕЛІНІЙНИХ  ТРАНСЦЕНДЕНТНИХ 

РІВНЯНЬ МЕТОДОМ БІСЕКЦІЇ 

Володимир Бурдиляк,  

студент 4 курсу,  

спеціальність «Прикладна математика». 

Науковий керівник – Калина Л. І.,  

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

Актуальність проблеми. Одним з розділів вищої математики є чисельні 

методи. Ці методи потребують значних затрат часу при звичайному 

розв’язуванні, тобто без допомоги комп’ютера, оскільки мова йде про 

обчислення наближених розв’язків. Тому, щоб зекономити час при розв’язку 

чи перевірити себе, можна відомі алгоритми перетворити у програмний код, 

який буде знаходити точні наближені розв’язки за короткий проміжок часу. 

Це стосується пошуку коренів нелінійних рівнянь, зокрема, методом бісекції 

(метод половинного поділу), коли відомі точні проміжки, де наявні корені. 

Отже, актуальність проблеми полягає в  автоматизації пошуку коренів 

нелінійних рівнянь методом бісекції за допомогою комп’ютерних програм на 

мові програмування  С++ для отримання максимально точних розв’язків. 

Мета. Розробити програмний код на мові С++, який буде швидко та 

точно знаходити корені нелінійних рівнянь за відомим алгоритмом методу 

половинного поділу. Проаналізувати всі деталі при написанні коду, щоб в 

результаті роботи програма могла передбачити всі ситуації в ході розв’язання. 

Виклад основного матеріалу. Метод бісекції – найпростіший 

чисельний метод для вирішення нелінійних рівнянь виду f(x) = 0 (1). 

Ідея методу полягає в уточненні кореня – це звуження границь 

виділеного проміжку доти, поки його довжина не стане меншою, ніж задана 

точність 𝜀. Умова існування кореня: якщо функція неперервна на відрізку [a,b] 

і приймає на його кінцях значення різних знаків f(𝑎) ∙ f(𝑏) < 0,   то рівняння 

на цьому відрізку має один корінь. Якщо ф-я f(x) монотонна, то на відрізку 

[a,b]  корінь єдиний. Попередньо побудувавши графік функції, визначають 

проміжки, на який є корені (перетин графіка функції з віссю абсцис). 
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Алгоритм розв’язку задачі у мові програмування С++. Перш за все треба 

створити функцію, яка буде повертати рівняння (1) у вигляді функції. Далі 

треба ввести значення кінців відрізка а та b. Крім того треба ввести похибку. 

Для зручності користування потрібно зразу ввести кількість знаків після коми, 

саме значення похибки в десятковому вигляді обчислюється за допомогою 

формули. Якщо користувач поплутав значення кінців відрізка і ввів проміжок 

[b,a], за допомогою спеціальної умови ці значення змінюються на [a,b].  

Далі перевіряється умова чи різні знаки на кінцях відрізка, в тілі якої 

містяться всі подальші дії для пошуку кореня. Якщо знаки однакові, то коренів 

на вказаному проміжку немає, і програма перенаправляє за допомогою 

команди goto на мітку для введення іншого проміжку. Якщо знаки різні, 

відбувається обчислення кореня на першій ітерації за формулою 𝑥 = 
𝑎+𝑏

2
 (2). 

У тому випадку, якщо це значення підставити в рівняння (1) і рівність буде 

тотожна, то це і є корінь рівняння. В такому випадку виводяться результати, 

на які перенаправила мітка. Якщо рівність не тотожна, то відбувається цикл з 

передумовою while, умовою якого є вираз |b-a|>2∙Eps, тобто пошук точного 

кореня відбувається доти, поки модуль різниці значень кінців проміжку 

більший за значення подвійної похибки, і припиняється тоді, коли знак стає 

«менше». У циклі визначається, яка точка рухома. Якщо f(a)∙f(x)< 0, то рухома 

точка b, інакше рухома точка a. Знову відбувається пошук кореня за формулою 

(2), обчислюється кількість кроків ітерацій (n=n+1). Коли умова циклу while 

хибна, то відбувається вихід з циклу та виводяться результати (таблиця 

поточних ітерацій: n, поточний корінь; модуль різниці; корінь рівняння). 

Висновки. Отже, метод бісекції дозволяє швидко знаходити корені 

нелінійного рівняння на вказаному проміжку. Алгоритм розв’язку, написаний 

програмним кодом на мові С++, пришвидшує розв’язок, оскільки це дає змогу 

перевірити себе чи зекономити час в процесі розв’язування такого типу задач. 

Список використаних джерел 
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РОЗВ'ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ 

АЛГЕБРАЇЧНИХ ТРАНСЦЕНДЕНТНИХ 

РІВНЯНЬ МЕТОДОМ ДОТИЧНИХ 

Марта Квецко, 

студентка 4 курсу,  

спеціальність «Прикладна математика». 

Науковий керівник – Калина Л. І.,  

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

Актуальність проблеми. Існує багато задач, які не можливо розв’язати 

за допомогою звичайної математики, а тим більше, коли йдеться про 

отримання точного розв’язку. В такому випадку, нам допомогу приходять 

наближені розв’язки, але якомога ближчі до точних. Такі обчислення є досить 

громіздкими, тому такі задачі потребують алгоритмізації та реалізації на 

комп’ютері. 

Мета: Алгоритмізація та програмна реалізація розв’язування нелінійних 

алгебраїчних трансцендентних рівнянь методом дотичних. 

Виклад основного матеріалу. Якщо алгебраїчне рівняння достатньо 

складне, то його корені рідко вдається знайти точно. Тому важливого значення 

набувають способи наближеного знаходження коренів рівняння й оцінки 

їхньої точності. Одним з найпоширеніших методів розв’язування нелінійних 

трансцендентних рівнянь є метод Ньютона. 

Трансцендентними називаються нелінійні рівняння, що містять 

тригонометричні або інші спеціальні функції, наприклад, логарифмічну або 

експоненціальну. Рівняння, що не містять спеціальних функцій, а тільки 

степені аргументу з відповідними коефіцієнтами, є нелінійними 

алгебраїчними. 

Метод Ньютона (також відомий як метод дотичних) – це ітераційний 

числовий метод знаходження кореня (нуля) заданої функції. В методі Ньютона 

здійснюється екстраполяція за допомогою дотичної до кривої в одній точці. 

Екстраполяція – наближення (приближення), знаходження за рядом 

даних значень функції інших її значень, що містяться поза цим рядом [3].  
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Основна ідея методу полягає в наступному: задається початкове 

наближення поблизу заданого кореня, після чого будується дотична до 

досліджуваної функції в точці наближення, для якої знаходиться перетин з 

віссю абсцис . Ця точка і береться як наступне наближення. І так далі, поки не 

буде досягнута необхідна точність. Тобто 𝑥0𝜖[𝑎, 𝑏] і бажана точність 𝜀 > 0 

розв'язку рівняння. 

Спочатку потрібно перевірити чи існують корені на заданому відрізку, 

тобто потрібно перевірити умову 𝑓(𝑎)𝑓(𝑏) < 0. 

Для визначення точки перетину (𝑘 + 1)-ї дотичної з віссю абсцис 

користуються формулою 𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 −
𝑓(𝑥𝑘)

𝑓′(𝑥𝑘)
. 

У формулі важливим є вибір початкового наближення кореня. 

Правила визначення рухомого кінця відрізка для методу Ньютона: 

1) Якщо 𝑓 ′𝑓 ′′ > 0, то рухомим є кінець b; 

Якщо 𝑓 ′𝑓 ′′ < 0, то рухомим є кінець a; 

2) Якщо знак функції на кінці відрізка співпадає зі знаком другої 

похідної, то цей кінець відрізка є рухомим. 

Пошук розв'язку припиняється при досягненні заданої точності |
𝑓(𝑥)

𝑓′(𝑥)
| < 𝜀. 

Висновки. Чисельні методи застосовуються в основних розділах 

комп’ютерної обчислювальної математики, які широко використовуються в 

проектуванні та розробці математичного та програмного забезпечення 

сучасних ЕОМ. Метод Ньютона є одним із найточніших методів розв’язування 

нелінійних трансцендентних рівнянь, обчислення в якому на перший погляд є 

досить складними. Проте, склавши детальний алгоритм і запрограмувавши 

його, в нас з’явилася можливість за декілька секунд розв’язувати будь-які 

нелінійні трансцендентні рівняння. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ 

МАТЕМАТИКИ 

Марія Хомин,  

студентка 4 курсу,  

спеціальність «Прикладна математика». 

Науковий керівник – Ковбас Л. П.,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. Зараз важко вказати сферу людської 

діяльності, де не  застосовувалися б комп’ютери та програмне забезпечення. У 

даний час одним з напрямків науково-технічного прогресу є комп’ютеризація 

практично всіх сфер людської діяльності. 

Сьогодень комп'ютер є невід’ємною частиною роботи людей.  

Комп’ютери використовуються в школах і університетах. Вони допомагають 

систематизації отримані даних, як в робочих цілях, так і в навчальних. Але, 

жоден комп’ютер не обходиться без програм і програмних забезпечень.  

Мета. Висвітлити значення програмного забезпечення у сучасному світі 

та продемонструвати на власній програмі переваги використання програмного 

забезпечення при вивченні математики. 

Виклад основного матеріалу. Програмне забезпечення – включає в 

себе сукупність програм регулярного застосування, необхідних для вирішення 

функціональних завдань, і програм, що дозволяють найбільш ефективно 

використовувати обчислювальну техніку, забезпечуючи користувачам 

найбільші зручності в роботі. 

Розробка будь якого ПЗ потребує певних послідовних дій. Отже, 

алгоритм написання програми для розв’язування задач лінійної алгебри 

виглядатиме наступним чином: 

1. Етап розбору завдання шматочках, спрощення написання 

програми. Його ще називають математичним етапом. 
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2. Побудова математичної моделі 

3. Вибір алгоритму. Алгоритм – опис послідовності дій (план), 

строге виконання яких приводить до вирішення поставленого завдання за 

кінцеве число кроків 

4. Кодування алгоритму. Кодування – це переклад алгоритмічно 

описаної моделі мовою програмування. 

5. Тестування програмного забезпечення - це процес, що 

використовується для виміру якості розроблюваного програмного 

забезпечення. 

6. Аналіз результатів – це дані, які ми отримуємо при тестуванні 

програми та після виправлення помилок.  

Висновок. На розробку програмного забезпечення можна витрачати 

різну кількість часу та ресурсів, але ми повинні розуміти те, що кожна 

програма, маючи вказаний алгоритм, може розв'язувати завдання високої 

складності, які в ручному режимі здійснити або не реально, або потрібно 

багато часу. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІГРОВИХ ПЛАТФОРМ З 

ВИКОРИСТАННЯМ JAVASCRIPT & 

PYTHON 

Володимир Бурдиляк,  

студент 4 курсу,  

спеціальність «Прикладна математика». 

Науковий керівник – Василів М.М.,  

спеціаліст другої категорії. 

Актуальність проблеми. З кожним днем програмування розвивається в 

усіх напрямках інформаційних технологій з надзвичайною швидкістю. 

Великої популярності набувають мови програмування Python і JavaScript, 

оскільки вони мають дуже широкі можливості у створенні різних програмних 

продуктів, а також вони постійно займають передові позиції у рейтингу 

популярності мов світу ( З 2012-2019 роки  JavaScript – 2 місце, Python – 5). 

Мета. Розробити ігрову платформу Тетріс за допомогою Python та 

JavaScript. Проаналізувати відмінності між методами створення гри даних мов. 

Виклад основного матеріалу. 

Python – складна мова, пишуть на ній об’єктно-орієнтованим стилем 

програмування, а це дозволяє створювати будь-які програм, ігри та веб-сайти. 

JavaScript – повноцінна динамічна об’єктно-орієнтована мова програмування, 

код якої вбудовують в HTML і яка додає інтерактивності для веб-сайтів. Це 

дозволяє створювати складні анімації, і, зокрема, створювати ігри та 

аналізувати результат без компілятора у вікні браузера. 

Коди програми написаний у професіональному середовищі «JetBrains 

PyCharm Community Edition 2019.2.4 x64», оскільки воно має функції 

автозаповнення, пошук помилок та їх підсвічення, вбудований компілятор, а 

також зручну навігацію по коду. 

Щоб реалізувати ігрову платформу на мові Python, було інстальовано та 

підключено ігровий пакет Pygame, який є спрощує код програми, доповнюючи 

його різними допоміжними функціями, оскільки має багато легкодоступних 

модулів. Алгоритм дій та структура коду гри: 
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Імпортувати бібліотеки Pygame і Random. Ініціалізувати змінні 

значеннями, що відповідають за розміри об’єктів вікна гри; Створити списки 

– фігури, за допомогою знаків “.” та “0”. Нулики є елементами фігури, які в 

подальшому перетворяться на графічні елементи; Створити єдиний клас Piece 

для відображення всіх об’єктів. У ньому створити конструктор класу(головна 

функція), який відповідає за координати x та y, поворот фігури, і сама фігура; 

В цьому класі створити функцій, кожна з яких відповідає за частину роботи 

гри (Створення сітки, конвертація списку в фігури, отримання випадкової 

фігури, перевірка на програш, функції відображення інформації, підрахунку 

балів, видалення заповненого рядка, основна ф-я, в якій є головний цикл 

процесу гри).  

