
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
НАУКИ Й ОСВІТИ В УМОВАХ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

І Всеукраїнська мультидисциплінарна 
науково-практична Інтернет-конференція 

5 квітня 2021, Україна, Суми

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ



 

 

 

 

 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ                  
НАУКИ Й ОСВІТИ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 
 

І Всеукраїнська мультидисциплінарна  
науково-практична Інтернет-конференція  

5 квітня 2021, Україна, Суми 

 

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Київ 
Яроченко Я. В. 

2021 



УДК: 37.013+061.1ЄС(063) 
С89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С89          Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах 
євроінтеграції. І Всеукраїнська мультидисциплінарна науково-
практична Інтернет-конференція, 5 квітня 2021, Україна, Суми : 
Збірник матеріалів — Київ : Яроче́нко Я. В., 2021. — 131 с. : рис. 
Електронне видання.  

 
ISBN 978-617-7826-19-3 
 

Збірник матеріалів відображає наукові дослідження авторів у 
сфері: педагогіки та освітніх технологій, технічних та фізико-
математичних наук, економіки та організації інноваційної 
діяльності, юриспруденції, психології, філології, лінгвістики, 
перекладу, історії та археології.  

 
         УДК: 37.013+061.1ЄС(063)    

 
 
 

 
ISBN 978-617-7826-19-3                                          © Колектив авторів, 2021 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Веб-портал 
 

 
 

 
 
 

www.webconference.org.ua 
  



ЗМІСТ 

ВСТУП ......................................................................................................................... 6 

Бабич О. С., Годяєв С. Г. 

Створення автономних засобів пожежогасіння та знезараження для виконання 

робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та мінімізації завданої ними шкоди .... 7 

Бережна А. П. 

Жаргонізми в мові американських поліцейських .................................................. 14 

Бєляєв О. В. 

Влияние лакокрасочного покрытия на применяемость метода инфракрасной 

эхо-импульсной дефектоскопии .............................................................................. 17 

Бойчук Ю. А., науковий керівник Давидюк Г.М. 

Як вберегтись від стресу? ......................................................................................... 22 

Будженко А. Ю. 

Управління дистрибуцією послуг в режимі карантину ......................................... 25 

Єрохін С. О. 

Психологічні аспекти розвитку комунікативних навичків сучасної молоді у 

процесі віртуального спілкування ........................................................................... 28 

Іващук Т. П., Єрко Г. Г. 

Механізм адміністративного судочинства в Україні: проблеми, інструменти 

покращення ................................................................................................................ 33 

Калапуша А.Б., науковий керівник Давидюк Г.М. 

Харчування школярів за системою Клопотенка .................................................... 39 

Кармазь А. С.  

Психологічні чинники міжособистісної дезадаптації молодого подружжя ....... 42 

Кізлик Ю. В. 

Психолого-педагогічні концентри розвитку екологічної свідомості 

старшокласників ........................................................................................................ 50 

Климовець А. В. 

Фізкультхвилинка на уроках у початкових класах ................................................ 55 

Кузьміна А. О. 

Формування та ефективне використання коштів сімейного бюджету ................ 57 

Кузьмінська А. В. 

Використання руханок на уроках основи здоров’я ............................................... 63 

Куліш В. Р. 

Теорія біхевіоризму або похвала покращує навчання ........................................... 66 

Куць Ю. А. 

Фізкультхвилинки на уроках у початкових класах ............................................... 70  



Кушнірук Я. В. 

Як запобігти булінгу в школі? .......................................................................... 75 

Матей Ю. Ф. 

Нафтова стратегія президента Азербайджану Гейдара Алієва та політика 

Туреччини у 1993 – 2003 рр ..................................................................................... 79 

Мельничук І. Я. 

Гендерна ідентичність як фактор формування образу «Я» .................................. 85 

Мирошниченко О. П. 

Експериментальне дослідження ефективності методів класифікації жестів на 

основі даних сенсорів мобільних пристроїв ........................................................... 88 

Нестерук В. О. 

Як вберегтись від стресу ........................................................................................... 96 

Пархомей М. В., науковий керівник Давидюк Г.М. 

Харчування українців ............................................................................................... 98 

Пашинський В. В., Єрьомкін Є. А., Бойко І. О. 

Експериментальні дослідження регульованих втулок-ущільнень ..................... 101 

Рижко О. А., науковий керівник Давидюк Г.М. 

Допомога дітям при подоланні стресу .................................................................. 104 

Савчук О.В., науковий керівник Давидюк Г.М. 

Пальчикова гімнастика – творча майстерня вчителя .......................................... 107 

Сахнюк Д. І. 

Вплив шкільного стресу на організм дитини ....................................................... 109 

Синевич І. С. 

Формування квазіпрофесійного досвіду майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі фахової підготовки .............................................................. 111 

Тулашвілі Ю. Й., Лук’янчук Ю. А. 

Інноваційні 3D-технології, як засіб підготовки фахівців інженерних 

спеціальностей  ........................................................................................................ 116 

Цимбалюк Б. О. 

Загартування молодших школярів ........................................................................ 122 

Червак А. Р. 

Правильний сніданок для дітей молодшого шкільного віку  ............................. 124 

Adél GAL 

The Role of the Dictation in Reformed Religiosity  ................................................. 126 

 



6 
 

ВСТУП 

 

5 квітня 2021 року у м. Суми відбулась І Всеукраїнська 

мультидисциплінарна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні 

тенденції розвитку науки й освіти в умовах євроінтеграції». Метою даного 

заходу було виявлення наукового та творчого потенціалу, забезпечення 

інтернет-платформи для вільного обміну думками та результатами наукових 

досліджень, підтримка наукової діяльності. 

Дистанційна форма проведення даного заходу була вибрана не випадково. 

Пандемія COVID-19 суттєво вплинула на всі сфери життя в Україні, виявивши 

низку проблем, у тому числі у науковому секторі. Зірвані довгострокові 

експерименти, відмінені наукові експедиції та дослідження, закриті програми 

обміну для студентів вищих навчальних закладів. Від пандемії потерпають в 

першу чергу міжнародні заходи, так як їх організація потребує складної 

логістики, контактів з іноземними представниками та відкритих кордонів. 

Роботу в лабораторіях по всьому світу довелось призупинити через введення 

карантину та режиму самоізоляції, під який попали і вчені. Тим не менш, 

пандемія стала стимулом для розвитку інтернет-платформ, метою яких є обмін 

результатами спостережень, експериментів, практичних та теоретичних 

досліджень.  

Слід зазначити, що даний захід викликав інтерес серед здобувачів вищої 

освіти, викладачів, а також досвідчених вчених із різних навчальних закладів 

України. Впевнені, що інтернет-платформа webconference.org.ua стане гарним 

майданчиком для налагодження співпраці та обміну досвідом, досягненнями, 

науковими та творчими ідеями, а мультидисциплінарний характер конференції 

дозволить ознайомитись із результатами колег, що працюють у суміжних 

галузях науки. 
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СЕКЦІЯ: Технічні та фізико-математичні науки 

УДК 355.474 

Олександр Сергійович БАБИЧ, 

к. т. н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет 

м. Дніпро, Україна 

Сергій Георгійович ГОДЯЄВ, 

к. т. н., доцент кафедри експлуатації машинно-тракторного парку 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет 

м. Дніпро, Україна 

СТВОРЕННЯ АВТОНОМНИХ ЗАСОБІВ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ТА 

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА МІНІМІЗАЦІЇ ЗАВДАНОЇ НИМИ 

ШКОДИ 

Існуючі автономні засоби знезараження та пожежогасіння, що 

застосовуються для ліквідації надзвичайних ситуацій та мінімізації завданої 

нею шкоди можна поділити на два типи. До першого типу відносяться 

пересувні засоби, що змонтовані на самохідному шасі або можуть 

транспортуватися на причепах. До другого типу — засоби, з якими може 

рухатися оператор або вони спрацьовують автоматично.  

За видом джерела енергії вони поділяються на пристрої, що 

використовують енергію згоряння нафтопродуктів, ручну механічну енергію і 

енергію стиснутих або скраплених газів.  

Проведений аналіз показує, що існуючі технічні засоби дозволяють 

механізувати роботи із рідкими та порошкоподібними активними речовинами 

об'ємом до 1 л і, далі, починаючи з 400 л, а в проміжку зазначених об'ємів така 

можливість відсутня, або вони являються разовими в використанні. 

Перезарядка їх потребує громіздкого компресорного господарства та має 

високу вартість.  
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Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є створення балонних 

аерозольних генераторів (БАГ), в яких в якості джерела енергії застосовуються 

конверсійні тверді газифікуючи сполуки (ТГС), що вже непридатні для 

виконання військових завдань в зв’язку із закінченням їх основного терміну 

зберігання. Найбільш компактним джерелом робочого тіла є тверді газо 

генеруючі сполуки, що використовуються в якості палива в ракетних та 

авіаційних системах [1, с. 53 — 59]. 

Відмінна риса газо генеруючих з’єднань — компактність, висока 

концентрація енергії в одиниці об'єму. Вони мають високу надійність, відносну 

вибухо- і пожеже безпечність при застосуванні, зберіганні й транспортуванні, 

тривалі гарантійні строки службової придатності. Вони постійно готові до дії, 

працездатні у тропічних і арктичних умовах, дозволяють здійснювати в 

широких межах регулювання витрати сконцентрованої в них енергії. 

В наш час в Україні існують значні запаси твердих газифікуючи з'єднань 

на спеціальних складах, які вже не будуть використані за прямим 

призначенням, а зберігання або знищення їх буде не дешево. На об’єктах 

зберігання паливо можна купити за ціною не вище 10 грн. за 1 кг при 

відповідних документах. Схема газогенеруючого пристрою (ГГП) показана на 

рисунку 1. 

Для займання заряду ТГС необхідно його поверхневий шар довести до 

такої температури, при якій тепловиділення за рахунок термічного розкладання 

стає більш ніж тепловтрати, тоді реакція розкладання твердої фази починає 

стійко розвиватися [2, с. 150 — 154]. 
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Умовні познаки: 

1 – камера згоряння ГГП; 

2 – тверда газо генеруюча сполука; 

3 – запалювач. 

 

Рисунок 1 — Схема газогенеруючого пристрою (ГГП) 

 

На рисунку 2 показано споряджений газогенеруючий пристрій балонного 

аерозольного генератора. У корпусі його розміщена шашка твердої 

газогенеруючої сполуки (ТГС) із запалювачем та капсулем «Жевело». Для 

забезпечення надійного запуску газогенеруючого пристрою (ГГП) розроблений 

спеціальний ударно-спусковий механізм, що забезпечує нормований удар бойка 

по капсулю й дозволяє легко й за короткий час здійснювати повторне задіяння. 

Для проведення аерозольної обробки в ємність балона заправляється 

рідка або порошкоподібна активна речовина (АР) і на горловині кріпилося 

споряджений газогенеруючий пристрій. Перезарядження БАГа після 

спрацьовування полягає у заправленні балона активною речовиною, установці 

нового комплекту, що містить ТГС, і взводі пружинного механізму запуску. 
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Рисунок 2 — БАГ 30 в розрізі 

 

На рисунку 3 показано БАГ 30 з спорядженим газогенеруючим пристроєм 

в розрізі. Він заправляється 30 кг рідкої або порошкоподібної активної 

речовини. Маса ТГС складає 0,1 кг. Призначений для застосування 

знезараження значних площ приміщень, обладнання, техніки, тварин, а також в 

якості вогнегасника. Час перезарядки складає не більше 6 хвилин. Час 

приведення в готовність (задіяння) складає 2 с. 

На рисунку 3 показано БАГ 10, що містить 10 кг активної речовини. Маса 

ТГС складає 0,04 кг. Кріпиться на спині оператора, для чого має два ремені. 
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Рисунок 3 — БАГ 30 

 

На рисунку 4 показано БАГ 2. Він вміщає 2 кг активної речовини. Маса 

ТГС складає 0,012 кг. Внизу показано газогенеруючий пристрій. ТГС з 

ініціатором горіння (запалювач) розташовані в одному корпусі. Цей пристрій 

має назву твердопаливний акумулятор тиску (ТАТ). БАГ 2 призначений для 

знезараження рухливих технічних засобів, що працюють в осередку враження, 

як замінник ТДП (танковий дегазаційний прилад).  

Зразки показані на рисунках знаходяться в ДДАЕУ. 

На основі досліджень, проведених в ДГАУ, було встановлено, що ТАТ 

раціонально використовувати: для: 

— пуску стаціонарних дизель-генераторів при аварійному відключенню 

електроенергії; 

— для невідкладної установки тимчасових гідровантових гребель висотою 

до 2 м і більше; 
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Рисунок 4 — БАГ 2 

 

— для невідкладної герметизації та (або) розгерметизації приміщень, 

боксів та примусового відкриття дверей, люків та т. п.; 

— в системах автоматичного пожежогасіння; 

— в системах автоматичного знезараження; 

— для подачі порошку, піни, води та розчинів в осередок аварії. 

Балонні аерозольні генератори успішно застосовувались для дезактивації 

приміщень, обладнання та техніки при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 

в серпні — вересні 1986 р. і показали високу робото спроможність та надійність, 

показано на рисунку 5 [3, с. 474-477]. 

Використання БАГ 30 дало можливість фіксації радіоактивного пилу 

плівко утворюючою речовиною для транспортування зараженого обладнання 

до «могильника». 

Дослідно конструкторські роботи та дослідні зразки виконувалися 

спеціалістами підприємства «МОДУЛЬ» м. Дніпро (головна організація), 

випробування проводилися на хімічному полігоні гарнізонна Шихани (зараз 

РФ). Замовником виступало Управління хімічних військ ШСВ СРСР в 

подальшому РФ.  
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Рисунок 5 — Використання БАГ 30 

 

Незважаючи на наявність в Україні значної кількості (тисячі тон) твердих 

газофікуючих сполук розповсюдження дані системи не набрали. 

В Російській Федерації на основі розробок підприємства «МОДУЛЬ» 

(Україна) були створені і запущені у виробництво зразки модульних 

порошкових систем пожежогасіння, які постачаються в Україну.  

Сьогодні є всі підстави виробляти такі системи на вітчизняних 

підприємствах включаючи газогенеруючі пристрої з твердими газофікуючими 

сполуками. 

Список бібліографічних посилань: 

1. Бабич О.С., Денисова О.О. Балонні аерозольні генератори для 

знезараження. Вісник ХНТУСГ. 2008. Випуск 59. Т.1. С. 474–477. 



І ВСЕУКРАЇНСЬКА МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 
5 квітня 2021, Україна, Суми 

 
 
 

14 
 

2. Бабич А. С., Улексин В. О., Лукашенко М. І. Дослідження процесів, що 

відбуваються в порошкових аерозольних генераторах. Сборник научных трудов 

«Строительство, материаловедение, машиностроение». 2006. Вып. №38 

С. 150–154 

3. Бабич О. С., Годяєв С. Г., Улексін В.О. Шляхи модернізації переносних 

вогнегасників при ліквідації лісових пожеж. Сборник научных трудов 

«Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия безопасность 

жизнедеятельности». 2015. Вып. 83. С. 53. 

 

СЕКЦІЯ: Філологія. Лінгвістика. Переклад 

УДК 811 

Анжеліка Петрівна БЕРЕЖНА, 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

спеціальності 282 Правоохоронна діяльність 

Сумська філія ХНУВС 

м. Суми, Україна 

ЖАРГОНІЗМИ В МОВІ АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

Стрімкі темпи розвитку сучасного суспільства обумовлюють все більш 

активне використання мовних феноменів, які не входять до складу еталонної 

літературної мови [1, с. 4]. Така лексика використовується паралельно 

професійним термінам, а отже, і характерна для вузького кола осіб. Подібні 

слова і словосполучення відносяться до професійного жаргону [2, с. 18]. 

Жаргон – це мова якоїсь соціальної чи професійної групи, що 

відрізняється від загальнонародної, наявністю специфічних слів і виразів 

властивих цій групі [3]. 

Професійний жаргон використовується, головним чином, в неофіційних 

умовах спілкування і тільки в розмовній мові фахівців на професійні теми, тому 

спілкування на професійному жаргоні проходить виключно в рамках однієї 

професійної групи.  
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Співробітники поліції використовують створений лексичний пласт для 

позначення значущих професійних об’єктів, їх характеристик, властивостей 

відносин, які не репрезентовані в термінах. Наочно це продемонстровано в 

наведених прикладах, взятих з кінофільмів: 

back to the barn – повертатися до відділку 

bag / war suit – поліцейська форма 

blew eggs / trip zeros – людина, яка пройшла тест на алкоголь і опинився 

абсолютно тверезим 

break leather – виймати зброю з кобури 

cage – ізолятор 

cop it – спіймати, схопити 

cherry patch / duck pond / cash register – місце, де поліцейський виписує 

багато штрафів, щось на зразок «хлібного містечка» 

cue ball – злочинець, як правило, з голеною головою 

deuce – управляти автомобілем в наркотичному або алкогольному 

сп'янінні, відмотати термін 

drop a dime – здати когось поліції, щоб «прикрити свій зад» 

fair cop – піймання на місці злочину / на гарячому 

frequent flier – той, кого часто затримують, тобто частий гість 

поліцейської дільниці 

John Wayne – використання фізичної сили 

lead poisoning – численні вогнепальні рани 

light up – включити світловий сигнал на автомобілі, щоб зупинити когось 

mutt – підозрюваний 

scratch this – розпишіться тут  

skated – підозрюваний виправданий лише через брак доказів або будь-якої 

помилки 

street justice – перевищення посадових обов'язків, коли до підозрюваного 

або затриманому застосували фізичну силу  
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suspect is on the box – підозрюваний проходить тест на детекторі брехні 

yardbird – підозрюваний, який вистрибує з кущів і тікає від поліцейських  

zebra – сержант, якого недолюблюють [2, с. 19 – 21]. 

Це були найпопулярніші поліцейські словечка, тобто професійний 

жаргон. 

Отже, професійний жаргон змінює вже існуючі слова літературної мови. 

Таким чином маскується інформація від людей, яких не стосується відповідна 

професійна діяльність. Фахівцям, що працюють в тій чи іншій галузі зрозумілі 

такі слівця тільки їм ї їхнім колегам, або людям, зайнятим в подібній сфері. 

Не дивлячись на те, що професійний жаргон є відносно закритою групою, 

її лексичний склад постійно зазнає змін, тобто з’являються нові дефініції, інші 

застарівають і йдуть з обігу, спотворюються, можуть проникати в інші жаргони 

або розмовні варіанти мови. 
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СЕКЦІЯ: Технічні та фізико-математичні науки 

УДК 667.6 

Олександр Васильович БЄЛЯЄВ, 

старший викладач 

Льотної академії  

Національного авіаційного університету 

м. Кропивницький, Україна 

ВЛИЯНИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ НА 

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ МЕТОДА ИНФРАКРАСНОЙ ЭХО-ИМПУЛЬСНОЙ 

ДЕФЕКТОСКОПИИ 

Вступление. Стекловолокно – один из самых распространенных 

армирующих материалов. В процессе его производства возможно получать 

конструкционный материал с физическими свойствами варьирующимися в 

широком диапазоне эксплуатационных показателей. 

Дефекты структуры стеклопластика, такие как: трещины, воздушные 

раковины, свили, отслоения волокон от матрицы, инородные включения и 

другие, появляющиеся как на стадии изготовления, так и в процессе 

эксплуатации, существенно ослабляют его прочность. Для их обнаружения 

нужны более подходящие методы неразрушающего контроля (НК). Одним из 

таких методов, наиболее подходящим для экспресс-анализа, может быть метод 

инфракрасной эхо-импульсной дефектоскопиии [1]. Данный метод совмещает в 

себе преимущества оптических, акустических и тепловых методов. 

Цель роботы. Изучение влияния лакокрасочных покрытий на 

возможность применения метода инфракрасной эхо-импульсной 

дефектоскопии на образцах стеклопластикового материала с заранее введенным 

в его структуру дефектом в виде расслоения материала.  

Материалы и методы. Для выполнения экспресс-анализа, может быть 

использован метод инфракрасной эхо-импульсной дефектоскопии. Данный 

метод совмещает в себе преимущества оптических, акустических и тепловых 
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методов [1]. При разработке данного метода было учтено, что поверхность 

исследуемого композиционного материала (КМ), может быть покрыта 

лакокрасочным покрытием (ЛКП), которое также является оптической средой, 

взаимодействующей с инфракрасным излучением (ИИ). Следовательно, 

необходимо изучить влияние ЛКП на возможность применения и 

достоверность результатов дефектоскопии указанным методом. 

Результаты и обсуждения. Для окраски воздушного судна могут 

применяться два типа краски: акриловая и полиуретановая [2], [4]. 

В настоящее время в авиации используют акриловую краску, в состав 

которой входит пигмент, связующее и растворитель. Основным элементом 

структуры ЛКП, который может оказывать влияние на результаты 

дефектоскопии является пигмент. В авиации в большой мере используют белые 

титано-окисные пигменты, поэтому целесообразно использовать их влияние на 

результаты дефектоскопии указанным методом [2].  

Изучены возможные изменения показаний дефектоскопа в зависимости 

от процентного содержания пигмента в красках и от толщины слоя краски по 

сравнению с неокрашенными образцами [3].  

Для проведения исследований были выбраны следующие исходные 

данные: иисследовались 3 образца стеклопластика толщинами 2,27 мм, 2,45 мм 

и 2,29 мм соответственно, длиной 80 мм с искусственно введенным дефектом 

типа «расслоение» размеры которого не превышают 29 мм. 

Контроль проводился методом «на просвет» со следующими 

параметрами: 

– длина волны излучения 850 нм; 

– частота прохождения импульсов 7,5 кГц; 

– импульсная мощность излучателя 23 Вт; 

– образцы окрашены акриловой краской с пигментом оксида титана с 

содержанием его в красителе в первом образце – 8 %, во втором – 5%, в 

третьем – 11%. 
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Для полноты и достоверности исследования каждый образец 

испытывался по три раза и результаты измерений внесены в таблицу 1.  

 

Таблица1 – Основные данные неокрашенных образцов 

 

Результаты исследования окрашенных образцов с разным содержанием 

титан-окисного пигмента (TiO2) были внесены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Результаты исследования окрашенных образцов  

  

№ 
образца 

Среднее 
значение 

диагности-
ческого 
сигнала 

Среднее 
значение 

диагности-
ческого 

сигнала в 
бездефектной 

зоне 

Среднее 
значение 

диагности-
ческого 

сигнала в 
дефектной 

зоне 

Величина 
разброса 

диагности-
ческого 

сигнала в 
бездефектной 

зоне 

Величина 
разброса 

диагности-
ческого 

сигнала в 
дефектной 

зоне 

Относительное 
изменение 
диагности-

ческого 
сигнала на 

дефектной и 
бездефектной 

зонах, % 

1 213,3 213,8 211,16 9,375 16,1 41,77 

2 211,05 211,2 210,5 5,35 12,94 58,66 

3 212,23 210,4 212,6 8,52 13 34,46 

№ образца 
/ 

содержание 
TiO2,% 

Среднее значение 
диагностического 

сигнала 

Среднее 
значение 

диагности-
ческого 

сигнала в 
бездефект-
ной зоне 

Среднее 
значение 

диагности-
ческого 

сигнала в 
дефектной 

зоне 

Величина 
разброса 

диагности-
ческого 

сигнала в 
бездефект-

нойзоне 

Величина 
разброса 

диагности-
ческого 

сигнала в 
дефектной 

зоне 

Относительное 
изменение 
диагности-

ческого 
сигнала на 

дефектной и 
бездефектной 

зонах, % 
1 / 8% 207,91 209,97 204,00 6,4 12,33 48,09 

2/  5% 210,64 210,79 210,34 7,76 7,76 0,00 

3 / 11% 210,96 209,91 212,94 9,7 7,05 -37,59 
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Таблица 3 – Влияние ЛКП на изменение величины диагностического сигнала 

 

Процент Ті О2 в 

красках 

Среднее значение диагностического сигнала 

Не окрашенные образцы Окрашенные образцы 

8 % 213,3 207,91 

5 % 211,05 210,64 

11 % 212,23 210,96 

 

Таблица 4 – Влияние ЛКП на изменение характера диагностического сигнала 

 

Процент Ті О2 в 
красках 

Относительное изменение диагностического сигнала 
на дефектной и бездефектной зонах, % 

Не окрашенные образцы Не окрашенные образцы 
8 % 41,77 48,09 

5 % 58,66 0,00 

11 % 34,46 -37,59 

 

Выводы:  

– наличие лакокрасочных покрытий на основе акриловых красок с титан-

окисным пигментом в концентрациях 5…11 %, существенно не влияет на 

величину диагностического сигнала (величина изменений не превышает 2 %); 

– наличие лакокрасочных покрытий значительно влияет на характер 

диагностического сигнала в дефектной зоне; 

– при концентрации оксида титана от 8 % и выше вывод о наличии 

повреждения по характеру диагностического сигнала сделать затруднительно;  

– перепад сигнала в краевой зоне дефекта хорошо различим во всем 

диапазоне изменения концентрации TiO2, что дает возможность использовать в 

качестве диагностической информации градиент амплитуды на небольшом 

участке.  
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3. Джеймисон Дж. Э., Мак-Фи Р. Х., Пласс Дж. Н., Грубе Р. Г., Ричардс Р. 

Дж. Физика и техника инфракрасного излучения / под ред. Н.В. Васильченко. 

Москва : Изд-во «Советское радио», 1965. 642 с. 

4. Акрил : веб-сайт. URL: http://www.polymer-pro.ru/acril.html (дата 

звернення 26.03.2021). 

 

Бєляєв О.В., Вплив лакофарбного покриття на застосування методу 

інфрачервоної ехоімпульсної дефектоскопії склопластикового матеріалу. В 

роботі розглянуті питання розвитку теоретичних основ методу інфрачервоної 

ехо-імпульсної дефектоскопії, а саме – встановлення закономірностей 

поширення оптичного випромінювання в матеріалі об'єкта контролю, за умови 

наявності на його поверхні лакофарбового покриття (ЛКП). В результаті 

проведених досліджень визначені: типовий склад лакофарбових покриттів 

застосовуються для фарбування авіаційних конструкцій з композиційних 

матеріалів; межі зміни характеристик ЛКП, а саме процентного співвідношення 

компонентів ЛКП, і товщини шару, що наноситься ЛКП. Експериментальні 

дослідження виявили зміни характеристик оптичного випромінювання при 

взаємодії його з ЛКП і дозволили сформувати рекомендації щодо необхідних 

характеристик випромінювання що подається в об'єкт контролю, уточнити 

методику прийняття рішення про технічний стан об'єкта за результатами 

діагностування за методом інфрачервоної ехо-імпульсної дефектоскопії. 

http://www.ato.ru/content/kak-krasyat-samolety
http://www.polymer-pro.ru/acril.html
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ЯК ВБЕРЕГТИСЬ ВІД СТРЕСУ? 

На орган мислення людини постійно діють різноманітні подразники з 

навколишнього середовища. Виникнення непередбачуваної ситуації призводить 

до порушення рівноваги між організмом і навколишнім світом. Завдяки цьому 

виникає реакція організму на дію подразника, яка проявляється у погіршенні 

душевного стану людини. Ця реакція називається стресом. Під час стресу 

виділяються гормони, реформується ритм серця, частота пульсу, робота органів 

і систем [1]. 

Приводом стресу є щоденні турботи, негаразди на роботі або неочікувана 

незгода з рідними або друзями. До хронічного стресового стану приводять 

важливі життєві ситуації, наприклад сумний діагноз лікаря, війна або ж смерть 

рідної людини. 

Стрес контролює емоції, настрій, почуття, поведінку, тобто має 

серйозний вплив на людський організм.  

Основними симптомами стресу є: 

– головний біль; 

– пригніченість; 

– безсоння; 

– загострення нюху; 

– підвищена чутливість; 
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– збудливість [2]. 

У процесі стресу розрізняють три його етапи. 

І. Етап тривоги. Етап, який виникає з приходом подразника, що породжує 

стрес. При наявності такого подразника у організмі пришвидшується подих, 

піднімається тиск та збільшується пульс. 

ІІ. Етап боротьби. Етап, який настає, коли подразник, що створив стрес 

продовжує діяти далі, але тоді організм обороняється від нього. 

ІІІ. Етап виснаження. Етап, у якому продовжується зменшення здатностей 

опиратися стресові, адже вичерпуються запаси організму, зменшується 

протидія організму людини [1]. 

За середньостатистичними даними виявлено, що кожна людина протягом 

дня переживає близько 50 стресів. Щоб запобігти їм, потрібно якнайменше 

збирати негативу всередині і давати можливість йому вийти. Також, щоб 

запобігти стресу варто дотримуватися декількох простих правил: 

– стався до себе з розумінням, тобто, не вважай себе винним, тому що у 

всіх є складнощі і це є нормальним явищем; 

– імпульсивність – це не допомога, тобто не варто гарячкувати та робити 

поспішні висновки, не піддаватися спокусі, спочатку варто подбати про свій 

психологічний стан; 

– виконуй вправи для відпочинку, адже вони допомагають керувати 

душевним станом та почуттями, емоціями і настроєм, які взаємопов’язані з 

організмом людини. Різні техніки дихання, медитація відновлюють рівновагу, 

також вони допомагають відволіктися від неприємних думок і спогадів; 

– займись домашніми справами, адже прибирання вдома, робота на 

городі, догляд за домашніми улюбленцями – все це допомагає зняти 

психологічну напругу; 

– заведи домашнього улюбленця, тому що саме тварини завжди 

приймають нас, допомагають легше пережити стрес, адже у справі зі стресом 

так важлива підтримка; 
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– створи план відпочинку, адже втома виникає через фізичне або психічне 

навантаження, важливо вчасно зрозуміти це і дозволити собі відпочинок; 

– спи не менше восьми годин, тому що організм людини складний і 

потребує відпочинку [3]. 

Не кожний стрес обов’язково є нашим ворогом, адже він застерігає нас 

від загроз. Шкоду для організму приводить тривалий стрес, який спричиняє 

депресії та інші хвороби організму. Необхідно, бути оптимістом, адже 

оптимісти володіють почуттям гумору, вони швидше переборюють перешкоди, 

довіряють вищим силам. Людині необхідно відпочивати від навколишнього 

середовища та ефективно боротися зі стресом та його результатами [4]. 

Список бібліографічних посилань: 
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УПРАВЛІННЯ ДИСТРИБУЦІЄЮ ПОСЛУГ В РЕЖИМІ 

КАРАНТИНУ 

Будь-які події, які проходять в зовнішньому та внутрішньому середовищі 

організації та безпосередньо стосуються ведення бізнесу впливають на 

компанію. Карантин спричинив реакцію компаній у вигляді відкриття інтернет-

магазинів, кур’єрської доставки, організацію контенту в соціальних мережах і 

т.д.  

Єдиним каналом взаємодії клієнта та компанії став діджитал-маркетинг, а 

саме один із його видів – контент-маркетинг. Він не будується на вигоді від 

послуги чи товару, головною основою є ідея. Адже дійсно крута ідея стає 

вірусною і має швидке розповсюдження по мережі Інтернет. 

Пандемія не лише змінила ставлення людей до санітарно-гігієнічних 

умов, а й привернула увагу пристосування різних брендів до теперішньої 

ситуації.  

З приходом карантину, великою популярністю почало користуватися 

пиво бренду «Corona». Більшість користувачів соціальних мереж створювали 

жарти, смішні картинки або шукали інформацію про даний продукт і як він 

пов'язаний з Covid-19. Компанія користувалася даною ситуацією та 

пропонувала пиво за акційною ціною до кінця пандемії. Але ніхто не очікував, 

що карантин буде тривати так довго. Це показало, що бренд користувався будь-

якими пропозиціями та вигодами з даної ситуації. 

2020 рік став успішним для ще однієї компанії, яка працювала на ринку 

майже три роки, але пік її популярності припав на час карантину. Звичайно 
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магазин «Розетка» зменшив продажі, але порівняно з конкурентами ця ситуація 

не була критичною. Більшість організацій або закривались, або намагались 

вижити на ринку за допомогою скорочення робочих місць, зменшення обсягу 

закупівель і робочого дня. В той час, коли «Розетка» поставила все на 

маркетингові інновації та тренди. Компанія створила YouTube-канал, розвивала 

контент-маркетинг та підтримувала тісний зв'язок з аудиторією [3]. 

Контент є основним чинником формування бренду та створення його 

особливостей серед конкурентів. Підприємства намагаються якнайкраще 

зрозуміти потенційного покупця та тримати зв'язок з ними через статті, сайти 

та головні сторінки. Саме в кризових ситуаціях компанії мають формувати 

свою репутацію та конкурентоспроможність. Коли ви лідируєте, тоді ви 

отримуєте прибуток.  

Контент-маркетинг створений для того, щоб налагоджувати стосунки з 

клієнтами. Це не відкрита реклама, а скоріше порада та характеристика 

продукту і його користь для інших.  

Оскільки, всі клієнти зосередились на онлайн-діяльності, створення 

власних сайтів та просування актуальної інформації – це ефективний спосіб 

привернути увагу споживачів. Раніше, невелика частка маркетингових 

бюджетів йшла на організацію виставок, тематичних заходів і т.д. Тепер, 

карантин спричинив популяризацію діджитал-маркетингу і в період 

інформаційних технологій надзвичайно важко конкурувати за увагу аудиторії. 

Маркетологи працюють на відкладений попит, адже контенту багато і він 

потребує фільтрації, саме тому клієнти не поспішають купувати товар відразу. 

Спеціалісти порталу TradeMasterGroup зазначають, що чим більше людина 

відкладає покупку, тим вірогідніше, що товар буде якіснішим та дорожчим, 

тобто збільшить середній чек. Але для того, щоб вашу компанію обрали серед 

більшості, потрібно добре попрацювати. Головне, зробити так, щоб вас не 

забули: слідкувати за трендами, вводити інноваційні технології, підтримували 

візуальний та освітній контент [2].  

https://eba.com.ua/praktychni-porady-yak-diyaty-marketyngu-v-umovah-karantynu/
https://trademaster.ua/articles/313172
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Більшість компаній додали в дизайн сторінки елементи пов’язані з 

пандемією. Наприклад, Monobank створив розсилку з котом, яких носить 

захисну маску і запропонував клієнтам 20 % кешбеку при покупці Xbox, 

Microsoft Store, Netflix та ін. Варто надавати аудиторії певну підтримку та не 

забувати про етикет. Кризові ситуації найкраще показують професіоналізм 

підприємства. Такі будинки моди як Balenciaga та Gucci проводили онлайн-

покази та зібрані кошти пожертвували на підтримку лікарень. Це привертає 

увагу покупців, оскільки кожен хоче бути корисним у важких подіях 

суспільства.  

Важливо контролювати ступінь небезпеки діяльності фірми під час 

карантину і публікувати стратегію вашої роботи: дотримання санітарних норм, 

коректне ставлення до працівників, зручні умови праці і т.д.  

Освітні заклади надали людям можливість з користю проводити вільний 

час. Віденська опера вела безкоштовну трансляцію постанов, а такий 

університет як Гарвард дозволив доступ до онлайн-курсів та конференцій. Така 

соціальна відповідальність доволі популярна, оскільки це не лише привертає 

увагу клієнтів, а й робить компанію кращою серед конкурентів і в подальшому 

збільшує ймовірність того, що ваш товар чи послугу будуть купувати [1]. 

Пандемія кинула виклик маркетологам та показала нові можливості 

різних компаній. Звичайно, складно підтримувати інноваційні ідеї, які вимагає 

ситуація, але перед підприємствами, в будь-якому випадку, постає вибір: 

ризикувати, працювати та відкривати нові можливості або закривати компанію 

та припиняти свою діяльність.  