На JavaScript фігури створювались за допомогою 2d-матриці, дані якої 

всередині функцій в циклах оброблялися подібно як на Python. Всі функції 

викликалися в головній ф-ї для належної роботи гри. Запуск гри відбувається 

з сторінки index.html, де прописані стилі та вставлений тег <script>\  у тілі 

документа, звідки є посилання на основний файл tetris.js, де і є сам код гри. 

На двох мовах керування гри (зміщення, поворот, прискорення) 

відбувається за допомогою клавіатурних букв та стрілок. 

Висновки. Отже,  ігри на Python чи JavaScript розробляються об’єктно-

орієнтованим стилем, потребують знань з математики. Відмінність між 

методами створення гри цими мовами не є велика, адже в них потрібно 

створювати багато функцій, які потім потрібно пов’язувати для 

функціонування коду, викликаючи їх в потрібних місцях. Код на Python 

громісткіший, оскільки робота з графікою на цій мові складніша і гра має 

більше функцій, і це займає багато місця. На JavaScript все трохи простіше, 

оскільки під’єднані СSS стилі, і все відображається у вікні браузера. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЧИСЕЛЬНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ 

ПРОГРАМУВАННЯ ТА АЛГОРИТМІЗАЦІЇ МЕТОДІВ 

ОБЧИСЛЕННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛУ 

Іван Мельник,  

студент 4 курсу,  

спеціальність «Прикладна математика». 

Науковий керівник – Калина Л. І.,  

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

Актуальність проблеми. При розв’язуванні математичних, фізичних  

або технічних задач застосовуються визначені інтеграли від функцій, первісні 

функції яких не виражають через елементарні функції. Це приводить до 

необхідності розробки наближених методів обчислення інтегралів. Предметом 

дослідження є методи обчислення визначених інтегралів, первісна яких не 

представлена у вигляді комплексу елементарних функцій. 

Мета. Ознайомлення з основними методами наближеного обчислення 

визначених інтегралів такими як метод прямокутників, метод трапецій, а 

також метод Сімпсона або ж метод парабол. Програмування методів 

наближеного обчислення визначених інтегралів на мові програмування С++ 

Виклад основного матеріалу. Кожен метод обчислює визначений 

інтеграл функції 𝑓(𝑥) за певною формулою, але в кожного з них є дещо 

спільне: в кожному методі відрізок інтегрування ділиться на n рівних частин з 

кроком ℎ =
𝑏−𝑎

𝑛
. Тепер розглянемо кожен метод окремо. 

Почнемо з методу прямокутників. Метод прямокутників ділиться на 

метод правих, лівих та середніх прямокутників. За методом прямокутників 

обчислюються площі прямокутників з шириною h, а довжиною 𝑓(𝑥𝑖) де 𝑖 =

0, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅. В методі лівих прямокутників до графіку функції доторкатимуться верхні 

ліві кути прямокутників, в методі правих прямокутників доторкатимуться 

верхні праві кути, а в методі центральних прямокутників графік проходитиме 

через центр верхньої сторони прямокутника. Обчислення методу середніх 

прямокутників виконується за формулою:∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎
𝑑𝑥 ≈ ℎ ∙ (𝑓(𝑥0 +

ℎ

2
) +

𝑓(𝑥1 +
ℎ

2
) + ⋯+ 𝑓(𝑥𝑛−1 +

ℎ

2
)) ,  де 𝑛 =

𝑏−𝑎

ℎ
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Наступний метод - метод трапецій: на відмінну від методу 

прямокутників у методі трапецій обчислюється не сума площ прямокутників, 

а сума площ трапецій. Цей метод вважається більш точним оскільки 

інтегральна пряма замінюється не ступінчастою лінією, а ламаною. Графік 

функції проходить через дві вершини кожної трапеції. Обчислення методу 

трапецій виконується за формулою: ∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎
𝑑𝑥 ≈ ℎ ∙ (

𝑓(𝑥𝑎)

2
+ 𝑓(𝑥1) + 𝑓(𝑥2) +

⋯+ 𝑓(𝑥𝑛−1) +
𝑓(𝑥𝑏)

2
) , де 𝑛 =

𝑏−𝑎

ℎ
 

І останній метод - це метод Сімпсона або ж метод парабол. Даний метод 

оснований на заміні графіка підінтегральної функції не хордами, як в методі 

трапецій, а дугами парабол. Особливістю даного методу є парна кількість 

кроків. Оскільки на кожному інтервалі (𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1) функція 𝑓(𝑥) інтерполюється 

параболою, тобто її площу аналітично обчислити нескладно. Обчислення 

методу парабол виконується за формулою:∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎
𝑑𝑥 ≈

ℎ

3
∙ (𝑓(𝑥1) + 4 ∙

(𝑓(𝑥1) + 𝑓(𝑥3) + ⋯+ 𝑓(𝑥2𝑛−1)) + 2 ∙ (𝑓(𝑥2) + 𝑓(𝑥4) + ⋯+ 𝑓(𝑥2𝑛))),  де 𝑛 =

𝑏−𝑎

ℎ
 

Висновки. Чисельні методи застосовуються в основних розділах 

комп’ютерної обчислювальної математики, які широко використовуються в 

проектуванні та розробці математичного та програмного забезпечення 

сучасних ЕОМ. Наближені методи обчислення визначених інтегралів 

дозволяють обчислювати інтеграли, які неможливо обчислити аналітично. 

При достатньо малому кроці вони дають досить точні результати. Також 

наближені методи обчислення інтегралів мають не тільки самостійне 

значення, але часто є складовою частиною алгоритму вирішення багатьох 

нелінійних задач. 

Список використаних джерел 

1. Возняк Л. С., Шарин С. В. Чисельні методи Плай, 2001.  

2. Задачин В. М. Чисельні методи: навч. Посібник / В. М. Задачин, І. Г. Конюшенко. – 

Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014.  
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ПОШИРЕННЯ ЕПІДЕМІЇ COVID-19 ОЧИМА 

МАТЕМАТИКА 

Марта Суш, 

студентка 4 курсу,  

спеціальність «Прикладна математика». 

Науковий керівник – Тринога Л. О.,  

спеціаліст вищої категорії.  

Актуальність проблеми: за багато років існування людства чимало 

життів було забрано внаслідок різних епідемій. Чума, холера, грип та деякі 

інші хвороби нерідко вражали численні маси людей. Для того, щоб успішно 

вести боротьбу з епідеміями, тобто своєчасно вдаватися до тих чи інших 

санітарних заходів (карантини, вакцинації тощо), необхідно мати уявлення 

про ефективність таких заходів. Щоб порівнювати їх за ефективністю, треба 

бути впевненим, що є можливість передбачати, як той чи інший захід 

впливатиме на хід епідемії. Звідси виникає потреба у побудові моделі, яка б 

могла допомогти в прогнозуванні явища. 

Мета: прогнозування кількості хворих у будь-який момент часу за 

умови, що відома їхня кількість у початковий момент. 

Виклад основного матеріалу. Математичне моделювання — метод 

дослідження процесів або явищ шляхом побудови та вивчення їх 

математичних моделей. Найчастіше зустрічаються диференціальні моделі, в 

яких реальні об’єкти описуються з допомогою звичайних диференціальних 

рівнянь.  

Коронавірус, що викликає хворобу Covid-19, заразив понад 114 

мільйонів людей у світі з моменту її першого повідомлення в кінці 2019 року. 

Щоб передбачити, наскільки масштабною може бути епідемія, науковці 

використовують математичні моделі. 

Математики пояснюють, що коронавірус поширюється експоненціально 

– це означає множення на певну константу (тобто постійний коефіцієнт).  
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The Washington Post видали інтерактивний матеріал, про те, як 

розповсюджуються інфекції. Їхньою основною метою є показати, чому 

важливо обмежити контакт окремої особи із зовнішнім світом і зовсім не 

обов’язково закривати цілі міста та країни. Експеримент ілюструє, як 

змінюється крива кількості заражень, в залежності від стратегії: не робити 

нічого; спроба закрити місто на карантин; соціальна ізоляція чверті населення; 

соціальна ізоляція 7/8 населення.  

Без жодних заходів для його 

уповільнення, Covid-19 продовжуватиме 

поширюватися в геометричній прогресії 

протягом місяців. Щоб зрозуміти, чому, 

корисно моделювати поширення уявної 

хвороби серед населення, яку 

називатимемо  симуліт. Він поширюється 

навіть легше, ніж Covid-19: щоразу, коли здорова людина контактує з хворою 

людиною , хворіє і здорова людина. 

Висновок: симуліт не є Covid-19, і ці моделювання значно спрощують 

складність реального життя. Але так само, як симуліт поширюється мережами 

стрибаючих кульок на екрані, Covid-19 поширюється через наші людські 

мережі - через наші країни, наші міста, наші робочі місця, наші сім'ї.   

Список використаних джерел 

1. https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/ 

2. https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5e73d8dd9a7947fad84a857e 

3. Махней О. В. Математичне моделювання: навчальний посiбник / О. В. Махней. — Iвано-

Франкiвськ: Супрун В. П., 2015. — 372 с. 

  

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/
https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5e73d8dd9a7947fad84a857e
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СЕКЦІЯ ПРАВНИЧИХ НАУК 

Проблема: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВИХ НАУК 

ОЧИМА ПРАВНИКІВ-ПОЧАТКІВЦІВ 

 

КЕРІВНИК – завідувач юридичного відділення, спеціаліст вищої 

категорії І. М. НАКОНЕЧНА. 

СЕКРЕТАР – методист О. Я. ДЕМ´ЯНЧУК.  

 

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ  

ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

Вероніка Стефанишин,  

студентка 1 курсу,  

спеціальність «Право». 

Науковий керівник – Малиновська І.В.,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. Виникнення держави як соціального 

інституту відобразило процеси ускладнення суспільного життя. Перевагами 

держави є висока спеціалізація в розподілі праці між правлячими верствами, 

володіння сучасною армією та поліцією, володіння великими матеріальними 

та іншими ресурсами для здійснення своїх рішень. Глибоке розуміння 

спрямованості і змісту права неможливе без встановлення історичних аспектів 

виникнення, становлення і розвитку права [2, с. 172]. Складність права як 

суспільного явища, особливості його виникнення у різних народів обумовили 

існування значної кількості теорій походження права. 

Мета. Детально вивчити, зрозуміти причини та шляхи виникнення 

держави і права. 

Виклад основного матеріалу. Передумов виникнення держави було 

досить багато. Це насамперед ієрархія в суспільстві, суспільний поділ праці, 
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мова, релігія, організація суспільства, військова демократія. Створювалось 

безліч теорій, які по-різному відповідали на це питання. Багато з цих теорій 

пояснюється історичними і соціальними умовами, в яких жили та працювали 

їх автори, різноспрямованістю ідеологічних та філософських позицій, якими 

вони керувались [3, с. 180]. 

Так само кожна історична епоха виробляла своє розуміння походження 

права, його ролі в суспільстві, характеру взаємин з іншими соціальними 

явищами, функціонування. Існують десятки, сотні теорій походження права. 

Розмаїття теорій зумовлене істотними розбіжностями в світоглядних позиціях 

авторів концепцій, різним розумінням сутності, функцій та соціального 

призначення держави і права, впливом відповідної історичної епохи [1, с. 149].  

Висновок. Всі теорії по-різному пояснюють шляхи виникнення держави 

і права, кожна з них розкриває одну з можливих сторін процесу виникнення 

держави. Історія цивілізації знає десятки й десятки правових теорій. Найкращі 

уми людства протягом віків бились над розгадкою феномена права та держави, 

розкриттям його сутності. Правові теорії минулого – це набуток та завоювання 

людської культури, намагання наукової думки досягти самої серцевини 

людських відносин. 

Список використаних джерел 

1. Орлова О.0. Теорії походження держави: поняття, різні підходи, представники // Держава 

і право: історія, теорія, практика: Науковий методичний щорічник кафедри теорії та історії 

держави та права – Випуск 1. – 2003. – С. 145-152. 

2. Рудик П. А. Теорія держави: основні теорії, концепції, підходи до вивчення: навч. посіб. 

– 2-ге вид., перероб. та допов. К.: Алерта, 2015. – 288с. 

3. Теорія держави і права : підручник / кол. авт.; авт. кол. канд. юрид. наук, проф. кер. Ю.А. 

Ведерніков. 3-е вид. перероб. і доп. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017; Ліра 

ЛТД. – 480 с. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 

ВІДКРИТИХ ЛІЦЕНЗІЙ CREATIVE 

COMMONS В УКРАЇНІ 

Наталія Недоступ, 

студентка 4 курсу,  

спеціальність «Право». 

Науковий керівник – Малиновська І. В.,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. З появою Інтернету та його проникненням у 

кожний дім, втрачає свою цінність примірник, виконаний у будь-якій 

матеріальній формі. Сучасні твори знаходяться у комп’ютері, ноутбуці, 

планшеті, смартфоні. З перелічених пристроїв сьогодні можна отримати 

доступ до більшої кількості творів, ніж у всіх бібліотеках разом скажімо навіть 

50 років тому. Однією з найбільш досконалих правових конструкцій, що 

дозволяють здійснювати легальне і безкоштовне розповсюдження результатів 

інтелектуальної діяльності є ліцензії Creative Commons. 

Мета. Проаналізувати позитивні аспекти використання ліцензій 

CreativeCommons, визначити роль законодавчого регулювання щодо надання 

ліцензій в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Creative Commons – всесвітня 

некомерційна організація, котра допомагає у розповсюдженні та подальшому 

використанні творчості та знань шляхом надання вільних юридичних 

засобів. Основна мета організації – допомогти людям усвідомити весь 

потенціал Інтернету. Їх ліцензії  базуються на авторському праві та дозволяють 

авторам та правовласникам розповсюджувати свої твори на визначених ними 

умовах. А споживачі, в свою чергу, мають змогу зручно і безкоштовно 

використовувати ці твори не турбуючись про порушення авторських прав. 

Кожна ліцензія є чинною по всьому світу протягом всього періоду дії 

авторського права на твір. Їх механізми були створені спеціально для роботи 

http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#Technical_Questions_2
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у всесвітній мережі, що робить контент, який пропонується на умовах цих 

ліцензій, легким у пошуку, відкритті та використанні. Ті, хто хочуть зробити 

свої твори доступними для громадськості, але обмежити наданий обсяг прав, 

можуть застосовувати ліцензії [1,с.165]. 

Creative Commons були створені для того, щоб бути діючими по всьому 

світу, та були визнанні у судах різних юрисдикцій. Наскільки це відомо 

Creative Commons, ліцензії ніколи не були визнані недіючими чи 

некоректними. Вони містять автономність положень договору, тобто 

застереження про дійсність договору у разі недійсності якої-небудь з його 

частин / статей. На мою думку, це дозволяє судам визнати недійсним деяке 

положення, якщо воно буде визнано нікчемним, та застосувати інші 

положення договору, яких це не стосується. [2] 

Ліцензія припиняється автоматично, коли її умови порушуються. 

Наприклад, якщо подальший користувач твору не запровадить зазначення 

авторства, яке вимагається при розповсюдженні твору, тоді цей користувач 

втрачає усі права на використання цього твору і він можете бути притягнутий 

до відповідальності за порушення авторського права. Ліцензія припиняється 

по відношенню до того, хто порушив її умови.[3] 

Висновок. Creative Commons не є юридичною фірмою і не надає 

юридичних консультацій або послуг. Організація є, радше, сервісом 

«самообслуговування», який безоплатно надає всім структуровані юридичні 

документи для використання. Я вважаю, що Creative Commons визнає 

необхідність реформування інституту авторського права відповідно до 

сучасних стандартів. 

Список використаних джерел: 

1. Збірник матеріалів другої всеукраїнської науково–практичної конференції «Актуальні 

проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права» м. Львів, 2017 р. с.161-168 

2. https://creativecommons.org.  

3. http://www.creativecommons.org.ua.  
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ФОТОГРАФІЯ ЯК ОБ'ЄКТ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Богдана Джус, 

студентка 4 курсу,  

спеціальність «Право». 

Науковий керівник – Малиновська І.В.,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. На сьогоднішній день надзвичайно 

актуальним є розповсюдження різного роду інформації, а саме, у вигляді 

літературних, аудіовізуальних та музичних творів, ілюстрацій, малюнків і, 

звичайно, фотографій. Наразі фотографічні зображення є дуже 

розповсюдженими, в особливості фотографії, на яких присутні фізичні особи. 

Тому для того, щоб кожна людина змогла в повній мірі зрозуміти свої права 

щодо таких зображень створених ними самими або щодо тих фотографій, які 

вони використовують чи на яких присутні вони, виникає необхідність 

розглянути тему фотографії як об’єкта інтелектуальної власності. 

Мета. Висвітлити проблему розуміння фотографії як об’єкту 

інтелектуальної власності. 

Виклад основного матеріалу. Фотографія є невід’ємною частиною 

теперішнього життя, адже таким чином люди зберігають спогади чи 

передають інформацію. Питання про фотографію як об’єкт інтелектуальної 

власності можна розглядати з трьох сторін: 1) права авторів на створені ними 

фотографії; 2)неправомірне використання зображень, створених іншими 

особами; 3) фотографічні твори, на яких зображені фізичні особи та 

використання таких фото іншими людьми. 

Авторське право на фотографію виникає з моменту створення 

фотографії. Автор має немайнові та майнові права на свої фотографічні твори 

щодо використання, розповсюдження фотографій тощо. Найбільш 

розповсюдженим прикладом авторського права на фотографії є зйомка 

професійного фотографа. Тому з моменту, коли фотоапарат спрацював і 
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результат ви бачите на екрані або маєте на плівці у вас виникає весь комплекс 

прав ну зроблені вами фотографії. Авторське право на фотографію в Україні 

діє протягом усього життя автора та 70 років після його смерті. Всі фотографії, 

зроблені вами у процесі професійної платної зйомки, на яких зображені люди,  

ви можете використовувати згідно своїх інтересів без згоди на те осіб, які 

присутні на фотографіях, адже за ЦКУ, якщо фізична особа позувала авторові 

за плату, фотографія, інший художній твір може бути публічно показаний, 

відтворений або розповсюджений без її згоди [2]. 

Часто різні телеканали, газети, сайти не задумуючись використовують 

фотографії, які розміщені в мережі Інтернет не питаючи згоди автора, тим 

самим порушуючи його авторські права. Щоб запобігти такому порушенню, 

потрібно використовувати і розповсюджувати фотографії тільки за згодою 

автора, навіть якщо ви використовуєте тільки частину цього фото. Та слід 

зауважити, що навіть коли ви отримали згоду, але автор додатково вимагає 

вказати його ім’я під цим фото, ви повинні це зробити, адже інакше ви знову 

ж таки підете проти закону і порушите права автора на це фото.  

Фотографія може містити зображення фізичної особи і в таких випадках 

ми знову звертаємося до ЦКУ. Відповідно до законодавства України, 

публікування, виконання та розповсюдження твору образотворчого 

мистецтва, на котрому міститься зображення фізичної особи, можливе тільки 

за згоди цієї особи. Якщо фізична особа позувала фотографу за платню, то 

такий фотографічний твір може бути використаний без згоди цієї особи.  

Висновок. Отже, законодавче закріплення захисту авторського права 

дозволяє кожному отримати охорону свого права та можливість 

використовувати свою творчу діяльність в потрібних автору цілях. На мою 

думку таке вираження в законі авторських прав і їх захист спонукають осіб до 

зайняття творчою діяльністю, адже попри те, що можливість порушення 

авторського права дуже велика і зробити це надзвичайно легко, закон надає всі 

можливості для захисту порушених інтересів.  

Список використаних джерел: 

1. Закон України "Про авторське право та суміжні права" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v8_25600-07#Text 

2. Цивільний кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text  
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ВИГОТОВЛЕННЯ, ПОШИРЕННЯ КОМУНІСТИЧНОЇ, 

НАЦИСТСЬКОЇ СИМВОЛІКИ ТА ПРОПАГАНДУ 

КОМУНІСТИЧНОГО ТА НАЦІОНАЛ-

СОЦІАЛІСТИЧНОГО (НАЦИСТСЬКОГО) 

ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ 

Уляна Мосяк,  

студентка 4 курсу,  

спеціальність «Право». 

Науковий керівник – Наконечна І.М.,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. Після проголошення незалежності України у 

2001 році Кримінальний кодекс України вперше за історію національного 

кримінального законодавства було доповнено окремим розділом Особливої 

частини «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку», що було обумовлено обранням курсу євроінтеграції й 

відповідно спрямовано на забезпечення основних принципів захисту прав і 

свобод людини. Одною із статей КК України у 2014 р. стала норма, яка 

передбачала кримінальну відповідальність за публічне заперечення чи 

виправдання злочинів фашизму, пропаганду неонацистської ідеології, 

виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються 

злочини фашистів і їхніх прибічників, а у подальшому – за виготовлення, 

поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду 

комуністичного й націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів (ст. 436-1 КК України). 

Мета. Дослідити структуру кримінально-правової норми, яка 

передбачає кримінальну відповідальність за пропаганду комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. 

Виклад основного матеріалу. Об’єктом злочину є мир, як складова 

міжнародного правопорядку. Мир означає відсутність ворожості, війни і 

воєнних (збройних) конфліктів, а безпека людства – це стан, за якого відсутня 
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загроза війни, екологічної катастрофи, дій, наслідком яких може бути масове 

знищення людей, знищення умов для існування населення земної кулі тощо. 

Предметом злочину є символіка комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів. 

Об’єктивна сторона злочину охоплює альтернативні діяння: 

виготовлення, поширення, публічне використання символіки, яка є предметом 

злочину. 

Суб’єктивна сторона злочину характеризується умисною формою вини. 

Суб’єктом злочину є будь-яка фізична особа, яка досягла 16-річного віку 

(загальний суб’єкт). 

Санкція за ч. 1 ст. 436-1 передбачає покарання у виді обмеження волі на 

строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією 

майна або без такої, а за ч. 2 цієї статті – позбавлення волі на строк від п’яти 

до десяти років з конфіскацією майна або без такої. 

Висновок. Отже, не дивлячись на сувору санкцію відповідної 

кримінально-правової норми, кримінальна відповідальність за вказане вище 

суспільно-небезпечне діяння є виправдане. Однак кваліфікація за ст. 436-1 КК, 

на наш погляд, є ускладненою, оскільки диспозиція є бланкетною. Для 

вирішення питань про те, чи належать ті чи інші предмети, назви, зображення, 

написи, пісні або атрибутика до числа символіки комуністичного чи націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, необхідно звертатися 

до положень Закону «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в України та заборону 

пропаганди їх символіки». 

Список використаних джерел 

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. 

2. Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в України та заборону пропаганди їх символіки» від 

9 квітня 2015 р. 
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перероблене та доповнене за редакцією проф. М. І. Мельника, проф. М. І. Хавронюка.  
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Актуальність проблеми. З кожним роком електронна комерція 

невпинно розвивається. Коли збільшується попит на онлайн покупки 

актуальним постає питання порушення прав споживачів у цій сфері через 

неможливість наочного ознайомлення з продукцією, реалізацію неякісних або 

фальсифікованих товарів, а також збільшення шахрайських методів торгівлі. 

Метою статті є дослідження правового регулювання торгівлі в мережі 

Інтернет та визначення основних способів захисту прав споживачів у випадку 

їх порушення.  

Виклад основного матеріалу.  

Договір купівлі-продажу через мережу Інтернет є договором, що 

укладений на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку.  У сфері 

Інтернет торгівлі такий договір визнається публічною офертою, що, в свою 

чергу, означає пропозицію суб’єкта господарювання, адресовану 

невизначеному колу осіб, укласти з ним договір про надання послуг на умовах, 

які в ньому містяться [1]. 

Гарантування  прав споживачів закріплено в Конституції України, згідно 

з якою обов’язок щодо захисту прав споживачів, здійснення контролю за 

якістю і безпечністю продукції покладається на державу, яка надає можливість 

вільного вибору продукції та створює умови для здобуття споживачами 

потрібних знань з питань реалізації їх прав [2].  

Дуже часто серед порушень прав споживачів в Інтернет-торгівлі 

трапляються такі випадки як шахрайство, коли покупець оплачує товар 
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наперед, після чого не отримує ні замовлення, ні грошей. У такому випадку, 

для захисту своїх прав, споживач повинен негайно звернутися до 

правоохоронних органів або суду.  

Не обходяться покупки через мережу Інтернет без посередника – 

оператора поштового зв’язку, який несе відповідальність за втрату, знищення 

та пошкодження товару і повинен задовольнити вимоги споживача у разі 

порушення його прав.  

Споживач має право на повернення та обмін товару протягом 14 днів 

після придбання не враховуючи дати купівлі [3]. Для цього необхідно 

відправити продавцю заяву-претензію і документ, що підтверджує придбання 

(чек, накладна або квитанція). 

Висновок. На основі вищевказаного, можна стверджувати, що за своєю 

природою он-лайн шопінг нічим не відрізняється від договору купівлі-

продажу в звичайному супермаркеті чи іншому магазині. Права споживача 

передбачені законодавством України, а держава забезпечує захист цих прав, 

надає можливості для вільного вибору продукції, та створює умови, необхідні 

для реалізації споживачами своїх прав. У випадках порушення прав 

споживача, останній може звернутися за захистом до правоохоронних органів 

або до суду.  

Список використаних джерел 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН, ЩО 

ВИНИКАЮТЬ ПРИ КОРИСТУВАННІ 

ПЛАТФОРМОЮ BLA BLA CAR 

Дмитро Аннюк,  

студент 4 курсу, 

спеціальність «Право». 

Науковий керівник – Савчин Н.В., 

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність теми. З 2014 року в Україні набуває популярності такий 

різновид договору перевезення, як райдшеринг. Особливістю даних послуг є 

особливий порядок встановлення зв’язку між пасажирами і водіями. Такий 

зв’язок є різновидом інформаційних послуг, адже він полягає у наданні 

інформації про всі аспекти перевезення. В чистому вигляді такі послуги 

надаються компанією BlaBlaCar. Важливими є, зокрема, розмежування 

правовідносин між компанією і користувачами від правовідносин, що 

випливають з здійснення перевезення, визначення, окреслення предмету 

послуг, що надаються цією компанією і встановлення, що є нормативною 

базою, яка забезпечує регулювання надання послуг компанією BlaBlaCar і 

встановлення всіх аспектів відповідальності сторін даних правовідносин. 

Виклад основного матеріалу.  

BlaBlaCar – це міжнародна компанія основою діяльності якої є надання 

інформаційних послуг учасникам через створену цією компанією платформу. 