Бізнес ХХІ століття формується на трьох фундаментах: бажання 

працювати, зберегти продажі та залишатися актуальним. Таким чином, 

підлаштовуватися під події ринку бажано, а мати зв'язок з клієнтами необхідно.  

https://ain.ua/2020/07/31/kak-vyzhit-malomu-agentstvu-posle-karantina/
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Важливою ознакою розвитку сучасного суспільства є активізація 

комп’ютерних інформаційних технологій. Використання мережі Інтернет дає 

можливість сучасній людині віртуально навчатися, обговорювати проблеми, які 

турбують, знайомитися та спілкуватися з друзями, а також перенестися в будь-
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Необхідними для спілкування є комунікативні навички. Комунікативні 

навички – це уміння ефективного спілкування, які показують як людина 

взаємодіє з іншими людьми у процесі спілкування, як уміє розуміти, а також чи 

вірно передає інформацію, отриману від оточуючих, світу та самого себе.  

До звичайних комунікативних навичок належать такі: знання культурних 

норм спілкування, які існують в оточенні, наприклад, професійний жаргон, 

правила ввічливого спілкування тощо; знання традицій і звичаїв місцевості; 

вміння дотримуватись правил етикету; вихованість; розвиток комунікативних 

здібностей та вміле застосування правил ефективного спілкування.  

Найбільш вагомими складовими комунікативних навичок є вміння 

будувати контакти з людьми, спілкуватися, а також сюди належить здатність 

управляти своїм емоційним станом, вирішувати конфліктні ситуації тощо. При 

цьому важливо давати правильну самооцінку та об’єктивно оцінювати інших 

людей. Ефективним є спілкування, коли людина спочатку націлена на 

позитивну розмову, здатна аналізувати свої вчинки і вчинки партнерів під час 

спілкування. 

Комунікативні навички виконують чимало функцій, основними є: 

спілкування, вплив та взаємодія з іншими людьми, висловлення поваги до 

інших, будування стосунків, обмін інформацією та інші.  

Інтернет має помітний вплив на формування особистості, її поведінки, 

способу мислення та життя. Відомо, що інформація у мережі не є керованою, 

психоекологічною чи навіть безпечною. Сучасна молодь більшість часу 

спілкується віртуально, використовуючи для цього соціальні мережі, 

«месенджери», електронне листування, онлайн зустрічі та інше. Особливої 

актуальності спілкування онлайн набуло в період карантину. Безперечно, 

спілкування в мережі має багато переваг, серед яких неприв’язаність до місця 

перебування, можливість спілкуватись із друзями з інших країн. Проте є 

чимало недоліків, які шкідливо впливають на становлення молодої людини як 

особистості [6]. 
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Спілкування у мережі, тобто віртуальне спілкування, є схожим на 

реальне, справжнє, проте воно має безліч відмінностей. У віртуальному 

спілкуванні створюється особлива реальність, де діють інші, відмінні від 

реальних, правила. Тобто, віртуальне спілкування – це такий спосіб 

комунікації, під час якої контакт між окремими людьми опосередкований 

комп’ютером, а всі взаємодії здійснюються в просторі віртуальної реальності. 

Віртуальне спілкування дозволяє видавати бажане за дійсне, тобто 

співрозмовник може видаватись зовсім не тим, ким є насправді.  

Серед проблем віртуального спілкування Н. Г. Грабар, виокремлює 

комунікативний бар’єр – психологічну перешкоду на шляху адекватного 

передавання інформації між партнерами зі спілкування [4, c. 3]. Варто 

зауважити, що для віртуального спілкування необхідно мати комунікативні 

вміння. Віртуальні комунікативні вміння характеризуються здатністю мовця 

оцінювати співрозмовника за допомогою складання психологічного портрета, 

розуміти і приймати цифрову інформацію, вибудовувати віртуальні відносини, 

виробляти індивідуальну тактику, стратегію поведінки з віртуальним 

співрозмовником, реагувати на дії співрозмовника, вміння само презентації [2].  

Чимало молоді віддає перевагу віртуальному спілкуванню, це можна 

пояснити і тим, що віртуальний співрозмовник не завжди потребує швидкої 

відповіді чи реакції, тобто людина може обдумати, спроектувати розмову чи 

розвиток подій. У віртуальній реальності можна не соромитись, зазвичай 

молодь використовує сленг, скорочені слова, стікери для позначення емоцій. 

Зазвичай онлайн спілкування дається легко кожній людині. 

Крім того, у просторі соціальних мереж входять як реалізовані безліч 

можливих світів, тому фактично будь-яка комунікативна потреба, наскільки б 

незвичайною вона не була, може бути задоволена. Цьому сприяє і відносна 

анонімність. Ці фактори значно розширюють можливості соціальної локалізації 

і соціальні мережі роблять безмежно привабливими. 
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Молоді люди використовують соціальні мережі для демонстрації 

особистої позиції щодо обговорюваних питань, власних досягнень, розробок 

або творчості. У цьому випадку для значної частини користувачів 

самовираження стає важливішим мотивом для використання соціальних мереж, 

ніж спілкування або отримання інформації. 

Як зазначає Лазаренко Н. І., виникнення і функціонування Інтернет 

технологій у нових суспільно-економічних умовах спричиняє важливість 

вивчення питання комунікації в інтернет-просторі у межах проблематики 

суб’єкта комунікації в сфері психології буття людини. Це передбачає звернення 

до психологічних чинників комунікації в інтернет-просторі та закономірний 

перехід до розгляду впливу мережі Інтернет на вчинки й поведінку суб’єкта 

комунікації в системі «людина – інтернет-простір – суспільство» [5, c. 254]. 

Дослідження психологічних чинників розвитку комунікативних навиків в 

інтернет-просторі пов’язане з пошуком шляхів гармонізації процесу розвитку 

сучасної особистості в Інтернет мережі та оптимізацією екологічної складової в 

її особистісному становленні за допомогою засобів інтернет-мережі. 

Психологічний аспект проблеми полягає в тому, що наявність віртуальної 

мозаїчності в інформаційно-комунікативній діяльності сучасної особистості й 

відсутність навичок прагматичного використання [4]. 

Існує чимало факторів, серед них і психологічні, які впливають на 

формування комунікативних навичок у процесі віртуального спілкування. Під 

психологічною підготовкою варто розуміють комплекс заходів, спрямованих на 

формування, підтримку та розвиток комунікативних навичок. Така підготовка 

може здійснюватися під час різних лекцій, практичних, тренінгів. Все це сприяє 

повноцінній психологічній підготовці до реального, а також віртуального 

спілкування. Серед важливих психологічних чинників виокремлюють: 

мотивацію, налаштованість на сприймання та продукування інформації, уміння 

оцінювати свої можливості; вміти відчувати емоційний настрій співрозмовника; 

вміння бути готовим до непередбачуваних ситуацій [3]. 
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Особливості комунікації в інтернет-мережі дають змогу людині 

вибудовувати власну ідентичність, долати особистісні бар’єри та упередження, 

урізноманітнювати моделі соціальної взаємодії, конструктивно 

самостверджуватися та створювати сприятливі умови для особистісної й 

професійної самореалізації. Однак, здебільшого віртуальне спілкування не 

може замінити реального спілкування з друзями, а втрата безпосередніх 

контактів неминуче спричинює низку негативних наслідків: замкненість, втрата 

соціальних контактів та друзів, роздратування під час живого спілкування, 

емоційна відчуженість, невиконання власних обов’язків тощо. Надмірне 

спілкування за допомогою інтернет-мережі негативно впливає на психіку та 

соціальні контакти, а також поступово зумовлює втрату емоційної 

експресивності безпосередньої комунікації з друзями [1, c. 42]. Отож потрібно 

дотримуватися конструктивного балансу реального та віртуального 

спілкування, розвивати навички як усного так і письмового мовлення, а також 

намагатися позбавлятися комунікативних бар’єрів й підвищувати власну 

культуру діалогічної мислекомунікації. 
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МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ: 

ПРОБЛЕМИ, ІНСТРУМЕНТИ ПОКРАЩЕННЯ 

Дотримання принципів адміністративного судочинства визначають якість 

правосуддя в державі. Наявна та прийнята модель системи судів 

адміністративної юрисдикції відповідають європейському зразку. Проте 

важливим є не лише встановлення форми, а й зміст діяльності таких судів. 

Ефективним повинне бути як створення спеціальної нормативно-правової бази, 

так і подальше правозастосування. Діяльність адміністративних судів повинна 

відповідати встановленим завданням і принципам адміністративного 

судочинства. І все ж ми спостерігаємо істотне порушення останніх.  

Серед фахівців адміністративно-правої сфери існують переконливі думки 

стосовно того, що зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 2 чинної редакції КАС України 
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принцип офіційного з’ясування обставин суперечить суміжним принципам – 

диспозитивності і змагальності сторін. Зазначається, що це «зумовлено 

особливостями адміністративного судочинства – в учасників публічно-

правових відносин нерівні можливості – фізичній чи юридичній особі 

протистоїть потужний адміністративний апарат. Щоб збалансувати можливості, 

адміністративний суд повинен виконати активну роль у судовому процесі, щоб 

сприяти особі у захисті її прав» [4, с.181]. Таке нововведення КАС України як 

застосування електронних доказів та висновку експерта в галузі права повинне 

пришвидшити встановлення реальної дійсності в спірних ситуаціях, а також 

справедливості в цілому.  

Ще одним важливим принципом адміністративного судочинства є 

забезпечення права на апеляційний перегляд справи. Застосування на практиці 

КАС України показало, що ряд норм параграфу 3 «Апеляційне провадження» 

КАС України, з врахуванням досліджень фахівця Р.Хобор, потребують 

вдосконалення та приведення у відповідність з іншими нормами цього Кодексу, 

що забезпечить правову визначеність як для суддів та суду під час апеляційного 

розгляду справи, так і для осіб, що звертаються за судовим захистом. 

Проаналізуємо пункт 1 частини 1 статті 299 КАС України «Відмова у 

відкритті апеляційного провадження», яким передбачено те, що суд апеляційної 

інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, якщо 

апеляційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає апеляційному 

оскарженню, на предмет визначеності, ясності і недвозначності правової норми, 

а відтак, відповідності іншим нормам КАС України. В той же час судове 

рішення — рішення, постанова, ухвала суду будь-якої інстанції [5]. 

Відповідно до частини 3 статті 293 КАС України суд апеляційної 

інстанції повертає скаргу заявнику, якщо подано таку скаргу на ухвалу, яка не 

підлягає оскарженню. Отже, в пункті 1 частини 1 статті 299 КАС України 

застосовано термін «судове рішення», яким охоплюється такий вид судового 

рішення як ухвала, в тому числі така, що не підлягає оскарженню окремо від 
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рішення суду. Звідси випливає те, що якщо особа подасть апеляційну скаргу на 

ухвалу, то суд може застосувати як статтю 299 КАС України, так і статтю 293 

КАС України, а саме відмовити в відкритті апеляційного провадження або 

повернути скаргу заявнику. Так присутні декілька можливих судових сценаріїв 

там, де повинен бути передбачений єдиний справедливий. 

Строк звернення до суду є елементом правової визначеності і його 

запровадження в невтішний бік для сторони-учасника (для прикладу фізичної 

особи) в певній ситуації може бути зумовлений лише неправомірною 

поведінкою цієї сторони. Необхідність встановлення процесуальних строків 

зумовлена тим, що в майбутньому це допоможе уникнути правової 

невизначеності щодо статусу суб’єкта владних повноважень. Пояснити 

вищезазначене можна таким чином, що зі спливом встановленого проміжку 

часу, прийняте рішення, здійснена дія чи бездіяльність органів і осіб публічного 

управління не матимуть зворотної дії в часі, а правові наслідки відбудуться 

незалежно від можливого скасування рішення. В аспекті забезпечення 

виконання судового рішення Україна достатньо ефективна. Дієвими 

процесуальними засобами, що забезпечують забезпечення виконання судового 

рішення є саме роз’яснення такого рішення (ст. 254 КАС України); 

2) застосування як преюдиційних обставин, встановлених у судовому рішенні, 

що набрало законної сили, під час судового розгляду іншої справи (ч. 4. ст. 78 

КАС України) (проте перегляд оскаржуваного нормативно-правового акту 

суб’єкта владних повноважень на відповідність закону навіть, якщо це прямо 

непередбачено в даній справі); 3) судовий контроль за виконанням судового 

рішення (ст. ст. 382, 383) (якщо процесуальної форми і строків дотримано, суд 

відповідає за виконання прийнятого рішення) [6].  

Повертаючись до такої попередньої стадії як перегляд справи маємо 

наступну проблему практики адміністративного судочинства. Відповідно до 

п. 9 ч.3 ст. 2 КАСУ однією з основних засад здійснення адміністративного 

судочинства є неприпустимість зловживання процесуальними правами [7]. 
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Проте на практиці все ж існують непоодинокі випадки такого процесу. Одним з 

найпоширеніших таких проявів зловживання процесуальними правами є 

зловживання правом забезпечення позову, де намір особи захистити свої права 

є штучним, недобросовісним і спрямованим на зупинення дії оскаржуваного 

рішення на певний період часу з корисливих розрахунків. Перелік підстав 

зловживання процесуальними правами є вичерпним, тому за відсутності 

закріпленого виду прояву зловживання процесуальними правами (а в 

реальності ці дії є зловживанням) в відповідній адміністративно-процесуальній 

нормі провадження в адміністративній справі може відбутися і навіть на 

користь сторони, що здійснює неправомірні дії. На наше переконання наявні 

проблеми з надмірно формальним, бюрократичним застосуванням правових 

норм, вчинення дій, що мають юридичне значення без врахування їх 

доцільності, ефективності усунення прогалин і забезпечення принципу на 

справедливий судовий розгляд. 

Таким чином, процес євроінтеграції помітно вплинув на правову систему 

держав, зокрема України. Система адміністративного судового процесуального 

законодавства впритул наблизилася до впровадження відповідних 

європейських моделей, процесуальних засобів. В Україні все більшого 

поширення набуває інститут судової медіації, метою якого є досягнення 

консенсусу між сторонами. Судова процедура з використанням судової медіації 

здійснюється суддею з відповідним відліком процесуального строку до 

наступного необхідного постановлення ухвали. Проте формат нарад (наявність 

закритих нарад окремо з кожною стороною по суті не дає гарантій щодо 

забезпечення рівності, відсутності юридичних підказок внаслідок 

неправомірних вигод) і заборона фіксації (створення протоколу чи фіксування 

технічними засобами не відбувається) створюють певні ризики. Класичне 

судочинство грунтується на принципах імперативності, а також такому 

принципі «дозволено те, що прямо передбачено законом» в той час як судова 

медіація – прямопротилежний процес на засадах диспозитивності. Проте 
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адміністративне судочинство відбувається некомплектованим судовим штатом. 

Як може бути забезпечений ефективний доступ до правосуддя, якщо 

виконавців цього правосуддя недостатньо? 

Встановлення єдиних процесуальних строків для учасників в 

адміністративному судочинстві повторює принцип рівності всіх і кожного 

перед судом. Проте, ця рівність, а також змагальність учасників судового 

процесу порушуються, якщо маємо випадки зі зловживанням процесуальними 

правами. Наступним аспектом є те, що якщо в національному порядку 

гарантовано процедуру апеляції, то особі має бути забезпечена така 

можливість. Питання апеляційного провадження не повністю врегульоване. В 

достатній мірі якісне визначення адміністративно-правової норми дозволяє 

відповідному суб’єкту скорегувати власну поведінку в подальшому. В той час, 

як невідповідність таких норм іншим створює для особи різні правові наслідки. 

Тому користь від нововведень КАС України достатньо хитка. Дієвим способом 

подолання прогалин з боку судових органів залишається самовідступ. 

Послуговуючись мовою процесуального закону, можна виділити такі підстави 

для самовідступу: дефектність рішення (групи рішень), під яким можна 

розуміти: вади форми (техніко-юридичні) рішення (двозначне, взаємовиключне 

формулювання, неузгодженість мотиваційної та резулятивної частин рішення); 

вади суті (змістовного наповнення) рішення (помилковість, необґрунтованість); 

невиконуваність (неефективний спосіб захисту) рішення; (2) зміна суспільного 

контексту. На нашу думку, не варто говорити про те, що самовідступ це те, що 

заперечує правову визначеність. Тому що законодавство потребує якісного 

оновлення і недопустимо дублювати, застосовувати суперечливі норми та їх 

тлумачення. Держава Україна надзвичайно потребує функціонування 

безстороннього, незалежного, справедливого адміністративного суду, де 

найповніше відбувається захист прав і свобод її громадян.  
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ХАРЧУВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗА СИСТЕМОЮ КЛОПОТЕНКА 

Чи часто батьки готують вдома нагетси, кебаб, рагу? Думаю, що ні. Євген 

Клопотенко, який є автором і керівником проекту Cult Food, а також 

кулінарним експертом, повідомив, що новинки у шкільних їдальнях будуть 

початком чогось незвичного для батьків. 

Батьки не тільки дізнаються багато нового, хоча це також частина 

концепції. Їм доведеться змінитися самим, а не вимагати змін від шкільних 

кухонь. Батьки мають погодитися на незвичні способи готування, які до цього 

вони, можливо, навіть і не знали, а також нові продукти. Звісно вони повинні 

переглянути свої родинні традиції та кулінарні звички.  

Знайомлячи з концепцією змін харчування на шкільних кухнях, 

кулінарний експерт Євген Клопотенко, розповів, що вона з’явилася з дитинства, 

так само, як і багато наших улюблених страв та звичок їх приготування. 

Думаю, кожному з нас не подобалася їжа, яку готували в шкільних 

їдальнях і кожен хотів їсти щось смачне, незвичне. Така сама думка була і у 

кулінара Євгена Клопотенка. Саме він, вигравши у кулінарному шоу, вирішив 

створити проєкт, який змінив би звичне харчування. 