Предметом інформаційних послуг виступає інформація. Відповідно до 

Закону України «Про інформацію» під інформацією слід розуміти будь-які 

відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або 

відображені в електронному вигляді [1].В результаті надання інформаційних 

послуг створюється інформаційний продукт (цифрові дані, призначені для 

задоволення інформаційних потреб користувача). 
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Проте організація забезпечує надання не тільки інформаційних послуг у 

чистому вигляді. Вона органічно поєднує у собі інформаційні послуги разом з 

посередницькими послугами. В частині 12 Угоди користування, прийнятою 

компанією BlaBlaCar вона проголошує себе посередником в правовідносинах. 

Правовідносини оформлюються електронним договором. Він 

укладається в момент реєстрації користувача на платформі. Компанія 

BlaBlaCar не є стороною будь-яких угод, домовленостей і договірних 

відносин, які можуть виникати між учасниками платформи або організаціями-

перевізниками. В умовах користування BlaBlaCar визначила себе як 

посередник. Компанія не несе відповідальності, зокрема, за: помилкову 

інформацію, надану водієм в його оголошенні чи будь-якими іншими 

способами щодо поїздки та її умов; скасування чи зміну поїздки учасником; 

несплату внеску на покриття витрат пасажиром в контексті поїздки без 

бронювання; поведінку його учасників під час, перед та після поїздки; 

відповідність інформації, наданої організаціями-перевізниками інтересам 

користувачів, включаючи інформацію про наявність та вартість автобусної 

поїздки, а також інформації про пропоновану послугу з перевезення; зміст і 

діяльність, яка здійснюється на сайті організацій-перевізників. 

Висновок. Основою діяльності компанії BlaBlaCar є надання 

інформаційних та посередницьких послуг, спрямованих на надання допомоги 

користувачам у укладенні договору перевезення. Компанія врегульовує також 

деякі аспекти договору перевезення, що виключає її повне абстрагування від 

відносин з приводу перевезення. Відповідальність всіх користувачів 

платформи, а також самої організації передбачена умовами користування. 
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ПРИЗНАЧЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Діана Тимішак, 

студентка 3 курсу,  

спеціальність «Право». 

Науковий керівник – Малиновська І.В.,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. Сучасні аспекти адміністративного права – 

навчальна дисципліна, пов’язана із вивченням актуальних проблем, розвитку 

адміністративного права України як галузі публічного права, процедур 

надання адміністративних послуг, сучасних аспектів проходження публічної 

служби, сучасного захисту прав і свобод громадян. 

Мета. Висвітлити проблеми призначення адміністративного права. 

Виклад основного матеріалу. Адміністративне право – це галузь права, 

норми якого регулюють суспільні відносини, що виникають в процесі 

організації і реалізації виконавчої влади [1, с. 63]. 

Адміністративне право регулює діяльності структур виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, державних і недержавних підприємств, установ, 

організацій. Є обов'язковим інструментом, здійснення державної виконавчої 

влади у формі державного управління. Адміністративне право — це 

управлінське право, яке відрізняється від інших галузей права специфікою 

предмета регулювання, юридичною своєрідністю (особливим методом 

регулювання) та структурними особливостями, тобто системою розташування 

нормативного матеріалу. Але адміністративне право регулює не всі суспільні 

відносини у сфері державного управління, а тільки ті, що є предметом 

регулювання адміністративного права. Тобто такими, де від імені держави 

виступає компетентний суб'єкт виконавчої влади (орган, посадова особа), саме 

з метою виконання нормативних приписів держави [2, с.133]. 
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Основними завданнями адміністративного права є: 1) забезпечення 

публічних суб’єктивних прав, свобод та законних інтересів приватних 

фізичних і юридичних осіб; 2) забезпечення нормального функціонування 

публічних інститутів; 3) поетапне приведення стандартів публічного 

управління в Україні до вимог правової системи Європейського Союзу. 

Ключовим призначенням адміністративного права є чітка регламентація 

процесів регулятивно-контролюючого впливу державно-владних інституцій 

на суспільні відносини в різних сферах функціонування суспільства, в межах, 

необхідних для забезпечення нормального функціонування суспільних 

відносин в цих сферах. Тобто, функціональним призначенням цієї галузі права 

має стати регламентація чітких меж можливої та необхідної поведінки 

суб’єктів владних повноважень в процесі здійснення ними своїх повноважень, 

а також гарантування реалізації передбаченого порядку функціонування 

державно-владних інституцій та інститутів громадянського суспільства, та їх 

взаємозв’язок. Важливим є розробка і запровадження такого механізму, за 

якого органи державної влади найоптимальніше здійснювали б регулятивно-

контрольні повноваження, забезпечуючи встановлений порядок організації 

суспільства загалом, і суспільних відносин в різних сферах зокрема в той же 

час не перешкоджаючи розвитку незаборонених законом суспільних відносин.  

Висновок. Призначенням адміністративного права є побудова 

оптимальної моделі державно-владного механізму, впорядкування 

суспільних відносин у сфері взаємодії владних та невладних суб’єктів, 

забезпечення дотримання встановленого правопорядку та забезпечення 

реалізації інтересів суспільства загалом та окремих громадян зокрема. З 

цього випливають і перспективи розвитку, ключовою суттю якого має стати 

модернізація та вдосконалення механізмів та систем у даній сфері. 
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ПРАВО НА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ: 

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ НА 

ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ 

Катерина Вознюк, 

студентка 3 курсу,  

спеціальність «Право». 

Науковий керівник – Малиновська І.В.,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. У період політичної, економічної та 

соціальної турбулентності, коли саме суд і доступ до його захисту має 

виступати своєрідним якорем, який втримує українську державу на шляху 

розвитку до європейських стандартів правової соціальної держави, особливої 

актуальності набуває дослідження проблематики доступу до правосуддя. 

Мета. Виокремлення та аналіз наявних поглядів щодо визначення 

принципу доступу до правосуддя 

Виклад основного матеріалу. Доступність правосуддя слід розглядати 

в тісному зв’язку з таким філософсько-правовим поняттям, як справедливість. 

Доступність і справедливість – це стандарти, що втілюють напрацьований 

людством ідеальний образ судової влади. Прагнення до цього ідеалу має стати 

концептуальною основою організації та діяльності, а також подальшого 

реформування судової влади. Доступність правосуддя необхідно віднести до 

інституційних принципів, які стосуються організації та діяльності судової 

влади в цілому. Вони відіграють роль системоутворюючих чинників, що 

виражають сутність і призначення останньої, служать фундаментом, на якому 

ґрунтується устрій судової системи і процес вирішення юридично значущих 

справ, що належать до юрисдикції суду [1, с. 33]. 

Доступ до правосуддя включає кілька аспектів, до яких слід віднести 

організаційний, процесуальний та моральний (етичний) [2, с. 180]. 
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У вітчизняній літературі можна простежити відсутність серед науковців 

єдності у використанні та розмежуванні термінології: доступ до правосуддя, 

доступ до суду, доступність правосуддя, доступність суду та ін. Одні вчені 

використовують їх як синоніми, інші – розмежовують, а треті на означення 

доступу до правосуддя вживають як синоніми також інші терміни: право на 

судовий захист, право на справедливий суд, право вільного доступу до 

правосуддя та ін. [3, с. 264] 

Насамперед така ситуація пов’язана з непослідовністю законодавця 

щодо застосування термінології.  

Доступність правосуддя Законом визначено елементом права на 

справедливий судовий розгляд та принципу верховенства права, що відповідає 

міжнародним актам з прав людини та підтверджує позицію науковців щодо 

співвідношення названих понять як цілого та частини [3, с. 265]. 

Поширеною є точка зору щодо інституту доступу до правосуддя як 

складової чотирьох елементів, необхідних для надання універсального 

доступу до правосуддя: 1) усі і кожен індивід у суспільстві (громадянин чи ні) 

повинні знати свої юридичні права і розуміти, що вони мають абсолютне право 

використовувати судову владу для захисту своїх прав; 2) індивід повинен 

вірити, що участь у юридичному процесі забезпечить захист прав і заходи 

проти несправедливості.;3) суди й судові процеси мусять бути, говорячи 

комп’ютерною мовою, «доброзичливі до споживачів»; 4) національна правова 

система надає кожній стороні – незалежно від рівня доходів, етнічної 

приналежності чи статі – справедливі слухання перед незалежним і 

нейтральним суддею, який забезпечує правову процедуру у відкритому і 

гласному судовому процесі, і що кожна людина, яка потребує послуг адвоката, 

отримує компетентні юридичні послуги [4].  

Подолати проблеми та поліпшити можливості громадян щодо права на 

доступ до суду можна шляхом внесення змін до процесуальних кодексів, 

розроблених на підставі практики Європейського суду з прав людини й 

позитивного досвіду інших держав, враховуючи особливості правової та 
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економічної систем України. Основними шляхами вирішення проблем у 

реалізації права на звернення до суду за захистом цивільних прав та інтересів 

визначають такі: 1) спрощення механізму звернення до суду шляхом 

посилення дієвості й доступності цивільного судочинства; 2) удосконалення 

механізму отримання правової допомоги під час підготовки заяви (позову) та 

інших документів; 3) посилення відповідальності суддів за необґрунтовану 

відмову у прийнятті позову й інших документів щодо захисту цивільних прав 

та інтересів; 4) забезпечення громадського контролю за дотриманням права на 

звернення до суду з боку посадових осіб відповідної установи [5, c.22] 

З метою удосконалення механізму реалізації конституційного права 

людини на доступ до суду, необхідно, зокрема: спростити процедури справ, 

які не викликають особливої складності та збільшити категорії цивільних 

справ за спрощеною процедурою; зменшити умови, які перешкоджають 

ініціювати судовий розгляд, а саме спростити зміст позовної заяви та 

виключити вимогу зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину; 

передбачити сплату судового збору лише на стадії ініціювання судового 

розгляду та відсутність оплати судових витрат при реалізації сторонами 

процесуальних прав, насамперед при забезпечені доказів, подачі скарги на 

виконавця у разі не виконання судового рішення; не зволікати з вирішенням 

кадрового питання з призначення суддів; збільшити фінансування судової 

діяльності; передбачити судовий контроль за якістю надання правових послуг 

захисником в кримінальному провадженні; збільшити контроль держави за 

виконанням судового рішення; суддям не підходити надмірно формалізовано 

до вимог, встановлених законом [6, c.22]. 

Висновки. Доступність правосуддя слід розглядати в тісному зв’язку з 

таким філософсько-правовим поняттям, як справедливість. Надмірна 

теоретизація досліджуваної проблеми заважає утримувати постійною 

реальною домінантою при вирішень всіх питань доступу до правосуддя саме 

людину і її потребу у доступі до правосуддя. Головним способом подолання 

всіх проблем є сфері доступу до правосуддя є допуск як до самої системи 
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правосуддя, так і до механізмів формування засад її функціонування, 

виключно соціально орієнтованих фахівців. Така соціальна орієнтованість 

повинна перевірятись на рівні на нижчому, ніж перевірка відповідності 

кваліфікаційним та іншим вимогам осіб, які претендують на зайняття 

відповідних посад. На наше глибоке переконання, запропонований нами 

спосіб вирішення проблем доступу до правосуддя є концептуальним та 

визначальним, адже, якщо створювати та реалізовувати правила доступу до 

правосуддя будуть виключно люди, які пріоритетно усвідомлюють те, у 

правосудді все має бути орієнтовано на людину і задоволення її потреби у 

судовому захисті, то вирішення всіх інших проблем буде перебувати лише у 

площині  пошуку для цього технічних можливостей. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-

ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ 

ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Вадим Дмитровський, 

студент 3 курсу,  

спеціальність «Право». 

Науковий керівник – Наконечнаа І. М.,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. Проблема протидії корупції в нашому 

суспільстві є однією з найактуальніших для України. Адже корупція обмежує 

конституційні права та свободи людини і громадянина, перешкоджає 

нормальному функціонуванню державного апарату, сприяє розвитку 

організованої злочинності, підриває довіру до влади, негативно впливає на 

міжнародний авторитет країни загалом. В Україні корумповані відносини все 

більше витісняють правові, етичні відносини між юридичними і фізичними 

особами і повільно перетворюються у звичайну норму поведінки, що, 

безперечно, загрожує майбутньому країни. Складна соціально-економічна й 

політична ситуація у країні, анексія АРК та антитерористичні операції на 

Сході, зумовлені як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками, звели нанівець 

і без того не зовсім ефективну кримінально-правову політику України, у сфері 

протидії корупції.  

Мета. Проаналізувати нормативно-правових акти щодо визначення 

ефективності кримінально-правової політики України у сфері протидії 

корупції. 

Виклад основного матеріалу. Позитивним явищем антикорупційної 

політики можна вважати запровадження електронного декларування, а також 

створення Державного бюро розслідувань і Національного антикорупційного 

бюро. Реформа кримінального судочинства, судова, податкова та 

адміністративна реформи, вдосконалення механізму доступу громадян до 

публічної інформації, в тому числі даних про осіб, які вчинили корупційні 
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правопорушення, також є позитивним результатом кримінально-правової 

політики України у сфері протидії корупції.  

Корупція являється найкращим засобом боротьби з бюрократією. Через 

складність і заплутаність надання послуг українськими органами влади 

розповсюдженим є хабарництво. Система управління в Україні насправді 

залишилася радянського типу, і не спроможна ефективно працювати в 

ринкових умовах економіки. При цьому варто визнати, що більшість 

законодавчих ініціатив щодо антикорупційної політики націлені на посилення 

відповідальності особи за вчинення корупційного діяння, що тягне за собою 

збільшення корупційних явищ: підвищується рівень відповідальності – 

підвищується рівень ризику притягнення до відповідальності – зростає 

корупція. Але такі заходи впливають на наслідки корупції, а не на їх причини. 