Як би це сумно не звучало, але Євген Клопотенко зазначив, що його план 

може провалитися, якщо зненацька дати дітям замість звичайної страви, якусь 

незвичну, тому даний проєкт він поділив на два етапи. Зараз етап іноземної 

кухні. Триватиме він орієнтовно 1 – 2 роки. За цей час шкільні кухарі 
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пристосуються готувати нові страви, тому на другому етапі їм буде легше 

приготувати забуті традиційні українські страви [2]. 

В куховарстві Клопотенко звертається до української унікальності і подає 

думку, щоб змінити звичайний стіл, до якого ми звикли. Почати, як зазначає 

Клопотенко, потрібно з харчування школярів. Підґрунтям зміни уподобань їжі в 

спільноті будуть зміни в харчуванні шкіл, тому що вони зможуть переглянути 

смакові потреби учнів.  

Команда Євгена Клопотенка, яка три роки займалась розробкою 

шкільного харчування, головною метою було полегшити роботу шкільних 

кухарів та вирішити проблему безграмотно складеної та одноманітної їжі в 

харчуванні учнів. 

Саме дієтологи допомагали Євгенію Клопотенко створювати сучасне 

меню для шкіл. Варто зазначити, що воно є в інтернеті і кожен, хто хоче його 

побачити, може зробити це з легкістю. Збірник містить 110 рецептів, які кухар 

закликає починати готувати поступово. Після прийому їжі, потрібно проводити 

опитування серед школярів, щоб дізнатися, що сподобалося їм найбільше. 

Таким чином, прихильність дітей до певних страв допоможуть створити меню, 

від якого вони будуть в захваті й точно з’їдять все, що є на тарілці. 

У сучасному шкільному меню є багато цікавих страв, а також таких, які 

ми не готували до цього, наприклад, курячі нагетси, паста карбонара, корисні 

бургери, чай масала, кетчуп власного виробництва. Своєрідною грою є іноземні 

назви страв, які зацікавлять дітей і вони захочуть скуштувати нові продукти, 

також познайомляться з кухнями різних країн. Уже в 4000 освітніх закладах 

України, за останніми даними, готують у їдальнях саме за рецептами 

Клопотенка [3]. 

Якщо захочеться з’їсти або приготувати щось новеньке, то завдяки 

рецептам Клопотенка, зробити це буде дуже легко. Наприклад, гречку можна не 

варити, а залити на дві години бульйоном, який нам більше до смаку, або 

можна використати томатний сік. Ось вам і нова актуальна страва. 
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Багато страв, які готуватимуть в школах, Євген Клопотенко просто 

видозмінив, а до цього вони були звичними для нас. Наприклад, рагу з карі 

можна приготувати так, що м’ясо з кабачками та морквою буде просто не 

впізнати, треба лише обсмажити зі спеціями курячу грудку та покласти на 

«подушку» з овочів – ось і все. 

Як нам відомо, в пробних школах, чорний чай з молоком – улюблений 

напій учнів. Звичайно, він є особливий, тому що приготований по-індійському 

зі спеціями, а саме з мускатним горіхом та корицею. 

Також Клопотенко рекомендує використовувати всілякі соуси, якими 

пропонує заправляти прості продукти. Наприклад, якщо ми додамо до білого 

соусу мускатний горіх, отримаємо бешамель. Ще одним із прикладів є 

приготування кисілю з чаю каркаде, після чого можна полити ним сирники і 

вийде ще одна популярна шкільна страва – сирники під соусом каркаде, від 

яких діти точно будуть в захваті і шикуватимуться в черги, щоб їх скоштувати 

[1]. 

Важливим є і той факт, що збірку Євгена Клопотенка, в якій знаходяться 

всі рецепти, перевіряє й ухвалює Держслужба України з питань безпечності 

харчових продуктів. 

Отже, Євген Клопотенко закликає готувати те, що подобається і те, що 

будуть їсти діти. Потрібно експериментувати та перетворювати звичайне в 

незвичне. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ 

МОЛОДОГО ПОДРУЖЖЯ 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується соціально-

політичними та економічними змінами, підвищенням рівня психоемоційної 

напруги, що призводить до виникнення психологічних проблем у житті кожної 

людини та, без сумніву, негативно позначається на молодому подружжі. На 

постіндустріальному (інформаційному) етапі розвитку суспільства цінності 

кожного нового покоління трансформуються, сім’я лишається важливим 

аспектом життя молодих людей, але дедалі частіше вони не наважуються 

вступати до шлюбу за низкою вагомих причин – відсутність стабільного 

заробітку, відсутність власного житла, соціально-емоційна незрілість тощо.  

Подружня адаптація є складним феноменом, що зумовлюється багатьма 

факторами, і може бути досягнута лише за умови узгодженої взаємодії 

подружжя на всіх рівнях – соціальному, психологічному, соціально-

культурному, економічному, медико-біологічному. Відповідно до цього й 

порушення подружньої адаптації має полірівневе спричинення, вивчення якого 

вимагає системного підходу, так само як діагностика й корекція дезадаптації.  

https://zaxid.net/iz_1_sichnya_v_ukrayinskih_shkolah_zaprovadyat_nove_menyu_vid_yevgena_klopotenka_n1511720
https://zaxid.net/iz_1_sichnya_v_ukrayinskih_shkolah_zaprovadyat_nove_menyu_vid_yevgena_klopotenka_n1511720
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Дезадаптація – порушення пристосування людини до змін навколишнього 

середовища, що проявляється неадекватними до характеру подразників 

реакціями. Психосоціальна дезадаптація – збій у механізмах психічного 

пристосування при гострому чи хронічному емоційному стресі, внаслідок чого 

виникає часткова або повна нездатність пристосовуватись до умов соціального 

оточення і виконувати звичну для власного статусу роль у суспільстві через 

обмеження функціональності психіки.  

Системний підхід до вивчення подружньої дезадаптації, особливо 

враховуючи специфіку молодої пари та їхній вплив одне на одного, 

уможливлює визначення основних груп причин виникнення дезадаптації 

подружньої молодої пари та з’ясування механізмів її ефективної профілактики 

чи психологічної корекції.  

Дезадаптації піддається майже кожна родина, але не кожна успішно 

справляється з цими випробуваннями. Дезадаптація проявляється в ослабленні 

почуттів, їх «знебарвленні», перетворенні в рутинну звичку, виникненні 

байдужості та емоційної відчуженості. Чинниками таких труднощів є зниження 

рівня новизни подразника, а відтак щоб уникнути ефекту присиченості 

необхідно збільшувати силу подразника, робити перерви у взаєминах (окремо 

проведені відпустки) або змінювати якість подразника. Сутність вторинної 

адаптації – це надмірне звикання подружжя один до одного, згасання 

подружньої любові та особистісного характеру сімейних взаємин. Головною 

причиною розлучень є саме невміння подружжя зберегти любов впродовж 

тривалого часу. 

Дезадаптація проявляється у чотирьох основних аспектах життєдіяльності 

сім’ї: в інтелектуальній, морально-психологічній, сексуально-еротичній, 

матеріально-побутовій. 

В інтелектуальній сфері вона проявляється у вигляді втрати з часом 

інтересу до іншого члена подружжя як до особистості внаслідок повторення 

ним у спілкуванні одних і тих самих думок, суджень, оцінок, уявлень з цілком 
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буденних і часто банальних питань. Відтак відбувається пониження 

пізнавального інтересу та інтелектуальне присичення один одним. 

У морально-психологічній сфері найбільше виявляється негативна дія 

контрольованих (або прихованих) раніше кожним з подружжя своїх 

«негативних» рис, звичок, думок і вчинків, неприйнятних жестів, інтонацій, 

зовнішнього вигляду тощо. Дратівливі дрібниці впродовж тривалого часу 

непомітно накопичуються (кумулятивний ефект) і поступово формують 

негативне ставлення. Відповідна реакція на нього, навпаки, концентрована і 

миттєва за часом, нерідко проявляється в афективній (неусвідомленій) реакції. 

Морально-психологічна адаптація ґрунтується на суміщенні світоглядів, 

ідеалів, інтересів, ціннісних орієнтацій, групових норм, установок, а також 

особистісних і характерних особливостей чоловіка і дружини. 

Інтимно-особистісна (в т.ч. інтимно-еротична) адаптація полягає в 

досягненні подружжям сексуальної відповідності, яка передбачає їх взаємне не 

тільки фізичне, а й морально-функціональне задоволення інтимними 

стосунками. У сексуальній сфері вона може бути викликана низькою 

культурою інтимного життя: легка доступність, надмірна близькість і 

одноманітність сексуальних взаємин можуть спричинювати присичення, 

зниження взаємної привабливості і пониження активності у задоволенні 

сексуальних потреб. Це нерідко є причиною для взаємних підозр у зрадах [2]. 

Матеріально-побутова адаптація полягає в напрацюванні спільних 

сімейних норм колективного співвіснування, узгодженні прав та обов'язків 

подружжя у виконанні домашніх справ та у формуванні прийнятної для обох 

моделі планування і розподілу сімейного бюджету. 

Основні умови подолання вторинної (негативної) адаптації: 

1) постійне вдосконалення, духовне зростання, підтримка свого статусу і 

престижу в очах іншого, посилення контролю за змістом своїх звичок, 

інтенсивністю їх прояву, повторенням і характером їх впливу на оточуючих, 

шанобливе і толерантне ставлення до кордонів взаємної інтимності; 

https://stud.com.ua/53417/sotsiologiya/vzayemovidnosini_simyi#srcannot_2
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2) турбота про розвиток здорового сімейного мікроклімату, вироблення у 

себе таких якостей, як товариськість, доброзичливість, чуйність, стриманість і 

тактовність, здолання негативних рис характеру, внесення в спілкування 

позитивних емоцій, гумору та конструктивної психологічної розрядки; 

3) підвищення взаємної автономності подружжя, їх відносної свободи 

один від одного, збереження романтичного тону дошлюбних залицянь, турбота 

про затишок та вдосконаленні житла, збільшення інтенсивності спільного 

позасімейного спілкування, тимчасова розлука подружжя, культивування 

активної обопільної креативності у підтримці і стимулюванні любові (особливо 

у сексуальних взаєминах) і духовної близькості, напрацювання позитивних 

традицій, обговорення перспективних радісних подій в сімейному житті. 

Типова помилка молодят – очікування максимальної уваги і турботи від 

іншого. Такі інтенції часто мають не конструктивне, а суто споживацьке 

спрямування. У той же час ніколи сімейний добробут не досягається зусиллями 

лише однієї сторони, неодмінно потрібні дії обох, має бути бажання і вміння 

піти назустріч один одному.  

Сьогодні в суспільстві відчувається гостра потреба в гармонізації 

людських відносин, і реалізація їх починається в сім'ї, серед своїх близьких. 

Адаптаційний потенціал (в контексті адаптації до кризових умов) – це здатність 

особи впоратися із зовнішніми негативними впливами, пристосуватися до них, 

використовуючи для цього наявні якості (життєстійкість, психологічна міцність 

та гнучкість, самоефективність, толерантність) та ресурси (взаємодопомога, 

відчуття приналежності до референтної спільноти, згуртованість, соціальна 

мобільність, соціальна підтримка тощо). 

Таким чином проблема адаптації особи до кризових умов зумовлюється 

урахуванням, активізацією та підвищенням (нарощуванням) ресурсів, якими 

вона володіє. Аналіз структури адаптаційного потенціалу, ієрархії його 

елементів, якісної своєрідності його внутрішніх і зовнішніх зав’язків є ключем 

до коректного і надійного прогнозування адаптаційного процесу, підвищення 
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ефективності програм активізації адаптаційного потенціалу як на рівні 

особистості, так і соціальної групи чи спільноти [5, c. 78]. 

Однією з умов успішного попередження чи завершення конфлікту у 

подружжі є відсутність прагнення отримати перемогу над іншим. Перемогу за 

рахунок поразки коханої людини важко назвати досягненням. Важливо 

поважати іншого, яка б провина не лежала на ньому. Часто при подоланні 

сімейних конфліктів користуються послугами посередника (медіатора). Слід 

мати на увазі, що деякі дрібні сімейні сварки можуть мати позитивну 

спрямованість, допомагаючи прийти до згоди зі спірних питань і запобігти 

більш глибокому конфлікту. Але у більшості випадків сімейних конфліктів 

допускати не потрібно. 

Подружжя яке намагається врегулювати розбіжності, ідучи на взаємні 

поступки обирають «компроміс» як провідний тип взаємин. Для них важливим 

є задоволення інтересів обох сторін і спільне напрацювання варіантів, з якими 

кожен з них міг би погодитися. У разі жертвування власними інтересами на 

користь іншої сторони досліджувані схильні обрати стратегію 

«пристосування». Відсутність у членів сім’ї бажання співпрацювати і докладати 

зусилля для досягнення власних інтересів під час конфлікту, свідчить про 

переважне обрання ними у ситуації конфлікту стилю «ухилення». Потрібно 

зауважити, що реальна поведінка особистості в конфлікті не зводиться тільки 

до одного із зазначених стилів, а охоплює тією чи іншою мірою елементи усіх 

стилів поведінки. 

Виокремлюють шість чинників міжособистісних стосунків, кожен з яких 

формопроявляється у таких типах подружньої взаємодії: соціально-

психологічна компліментарність подружжя; самореалізація та самоактуалізація 

кожного із подружньої пари; готовність до сімейного життя; розподіл 

відповідальності та лідерства у стосунках; соціально-бажані установки щодо 

сімейного життя; соціально-статусні особливості подружньої пари.  
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Соціально-психологічна компліментарність подружньої пари передбачає 

взаємодоповнюваність подружніх партнерів. Важливими показниками за цим 

чинником є умови проживання подружньої пари (окремо від батьків та власне 

житло), рівень доходів дружини, а також освіта чоловіка. Цей чинник 

передбачає високий рівень взаєморозуміння і довіри у шлюбних взаєминах, а 

соціально-психологічна компліментарність проявляється у профілях 

міжособистісної взаємодії кожного члена подружньої пари [6, c. 20]. 

Другим чинником, характерним для взаємодії молодої подружньої пари, є 

самореалізація та самоактуалізація суб’єктів подружньої взаємодії. Цей чинник 

передбачає високий рівень вираженості самоактуалізованості партнерів та 

можливості соціально (в т.ч. карʼєрно), особистісно (в т.ч. інтимно), духовно 

самореалізовуватися, відчувати задоволення потреби у визнанні шляхом 

конструктивного самоствердження у власних очах та оцінках довколишніх. 

Третім чинником, є готовність до сімейного життя. Він вказує на рівень 

психологічної готовності молодої пари підтримувати сімейні стосунки, 

проживати разом, проявляти спільну відповідальність за власне сімейне життя, 

особистісне благополуччя і благополуччя партнера, а також передбачає 

належний рівень соціального благополуччя сімейної пари. 

На готовність дружини до шлюбу вказує її автономність у певних сферах 

сімейного життя. Такий профіль може свідчити про те, що пара, вступаючи до 

шлюбу, окрім особистісної відповідальності за сімейне життя має адаптуватися 

до шлюбного партнера, а отже шукати шляхи порозуміння, що й свідчить про 

готовність до подружнього життя [9, c. 82]. Стратегія суперництва у конфліктах 

чоловіків компенсується стратегією компромісності у жінок, а вияв 

егоїстичного типу міжособистісної взаємодії у жінок компенсується 

покірливістю чоловіка. 

Розподіл відповідальності та лідерства у стосунках – четвертий чинник, 

який зумовлює характер міжособистісних взаємин молодого подружжя. 

Ураховуючи специфіку взаємодії молодих сімей, варто говорити не про 
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закріплене лідерство і відповідальність одного із подружньої пари, а про 

розподіл лідерських та відповідальних позицій у різних сферах сімейного 

життя. Для розподілу відповідальності і лідерства у сімейних стосунках 

важливими є показники стажу подружнього життя, адже на перших етапах 

створення сім’ї партнери адаптуються один до одного та до специфіки сімейної 

взаємодії, формується лідерство, розподіл ролей та обов’язків у сім’ї. Відомо, 

що чим більший сімейний стаж у партнерів, тим більш чітко визначеними є їхні 

рольові позиції. 

П’ятим чинником, що зумовлює міжособистісні стосунки молодої сім’ї, є 

особливості соціально-бажаних установок щодо сімейного життя, котрі 

детермінуються профілем міжособистісної взаємодії. Цей чинник може 

зумовлювати підтримання шлюбних взаємин на основі нормативної 

відповідальності подружньої пари. Тобто молоде подружжя може зберігати 

власні стосунки ґрунтуючись лише на обов’язку перед оточуючими та 

нормативній відповідальності.  

Шостим чинником, який впливає на специфіку взаємин молодого 

подружжя, є соціально-статусні особливості подружньої пари. Зазвичай на 

характер взаємодії молодого подружжя впливає вік респондентів, соціальні 

умови проживання, рівень доходів сім’ї і рівень освіти кожного із подружньої 

пари, стаж шлюбного життя та наявність чи відсутність спільних дітей. 

Перспективами подальшого дослідження є виокремлення основних етапів 

і рівнів подружньої дезадаптації і вивчення найбільш суттєвих чинників, що 

впливають на міжособистісні стосунки у молодому подружжі. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ КОНЦЕНТРИ РОЗВИТКУ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

У наші дні екологічна криза очевидна як результат, сформованих 

відносин людини і природи з позиції парадигми «людської винятковості», тобто 

переважання в сучасній людині антропоцентриської свідомості. Зміна її на 

екоцентриську екологічну свідомість є одним з актуальних питань сучасності, 

що лежить в сфері дослідження різних наук, в тому числі і психології. 

Екологічна освіта визнана міжнародним екологічним рухом педагогів, 

надзвичайно важливим напрямом педагогічних досліджень і вдосконалення 

освітніх систем. Крім того, соціально-економічна нестабільність і екологічна 

ситуація сучасного суспільства ставить проблему підвищення психологічної 

стійкості та захищеності за допомогою розкриття резервних (потенційних) 

можливостей психіки людини як істоти не тільки соціальної і духовної, а й 

природної. 