Змінити ситуацію можна методом усунення корупційних можливостей у 

чинних законодавчих актах, які містять багато прогалин, можливостей 

«обійти» ту чи іншу норму, ряд колізійних норм.  

Висновок. Для того, щоб знизити рівень корупції в Україні, варто 

сформувати незалежну судову систему, забезпечити незалежність органів 

антикорупційної сфери, позбавити СБУ повноважень у сфері протидії 

економічним і корупційним правопорушенням, підвищити ефективність 

систем запобігання і протидії корупції введенням нових методів боротьби з 

корупції, запровадити відкритий та підзвітний процес приватизації 

держмайна, позбутись прогалин в законодавстві, підвищити зарплату 

державним службовцям, проводити антикорупційну пропаганду заради 

встановлення нульової толерантності до корупції серед населення. 

Список використаних джерел: 
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№ 1698-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Олександра Козак,  

студентка 2 курсу,  

спеціальність «Право».  

Науковий керівник – Малиновська І.В.,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. З розвитком суспільства спостерігається 

зростання уваги до прав i свобод людини та громадянина в сучасній 

Українській державі та безпосереднього забезпечення цим прав. Обмовлено це 

закріпленням принципу орієнтації на права людини в Україні. 

Мета. Висвітлити проблему правових гарантій забезпечення прав 

людини. 

Виклад основного матеріалу. Забезпечення прав громадян включає в 

себе: а) створення умов, що сприяють реалізації прав; б) охорону прав від 

порушень; в) процес реалізації і захист цих прав від вже здійсненого реального 

їх порушення; г) відновлення порушених прав на всіх стадіях 

правореалізуючого процесу. Цю точку зору підтримує Е.Б. Червякова, яка 

зазначає: «Під забезпеченням основних прав розуміють, з одного боку, 

систему їх гарантій, а з другого – діяльність органів держави з створення умов 

для реалізації прав громадян, їх охорони, захисту і відновлення порушеного 

права» [1, с.377]. Виходячи з різних позицій науковців до визначення поняття 

«забезпечення», можна зробити висновок, що забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина - це певна система умов, які направлені на ефективну 

реалізацію людиною прав і свобод. Варто звернути увагу на саме поняття 

«система». Вважається, що система – це сукупність елементів, які утворюють 

єдине ціле та взаємодіють один з одним та навколишнім середовищем. 

Поняття «система» (грец. systēma – утворення) тлумачиться також як: 



138 
 

- «значна кількість пов’язаних один з одним елементів (предметів, явищ, 

поглядів, принципів тощо), що становлять певне цілісне утворення, єдність»; 

«порядок, зумовлений планомірним, правильним розташуванням частин у 

встановленому зв’язку, суворій послідовності»;  

- «форма, спосіб організації чого-небудь»; «те, що стало звичним, 

регулярним»; 

- «порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням і 

взаємним зв’язком частин чого-небудь. Продуманий план. Заведений, 

прийнятий порядок»;  

- «сукупність принципів, які є основою певного вчення. Сукупність 

методів, прийомів здійснення чого-небудь». 

Поняття «система» охоплює різні сторони того чи іншого складного 

цілісного об’єкта: його побудова, склад, спосіб існування. Системний об’єкт 

характеризується властивостями цілісності, складності й організованості. 

Ресурсне забезпечення прав і свобод людини та громадянина проявляється 

через сукупність таких показників, як матеріально-технічне, фінансово-

економічне, кадрове, наукове та інформаційне забезпечення. Тобто, цей 

елемент системи включає у себе ті засоби, за допомогою яких можна 

досягнути головного результату – забезпечення прав і свобод. 

Висновок. Соціальні права і свободи є окремим видом прав та свобод 

людини і громадянина. Їх реалізація залежить від багатьох умов, насамперед, 

нормативного закріплення, створення реальних механізмів їх реалізації, 

економічних можливостей держави та інших. Для того, щоб забезпечити в 

повному обсязі реалізацію конституційних соціальних прав і свобод, необхідні 

нормативні акти, які б відповідали реальному стану суспільних відносин та 

економічним можливостям держави, повинні бути створені дієві механізми 

реалізації зазначених прав і свобод та відповідне бюджетне фінансування.  

Список використаних джерел 
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ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ  

ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ  

СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

Юрій Василик, 

студент 2 курсу, 

спеціальність «Право». 

Науковий керівник – Малиновська І. В.,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. У ст. 1 Конституції Україна проголошена 

правовою державою. Однією з найважливіших основ цієї держави є 

верховенство права, закріплене у ст. 8 Конституції України. Реалізація цього 

конституційного положення зумовлює необхідність дослідження 

особливостей реалізації правоохоронних функцій держави. На сучасному 

етапі в нашій країні й у світі відбулися значні військово-політичні й соціально-

економічні зміни, які істотно вплинули на стан національної безпеки України 

й вимагають розробки та реалізації принципово нових підходів до реалізації 

правоохоронної функції держави в умовах суспільних реформ в Україні. 

Мета. Дослідити сутність та форми реалізації правової функції держави. 

Виклад основного матеріалу. Функції держави - це основні напрямки 

діяльності держави, в яких проявляється її соціальне призначення. У функціях 

держави полягає її суть та реальна роль, яку вона відіграє у вирішенні 

основних питань суспільного життя. 

Внутрішні функції - це основні напрямки діяльності держави в 

управлінні внутрішнім життям суспільства. Зовнішні функції держави - це 

основні напрямки її діяльності на міжнародній арені. 

Політична функція спрямована на становлення і функціонування 

демократичної політичної системи та її основних інститутів (державних 

органів, політичних партій, місцевого самоврядування). Функція охорони 

правопорядку - це діяльність держави, спрямована на забезпечення повного і 
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точного здійснення її законодавчих приписів усіма учасниками суспільних 

відносин. Правоохоронну функцію сучасної української держави можна 

упевнено віднести до основних функцій.  

Виокремлюючи правоохоронну функцію як першорядну для сучасної 

української держави, не можна, звичайно, визнавати її автономність серед 

інших функцій держави. Наприклад, забезпечення реалізації соціальних прав 

громадян є одним з елементів змісту правоохоронної функції. Соціальні права 

відображають рівень матеріального розвитку держави і суспільства і їх 

реальну здатність забезпечити гідний рівень життя і соціальну захищеність 

громадян [2]. 

Висновок. Правоохоронна функція має системний характер і 

реалізується в різних і органічно пов’язаних між собою формах . Від міри 

системності реалізації правоохоронної функції залежить ефективність 

діяльності держави у сфері правопорядку. Подолання обмеженості здійснення 

правоохоронної функції виключно правовими формами й активне 

застосування форм не правового характеру, дозволяє охопити 

правоохоронною діяльністю гранично широке коло суспільних відносин і 

процесів, сприяє залученню до правоохоронної діяльності недержавних 

організацій і громадян. 
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ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ  

В ТЕОРІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Василь Кріцак,  

студент 2 курсу , 

спеціальність «Право». 

Науковий керівник – Малиновська І.В.,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. Конституція України у ст. 3 проголошує 

людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку 

найвищими соціальними цінностями. Це зумовлює необхідність детальної 

правової охорони, яка полягає в нормативному закріпленні гарантій 

невід’ємності цих цінностей. Проте, незважаючи на конституційну охорону, в 

повсякденному житті маємо факти частого порушення основних прав людини, 

які закріплюють за людьми вищенаведені цінності, що зумовлено і 

неправильним трактуванням самих прав, і недостатністю правового 

регулювання певних відносин, які і з цих прав випливають. У зв’язку з 

останніми подіями в нашій державі ми мали змогу спостерігати відкрите 

нівелювання основних цінностей. Події на Майдані проілюстрували 

нехтування недоторканності людського життя, зневагу до особистої свободи, 

яку проявляли органи влади, перевищуючи свої повноваження. Мало місце 

ігнорування міжнародних стандартів у сфері прав людини, основних 

конституційних принципів. Натомість події на Майдані показали готовність 

суспільства захищати свої особисті права, які базуються на гідності та 

випливають з неї.  

Мета. Висвітлення проблем недотримання прав і свобод людини у 

державі і суспільстві. 

Виклад основного матеріалу. Співвідношення понять «право» і 

«свобода»  характеризуються передусім тим, що значною мірою це синоніми. 

Але не завжди  між цими поняттями проводяться «паралелі». Aналіз 
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конституційного законодавства засвідчує, що термін «свобода» покликаний 

підкреслити більш широкі можливості індивідуального вибору, не 

демонструючи його конкретного результату. Частина 2 ст. 21 Конституції 

України проголошує:«Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права 

і свободи людини є невідчуджуваними та непорушними». Це означає, що 

кожна людина при народженні набуває найважливіших елементів загально-

людських цінностей, які становлять внутрішню структуру особистості,-

«природних» прав і свобод, властивих соціальній природі людини, які 

необхідні для людського існування і які можуть бути втраченими тільки після 

її смерті. 

 У літературі і міжнародних-правових актах існують різні підходи до 

класифікації основних прав і свобод людини і громадянина. У залежності від 

виду суб'єктів пропонується розрізняти права людини, права нації, права 

людства. Права людини розрізняють за часом виникнення ("покоління прав 

людини") - права людини і громадянина першого покоління, права другого 

покоління і третього покоління [2,с.74].У результаті наукової систематизації 

прав людини в історичному огляді з'явилася теорія трьох поколінь прав 

людини. Нині відбувається становлення четвертого покоління прав людини 

[3,с.28]. 

Висновок. Отже держава має визнавати людину найвищою соціальною 

цінністю, легалізувати, легітимізувати, охороняти, захищати її права і 

свободи, гарантувати їх реальне здійснення. Вона повинна створювати для неї 

всі необхідні умови для гідної праці, надавати соціальну допомогу тим, хто 

перебуває у складних життєвих обставинах. 
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ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ  

ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

Тарас Паньків, 

студент 2 курсу,  

спеціальність «Право». 

Науковий керівник – Малиновська І.В.,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність теми. Проблема легітимності влади складає одне з 

найбільш актуальних та важливих завдань сучасної політичної теорії. 

Говорячи про стабільність політичних систем, сталість політичного розвитку, 

гармонізацію відносин між державою і суспільством, ми обов’язково 

включаємо їх до переліку критеріїв поняття легітимності влади, оскільки лише 

вона здатна виступити надійним фундаментом, на якому ефективно 

розвиватимуться владні відносини, як на мікрополітичному, так і на 

макрополітичному рівні.  

Мета. Вивчення змісту поняття легітимності влади на основі 

критичного аналізу існуючих в сучасній політичній теорії підходів та 

розкриття зв’язку легітимності публічної влади з політичною стабільністю 

суспільства. 

Виклад основного матеріалу Легітимність – це визнання влади 

народом, навіть якщо воно й не супроводжується особливим схваленням дій 

конкретного уряду. Йдеться про визнання політичного режиму загалом, а не 

окремих владних структур чи окремих політиків; про міру його легітимності 

на певному часовому відрізку, а не про щось абсолютне і раз назавжди дане. 

Критичне ставлення громадян до влади є нормою демократичних суспільств. 

І лише в тому випадку, коли стійка більшість населення не бачить способів 

удосконалення чинної системи влади, можна говорити про те, що політичний 

режим є нелегітимним [2, с. 670]. Відомо, що від рівня легітимності влади 

значною мірою залежить ефективність політичного управління. Державні 
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структури не можуть діяти ефективно (особливо, якщо йдеться про 

демократичний розвиток) без достатнього рівня визнання і підтримки. Однак 

роль легітимності цим не обмежується. Не менш суттєвим для молодої 

держави є те, що легітимність визначає перспективи загальносуспільної 

інтеграції, яка в одному із своїх вимірів виступає як становлення політичної 

нації на засадах громадянства. Легітимність широке та складне явище, яке 

виражає зв’язок інтересів з внутрішньою оцінкою людей, яка залежить від їх 

стверджень, світосприйняття та повсякденного життя. Легітимність може бути 

частковою та навіть неузгодженою, оскільки в суспільстві існують різні 

прошарки населення з різними інтересами. Політична влада як один з 

найважливіших виявів, характеризується реальною здатністю даного класу, 

групи, індивіда проводити свою волю, що виражена в політиці. На відміну від 

політичної влади, державна влада не обов’язково використовує примус для 

досягнення своїх цілей. 

Висновок. Отже, легітимність є однією з передумов формування 

громадянської нації. Легітимність створює підґрунтя для об’єднання громадян 

навколо політичних цілей і цінностей, сприяє формуванню політичної 

спільноти у межах суспільства. Якщо з суб’єктивних чи об’єктивних причин 

влада (а отже й молода незалежна держава) має низький рівень легітимності, 

то марно сподіватися на подолання фрагментарності, етнічної, культурної та 

регіональної подільності суспільства й на формування у його межах 

політичної нації. А національна консолідація на громадянській основі значно 

зміцнила б підстави легітимності.  
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СЕКЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ»  

Проблема: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ І СВІТІ  

 

КЕРІВНИК – голова циклової комісії дисциплін професійної та 

практичної підготовки (спеціальність «Туризм»), спеціаліст вищої категорії 

Е.М. ВОЛЬВИН.  