Сьогодні екологічна криза більше набуває рис світоглядної, ідеологічної, 

соціально-психологічної кризи, тому й зростає роль психології у вирішенні 

екологічних проблем сучасності. Особливо актуальне це питання в плані 

розвитку активної екологічної свідомості сучасного школяра, що неможливо 

без дослідження психологічних основ виховання у школярів здатності 

сприймати, переживати, мислити і діяти як екологічний суб'єкт. 

При розвитку особистості метою має бути не тільки одна лише 

формальна відповідність зовнішньої поведінки вимогам суспільства чи 

зовнішнє пристосування до них, метою має бути формування у людини таких 
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внутрішніх прагнень, з яких в порядку внутрішньої закономірності випливала б 

моральна поведінка. 

В освітній практиці процес екологічного виховання та освіти 

пов'язується, в першу чергу, з їхньою екологічною, а частіше – з біологічною 

освітою, при цьому передбачається, що екологічна ерудиція школяра сама по 

собі призведе до екологічної вихованості та розвитку екологічної свідомості. 

Однак сучасна реальність свідчить, про малу ефективність екологічної освіти, 

яка базується тільки на повідомленні учням екологічних знань, без зміни 

психологічних установок і трансформації ціннісно-смислової сфери школяра. 

Для того, щоб вирішити питання у сфері проблем навколишнього 

середовища, законів існування і гармонійного розвитку людини, необхідна, 

перш за все, ефективна система освіти і просвіти. Саме освіта, що спирається на 

культуру, формує основу духовності та моральності людини. Освічена людина 

може зрозуміти суть скоєного, оцінити наслідки, розглянути варіанти виходу з 

несприятливої ситуації і запропонувати свою точку зору. Духовно моральна 

людина – вільна і здатна відмовитися від задоволення меркантильних інтересів 

та споживацького ставлення до довкілля. 

Розвиток екологічної свідомості в закладах освіти ґрунтується на 

фундаментальних дослідженнях у сфері визначення цілей, завдань, принципів, 

моделей екологічної освіти школярів, виявлення сутності, змісту, ціннісно-

гуманітарної спрямованості соціально-екологічної освіти, а також на основі 

робіт, що розглядають екологічну свідомість як соціокультурний феномен [1]. 

Концепція розвитку екологічної свідомості має переваги як 

психологічного (розвиток когнітивної, емоційної основи особистості, її 

поведінкових орієнтирів, прогностичних компонентів, елементів рефлексії), так 

і соціального характеру (розвиток свідомості особистості як частини 

макрокосмосу). На розвиток екологічної свідомості орієнтується все більша 

кількість програм екологічної освіти, що реалізуються в різних частинах країни. 
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Слід звернути увагу на те, що стратегічною метою освіти має стати 

екологічний світогляд, основу якого складають наукові знання, екологічна 

культура і етика, оскільки без духовно-моральної основи в людині знання 

можуть стати величезною руйнівною силою. Сучасна екологічна освіта має 

бути спрямована на подолання сформованих у суспільстві стереотипів через 

формування духовно-моральної, екологічно грамотної особистості та створення 

умов для її розвитку [6].  

Морально-екологічна свідомість особистості є структурою 

взаємопов'язаних когнітивних, мотиваційних, емоційних, вольових, ціннісних, 

духовно-моральних і рефлексивних характеристик особистості, що виражають 

її ставлення до навколишнього середовища і самої себе на основі відповідних 

знань, цінностей і мотиваційних установок й визначають формування 

екологічних та морально виправданих потреб, мотивів й звичок поведінки; 

дотримання здорового способу життя; подолання психологічних «забруднень» 

(ушкоджень) свідомості і вироблення стійкості до несприятливих впливів 

середовища; формування екологічного мислення, екологічного світогляду та 

морально-екологічної відповідальності особистості, що характеризує 

особистість страшкокласників як майбутніх фахівців [2]. 

Розвиток екологічної свідомості старшокласників у системі шкільної 

освіти має спиратися на закономірності і механізми проекологічних змін у 

свідомості старшокласників та на можливості особистісно орієнтованого 

навчання і виховання у шкільних закладах. Структура екологічної свідомості 

юної особистості має включати в себе потребо-мотиваційний, світоглядний та 

когнітивний компоненти, які визначають екологічно доцільну поведінку 

вихованців. Екологічну свідомість у старшокласників доцільно розвивати в 

умовах спеціально організованої роботи гуртків природничого профілю та під 

гармонізуючим впливом мистецтва [4]. 
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Варто акцентувати увагу на тому, що розвиток екологічної свідомості у 

старшокласників у системі шкільної освіти забезпечується особистісно 

орієнтованим навчанням та вихованням, що базується на таких засадах:  

– визнання учня суб’єктом становлення власного досвіду взаємостосунків 

з природою; 

– забезпечення поетапного розвитку розуміння учнями природи як 

ціннісного середовища життєдіяльності власної особистості; 

– проектування і використання особистісно значущих стратегій 

розв’язання екологічних задач; 

— закладання в основу педагогічних взаємин природовідповідних 

принципів, на основі яких взаємодія учнів, педагогів та світу природи 

здійснюється з гуманістичних позицій; 

— залучення до навчально-виховної роботи у гуртках мистецьких засобів 

гармонізації екологічної свідомості вихованців [5]. 

Критеріями і показниками сформованості екологічної свідомості 

старшокласників виступають: 

— когнітивний критерій — розвиток екологічних знань (повнота, 

усвідомленість), морально-етичних екологічних знань (обсяг, усвідомленість), 

екологічного мислення (системність, узагальненість), пізнавальних інтересів 

учнів; 

— емоційно-ціннісний критерій — розвиток емоційної чуйності 

старшокласника, цінностей екоцентричної особистості, які виявляються у 

співвідношенні «протиставлення — включеність» (орієнтованість на екологічну 

доцільність, відсутність протиставлення людини і природи); «об'єктного — 

суб'єктного» (сприйняття природних об'єктів як повноправних суб'єктів, 

партнерів по взаємодії з людиною); «прагматичного — непрагматичного» 

характеру взаємини з природою (баланс прагматичних і непрагматичних 

взаємин з природою); 
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— поведінковий критерій — вибір правил і норм поведінки, властивих 

екоцентричній орієнтації; відповідність реальної поведінки цим нормам. 

Дані особливості визначають ширші можливості використання таких 

педагогічних засобів розвитку екологічної свідомості, як спостереження, 

експеримент, лабораторні та практичні роботи, завдяки яким у старшокласників 

розвиваються дослідницькі навички; організація самостійної роботи, що робить 

більш продуктивним процес становлення екоцентрованої особистості; 

налагодження тісного контакту з живою природою, що розвиває етико-

естетичні характеристики екосвідомості і творчу активність учнів; застосування 

інших методів та організаційних форм навчання, що стимулюють пізнавальну 

активність (екологічні конференції, диспути, рольові ігри, тренінги тощо). 

Таким чином, можна дійти висновку, що вирішення проблеми 

екологізації свідомості і формування екологічної культури — одне з психолого-

педагогічних завдань, яке полягає у тому, що в освітньому процесі 

здійснюється розвиток екологічного мислення, екологічного світогляду, 

екологічної відповідальності особистості [3].  

Отже, умовами розвитку екологічної свідомості старшокласників під час 

навчального процесу є: змістові (дидактичні) умови — забезпечення 

інтеграційної єдності природничо-наукових знань та гуманітарних знань 

(знання у царині історії, соціальної екології, а також етико-естетичні та правові 

знання); організаційно-методичні — залучення школярів до дослідницької 

діяльності на основі оволодіння елементарними навичками екологічного 

моніторингу, застосування комп'ютерних програмних засобів в процесі 

навчання і виховання; психолого-педагогічні — включення в діяльність 

школярів ціннісного аспекту (розвиток загальнокультурних цінностей, 

визнання цінності самого учня, актуалізація екоцентричний цінностей).  
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СЕКЦІЯ: Педагогіка та освітні технології 
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студентка  

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

м. Луцьк, Україна 

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

Приймаючи дитину у свій колектив, а саме тоді коли їй 6 — 7 років 

потрібно розуміти, що вона розвивається та стає активною. Природна потреба у 
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русі цього віку становить 1 — 2 години. Зрозуміло що перерви дітям не 

вистачає. Для того щоб не виникла перевтома, потрібно проводити невеличкі 

фізичні вправи. Вони дають змогу змінювати активність, та перемикатись з 

одного виду діяльності на іншу. 

Фізкультхвилинка відновлює тонус м’язів, знімає напругу з очей, пальців, 

підвищує працездатність пам’яті та мозку, дисциплінованість. Фізкультпауза 

повинна у початковій школі стати обов’язковим етапом кожного уроку, навіть 

на уроці музичного чи образотворчого мистецтва. 

Фізкультхвилинки можуть бути різного типу: гімнастика для очей, 

віршовані фізкультхвилинки, фізкультхвилинки з піснями, динамічні паузи, 

психологічні фізкультхвилинки, пальчикова гімнастика.  

Гімнастика для очей сприяє кровообігу, а пальчикова розвиває вміння 

наслідувати дорослих, прислухатись до їх слів та виконувати вправи. 

Психологічні фізкультхвилинки навчають керувати своїм психофізичним 

станом. Динамічні паузи — засіб фізичної реабілітації. 

Щоб процес виконання вправ був цікавим, змінювати вправи протягом 

2 — 3 тижнів, також можна виконувати під музику. Виконання 

фізкультхвилинки включає 2 — 3 вправи, тривалість 2 хвилини. 

В першому класі, діти дуже втомлюються, тому слід проводити по 3 

фізкультхвилинки на уроці. Краще щоб вони супроводжувались віршованими 

текстами, які сприяють розвитку пам’яті та концентрації розумової активності. 

Під час виконання домашнього завдання слід теж не забувати про фізичні 

вправи, можна долучити до цієї справи батьків. Велике значення набуває свіже 

повітря, яке прискорює циркуляцію крові до мозку. 
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СЕКЦІЯ: Економіка та організація інноваційної діяльності 

УДК 33 

Аліна Олексіївна КУЗЬМІНА, 

викладач вищої категорії 

Українського політехнічного технікуму 

Державного університету економіки і технологій 

 м. Кривий Ріг,  Україна 

ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

КОШТІВ СІМЕЙНОГО БЮДЖЕТУ 

В сучасних ринкових умовах є доволі актуальною тема «Формування та 

ефективне використання коштів сімейного бюджету». Матеріальне становище 

сім'ї, стан її фінансових коштів характеризуються сімейним бюджетом. 

Метою роботи було дослідити здатність студентів планувати родинний 

бюджет в межах встановленого державою мінімального заробітку, встановити 

чи можуть студенти бути фінансово незалежними від допомоги рідних. А також 

розробити заходи, що скорочують видатки сімейного бюджету та економлять 

фінансові кошти. Сімейний бюджет – це план регулювання грошових доходів і 

витрат сім'ї. Розрізняють три типи сімейного бюджету: 

– спільний; 

— спільно-роздільний (пайова участь);  

— роздільний. 
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Основними джерелами сімейних доходів є: заробітна плата, стипендія, 

пенсія; доходи від власності, від домашнього господарства; інші джерела у 

вигляді грошових виплат, 

безкоштовних послуг, допомога. 

Сукупний сімейний дохід на одну 

особу не повинен бути нижчим за 

прожитковий мінімум. Прожитковий 

мінімум встановлюється Кабінетом 

Міністрів після науково-громадської 

експертизи. З 1 січня 2021 року для 

працездатних осіб він склав 2270 грн. 

До кошика споживача включено величина достатнього для забезпечення 

нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я, 

набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих 

товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних 

соціальних і культурних потреб особистості [2].  

Основним джерелом поповнення доходу сім’ї найчастіше виступає 

заробітна плата – 80 % (рис 1). Це основна частина трудового доходу, який 

отримує людина за свою працю. Заробітна плата – це частина національного 

доходу, призначена для задоволення особистих потреб працівників, що 

видається в грошовій формі відповідно до кількості та якості витрачено 

праці [8].  

Заробіток працівника не може бути нижче розміру мінімальної заробітної 

плати, який встановлюється і переглядається відповідно до статей 9 і 10 Закону 

України «Про оплату праці» [1] та не може бути нижчим від розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Мінімальна заробітна плата — 

це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за працю, нижче якого не 

може проводитися оплата за виконану працівником роботу [6, 5]. Вона 

встановлюється на національному рівні. З 1 січня 2021 року у місячному 

80%

9%

4%
7%

Рисунок 1 - Сімейні доходи
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розмірі мінімальна заробітна платня в Україні складає 6000,00 грн [3]. Доходи 

будь-якої родини використовуються за різними напрямами. Основними є такі 

як оплата житла та комунальних послуг, харчування, одяг, транспортні послуги, 

оплата зв‘язку, інтернету, непередбачувані витрати, інші. 

Для спеціального дослідження здатності учасників планувати сімейний 

дохід сім’ї в межах встановленого державою мінімального заробітку, в нашому 

технікумі було проведено ряд економічних цікавих квестів. Групі осіб 

запропонували уявити себе подружжям, яке веде  спільний сімейний бюджет. 

Необхідно було розподілити місячну суму коштів, не маючи змоги отримати 

додатковий дохід зі сторони, в межах двох мінімальних заробітних плат. Також 

було запропоновано вирішити і непередбачувані проблеми, що виникають в 

процесі дослідження і, які теж потребують фінансових витрат. 

До квестів залучили учнів шкіл 8 — 10 класів, студентів нашого УПТ 

ДУЕТ, викладачів та вчителів, як людей старшого віку (рис. 2). Результати 

проведення такого дослідження виявилися дуже цікавими – чомусь витрати в 

залежності від віку учасників дуже 

відрізнялись. 

Можливо, з одного боку, 

спрацювали такі фактори, як життєвий 

досвід і, навпаки, його відсутність, а з 

іншого боку, різноманітність інтересів 

людей різного віку. Результати проведення 

дослідження такі (таблиця 1, рис 3): 

1 категорія – більшість коштів 

витрачається на розваги, ласощі, лише 

частина йде на оплату комунальних послуг; 2 категорія – більш раціональний 

підхід, але коштів катастрофічно не вистачає; 3 категорія – життєвий досвід 

допомагає оптимально підходити до використання коштів сімейного бюджету.  

  

Рисунок 2 – Учасники 
економічних квестів 



І ВСЕУКРАЇНСЬКА МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 
5 квітня 2021, Україна, Суми 

 
 
 

60 
 

Таблиця 1 – Розподіл коштів родини 

 

Люди зрілого віку раціонально підійшли до розподілу коштів і дуже 

економно витрачали гроші. В кінці дослідження у них достатньо залишалося 

зекономлених коштів, щоб витратити їх на непередбачувані потреби. Підлітки 

взагалі першочергово вирішили задовольнити свої особисті потреби в плані 

розваг. Складається враження, що у різних вікових категорій учасників, різні 

потреби та пріоритети у виборі витратних напрямків розподілу коштів 

сімейного бюджету. 

Навіть, якщо проаналізувати витрачання коштів на харчування родини, то 

учні та студенти віддають перевагу більше смаколикам, ніж життєво 

необхідним продуктам. Також вони вважають, що людині необхідно не тільки 

працювати розумово і фізично, але й відпочивати і розважатися. Більшість 

студентів нераціонально підходять до такого питання. Їм катастрофічно не 

вистачає коштів, щоб задовольнити свої потреби, а тим більше, своєї власної 

родини. 

№ Напрями витрат коштів Учні шкіл  
8 – 10 класів 

Студенти  
УПТ ДУЕТ 

Викладачі, люди 
старшого віку 

1 
Оплата житла, 
комунальних послуг 20% 25% 40% 

2 Харчування 28% 35% 40% 
3 Одяг, взуття 20% 12% 5% 
4 Транспортні послуги 3% 4% 3% 

5 
Оплата зв‘язку, 
інтернету 4% 5% 1% 

6 
Непередбачувальні 
витрати - 1% 5% 

7 Розваги 19% 16% 1% 
8 Інші 6% 2% 5% 
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Необхідно завжди 

планувати і розраховувати 

свій сімейний бюджет. 

Планувати його можна, як в 

Excel, так і в спеціальних 

програмах для ведення 

сімейного бюджету і 

особистих фінансів, можна 

використати для контролю 

особистих грошей корисні 

мобільні додатки. Чим 

раніше почати планувати 

бюджет сім'ї, тим раніше у людини формується фінансова дисципліна. Є 

ефективний метод, який навчає правильно вести сімейний бюджет і не 

перевитрачати коштів — використовувати правило 4 конвертів [9], він працює і 

приносить позитивні результати в економії коштів родини. 

Так як за даними нашого дослідження найбільше грошей витрачається на 

харчування та комунальні послуги, то можна зекономити на цих двох 

складових. 

Можна скористатися цінними порадами, а саме, як можна менше платити 

за воду, як зменшити плату за електроенергію, як економити на опаленні. 

Можна багато грошей економити під час шопінгу, купуючи продукти зі 

знижками у рамках різних акцій, не переплачуючи за упаковку, не купувати 

продукти харчування з середніх полиць, як правило, ціни на них дорожчі. Не 

слід відправлятися у супермаркет за продуктами на голодний шлунок, завжди 

треба перевіряти чек, перед тим, як піти з супермаркет. Доведено, що це 

економить до 20 % коштів, які витрачаються. Якщо за статистикою половину 

заробітної плати українці витрачають лише на їжу, то економно здійснюючи 

покупки у магазинах, можна заощадити: 6000,00 х 0,20 = 1200,0 грн. Якщо ж 
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Рисунок 3 - Розподіл коштів сімейного 
бюджету       
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економити гроші у вас не виходить, то шукайте високооплачувану роботу. 

Отримання більшого заробітку примножить ваш сімейний бюджет. Різниця у 

рівнях оплати праці працівників під впливом різних факторів називають 

диференціацією [4]. Якщо узагальнити цю інформацію, то рівень оплати праці 

працівників залежить від таких чинників [7]: 

1) рівень кваліфікації робітника; 

2) складність виконуваної роботи; 

3) інтенсивність робіт; 

4) умови праці; 

5) якість виконання робіт. 

Отже, необхідно планувати бюджет сім'ї, контролювати свої доходи та 

витрати, цим самим у людини формується фінансова дисципліна. Потрібно 

економити гроші, бо економія коштів завжди приносить результат. І хоч 

отримання більшого заробітку примножить ваш сімейний бюджет, але 

намагайтесь бути розумними, а не багатими: багатства можна позбутися, а 

розум завжди з вами. 
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ВИКОРИСТАННЯ РУХАНОК НА УРОКАХ ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я 

Згідно з вимогами НУШ обов’язковою є культурна компетентність, яка 

передбачає залучення до різних видів мистецької творчості, а саме 

образотворчої, шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого 

вираження особистості. 

https://voxukraine.org/uk/minimal-wages-ua/
https://voxukraine.org/uk/minimal-wages-ua/
https://homebiznes.in.ua/yak-ekonomyty-hroshi
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Хоча уроки основи здоров’я не є складними за навантаженням, іноді є 

можливим використання руханок, які учні дуже люблять.  

В сучасній школі стало важливим створення спеціальних умов для 

зміцнення та збереження здоров’я учнів молодшого шкільного віку. Побачивши 

на уроці основи здоров’я в учнів ознаки перевтоми, обов’язково потрібно 

робити перерви, під час яких діти б могли виконувати різні нескладні фізичні 

вправи. Такі вправи під час уроку називаються руханками, які сприяють 

активізації функціонування мозку [1]. 

Руханки необхідні для збереження здоров'я учнів. Тому їх потрібно 

проводити на кожному уроці основи здоров’я для зняття навантаження, що 

буде відчутно впливати на продуктивність праці. Руханка повинна бути 

обов'язковою частиною кожного уроку в початкових класах. 

Щоб учні менше стомлювалися, щоб не було порушення статури, зору на 

усіх уроках через кожні 20 хвилин потрібно обов’язково проводити руханки та 

гімнастику для очей.   

Форми організації та проведення руханок залежать від вікових і 

фізіологічних особливостей учнів молодшого шкільного віку, теми уроку та 

умов, в яких вони проводяться.   

Але водночас зайва рухливість може відволікати від навчального 

процесу, викликати млявість, пасивність, байдужість. Потрібно змінювати 

різноманітні форми проведення руханок на уроках основ здоров’я. 

Вправи повинні бути різноманітні, так як одноманітність знижує інтерес 

до них, а отже, їх результативність. 

Учні мають зрозуміти значення руханок на уроках основи здоров’я і 

свідомо виконувати комплекси вправ.  

Не виконування руханок на різних уроках свідчить про те, що 

збільшується кількість різних захворювань в учнів упродовж усього навчання у 

школі.  
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Особливу увагу руханкам на уроках основ здоров’я потрібно надавати у 1 

класі, тому що шестирічкам (семирічкам) які тільки прийшли навчатися до 

школи важко висидіти весь урок. Для підвищення загальної працездатності, 

поліпшення їхнього здоров’я дуже корисні руханки і паузи.  

Щоб учням було цікаво виконувати руханки, необхідно час від часу 

змінювати їх, виконувати їх під різну музику. Учням подобаються руханки, які 

відповідають темі уроку та які супроводжуються віршованими текстами. Щоб у 

дітей не збивався ритм дихання, їхні рухи були точними і сильними, при 

проведенні таких руханок учитель промовляє текст, а діти виконують вправи. 

Під час виконання таких комплексів вправ на уроках основи здоров’я дуже 

важливо забезпечити приплив свіжого повітря в клас. 

Щоб навчальний процес на уроках основ здоров’я був ефективним, 

потрібна така організація навчання, за якої учень стає активним учасником 

процесу засвоєння знань [2, с.43]. Тоді пізнавальний інтерес і задоволення від 

навчання та його результату дає моральний, психологічний комфорт, розуміння 

особистого успіху. 
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ТЕОРІЯ БІХЕВІОРИЗМУ АБО ПОХВАЛА ПОКРАЩУЄ 

НАВЧАННЯ 

Кожен учитель знає, що в класі у них зазвичай буде учень, з яким важко 

працювати. Зазвичай поведінку таких учнів важко контролювати, тому змусити 

їх звернути увагу та перестати відволікати увагу інших — це дуже клопітка 

праця.  

Біхевіоризм або теорія поведінкового навчання — популярне поняття, яке 

зосереджується на тому, як учні вчаться. Біхевіоризм фокусується на ідеї, що 

всі способи поведінки засвоюються завдяки взаємодії з навколишнім 

середовищем. Ця теорія навчання стверджує, що поведінка залежить від 

навколишнього середовища, і говорить, що вроджені або успадковані фактори 

мають дуже незначний вплив на поведінку. 

Поширеним прикладом біхевіоризму є позитивне підкріплення. Учень 

отримує невелике задоволення, якщо на тестуванні з правопису він отримує 
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100 %. Надалі учні наполегливо працюють і навчаються, щоб отримати 

винагороду. 

Біхевіоризм є ключовим для вчителів, оскільки він впливає на те, як учні 

реагують і поводяться в класі. Вчителі можуть безпосередньо впливати на те, як 

поводяться їхні учні. Біхевіоризм також допомагає вчителям зрозуміти, що 

домашнє середовище та спосіб життя учня можуть впливати на їх поведінку, 

допомагаючи їм об'єктивно бачити це та працювати, щоб сприяти покращенню. 

Біхевіоризм розпочався як реакція на інтроспективну психологію в XIX 

столітті, яка значною мірою покладалася на рахунки від першої особи. 

Дж. Б. Уотсон та Б. Ф. Скіннер відкидали інтроспективні методи, 

обґрунтовуючи це тим, що вони суб'єктивні та не піддаються кількісному 

вимірюванню. Ці психологи хотіли зосередитись на спостережуваних, кількісно 

вимірюваних подіях та поведінці. Вони сказали, що наука повинна враховувати 

лише спостережувані показники. Вони допомогли надати психології вищу 

актуальність, показавши, що її можна точно виміряти та зрозуміти, і вона не 

базується лише на думках. 

Уотсон і Скіннер вважали, що якщо їм дадуть групу немовлят, спосіб 

виховання та середовище, в якому вони їх виховуватимуть, буде головним 

визначальним фактором їх дій, а не батьки чи генетика. 

Собаки Павлова — популярний експеримент з біхевіоризму. Група собак 

почула дзвоник, а потім їм дали їжу. Через достатньо часу, коли пролунав 

дзвоник, собаки слинилися, очікуючи їжі ще до того, як вони її побачили. Це 

саме те, що підтверджує біхевіоризм — те, що ми переживаємо та наше 

оточення, є рушієм того, як ми діємо. 

Послідовність стимул-реакція є ключовим елементом розуміння 

біхевіоризму. Дається стимул, наприклад, дзвонить дзвоник, і реакція полягає в 

тому, що відбувається далі. Теорія поведінкового навчання стверджує, що 

навіть складні дії можуть бути розбиті на стимул-реакцію. 
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У класі теорія поведінкового навчання є ключовою для розуміння того, як 

мотивувати учнів та допомагати їм. Інформація передається від викладачів 

учням у відповідь на правильний стимул. Учні є пасивними учасниками 

поведінкового навчання — вчителі передають їм інформацію, як елемент 

стимулу-реакції. Вчителі використовують біхевіоризм, щоб показати учням як 

вони повинні реагувати на певні стимули. Це потрібно робити повторюваним 

чином, щоб регулярно нагадувати учням, яку поведінку шукає вчитель. 

Позитивне підкріплення є ключовим у теорії поведінкового навчання. Без 

позитивного підкріплення учні швидко відмовляться від своїх відповідей, 

оскільки, здається, вони не працюють. Наприклад, якщо учні повинні 

отримувати наклейки щоразу, коли вони отримують А на тесті, а потім 

викладачі перестають давати це позитивне підкріплення, менше учнів можуть 

отримувати А на своїх тестах, оскільки поведінка не пов'язана з винагородою за 

їх старання. 

Повторення та позитивне підкріплення йдуть пліч-о-пліч з теорією 

поведінкового навчання. Вчителі часто працюють, щоб знайти правильний 

баланс повторення ситуації та отримання позитивного підкріплення, щоб 

показати учням, чому їм слід продовжувати таку поведінку. 

Мотивація відіграє важливу роль у поведінковому навчанні. Позитивне і 

негативне підкріплення можуть бути мотиваторами для учнів. Наприклад, 

учень, який отримує похвалу за добрий тест, набагато частіше засвоює 

відповіді ефективно, ніж учень, який не отримує похвали за хороший тест. 

Учень, який не отримав жодної похвали, відчуває негативне підкріплення — 

його мозок каже йому, що хоч він і отримав хорошу оцінку, це насправді не 

мало значення, тому матеріал тесту стає для них неважливим. І навпаки, учні, 

які отримують позитивне підкріплення, бачать пряму аналогію з постійною 

досконалістю, повністю засновану на цій реакції на позитивний стимул. 
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ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКИ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

Згідно Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI 

століття») стратегічним завданням освіти є виховання освіченої, творчої 

особистості, становлення її духовного, психічного та фізичного здоров’я [2]. 

Тому обов’язковим компонентом національної системи освіти мають бути 

знання про формування, збереження та зміцнення здоров’я. Зазначена проблема 

набуває ще більшого значення для сучасної школи, адже, спостерігається 

негативна тенденція щодо погіршення стану здоров’я учнівської молоді. В 

учнів спостерігається гіподинамія (знижена рухливість), наростає статична 

напруга м’язів. Це нерідко створює передумови розвитку у школярів різних 

фізичних відхилень: порушення постави, зору, підвищення артеріального тиску, 

накопичення надмірної ваги; збільшується ризик виникнення захворювань 

серцево-судинної системи і органів дихання, порушення обміну речовин тощо. 

У зв’язку з цим набуває актуальності використання фізкультхвилинок на 

уроках у початковій школі. 

Методика проведення фізкультхвилинок і фізкультпауз цікавить багатьох 

учителів-практиків, методистів, науковців, зокрема О. Ващенко, Л. Романенко, 

Т. Люріну, О. Салівон, Н. Кінішенко, Ю. Старко та ін. Продовжити 

дослідження значення фізкультхвилинок у фізкультурно-оздоровчій роботі у 

http://psychclassics.yorku.ca/Watson/emotion.htm
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молодшій школі, методики їх проведення варто з позицій впровадження 

інновацій. 

Мета даної статті – проаналізувати значення фізкультхвилинок для 

збереження здоров’я учнів початкових класів. 

Тривале розумове навантаження і концентрація довільної уваги на уроках 

викликають в учнів природне бажання відпочити. Урок є не тільки 

інтелектуальною, але й емоційною діяльністю. На жаль, деякі вчителі не 

звертають увагу на цей важливий елемент, намагаючись наповнити урок 

великою кількістю навчального матеріалу. Однак якість процесів 

запам’ятовування помітно знижується, коли мозок перевантажений великими 

обсягами інформації. До перших ознак втоми відносяться нетривка увага, 

відволікання, часта зміна пози, підтримання голови руками, непевні рухи, 

слабкий інтерес до діяльності. Усе це вимагає від учителя початкової школи 

використання у навчально-виховному процесі здоров’язбережувальних 

технологій. Здоров’язбережувальні технології передбачають: проведення ігор 

та фізкультхвилинок, зміну видів діяльності, чергування інтелектуальної, 

емоційної, рухової видів діяльності, групової і парної форм роботи, вчать 

поважати думки інших, висловлювати власні думки та навчають правил 

спілкування.  

Щоб нейтралізувати негативні явища, що розвиваються в учнів під час 

тривалої розумової праці, доцільно чергувати її з активною фізичною 

діяльністю. На уроках – це фізкультхвилинки, на перервах – рухливі ігри [4]. 

Фізкультхвилинка – короткочасна перерва в навчанні для проведення 

комплексу вправ (переважно фізичних), спрямованих на попередження втоми 

та усунення несприятливих для здоров’я наслідків навчальної діяльності [1]. 

Фізкультхвилинки на уроках в початковій школі забезпечують, по-перше, 

активний відпочинок учнів, переключення їх уваги з одного виду діяльності на 

інший, усунення застійних явищ в органах та системах, стимулювання 

обмінних процесів. По-друге, згідно спостережень психологів, 
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запам’ятовування є більш дієвим, якщо після роботи на запам’ятовування 

молодші школярі розслабляються або змінюють вид діяльності, оскільки 

відмінною рисою дітей молодшого шкільного віку є те, що вони дуже швидко 

втомлюються. Ще одним позитивним моментом проведення фізкультхвилинок 

є підвищення уваги і активності дітей на наступних етапах уроку. 

Основними рекомендаціями для проведення фізкультхвилинок в 

початковій школі є наступні: 

1) фізкультхвилинки слід проводити на початковому етапі втоми. 

Фізіологічно обґрунтований час для проведення фізкультхвилинки: для 1-х та 

2-х класів через кожні 15 — 17 хвилин уроку, для 3-х та 4-х класів – кожні 20 — 

25 хвилин. Вдома школярі також мають переривати фізичним навантаженням 

виконання домашніх завдань кожні 30 хвилин; 

2) тривалість фізкультхвилинки: 1 — 5 хвилин із застосуванням комплексу 

вправ з 4 — 6 повторень;  

3) відповідність типу і змісту уроку;  

4) контроль особливостей і специфіки конкретного класу; 

5) забезпечення позитивного настрою і мотивації учнів;  

6) встановлення кількох умовних вербальних або невербальних знаків, які 

сприяють більш швидкому й ефективному переключенню уваги школярів між 

різними видами діяльності. 

Фізкультхвилинки можна розділити на наступні види:  

1) вправи для зняття загальної або локальної втоми (кругові обертання 

головою, нахили голови, повороти тулуба в положенні сидячи і т.п.);  

2) вправи для кистей рук (стискання — роз тискання кулачків, кругові 

обертання кистями рук, зведення ліктів вперед-назад і т.п.);  

3) гімнастика для очей (швидке моргання, сильне замруження, рух очей 

без рухів голови і т.п.);  

4) гімнастика для слуху (плескання в долоні, повторюючи певні звуки за 

вчителем, масування мочок вух і т.п.);  
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5) вправи, що коригують поставу (повороти тулуба в положенні стоячи, 

нахили тулуба в положенні стоячи і т.п.);  

6) дихальна гімнастика (глибокий вдих і затримка дихання, повільний 

вдих і видих і т.п.);  

7) артикуляційно-мімічна гімнастика (посмішка, «трубочка» і т.п.). 

Варто зазначити, що крім загального впливу на фізичний стан учнів, 

фізкультхвилинки допомагають формуванню окремих навичок і умінь. Так, 

вправи для кистей рук сприяють зняттю напруги з дрібних м’язів кисті і 

плечового поясу і, отже, особливо необхідні при освоєнні графіки і орфографії; 

гімнастика для слуху сприяє розвитку фонематичного слуху; артикуляційно-

мімічна гімнастика допомагає зняти зайву напруженість артикуляційної і 

мімічної мускулатури.  

Серед видів фізкультхвилинок виокремлюють такі: 

– оздоровчі (фізкультхвилинки включають вправи для різних груп м’язів); 

– когнітивні (дидактичні та розвиваючі ігри); 

– креативні (передбачають незвичні дії зі спортивним інвентарем); 

– мовленнєво-рухові (віршований або віршовано-музичний супровід 

вправ); 

– антистресові [3, с. 200]. 

Запропонована класифікація є умовною, оскільки часто фізкультхвилинки 

можуть бути одночасно і оздоровчими, і мовленнєво-руховими, і 

релаксаційними. Цікавими та ефективними є так звані енергізатори – вправи 

для відновлення енергії учнів класу. Існують й артикуляційні 

фізкультхвилинки. Є група фізкультхвилинок, які проводяться вчителем на 

початку робочого дня і налаштовують дітей на подальшу активну діяльність. 

Отже, фізкультхвилинки – важлива частина уроку та фізкультурно-

оздоровчої роботи в школі. Вчитель початкових класів має серйозно ставитись 

до проведення фізкультурних хвилинок, проводити їх систематично, 

побачивши перші ознаки втоми учнів, враховувати вікові та психологічні 
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особливості дітей свого класу. Використання фізкультхвилинок не тільки 

урізноманітнює урок, але й підвищує його результативність. По-перше, учні 

переключаються з однієї діяльності на іншу, по-друге, фізкультхвилинки є 

невеликим відпочинком. Чим цікавіше вони будуть проведені, тим 

ефективнішим буде подальше навчання. Кожен учитель хоче бачити школярів 

розумними, сильними, здоровими. Саме тому необхідно створювати такі умови, 

за яких кожна дитина відчуватиме себе здоровою та гармонійно розвинутою. 
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ЯК ЗАПОБІГТИ БУЛІНГУ В ШКОЛІ? 

Проявами булінгу серед дітей шкільного віку є постійні насмішки, 

публічні образи та пошкодження особистих речей або коментарі з погрозами у 

соціальних мережах. Причин для знущань над дітьми в школах багато. Одні з 

найпоширеніших – бажання кривдника самоствердитися за рахунок слабших чи 

отримати задоволення від приниження інших школярів. Вчителі та батьки учнів 

школи повинні зробити все можливе аби протистояти проявам булінгу та 

помітити його на самому початку. Спостережлевість може не тільки запобігти 

фізичній чи психічній шкоді, але й врятувати життя жертви. Булінг негативно 

впливає на психічний та фізичний стан учнів. Тому необхідно знати природу 

булінгу, його основні види прояву та методи запобігання [1]. 