СЕКРЕТАР – спеціаліст першої категорії Н. М. МАКСИМ’ЮК. 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

ВІДНОСИН У СФЕРІ ТУРИЗМУ 

Анна Данилюк, 

студентка 3 курсу,  

спеціальність «Туризм». 

Науковий керівник – Вольвин Е. М.,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність теми. Сучасний туризм тісно пов’язаний з розвитком і 

охоплює все більше нових напрямів. Ця динаміка перетворила туризм на 

ключовий стимул соціально-економічного прогресу. Туристичний бізнес став 

одним із основних гравців на ринку міжнародної торгівлі і в той же час є одним 

з основних джерел доходу для багатьох країн. Даному дослідженню науковців 

присвячені роботи О. Валуйського, В. Зайцевої, К. Кучеренко, К. Лєбєдєва, 

Я. Мариняка, М. Рожко, І. Селезньової, Г. Скляра, та ін.  

Мета: характеристика тенденцій глобалізації , виявлення відмінних рис 

та особливих факторів впливу на сферу туризму. 

Виклад основного матеріалу. Глобалізація – це внутрішньо 

суперечливий, парадоксальний процес.[1, с. 119–120, 129]. Науковці 

розглядають глобалізацію у її вузькому чи широкому сенсі. Так, 

О. Валуйський вважає, що у науковій дискусії необхідно розрізняти широке та 
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вузьке тлумачення «глобалізації». У широкому розумінні – це процес 

універсалізації, становлення єдиних для людства зв’язків та відносин у різних 

галузях суспільного життя, стадія історичного процесу, що зачіпає інтереси 

усіх народів, якісно новий рівень об’єднання сучасного суспільства. У 

вузькому значенні – це конкретні явища, процеси та тенденції в 

глобалізованому світі. Туризм є частиною процесу глобалізації, оскільки 

туристський потік між країнами сприяє перетіканню капіталів, товарів та 

інформації з одних країн в інші, розвитку торгівлі, транспорту, 

комунікаційних систем. Глобалізація впливає на міжнародний туризм 

суперечливо: в одних ситуаціях відкриває сприятливі перспективи, в інших – 

породжує проблеми та небезпеку. Задля стійкого розвитку міжнародний 

туризм має пристосовуватися до змін сучасного світу. [2].   На думку вчених, 

розвитку процесу глобалізації сприяли в основному три фактори: 

1) лібералізація ринку капіталу і дерегулювання фінансових послуг;  

2) подальше відкриття ринків для торгівлі та інвестицій, що 

стимулювало зростання міжнародної конкуренції;  

3) кардинальна роль інформаційних і комунікаційних технологій в 

економіці. У кожному з цих випадків ринкові механізми і конкретна державна 

політика зіграли важливу роль в якості детермінанти цих змін.  

 Характерною рисою процесу глобалізації в туристичній сфері, що 

сприяє розвитку партнерських відносин, є зростання ролі сучасних 

інформаційних і телекомунікаційних технологій, зокрема наявність на ринку 

послуг так званих глобальних онлайн агентств подорожей, де торгівля 

послугами відбувається виключно в онлайн режимі (відсутність офісів, 

представництв, безпосереднього контакту зі співробітниками). Серед 

провідних онлайн агентств подорожей виділяють наступні : 1) Expedia 2) 

Priceline 3) American Express  4) Carlson Wagonlit Travel.  

В ресторанному бізнесі процеси транснаціоналізації відбуваються в 

мережах швидкого харчування. За даними прес-релізів компаній виділено 10 
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найбільших мереж швидкого харчування у світі: лідером є McDonald’s; KFC; 

Starbucks .  

Серед міжнародних перевізників отримала розповсюдження така форма 

глобальних партнерських об’єднань авіакомпаній, як авіаційні альянси. У світі 

сформована глобальна тріада Star Alliance, SkyTeam та Oneworld. 

Основу відносин глобалізації в сфері туризму складають процеси 

транснаціоналізації у готельному бізнесі. Як свідчать дані, найбільша готельна 

мережа в світі Intercontinental Hotels Group, поступилася лідерством Marriot 

International. На даний момент туроператорську діяльність в світі 

контролюють глобальні корпорації та концерни, які мають зазвичай характер 

інтегрованих структур (мережі турагентств, готелі, авіакомпанії, круїзні судна, 

Інтернет-портали та інші активи у сфері туризму), серед провідних на 

світовому ринку можна назвати наступні:TUI Group (Німеччина);Thomas Cook 

Group (Великобританія);  Kuoni Travel (Швейцарія).  

Висновки. Глобалізація відносин в сфері туризму – це багатофакторний, 

багатоаспектний процес обумовлений зростанням мобільності населення 

планети в умовах появи й поширення сучасних засобів транспорту, 

інформаційних та комунікаційних технологій, міжнародних форм здійснення 

господарської діяльності ТНК. 
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ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯРЕМЧЕ: 

АЛЬТЕРНАТИВА ВІДОМОМУ КУРОРТУ 

«БУКОВЕЛЬ» 

Уляна Клим’юк, 

студентка 2 курсу, 

спеціальність «Туризм». 

Науковий керівник – Вольвин Е.М., 

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми.  Курорт Яремче з другої половини ХІХ і до 

початку ХХІ ст. пережив кілька періодів розвитку і депресивного “застою”. З 

часом Яремче втратило свою популярність у туристів. Все пов’язане з тим, що 

за 40 км знаходиться інший відомий курорт “Буковель”. 

Мета. Охарактеризувати туристичний потенціал курорту Яремча, його 

сильні та слабкі сторони. 

Виклад основного матеріалу. Яремче – важливий туристичний центр 

Прикарпаття, розташований в Івано-Франківській області. Один з 

найвідоміших кліматичних курортів та центрів зеленого туризму в Україні. 

Туристична галузь Яремчанщини є стратегічним напрямком розвитку 

регіону, важливим чинником динамічного збільшення надходження до 

бюджету, істотного позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях 

економіки. Виходячи з наявних можливостей для розвитку туризму у регіоні 

розвиваються різноманітні види туризму, серед яких пріоритетними є 

гірськолижний, пішохідний, велосипедний, кінний, водний, оздоровчий, та ін. 

Важливим елементом розвитку економічного потенціалу регіону є малий 

бізнес, особливо в сфері готельно- ресторанного господарства.  

За даними моніторингу мобільності абонентів від компанії «Київстар», 

у 2018 р. в Івано-Франківській області було зафіксовано 2,81 млн. абонентів із 

23 областей України. Частка Яремча становила 250 324 тисячі. Аналіз 

мобільності гостьових потоків до м. Яремче з обласних центрів засвідчив, що 

найчастіше у 2018 р. до міста приїжджали мешканці Харкова (79,63%), Києва 
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(74,08%), Запоріжжя (64,29%), Одеси (63,54%), Львова (60,49%). В той же час 

в січні-лютому 2021 року, ТК  “Буковель” відвідало на третину більше 

туристів ніж минулого року.  

Вагомими перешкодами для ефективного функціонування міста Яремча 

як курорту в туристичній сфері визначено: відсутність єдиної стратегії його 

розвитку, недостатньо кваліфікований рівень екскурсоводів, одноманітність 

туристичних послуг, недостатність атракцій і розваг, які б приваблювали 

туристів, відсутність місць для масового відпочинку, брак закладів швидкого 

харчування. 

На території міста Яремча є безліч туристичних центрів і локацій, куди 

приїжджають  багато туристів, ось деякі з них: Водоспад "Пробій", Скеля 

"Слон", Гуцульський сувенірний ринок, Заповідник з дикими тваринами, 

пішохідні маршрут "На гору Маковиця", Старовинні дерев'яні церкви XVII - 

XVIII ст., Музей етнографії та екології Карпатського краю, Ресторан-музей 

"Гуцульщина", Парк-музей "Карпати в мініатюрі",  Водоспад "Дівочі сльози", 

Скелі Довбуша. 

Висновок: Отже, курорт Яремче – ключова туристична точка 

Українських Карпат, який може стати альтернативою для відпочинку в 

порівнянні з курортом “Буковель”, оскільки має для цього багато 

можливостей. Багата туристична інфраструктура, логістична зручність, цікаві 

пам’ятки архітектури, свіже повітря, різні види відпочинку. 

Список використаної літератури: 
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ІННОВАЦІЇ У РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ 

ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

Олеся Когуч,  

студентка 2 курсу,  

спеціальність «Туризм». 

Науковий керівник – Вольвин Е.М., 

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. Останнім часом туризм став галуззю 

економіки, яка позитивно впливає на економічне, культурне та соціальне 

життя країн. Україна має всі умови для інтенсивного розвитку туризму: 

географічне положення, клімат, багатство туристично-рекреаційних 

потенціалу. Але, незважаючи на це, існують певні проблеми: незадовільний 

рівень розвитку інфраструктури, низька конкурентоспроможність послуг, 

відсутність кваліфікованих кадрів, обмеження державного фінансування. 

Мета. Проаналізувати стан розвитку інновацій у туризмі України. 

Виклад основного матеріалу. Інновації в туризмі – це безперервний і 

обов'язковий процес, який полягає в розробці нових напрямків, створення 

нових турів та екскурсій, пропозиції на ринку нового туристичного продукту. 

[1, с. 116] Поле інноваційної діяльності у туристичній галузі дуже обмежене, 

тому новаторам туризму припадає використовувати існуючі природні умови, 

історичні пам'ятки, культурний потенціал, комбінуючи послуги, які раніше 

ніколи не перетиналися в єдині туристичні пакети та пропонуючи новий 

продукт.  

На впровадження інновацій в туризм впливає економічна ситуація в 

країні, соціальний стан населення, національне законодавство, а також 

міжурядові та міжнародні угоди. Тому причинами впровадження інновацій в 

даній галузі є: небезпека великої втрати частки ринку у в’їзному туризмі; 

загострення конкуренції та зростання пропозицій. [1, с. 136] 

Інновації в туризмі визначено як напрями, в яких присутня певна 

новизна і ведуть до покращення стану справ у галузі. [3, с. 152] 



151 
 

У галузі туризму взаємодіють різні структури, такі як місцеві органи, 

керівництво країни, туристичні компанії, оператори, власники готелів. 

При комплексних діях буде спостерігатися позитивний ефект у розвитку 

галузі. 

Інноваційна діяльність розвивається за трьома основними напрямами: 

1. Організаційні інновації, які пов'язані з розвитком туристичного 

бізнесу в структурі управління, кадрової політики, раціональної фінансової 

діяльності. 

2. Маркетингові інновації, які приваблюють нових клієнтів. 

3. Періодичні інновації, які спрямовані на зміну споживчих якостей 

туристичного продукту, його позиціонування на ринку.[3, с. 154] 

Хочу представити інновації в туризмі, які сприяють розвитку галузі: 

- роботи, чат-боти і автоматизація. Одним з прикладів цих туристичних 

інновацій є Connie — робот-консьєрж, який виконує певні функції – реєстрація 

туристів або подача їжі і напоїв відвідувачам.  

- доповнена та віртуальна реальність. Інновації VR-подорожей 

включають в себе відвідування музейний експонатів, що легко реалізується за 

допомогою смартфонів. 

- голосові помічники. Голосовий помічник допомагає у таких завданнях 

як контроль температури чи освітлення в приміщенні, пошук місцевого 

ресторану і пам’яток. 

- супер-додаток для подорожей. З його допомогою користувачі можуть 

не лише спілкуватись, а ще й оплачувати авіаквитки та розміщення в готелях, 

замовляти  їжу або купувати речі онлайн. 

Висновки. Активізація розвитку туризму в Україні та подолання 

негативних чинників можливе шляхом запровадження інновацій. Україна має 

все необхідне для комплексного інноваційного розвитку туристичної галузі. 

Інновації у сфері туризму можуть лягти в основу конкурентоспроможності не 

тільки туристичної галузі, а й економіки країни в цілому. 
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НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19 В СФЕРІ 

ТУРИЗМУ 

Жанна Розквас, 

студентка 2 курсу,  

спеціальність «Туризм». 

Науковий керівник – Вольвин Е. М., 

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. Всесвітня організація охорони здоров’я 

(ВООЗ) 30 січня 2020 року оголосила спалах COVID-19 глобальною 

надзвичайною ситуацією. Через пандемію коронавірусу світова туристична 

галузь за підсумками 2020 року може не дорахуватися 2,1 трлн дол прибутків. 

Такі дані дослідження опублікувала Світова рада з подорожей та туризму 

(WTTC). 

Мета. Висвітлити  тему наслідків пандемії COVID-19 в сфері туризму в 

Україні та світі. 

Виклад основного матеріалу. Впливаючи на ключові сектори 

економіки, туризм все частіше стає одним з найважливіших показників 

соціально-економічного розвитку, як певних регіонів так країни загалом. Але 

у зв’язку із поширенням коронавірусу туристична індустрія постала перед 

кризою, яка може виявитися найгіршою в історії світової економіки. Туризм 

давав близько десятої частини у рості глобальної економіки. Останніми 

роками дану галузь називали навіть її глобальним драйвером. Адже вона 

розвивалася значно швидше, ніж світова економіка загалом. Після того, як 

економіка оговталася від фінансової кризи 2007-2008, туристичний бізнес 

зростав. [1, с.3]. 

Пандемія COVID-19 нанесла глобальних наслідків в сфері туризму. 