В ХХ столітті з’явилося поняття «булінг» – це агресивна і вкрай 

неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої 

дитини, що супроводжується постійним фізичним і психологічним впливом.[2] 

Школяра, якого вибрали жертвою і який не може постояти за себе, 

намагаються цькувати, залякати, ізолювати від інших різними способами. 

Найпоширенішими формами булінгу є:  

1) словесні образи, насмішки, лайки, погрози; образливі жести або дії; 

2) залякування, загрозливий тон, примушування жертви щось робити чи 

не робити;  

3) ігнорування, відмова у спілкуванні, виключення, бойкот;  
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4) вимагання грошей, їжі, речей та навмисне знищення особистого майна 

жертви; 

5) тілесне насильство (побиття, щипання, штовхання, скручування рук, 

будь-які інші дії, що спричиняють страждання або навіть травму); 

6) приниження через мобільні телефони та Інтернет (SMS-повідомлення, 

електронні листи, образливі коментарі в чатах тощо). 

Види булінгу об’єднали у групи словесного (вербального), фізичного, 

соціального (емоційного) й електронного (кібербулінг) знущання, які часто 

поєднуються для більш сильного впливу. 

Понад 70 % знущань відбуваються словесно: принизливі обзивання, 

жорстока критика, насмішки тощо. На жаль, злочинців часто ігнорують і не 

карають, але образа не зникне, для «об’єкта» приниження безслідно. 

Фізичне насильство є найбільш помітним, але на нього припадає менше 

третини випадків знущань (побиття, штовхання, знищення або викрадення 

особистих речей жертви тощо). 

Найскладніше зовні помітити соціальне знущання – систематичне 

приниження почуття гідності потерпілого через ігнорування, ізоляцію, 

уникання, виключення. 

Зараз кібербулінг набирає обертів. Це приниження за допомогою 

мобільних телефонів та інтернету. Діти реєструються в соціальних мережах, а 

також створюють сайти, де можуть спілкуватися, ображати інших, поширювати 

неправдиву інформацію, особисті фотографії, які можна зробити де завгодно. 

[3] 

У багатьох школах встановлені правила запобігання знущанням. 

Вирішуючи проблеми знущань, вчителі вживають наступні дисциплінарні 

заходи. А саме: 

– вибачення за образливі або грубі репліки;  

– перегляд планів на майбутнє щодо цього учня; 

– розмова з батьками або опікунами; 
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– консультування з психологом з питання контролю гніву;  

– тимчасове звільнення порушника зі школи. [4] 

Хоч ці правила і важливі, але вчителі та батьки повинні пам'ятати, що 

людей насамперед змінюють не правила, а люди. Розглянемо детальніше, які 

соціальні та емоційні навички потрібно розвивати у дітей для запобігання 

булінгу. 

1. Управління емоціями. Діти повинні свідомо навчитися контролювати 

свої сильні почуття гніву, смутку та депресії. Для кожного це абсолютно різне 

явище, оскільки воно може проявлятися по-різному. Діти, сприйнятливі до 

знущань, і ті, хто зазнає знущань, повинні розвивати навички управління 

стресом і навчитися використовувати різні методи саморегуляції для контролю 

своїх імпульсів. 

2. Емпатія. Емпатія – це здатність розуміти думки та почуття людини в 

конкретній ситуації. Перш за все, у дітей потрібно розвивати емпатію, адже 

діти (підлітки), які схильні до булінгу, отримуватимуть так звані соціальні 

винагороди за свою поведінку: владу та контроль над оточенням, підвищену 

увагу до себе, високий соціальний статус тощо. Як результат, вони можуть не 

звертати уваги на шкоду, заподіяну жертві. 

3. Рішення проблем і подолання конфліктів. У школярів потрібно 

розвивати навички вирішення проблем, щоб вони могли уникати конфліктів і 

виявляти повагу до співрозмовника. Дослідники пишуть, що навички 

вирішення проблем запобігають знущанням краще, ніж вжиття відповідних 

емоційних заходів боротьби. 

4. Впевненість у собі: людина яка впевнена у собі виражає свої думки й 

почуття без звинувачень і з повагою до тих, хто її оточує. Впевнені у собі діти 

можуть краще спілкуватися, обговорювати конфлікти, протистояти тиску 

однолітків, задовольняти свої потреби та ефективно взаємодіяти з суспільством. 

5. Здатність до дружби: серед дітей шкільного віку дружба створює 

сильне почуття приналежності. Для запобігання знущань у класі необхідно 
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розвивати навички дружби та вміння правильно обирати коло спілкування 

серед дітей. Тому здатність до дружби може розглядатися як невід’ємна 

частина взаємозв’язку: встановлення дружніх стосунків. 

Вчителі та батьки повинні заохочувати дітей спілкуватися зі своїми 

дітьми на дитячому майданчику, гуртках, секціях та на фестивалях. Щоб 

дитина зробила перший крок у налагодженні дружніх стосунків, батьки та 

вчителі повинні допомогти їй у цьому питанні. [5] 

У ході проведеного дослідження виявилось, що 24 % дітей в Україні хоча 

б раз у житті зазнавали знущань у школі. Менше половини з них повідомили 

про це своїх батьків, родичів чи друзів. На жаль, знущання часто призводять до 

незворотних наслідків, тому останнім часом у світі активно говорять і пишуть 

про те, як зупинити шкільне насильство. Батьки та вчителі повинні допомогти 

своїм дітям і запевнити, що вони не один на один зі світом, а мають близьких 

людей, які завжди поруч і готові допомогти їм. 
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НАФТОВА СТРАТЕГІЯ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНУ ГЕЙДАРА 

АЛІЄВА ТА ПОЛІТИКА ТУРЕЧЧИНИ У 1993 – 2003 РР. 

Глобальні події останніх десятиліть ХХ ст., такі як, розпад СРСР та крах 

світового соціалізму, тотальне ідеологічне протистояння та завершення 

«холодної війни», здобуття незалежності та перетворення в суб'єкти 

міжнародного права нових держав – до кінця ХХ століття змінили світове 

геополітичне становище. 

Зокрема, розпад СРСР перетворив Азербайджан, який знаходиться на 

перетині Європи та Азії, у привабливий транснаціональний фактор, який 

згодом міжнародні компанії стали використовувати, у першу чергу, як 

транспортно-комунікаційний коридор.  

У жовтні 1991 р., після здобуття незалежності Азербайджаном, одним зі 

шляхів вирішення економічних труднощів, з якими зіткнулася республіка, уряд 

Азербайджану визначив підвищення нафтовидобутку та залучення зарубіжних 

компаній до інвестування у цей сектор економіки Азербайджану [1, c. 78].  

У 1993 – 1996 рр. було призупинено внутрішнє національно-громадянське 

протистояння, відновлена суспільно-політична стабільність, почало 

реалізовуватися нове та послідовне національне державне будівництво, 

проводилася продумана соціально-економічна політика [1, c. 82].  

У 1994 р. було досягнуто тимчасове припинення вогню в Нагірно-

Карабахському конфлікті між Вірменією та Азербайджаном. Усі ці процеси 
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дали можливість Азербайджану втілювати в життя численні стратегічні 

проекти, у тому числі енергетичну політику, яка мала найважливіше значення. 

Загальнонаціональний лідер Азербайджану Гейдар Алієв прекрасно 

розумів, що розв’язання численних проблем розвитку країни необхідно шукати 

в іноземних інвестиціях, а також у передових технологіях, необхідних для 

розвитку національної економіки. Залучення в економіку країни, перш за все, у 

нафтовий сектор додаткових ресурсів стало першочерговим завданням 

азербайджанського уряду. У рамках досліджуваного періоду таких капіталів і 

технологій не існувало ані в самому Азербайджані, ані в Росії та Ірані, які 

висували серйозні заперечення проти входження західних держав у 

Каспійський регіон, ані в Туреччині, яка є союзником Азербайджану [2, c. 103]. 

Такі можливості були тільки у передових західних держав та саме їх необхідно 

було залучити до капіталовкладень у нафтову промисловість для реалізації 

проектів економічного розвитку Азербайджану. 

Регіон Каспійського моря, в якому розташований Азербайджан, є одним з 

регіонів, що володіють значними вуглеводневими ресурсами. Цей фактор 

зумовив прагненням світових країн проникнути в цей регіон та впливати на 

економічні процеси в ньому. У номері газети «The New York Times» від 6 

серпня 1997 р. було відзначено, що вуглеводневі ресурси Каспію складаються з 

200 мільярдів барелів запасів нафти, а також аналогічних запасів газу, які 

оцінюються за нинішніми цінами в розмірі 4 трильйонів доларів США [3]. 

Наявність багатих нафтогазових запасів у Каспійському басейні підвищувало 

геоекономічну та геополітичну цінність країн цього регіону. 

Гейдар Алієв оголосив про бажання співпрацювати з кожною державою, 

яка бажає інвестувати в економіку республіки, яка виявить інтерес до запасів 

нафти та газу та володіє передовими технологіями для їх видобутку.  

20 вересня 1994 р. в палаці Гюлістан в Баку було підписано першу 

транснаціональну угоду під назвою «Контракт століття». З підписанням першої 

угоди про спільну розробку родовищ «Азері», «Чираг» і «Гюнашлі» в 
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азербайджанському секторі Каспійського моря почалася зовсім нова ера в 

історії нафтової промисловості Азербайджану. На церемонії підписання цього 

історичного документа були представлені 11 нафтових компаній з 7 країн світу. 

Згідно з цим Контрактом, провідні енергетичні компанії, що належать таким 

державам, як США, Росія, Франція, Туреччина, Великобританія, Норвегія, 

вклавши спільні кошти, рівні 10 млрд дол. США, націлилися на видобуток з 

Азербайджанського сектора Каспійського моря 511 млн тон нафти вартістю 50 

млрд дол. протягом 30 років [6]. 

Пайові частки інвестицій компаній-учасниць з інвестування в проект 

представлена в наступному порядку: 

Таблиця 1  

Назва компанії Країна Пайова частка, % 

British Petroleum Великобританія 17,12 

Amoko США 17,01 

Lukoyl Росія 10,0 

Penzoil США 9,81 

Exxon США 8,0 

Statoyl Норвегія 8,56 

Itochu Slodzi Японія 7,45 

Ramko Energy Group Великобританія 2,0825 

Unocal США 11,2 

Turkish Petroleum Cor. Туреччина 5,0 

Delta Nimur Kharar Саудівська Аравія 1,68 

ДНКАР Азербайджан 5,0 

*Складено на основі: [4, с. 600] 
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Після початку успішної реалізації нової нафтової стратегії та політики 

енергетичної безпеки, що проводиться Азербайджанською Республікою, став 

підвищуватися і міжнародний престиж країни. 

Протягом декількох років з першого контракту в рамках нової нафтової 

стратегії Азербайджану були укладені ще 20 нових нафтогазових контрактів з 

32 провідними компаніями, які належать 14 державам світу [1, c. 289]. На 

підставі цих контрактів передбачалося вкладення іноземних інвестицій в 

розмірі понад 60 млрд дол. в нафтогазову промисловість Азербайджану. 

Згідно з офіційною інформацією, за останні 10 років лише в рамках 

«Контракту століття», обсяг вкладених в економіку Азербайджану інвестицій 

склав понад 6 млрд манатів, а загальний обсяг інвестицій, вкладених в нафтову 

промисловість, наблизився до 20 млрд [5, c. 117]. Азербайджан посідає перше 

місце серед республік колишнього Радянського Союзу за обсягом іноземних 

інвестицій на душу населення, і випереджає за цим показником багато країн 

Східної Європи.  

12 листопада 1997 р. у столиці Азербайджану місті Баку відбувся 

урочистий захід з нагоди початку видобутку і транспортування з Каспійського 

моря азербайджанської нафти [6]. У той день азербайджанська нафта, добута в 

рамках «Контракту століття» з глибин Каспійського моря, почала текти по 

трубопроводу Баку – Новоросійськ на світові ринки. Це стало важливою 

перемогою нафтової політики незалежної Азербайджанської Республіки. 

Запуск трубопроводу Баку – Новоросійськ позитивно вплинув на Російсько-

Азербайджанські відносини та створив можливості для збереження традиційної 

дружби та співробітництва між двома країнами, часткового задоволення своїх 

геоекономічних інтересів Росією, отримуючи дохід від видобутку 

азербайджанської нафти. 

18 листопада 1999 р. на Стамбульському саміті ОБСЄ Президент 

Азербайджанської Республіки Гейдар Алієв, Президент Грузії Едуард 

Шеварднадзе та Президент Турецької Республіки Сулейман Демірель 
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підписали Угоду «Про транспортування сирої нафти Основним Експортним 

Трубопроводом Баку – Тбілісі – Джейхан по території Азербайджанської 

Республіки, Грузії та Турецької Республіки» [6]. У той же день було прийнято 

рішення про здійснення будівництва нового газопроводу для транспортування у 

Туреччину по маршруту Баку – Тбілісі – Ерзурум природного газу, що 

видобувається в родовищі «Шахденіз». Реалізація даного проекту, з одного 

боку, сприяла соціально-економічному розвитку Азербайджану і Туреччини, 

зміцненню регіональної безпеки, посилення двосторонніх і багатосторонніх 

взаємин, всебічної інтеграції у світову спільноту, а з іншого – зміцнила 

геополітичні позиції обох країн у всьому регіоні, перетворила їх у важливих 

партнерів Європи в енергетичній, транспортно-комунікаційної та інших 

транснаціональних сферах [7, c. 181]. 

Поступове зміцнення геополітичних, геоекономічних і військово-

геостратегічних відносин з Туреччиною дозволило Гейдару Алієву ще в 

листопаді 1999 р. виступити на Стамбульському саміті ОБСЄ з ідеєю створення 

регіональної світової платформи в Південному Кавказі під назвою «Кавказький 

пакт» за участю Туреччини [7, c. 182].  

Черговий хід у здійсненні цієї ідеї був зроблений на Саміті президентів 

Туреччини, Азербайджану і Грузії, що пройшов 29-30 квітня 2002 р. в Трабзоні. 

Після обговорень, проведених на зустрічі, між Азербайджаном, Туреччиною і 

Грузією було підписано угоду «Про боротьбу з тероризмом, організованою 

злочинністю, незаконною контрабандою наркотиків і психотропних речовин, 

відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом, торгівлею зброєю і 

людьми та іншими важливими злочинами». Дана угода забезпечувала участь 

Туреччини в побудові військово-стратегічного партнерства та безпеки регіону 

[2, c. 105]. 

Істотну роль зіграли інтереси спільної співпраці у рамках чинних 

енергетичних проектів Південного коридору. Два з низки таких проектів – 
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TANAP і TAP, про які нині широко розповідається у світовій пресі, стали 

найбільш важливими [6].  

Транс-Анатолійський трубопровід природного газу (TANAP) і 

Трансадріатичний проект (ТАР), під назвою «Nabucco», які з'єднають Грузію і 

Туреччину, починаючи від території Азербайджану, а також берега 

Адріатичного моря Європи, стали новим етапом у відносинах Туреччини та 

Азербайджану і виникли в результаті їхніх спільних зусиль, без впливу третьої 

держави. 

Таким чином, пріоритетним напрямком нафтової стратегії Гейдара Алієва 

в 1993 – 2003 роках було залучення іноземних інвестицій та передових 

технологій у видобуток нафти та газу для розвитку економіки країни. Нафтова 

стратегія Азербайджану в означений період була розрахована на відновлення 

гідного місця країни в системі взаємин Сходу і Заходу. Окрім цього, Туреччина 

здійснювала свою геополітичну діяльність на Кавказі з урахуванням інтересів 

Азербайджану і при його підтримці, а Азербайджан – здійснював 

транснаціональні енергетичні та транспортно-комунікаційні відносини зі 

своїми західними партнерами з дотриманням тих же принципів. Азербайджан 

для Туреччини відіграє важливу посередницьку роль у зв'язках з іншими 

державами, зокрема з тюркоязичними країнами та народами, що належать до 

ісламської релігії. 

Список бібліографічних посилань: 

1. Алиев И. Каспийская нефть Азербайджана. М.: Известия, 2003. 712 c. 

2. Ібрагімова Т. С. Регіональні лідери : амбіції та вплив на глобальні 

трансформації (на прикладі Туреччини). Науковий вісник Дипломатичної 

академії України. 2012. № 18. С. 103–109. 

3. The New York Times : веб-сайт. URL: 

https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1997/06/08/issue.html (дата 

звернення: 02.04.2021). 

https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1997/06/08/issue.html


І ВСЕУКРАЇНСЬКА МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 
5 квітня 2021, Україна, Суми 

 
 
 

85 
 

4. Гасанов А.М. Геополитика Азербайджана. Баку: Zardabi-LTD, 2015. 

1048 с. 

5. Жильцов С.С., Зонн И.С., Ушков А.М. Геополитика Каспийского 

региона. М.: Международные отношения, 2003. С. 280. 

6. Каспий: статус, нефть, уровень. 3. Каспийская нефть : веб-сайт. URL: 

http://caspiy.net/knigi/kaspij-status-neft-uroven/31-kaspij-status-neft-uroven-3-

kaspijskaya-neft.html (дата звернення: 30.03.2021). 

7. Кулешова К. І. До питання про визначення турецької моделі. Вiсник 

Одеського нацiонального унiверситету. Одеса : Астрапринт, 2011. Том 16. № 8. 

С. 180–192. 

 

СЕКЦІЯ: Психологія 

УДК 159.942 

Ірина Ярославівна МЕЛЬНИЧУК, 

кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри практичної психології 

Центральноукраїнський державний  

педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка 

м. Кропивницький, Україна 

ORCID ID 0000-0002-3545-2117 

ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 

ОБРАЗУ «Я» 

Розвиток суспільства передбачає толерантне ставлення до вільного 

прояву людиною своєї особистості, зокрема сексуальної орієнтації та гендерної 

ідентичності. У зв’язку з гуманізацією суспільства, дослідження особливостей 

Я-образу у представників ЛГБТ-спільноти є актуальним і потребує більш 

детального та комплексного вивчення. Необхідність вивчення Я-образу 
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зумовлена цінністю, яку має усвідомлення власного «Я» для формування 

життєвої позиції особистості.  