Сфера туризму зазнає збитків глобального масштабу внаслідок запровадження 

заходів щодо подолання пандемії коронавірусу та невизначеності подальшого 

розвитку ситуації. 
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Пізній початок курортно-рекреаційного сезону внаслідок впровадження 

обмежувальних заходів також створив кумулятивний ефект, який негативно 

вплинув як на індустрію відпочинку та подорожей, так і на супутні галузі – 

готельно-ресторанний бізнес, транспорт (пасажирські перевезення), роздрібну 

торгівлю, індустрію розваг та діяльність установ культури.[2, с.5] На додачу 

до поточних та прогнозованих втрат, сфера туризму Українських Карпат 

цьогоріч не постраждала. Особливо в період локдауна підвищився попит на 

відпочинок в Буковелі. Оскільки, Буковель функціонував в локдаун як і до 

карантину, з його діяльністю пов’язують збільшення захворюваності. 

Що стосується наслідків пандемії COVID-19 у сфері туризму, то Україна 

перебуває у відносно кращій ситуації, ніж більшість країн, оскільки тут частка 

внутрішнього та виїзного туризму значно перевищує показники вхідного 

потоку. 

Попереду світ усе ще чекають серйозні проблеми, починаючи з 

невизначеної тривалості періоду пандемії та завершуючи обмеженнями на 

пересування, і все це в контексті глобальної економічної рецесії. Країни в 

усьому світі впроваджують широкий ряд заходів для мінімізації наслідків 

пандемії COVID-19 і стимулювання відновлення туристичного сектора. 

Висновки. Пандемія COVID-19 нанесла згубних і непоправних 

наслідків у сфері туризму як у світі, так і в Україні. Як підсумок хочу навести 

приклади наймасштабніших наслідків пандемії. Потенційні глобальні 

наслідки у 2020 році (порівняно з 2019 роком): 

• зменшення кількості прибуттів міжнародних туристів із 850 мільйонів 

до 1,1 млрд; 

• втрата експортних надходжень від туризму на суму від 910 мільярдів 

до 1,2 трильйона доларів США; 

• ризик втрати від 100 до 120 мільйонів робочих місць у сфері 

туризму.[3, с.10] 
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ОВЕРТУРИЗМ: ЛОКАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА 

ГЛОБАЛЬНІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
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спеціальність «Туризм». 

Науковий керівник – Вольвин Е. М.,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. В сучасному світі міжнародний туризм під 

впливом процесів глобалізації набуває динамічного зростання і стає 

найвпливовішим чинником розвитку країн. Туристичні подорожі є ознакою 

сучасного суспільства і стають частиною життя людей, формуючи безліч 

екологічних, соціально-економічних та культурних проблем. 

Мета. Дослідження сутності та визначення векторів розвитку 

овертуризму, аналіз можливих методів зменшення його негативного впливу в 

сучасному глобалізованому світі.  

Виклад основного матеріалу. Овертуризм – це термін, який відомий в 

світі з 2012 року, а наукове обґрунтування отримав влітку 2017 року. ЮНВТО  

(англ. United Nations World Tourism Organization; UNWTO) визначає 

овертуризм як «вплив туризму на пункт призначення або його частину, яка 

надмірно впливає на якість життя громадян і / або якість вражень відвідувачів 

негативним чином» [3].  

Термін овертуризм – використовується для описання негативних 

наслідків масового туризму, які пов’язані з швидким зростанням популярності 

певних місць у світі. 

Причиною цікавості наукового світу до питання овертуризму стали 

масові локальні протести місцевих жителів відомих туристичних дестинацій – 

Баселони, Венеції, Дубровника. Актуальність цієї теми підтверджується 

обговоренням на тему «Овертуризм: дійсність, фікція або тема для роздумів?», 



155 
 

що стало одним з трьох ключових питань порядку денного Конвенції  з 

туризму в рамках ITB-2018 в Берліні. Таким чином, явище овертуризму стало 

новим міждисциплінарним об’єктом дослідження наукової спільноти [2].  

Як наслідок Всесвітня рада з туризму та подорожей (WTTC) 

опублікувала звіт, де перераховано 50 міст, які найбільш схильні до ризику 

овертуризму в найближчі 10 років, перші позиції займають:  

1. Куала-Лумпур, Малайзія. 2. Стамбул, Туреччина. 3. Маніла, 

Філіппіни. 4.Джакарта, Індонезія. 5. Каїр, Єгипет. 6. Делі, Індія. 7. Бангкок, 

Таїланд. 

В Україні теж існують проблеми, пов’язані з овертуризмом – туристичне 

перевантаження міст, особливо їх центральних та історичних частин; 

руйнування багатьох історичних і архітектурних об’єктів та пам’ятників; 

збільшення обсягу відходів тощо. Попри те, що овертуризм зараз актуальний 

у багатьох містах України, наукові публікації на цю тему в Україні майже 

відсутні [1]. Рішення цих проблем неможливе без об’єднання зусиль усіх 

зацікавлених сторін і, перш за все, детального наукового аналізу фахівцями-

туризмознавцями. 

В свою чергу, вивчення світового досвіду дозволило виявити такі шляхи 

вирішення проблем овертуризму:  

1) стратегічне управління туристичною діяльністю; 

2) ведення статистичного обліку туристичних потоків і їх обмеження на 

рівні дестинації;  

3) створення нових туристичних брендів, розвиток і просування 

маловідомих туристичних локацій, що сприятиме розподілу турпотоків по 

всій країні;  

4) навчання туристів відповідальної поведінки щодо природи і місцевого 

населення, до їх укладу життя, звичаїв і традицій;  

5) періодичне закриття на профілактику найбільш постраждалих від 

овертуризму об’єктів;  
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6) використання цифрових технологій (онлайн-екскурсії, віртуальні 

тури, штучний інтелект і нейромережі для планування подорожей та ін.).  

Висновки. Овертуризм не нестиме загрози, а туризм як напрямок буде 

прибутковим для країни тільки тоді, коли туристичні потоки будуть чітко 

координуватись, а  туристична індустрія врегульовуватиметься на державному 

рівні. 
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Юрій Зеленчук,  
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спеціальність «Готельно-ресторанна справа». 

Науковий керівник – Кречуняк В. В.,  

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. 50 років тому відійшов у вічність Станіслав 

Вінценз, митець та філософ, який відкрив світові Гуцульщину.  

Життя та творчість цього польського письменника тісно пов’язані з 

гуцульським краєм. Він народився і виріс у Карпатах, тому ця земля для нього 

завжди була джерелом натхнення. Гуцульські Карпати  виражені у його 

чотиритомному романі  «На високій полонині», про який кажуть, що це 

«розшифрований генетичний код Гуцулії» [1, с. 12]. Роман був написаний 

польською мовою, але, як  стверджував сам автор, він обдумував текст 

гуцульським діалектом [1, с. 26].  

Творчість Станіслава Вінценза є надбанням української і польської 

культур, має важливе значення як об’єкти міжнародної художньої спадщини; 

також це цікаве явище дослідження для фольклористів і літературознавців. 
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Оскільки Верховинщина є краєм туристичним, творчий спадок 

Станіслава Вінценза та місця пов’язані з його перебуванням на Гуцульщині,  

мають важливе значення для розвитку культурно-пізнавального туризму.  

Мета. Показати ключові етапи життя С. Вінценза, підкреслити 

фольклорні та світоглядні елементи його творчості, які багато років 

популяризують Гуцульщину та  сприяють розвитку туризму в регіоні. 

Виклад основного матеріалу. С. Вінценз народився у селі Слобода-

Рунґурська на Коломийщині 30 листопада 1888 року. Дитинство та юність 

Станіслав провів у дідуся та бабусі в селі Бистрець Верховинського району. 

Початкову освіту здобув у Криворівні, саме там пройнявся гуцульським 

духом. С. Вінценз знав 14 мов, але першою мовою була українська (її 

гуцульський діалект), якої його навчила няня Палахна Сліпенчук-Рибенчук. І 

саме українською мовою, за словами письменника, він думав [4, с. 18]. 

С. Вінценз навчався в гімназіях у Коломиї та Стрию, у Львівському та 

Віденському університетах; вивчав право, біологію, психологію, філософію, 

санскрит. У 1914 р. у Відні захистив дисертацію з філософії. 1930-го 

С. Вінценз почав писати головний твір свого життя — чотиритомну епопею 

про Гуцульщину «На високій полонині». 1936 року власним коштом біля 

батьківської хати у Слободі-Рунґурській встановив один із перших у світі 

пам’ятник Івану Франку, якого знав з дитинства. У 1939 р. енкаведисти 

заарештували Вінценза в Слободі-Рунґурській. Завдяки допомозі українських 

письменників Івана Ле та Петра Панча його звільнили з тюрми, після чого він 

перебрався у свій маєток у Бистриці на присілку Скарби, а звідти 1940 р. 

таємно, разом з дружиною Іреною і дітьми Андрієм та Барбарою, завдяки 

допомозі гуцулів, перейшов через кордон на Чорногірському хребті до 

Угорщини[3, с. 25]. 

Пізніше С. Вінценз проживав у Королівстві Угорщина, у Західній 

Німеччині, а потім у Франції. З 1964 р. і до кінця життя мешкав у Швейцарії. 

Чотири десятки років працював над тетралогією «На високій полонині». 
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Помер 28 січня 1971 р. в Лозанні. У 1991 р. тіла С. Вінценза та його дружини 

перепоховали на Сальваторському цвинтарі у Кракові [3, с. 25]. 

Висновок. Станіслава Вінценза називають гуцульським Гомером. Він 

любив свій край, свою малу батьківщину, і цією любов’ю жив усе своє життя. 

Змінювалися епохи, ідеології, падали держави, але ця любов залишалася. Про 

це яскраво свідчать мистецький доробок, його спогади та спогади його 

сучасників про самого С. Вінценза. Інтелектуальна громадськість України та 

світу це прекрасно розуміє. Тому існує така увага до його творчої спадщини: 

проводяться конференції в різних наукових центрах України, постійно 

проходять  численні виставки.  Зокрема в  2002 році в Прикарпатському 

національному університеті проходила міжнародна конференція «Вінценз і 

Україна». Два роки поспіль у Верховині, в 2018 та 2019 роках  була проведена 

І та ІІ Міжнародна конференція «В колі Вінценза» в рамках Міжнародного 

форумі «Via Carpacia». 

Ці та інші наукові і громадські заходи свідчать про те, що творчість 

С. Вінценза є актуальною і зараз, та має великий потенціал для подальших 

наукових досліджень. А це також може сприяти розвитку культурно-

пізнавального туризму, адже чимало туристів з України, Польщі та інших 

країн світу цікавляться світоглядними ідеями С. Вінценза, і прагнуть відвідати 

край, про який він з такою любов’ю та замилуванням писав.  
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Актуальність проблеми. Хороший керівник завжди повинен вміти 

правильно інвестувати в працівників, тому що він зацікавлений мати в своєму 

підпорядкуванні працівників, які добре обізнані в своїй сфері і хочуть 

розвиватись. 

Мета. Головний потенціал готелю полягає в кадрах. Які б прекрасні ідеї, 

новітні технології, найсприятливіші зовнішні умови не існували, без добре 

підготовленого персоналу високої активності домогтися неможливо. Саме 

люди надають послуги гостям, подають ідеї і дозволяють готелю існувати. Без 

людей не може бути організації, без кваліфікованих кадрів жоден  готель не 

зможе досягти своїх цілей. 

Виклад основного матеріалу. Висококваліфікований персонал є 

найбільш цінним та важливим активом готельного підприємства. Одним з 

найбільш важливих складових процесу управління персоналом є навчання та 

розвиток працівників. На даний час молоді працівники зацікавлені працювати 

в певному готелі тимчасово, і як тільки вони навчаться основ і отримають 

досвід, вони звільняються і йдуть будувати кар’єру в більш престижніший 

заклад розміщення. Роботодавці які приймають їх втрачають гроші та час. В 

іншому випадку роботодавці набирають вже освічених, висококваліфікованих 

працівників. Але створити штат таких працівників є досить важко, оскільки 

наївно думати, що висококваліфікований персонал обере даний готель, а не 

будь-який інший, тому що зараз існує висока конкуренція на ринку готельних 
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послуг. Навчання персоналу не повинно бути направленим лише на навчання. 

Такий метод є неефективним, так як нема конкретно поставленої цілі, 

наприклад, збільшення прибутку готелю, робота над скаргами і т.д. [1, с.250] 

В навчанні треба поєднувати кілька форм інформації, наприклад: тренінги, 

вебінари, методичні матеріали, наставник та інші. Секретом хорошого 

навчання працівника є те, що чим різноманітніша система навчання тим 

більша вірогідність того, що він зацікавиться і буде навчатися швидше і 

якісніше. Готелі не можуть працювати без кваліфікованого персоналу, тому 

що такі готелі не приносять прибутку, навіть якщо вони розміщенні в 

найкрасивіших місцях. Наприклад, в карпатському регіоні, велику частину 

складають малі готелі сезонного функціонування. 

Для того, щоб втримати працівників на підприємстві необхідно створити 

для них комфортні умови праці, щоб вони завжди почувалися потрібними на 

роботі. Необхідно створити не тільки мотивуючу програму, яка складається з 

премій і винагород, але й розвиваючу програму навчання даних спеціалістів. 

Працівник отримує переваги через особистий та професійний розвиток, а 

також можливого підвищення заробітної плати. Підвищення продуктивності 

праці персоналу та його лояльності забезпечує підвищення ефективності 

діяльності організації та досягнення конкурентних переваг у довгостроковому 

періоді. Одним з найбільш поширених та ефективних методів якісної оцінки 

ефективності інвестування у людський капітал є модель визначення 

ефективності навчання працівників підприємства, яка полягає в оцінці та 

співставленні знань, навичок та поведінки працівників до навчання, під час 

навчання, відразу після здійснення процесу навчання та через певний 

проміжок часу, необхідний для засвоєння викладеного матеріалу. Цей процес 

складається з чотирьох послідовних рівнів: реакція, засвоєння,  поведінка та 

результат. [2,с.257] 

Висновки. Отже, інвестувати в персонал є важливо, тому що знання та 

навички персоналу підвищують конкурентоспроможність підприємства  і 

піднімають його престиж і якість надання послуг. Також, щоб не відставати 
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від сучасності від працівників вимагається креативне та нестандартне 

вирішення проблем, щодо готелю. Таким чином, враховуючи ефективність та 

актуальну потребу інвестицій в персонал підприємства я вважаю, що саме 

вони є засобом досягнення конкурентних переваг готельних підприємств та 

організацій на внутрішньому та міжнародному ринках послуг. 
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Актуальність даної роботи обумовлена тим, що в умовах вступу 

України на новий шлях розвитку, стрімко зростає потік активної ділової 

діяльності, що обумовлює зростаючі вимоги до якості обслуговування 

бізнесменів і туристів. У процесі розвитку регіону  владу  цікавить створення 

найбільшої кількості можливостей для притоку до нього фінансових ресурсів, 

що дозволяє регіону повною мірою реалізувати свій потенціал, який приведе 

до зростання рівня життя його населення. При збільшенні надходження коштів 

у процесі реалізації програм інвестиційної діяльності частина з них може бути 

направлена на реінвестування виробництва. Створення можливостей для 

притоку інвестицій в регіон є одним з головних завдань управління процесом 

його розвитку. У сучасних соціально-економічних умовах проблема надання 

туристичних послуг України є однією з основних. Залежно від ефективності 

туристичного обслуговування громадян України залежить рівень 

ефективності функціонування економіки України. 

Мета. Показати важливість інвестицій у сфері туризму, як засіб 

розвитку економіки та привернення подальших інвестицій. 

Виклад основного матеріалу. Для більшості країн світу туризм – це 

одна з найбільш пріоритетних галузей економіки, оскільки дохід від 

туристичної сфери становить майже 50%. Наприклад, у таких країнах, як 

Франція, Іспанія, Італія, Малайзія, Таїланд, США, Кіпр та Єгипет туризм 

розвивається швидкими темпами і відіграє важливу роль у розвитку 
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економіки, оскільки створює нові робочі місця, забезпечує зростання рівня 

життя населення, розвиває виробничу інфраструктуру та збільшує валютні 

надходження у разі здійснення іноземних інвестицій. Залишається актуальним 

одне з найбільш дискусійних питань – фінансове забезпечення 

функціонування галузей економіки країни. Розвиток сучасної світової 

економіки неможливо уявити без інвестиційної діяльності. Україна не є 

винятком. Україна – одна з держав Європи, яка має потенційні можливості для 

розвитку туристичної сфери. Вигідне географічне розташування, унікальні 

історико-культурні та природно-кліматичні ресурси мають велике значення 

для формування туристичної привабливості країни. По-перше, в Україні є 

велика кількість історичних пам'яток архітектури та культури, у тому числі 

античної. По-друге, країна багата на привабливі природні ландшафти. По-

третє, велика кількість об'єктів пізнавального туризму, а саме музеїв, театрів, 

історико-архітектурних заповідників, палацово-паркові комплекси, 

старовинні замки та фортеці. Туристичний бізнес упевнено прагне першості 

порівняно з іншими галузями. Сфера послуг і такі її складники, як готельний 

комплекс, туризм, рекреаційний бізнес, наука та наукове обслуговування, 

здатні зробити значний внесок у збільшення валового внутрішнього продукту 

за відносно малих капітальних витрат та коротких термінів окупності. 

Зокрема, С. Захарчук зазначає, що «туристична галузь – це галузь, яка за 

порівняно невеликих витрат може дати значний прибуток, адже оборотність 

капіталу в цій галузі в чотири рази вища, ніж у середньому в інших галузях 

світового господарства, при цьому витрати на створення одного робочого 

місця в інфраструктурі туризму в 20 разів менші, ніж у промисловості»[3, с. 

8]. 

Саме держава через інструменти контролю, податкової політики 

повинна встановлювати межі і умови розвитку туризму.  

Як основні завдання, вирішення яких дозволить забезпечити сталий 

розвиток, можна виділити: 

- збільшення капіталовкладень до сфери туризму; 
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- забезпечення рівноваги економічних, екологічних і соціальних 

чинників; 

- забезпечення балансу інтересів туристів і місцевого населення; 

- справедливий розподіл доходів від туристичної діяльності. 

Висновки. Туризм є інвестиційно привабливим видом економічної 

діяльності, що може зайняти одне з провідних місць в економіці України. 

Оцінивши світовий досвід у цій галузі, можна сказати, що в Україні достатньо 

можливостей для розвитку туристичної сфери. Розглянувши питання, 

пов’язане з інвестиційним кліматом, який склався в країні, варто говорити про 

необхідність розроблення правильної та ефективної інвестиційної політики на 

рівні держави, яка буде спрямована на поліпшення умов та факторів, що 

впливають на динаміку інвестицій в економіку, зокрема в туристичну 

індустрію. Як на рівні держави, так і на регіональному рівні варто розробити 

збалансовану інвестиційну політику у цій сфері, яка буде спрямована на 

регіональні та національні інтереси щодо її інноваційного розвитку, що 

призведе до підвищення конкурентоспроможності України. 
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 ВІДОМІ ТУРИСТИ ХІХ-ХХ СТ. 

ВЕРХОВИНСЬКОГО РАЙОНУ 

Марина Дуленчук,  

студентка 1 курсу,  

спеціальність «Готельно-ресторанна справа» 

Науковий керівник – Яцків Г. Ю., 

спеціаліст вищої категорії. 

Актуальність проблеми. Досліджувана тема актуальна, тому що 

Верховинський район здавна приваблював туристів красою Карпат; 

унікальністю історії, побуту, звичаїв і традицій корінних мешканців 

Гуцульщини; хорошим кліматом і чистим гірським повітрям; спокоєм і 

зв’язком з природою; місцем для натхнення, творчості, щастя і справжнім 

відпочинком. З середини ХІХ ст. до Жаб’я і навколишніх присілків  починають 

приїхати на відпочинок відомі тогочасні громадські  діячі, письменники, 

педагоги, історики і фольклористи. Приїзд української еліти на Верховинщину 

дає поштовх для розвитку туризму – це дає змогу селянам підзаробити, 

культурно розвиватися і навчитися новому виду праці. 

Мета. Охарактеризувати «Відомих туристів ХІХ-ХХ ст. 

Верховинського району», як важливий чинник початку розвитку туризму на 

Верховинщині. 

Виклад основного матеріалу. « Ось Жаб’є – столиця Гуцульщини…» 

так назвав Верховину Іван Франко один із перших туристів Верховинського 

району. Я вважаю що жити в такому чудовому куточку України – це щастя і 

гордість для його мешканців. Напевно так думав і Яків Головацький – 

український лінгвіст, етнограф, фольклорист, історик, поет, священик УГКЦ, 

педагог, громадський діяч. Співзасновник об'єднання «Руська трійця», 

співавтор збірника «Русалка Дністровая» Він вперше відвідав Криворівню в 

1839 році з метою не тільки відпочинку, а й дослідження Гуцульщини. Пізніше 

він одружився на дочці місцевого священника Марії Бурачинській. Поступово 
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Криворівня , протягом ХІХ–ХХ століть, ставала місцем зустрічей та втілення 

творчих задумів видатних особистостей України. 

Наступними до Криворівні завітала сім’я Володимира Гнатюка – 

українського етнографа, фольклориста, мовознавця, літературознавця, 

мистецтвознавця, перекладача та громадського діяча, члена-кореспондент 

Петербурзької АН, академіка АН України, члена Чеського наукового 

товариства, Празької та Віденської Академії наук. Вперше його сім’я приїхала 

у Криворівню у 1900 р. Криворівню Володимир Гнатюк,  назвав «українськими 

Афінами» та «надчеремоською Рив’єрою». 

Наступного літа за рекомендацією Гнатюків до Криворівні приїхав Іван 

Франко та його сім’я. Видатний український поет, прозаїк, драматург, 

літературний критик, публіцист, перекладач, науковець, громадський і 

політичний діяч. Доктор філософії, дійсний член Наукового товариства імені 

Шевченка, почесний доктор Харківського університету. Родина Франка 

відпочивала у Криворівні  майже щоліта аж до початку Першої світової війни 

(за винятком 1905 і 1908 років). З 1906 року Іван Франко винаймав помешкання 

на лівому березі р. Чорний Черемош у різьбяра Василя Якібʼюка писав: «Ось 

Жаб’є, Гуцульська столиця» .Тарас Франко згадував  Ще гірша морока була з 

грибами, яких батько наношував не раз силу-силенну з лісу в Криворівні , 

усюди тато лазив за грибами, і мама за них сварилася». Зараз у Криворівні є 

музей у якому проживав Іван Франко і в якому його часто навідували його 

друзі. 

Ще одними відомими туристами були Леся Українка українська 

письменниця, перекладачка, фольклористка, культурна діячка, піонерка 

українського феміністичного руху. Співзасновниця літературного гуртка 

«Плеяда». В сучасній українській традиції входить до переліку найвідоміших 

жінок давньої та сучасної України. Та її чоловік Климент Квітка український 

музикознавець-фольклорист. В'язень концтаборів. Перебування Лесі Українки 

в Карпатах було одним із найщасливіших моментів у її житті»,  25лютого 2021 

року, незалежна Україна  урочисто відзначала 150-річчя від дня народження 
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Лесі Українки. Життя і діяльність видатної української письменниці Лесі 

Українки тісно пов’язане з Гуцульщиною. Влітку 1901 року, майже два місяці 

перебувала в Гуцульських Карпатах. Леся Українка 37 днів лікувалася 

у Буркутському водолікувальному купелевому закладі, який знаходився у селі 

Буркут Верховинського району. 

Наступним туристом був Михайло Сергійович Грушевський – 

український історик, громадський та політичний діяч. Голова Центральної 

Ради Української Народної Республіки. У 1902 році в Криворівню вперше 

приїхав Михайло Грушевський. Його полонили яскраві розповіді про 

мальовничі краєвиди Карпат колег по Науковому товариству ім. Шевченка 

Івана Франка та Володимира Гнатюка. Тоді вчений приїхав в Криворівню і 

оселився в домі заможного селянина Пилипа Зеленчука.  

Хоткевич Гнат Мартинович – український письменник, історик, 

бандурист, композитор, мистецтвознавець, етнограф, педагог, театральний і 

громадсько-політичний діяч. Жертва сталінського терору. У 1906–1912 рр. у 

Криворівні у селянина П. Потяка жив Гнат Мартинович Хоткевич – 

український письменник, артист і мистецтвознавець. Помітивши артистичні 

здібності селян, Г. Хоткевич створив 1910 року в сусідньому селі Красноїллі 

Перебуваючи у селі Криворівні, Гнат Хоткевич написав повість 

«Камінна душа», історичну повість «Довбуш», п'єси «Довбуш», «Гуцульський 

рік», «Непросте», «Практикований жовнір». У творах, що ввійшли до збірок 

«Гуцульські оповідання», «Гірські акварелі», письменник відобразив величну 

красу карпатської природи, життя, боротьбу, заповітні мрії гуцулів Народний 

музей Гуцульського театру Гната Хоткевича самодіяльний. 

Михайло Михайлович Коцюбинський – український  письменник, 

громадський діяч, голова «Просвіти» в Чернігові. В українську літературу 

ввійшов як майстер психологічної прози. Вершинами його художнього стилю 

критики вважають «Fata morgana», «Що записано в книгу життя», «Тіні 

забутих предків». На запрошення В. Гнатюка до Криворівні 31 липня 1910 року 
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приїхав М. Коцюбинський Письменник жив у хаті М. Мойсейчука. 

Повернувшись з Карпат, письменник написав повість «Тіні забутих предків». 

Іван Петрович Крип'якевич — український історик, академік, професор 

Львівського університету, директор Інституту суспільних наук АН України. 

Автор  досліджень про українську козацьку державність та Богдана 

Хмельницького, ряду підручників з історії України. Жабʼє обирали для 

відпочинку представники молодшої генерації інтелігенції. Село стало звичним 

місцем проведення вакацій історика, учня Михайла Грушевського, Івана 

Крип’якевича. Вперше він подорожував Карпатами у липні – серпні 1905 року 

за маршрутом Коломия – Жабʼє – Криворівня – Білоберізка – Ясенів Горішній 

– Кути. Поїздка була дуже насиченою новими враженнями і знайомствами.  

Сергій Йосипович Параджанов — український та вірменський 

кінорежисер. Один із представників хвилі «українського поетичного кіно» 

Міжнародне визнання прийшло до Параджанова після екранізації в 1964 

повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Фільм удостоєний призу на 

Всесоюзному кінофестивалі в Києві (1966). Та все ж на Заході (там фільм 

демонструвався під назвою «Вогняні вовки») інтерес до нього був значно 

більшим, ніж на батьківщині. Робота над фільмом тривала від 30 травня 1963 

р. до 15 жовтня 1964 р. 
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