Формування образу «Я» ґрунтується на систематичних ідентифікаціях, 

серед яких особливе місце відводиться гендерній ідентичності, дослідженням 

якої займалися такі вчені як: Е.Гідденс, Е.Гоффман, У.Джеймс, Е. Дюркгейм, 

Ч.Кулі, Д.Марсіа, Дж.Мід, X.Теджфел, Дж.Тернер, Е.Фромм, З.Фройд, 

Ю.Хабермас, Е.Еріксон, К.Ясперс та інші.  

Під гендерною ідентичністю розуміють усвідомлену приналежність 

особистості до певної статі, результат складного біосоціального процесу, що 

поєднує онтогенез, статеву соціалізацію та розвиток самосвідомості 

особистості. 

На гендерну ідентичність, насамперед, впливає розуміння гендеру як 

змодельованої суспільством та підтримуваної соціальними інститутами 

системи цінностей, норм і характеристик чоловічої та жіночої поведінки, стилю 

життя та способу мислення, ролей та особливостей стосунків між чоловіками та 

жінками, набутих ними у процесі соціалізації, що, насамперед, визначається 

соціальними, економічними, політичними і культурними умовами й фіксує 

уявлення про жінку та чоловіка залежно від їх статі [1, с. 92]. 

Поняття гендеру як соціально-психологічної статі людини визначається 

принаймні двома сферами детермінант: соціальною (сукупністю соціальних 

очікувань щодо гендерних ролей, норм і стереотипів) та особистісною 

(уявленням людини про те, ким вона є) [2]. 

Гендерна ідентичність тісно пов’язана з образом «Я», оскільки 

відображає одну із сторін особистості, зокрема усвідомлення її власної статі, 

сексуальної поведінки та гендерного прояву. Поширеною є думка, що для 

представників ЛГБТ-спільнот (термін, що використовується для позначення 

«сексуальних меншин» і позначає спільноту лесбійок, геїв, бісексуалів та 

трансгендерів) характерною є поведінка протилежної статі, яка відображається 

у зовнішньому вигляді, сексуальних вподобаннях та інших ознаках. 



І ВСЕУКРАЇНСЬКА МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 
5 квітня 2021, Україна, Суми 

 
 
 

87 
 

Для опису представників ЛГБТ-спільноти доцільно використовувати 

терміни «цисгендер» та «трансгендер». Термін «цисгендер» (лат. «на тій же 

стороні, що і») може бути використаний для опису осіб, які мають від 

народження репродуктивні органи своє статі і почуваються відповідно до свого 

біологічного гендеру, тобто мають «нормальну» гендерну ідентифікацію. 

Таким чином, використання термінів ідентифікація «цис чоловік» або «цис 

жінка», поряд з «трансендерною жінкою» та «трансгендерним чоловіком» 

призводить до протиставляння норми відтворення та маргіналізацією транс 

людей [1].  

Гендерна ідентичність як фактор формування образу «Я» є складною 

системою, що включає емоційний, когнітивний і поведінковий компоненти. 

Емоційний компонент формується одним з перших і включає переживання та 

емоційно забарвлений досвід взаємодії з навколишнім за умови, що вони 

знають про приналежність особистості до ЛГБТ-спільноти. Когнітивний 

компонент гендерної ідентичності – це певні уявлення, образи, припущення, 

фантазії стосовно того, якими мають бути представники ЛГБТ-спільноти. 

Поведінковий компонент передбачає реалізацію стратегій поведінки, 

безпосередню взаємодію та діяльність з навколишніми. Залежить він не тільки 

від когнітивного, але й від емоційного компоненту. За умови накопичення 

негативного емоційного досвіду (неприйняття, критики з боку навколишніх) 

представники ЛГБТ-спільноти починають приховувати свою сексуальну 

орієнтацію, що деструктивно впливає на формування та розвиток їх 

особистості. Виключення складають випадки камінг-ауту, коли представники 

ЛГБТ-спільноти відверто повідомляють про свою орієнтацію. 

Хочемо наголосити, що програма розвитку та корекції Я-образу ЛГБТ 

представників повинна мати комплексний характер і включати роботу не лише 

з безпосередньо з особами ЛГБТ-спільноти, але й просвітницьку роботу з їх 

найближчим оточенням. 
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Аналіз компонентів Я-образу у представників ЛГБТ-спільноти дозволяє 

стверджувати, що загалом для них притаманне позитивне ставлення до 

власного «Я», прийняття себе, інтерес до себе, але разом з тим, очікування 

негативної оцінки та ставлення з боку інших людей. Причиною такого 

очікування ворожого ставлення і неприйняття з боку інших людей може бути 

загальне ставлення та суспільний настрій стосовно представників ЛГБТ. 

Результати проведеного дослідження показали недостатнє вивчення 

проблеми особливостей Я-образу в представників ЛГБТ, отже перспективою 

подальших досліджень є проведення формувального експерименту та 

дослідження особливостей Я-образу у представників ЛГБТ-спільноти. 
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Одним з таких інструментів є Jupyter Notebook – це веб-додаток для 

редагування і перегляду наукових документів. Він може бути встановлений 

локально або розгорнутий на сервері і бути доступним через інтернет. 

Для збору даних було розроблено мобільний додаток під ОС Android. У 

дослідженні прийняли участь 4 людей, сумарно було отримано 1800 повторень 

кожного жесту – по 200 для кожного типу. Після етапу збору даних отримано 

результат у вигляді декількох JSON-файлів, котрі оброблялися скриптом на 

мові Python для виділення ознак і одразу ділилися на три набори даних – ознаки 

отримані лише за допомогою даних акселерометра, лише даних гіроскопу та з 

використанням обох датчиків. Для обробки даних акселерометру 

використовувався фільтр, запропонований у документації Android [1] із 

значенням коефіцієнта а = 0.95. Для третього набору даних – з обох датчиків – 

використовувався додатково фільтр Маджвіка [2]. 

Методи класифікації KNN та SVM дуже чутливі до вхідних даних і 

оскільки на наборах даних з відібраними ознаками вони спочатку давали низькі 

результати, тому для них було застосовано стандартизацію ознак шляхом 

видалення середнього і масштабування з одиничною дисперсією. Для цього 

використовувався клас StandardScaler з бібліотеки Scikit-Learn. 

Відбір ознак виконувався методом перебору груп параметрів для кожного 

набору даних для отримання найкращих результатів. Етап кластеризації на 

виході дає по одному значенню для кожної осі – центроїду для вектору значень. 

Таке рішення було прийнято емпірично, оскільки збільшення кластерів давало 

гірший результат при комбінування з іншими ознаками. Більшість ознак було 

обрано базуючись на аналізі попередніх досліджень в даній галузі. Цільовою 

змінною у даному випадку є тип жесту, який для зручності закодовано за 

допомогою цілого числа від 1 до 9. 

Проведене дослідження вивило, що метод Extra Trees показує гарні 

результати і може бути обраний у якості основного засобу при проектуванні 

програмного забезпечення з функціями розпізнавання жесту, як у якості 
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запрограмованої моделі для певних жестів, так і для моделі для тренування 

довільних жестів. Альтернативою цьому методу є метод SVM, який не дуже 

сильно поступається у якості, і його використання буде доречним на пристроях, 

не обладнаних потужним процесором. Також необхідно відмітити, що техніка 

беггінг погано працює з класифікаторами KNN та SVM, проте у майбутньому 

можна провести додаткове дослідження за цією темою. Розробка мобільного 

додатку для збору даних для аналізу виконувалася у інтегрованому середовищі 

Android Studio за допомогою мови Kotlin від компанії Jetbrains. У якості 

локального сховища було вирішено використовувати мобільну базу даних 

Realm, котра є розробкою з відкритим вихідним кодом і доступна не лише для 

під платформу Android, а і для iOS і Windows Phone. Для взаємодії з датчиками 

використовувалася бібліотека реактивного програмування RxJava 2. Для 

зменшення зв’язності між компонентами додатку була використана бібліотека 

EventBus, котра дозволяє надсилати і отримувати повідомлення. 

Інтерфейс представляє собою список жестів для повторення (усього 9 

типів) із зображенням, назвою і кількістю виконаних/мінімальних повторень. 

При виборі жесту зі списку на наступному екрані відображено назву жесту що 

виконуватиметься, кількість виконаних/необхідних повторень і велика кнопка, 

при натисканні на яку починається процес запису жесту і завершується після її 

відпускання. При досягненні достатньої кількості повторень (за замовчуванням 

мінімально 10 повторень для кожного жесту) колір екрану змінюється на 

зелений, а також жест у списку виділяється також зеленим. Вигляд додатку для 

збору даних наведений на рисунку 1. 

При довгому натисканні на елемент у списку з’являється контекстне меню 

з пунктами «Clear» для видалення усіх записаних повторень для обраного жесту 

і «Remove last» для видалення останнього записаного зразку. 
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Рисунок 1 – Інтерфейс мобільного додатку для збору даних 
 

Головне меню додатку містить пункт «Clear all gestures» для видалення 

усіх зразків та «Upload» для відправлення результатів на сервер. При 

відправлення у користувача буде запитано вік, стать та домінуючу руку (ліва 

або права), а також автоматично додано версію Android та модель смартфону. 

Сервер уявляє собою доволі малий мікросервіс, розроблений за допомогою 

мови Scala та фреймворку Scalatra. Він займається лише отриманням даних від 

мобільного клієнту і зберіганням цих даних до документо-орієнтованої бази 

даних MongoDB, без будь-якої додаткової обробки. Сервер розгорнуто за 

допомогою хмарного провайдеру Heroku. Комунікація додатку з сервером 

відбувається за допомогою протоколу HTTP 1.1 та у форматі JSON. Додаток 

виконує запити до серверу за допомогою бібліотеки OkHttp, головний плюс 

якої у тому, що інтерфейс серверу і формат даних описується за допомогою 

об’єктів та з боку клієнта взаємодія відбувається на більш високому рівні, а 

формування запитів та серіалізацію даних виконує бібліотека.  

При розробці демонстраційного додатку використовувалися здебільшого 

такі ж самі інструменти і засоби, що і при розробці додатку для збору даних, за 

виключенням складової для комунікації з сервером. На рисунку 2 зображено 

інтерфейс додатку. 
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Рисунок 2 – Інтерфейс демонстраційного мобільного додатку 

 

Інтерфейс додатку складається з трьох екранів. Перший екран при 

першому запуску додатку і відсутності записаних жестів пропонує перейти 

одразу до запису жесту. Процес розпізнавання реалізовано так само, як і у 

додатку для збору даних – при натисканні на кнопку починається процес запису 

даних з датчиків, а при відпусканні припиняється і відбувається класифікація 

щойно виконаного жесту. По закінченню класифікації на екран буде видано 

ім’я виконаного жесту. З головного екрану, обравши пункт меню Gestures, 

можна потрапити до екрану зі списком записаних жестів. Якщо жестів ще 

немає, то при натисканні на клавішу додання жесту буде запропоновано ввести 

ім’я і далі після його введення буде відкрито екран запису жесту. Відмінність 

полягає у тому що, після відпущення кнопки жест зберігається не повністю, а 

відбувається виділення ознак таким самим чином, як описано у дослідженні. 

Для кластеризації та видобування статистичних ознак використовується 

бібліотека Apache Commons Math. Процес роботи з датчиками реалізовано 

таким чином, що при відсутності гіроскопу робота відбувається лише з 

акселерометром.  

При відсутності даних від гіроскопу видобування ознак також 

виконується лише для акселерометру. На екрані, що містить список записаних 

жестів, при довгому натисканні на елемент списку можна викликати контекстне 
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меню, котре дозволяє виконати наступні дії: видалити усі зразки для жесту, 

видалити останній зразок, видалити жест, перейменувати жест. Після 

завершення процесу запису потрібних жестів необхідно натиснути на позначку 

для тренування моделі. В цей момент з локальної бази даних зчитаються усі 

жести, для них виконається стандартизація ознак (якщо для імплементації 

обрано метод SVM) і навчання моделі, після чого вона буде збережена. 

У якості класифікатора використовувалася реалізація методу Extra Trees з 

пакету extraTrees мови R. Тренована модель зберігається локально у вигляді 

набору байтів і при необхідності класифікації десеріалізується у готовий об’єкт. 

Класифікатор реалізовано у дуже зручний спосіб, за допомогою 

інтерфейсу. Маючи єдиний інтерфейс, у подальшому можна буде легко додати 

інші методи класифікації, наприклад SVM. Тестування програмного 

забезпечення э процесом технічного дослідження, призначеного для виявлення 

інформації про якість продукту відносно контексту, в якому він має 

використовуватись. До техніки тестування відносять процес пошуку помилок, а 

також випробування складових програмного забезпечення. 

Оскільки число можливих тестів навіть для нескладних програмних 

компонент практично нескінченне, тому стратегія тестування полягає у тому, 

щоб провести всі можливі тести з урахуванням наявного часу та ресурсів, а 

також покриття тестами основної частини функціоналу системи. Як результат 

програмне забезпечення тестується стандартним виконанням програми з метою 

виявлення дефектів, тому для тестування системи, що розроблюється у даній 

роботі, було обрано метод мануального, тобто ручного тестування. Для 

перевірки моделі класифікаторів було використано крос-валідацію [3]. 

Визначення параметрів функції прогнозування та тестування їх на одних і 

тих самих даних є методологічною помилкою – модель котра б робила 

відповідність міткам зразків ті дані, котрі були подані на вхід, мала б ідеальну 

оцінку, але провалювалася б в умовах реального використання на даних, котрі 

ця модель не бачила. 
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При оцінці різних параметрів моделі, які треба виставляти вручну, все ще 

існує ризик перенавчення моделі на тестовій вибірці, оскільки параметри 

можуть бути підібрані так, щоб давати гарні результати. Таким чином знання 

про тестову вибірку «просочуються» до тренувальної вибірки і метрика оцінки 

якості вже не видає адекватну оцінку. Для вирішення цієї проблеми з 

початкового набору даних виділяють третю частину – валідаційну вибірку. При 

цьому тренування моделі відбувається на тренувальній вибірці, перевірка 

якості на валідаційній, а коли якість здається задовільною, фінальна перевірка 

відбувається на тестовій вибірці.  

Проте, розділяючи наявні дані на три частини, ми зменшуємо кількість 

екземплярів, що можуть бути використані для навчання моделі і результати 

залежатимуть від випадкового вибору для пар тренувальної і валідаційної 

вибірок. Вирішенням цієї проблеми є процедура, що має назву крос-валідація 

(cross-validation, CV, або перехресна перевірка). При цьому тестова вибірка 

виділяється з початкових даних, але валідаційна вибірка вже більше не 

потрібна. В основному підході, що називається K-Fold крос-валідація, 

тренувальний набір даних розбивається на k менших наборів і для кожного 

такого набору виконується наступна процедура: модель тренується на k-1 

частині даних, модель виконує валідацію на даних, що залишилися. Мірою 

ефективності крос-валідації є середнє значення оцінок, отриманих на кожному 

етапі для кожної частини.  

Даний підхід може бути обчислювально затратним, особливо при навчанні 

моделей, тренування який займає великий час, проте не використовує багато 

даних. Процес розбиття даних показано на рисунку 3. 

Дуже часто процес крос-валідації поєднують з пошуком параметрів моделі 

за сіткою. Кожен метод класифікації має параметри, які впливають на якість 

його роботи і виставляються в залежності від даних, що подаються на вхід. 
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Рисунок 3 – Схема крос-валідації 
 

В даному дослідженні вся вибірка поділялася стратифіковано, для гарантії 

наявності однакової кількості типів жестів у кожній частині, за принципом 

70/30 – 70% використовувалися на етапі крос-валідації за 5 блоками, а останні 

30% поділялися за принципом 60/40 для навчання моделі і тестування. Таким 

чином фінальна перевірка якості роботи методів виконувалася на тій частині 

вибірки , котра не приймала участі у крос-валідації і навчанні. Для оцінки 

якості крос-валідації використовувалася зважена F-міра. Стратифікація означає 

розшарування, у результаті дані у відповідності з їх особливостями 

розподіляються на групи, або шари (страти). Мобільні додатки тестувалися 

методом мануального тестування через інтерфейс користувача. Додатково 

виконувалося тестування коду виділення ознак при перекладі з мови Python на 

мову Kotlin шляхом звірки вихідних даних методів. 

Висновки. В роботі мобільні додатки було розроблено з використанням 

мови Kotlin у середовищі Android Studio, допоміжний серверний додаток для 

зберігання тестових даних було створено на мові Scala і з MongoDB у якості 

бази даних. Аналіз та обробка даних виконувалися у середовищі Jupyter 

Notebook за допомогою мови Python. Результати дослідження можуть бути 

корисними розробникам додатків для мобільних платформ, котрі бажають 

додати інтерактивності у свої проекти, а також для реалізації елементів доданої 

або віртуальної реальності.  



І ВСЕУКРАЇНСЬКА МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 
5 квітня 2021, Україна, Суми 

 
 
 

96 
 

Список бібліографічних посилань: 

1. Motion Sensors : веб-сайт. URL: 

https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors_motion (дата звернення 

10.03.2021) 

 2. Madgwick, S.O. (2010). An efficient orientation filter for inertial and 

inertial / magnetic sensor arrays. 

3. Перехресне затверджування: веб-сайт. URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення 11.03.2021) 

 

СЕКЦІЯ: Психологія 

УДК 159.9 

Вікторія Олександрівна НЕСТЕРУК,  

студентка 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

м. Луцьк, Україна 

ЯК ВБЕРЕГТИСЬ ВІД СТРЕСУ 

Коли ми чуємо слово «стрес», саме звучання вороже і неприємне для 

людини. Щось попрямує в самому звучанні. 

Стрес, страх, смуток, тривога і навіть – смерть. Ця крайня позиція і є 

результат цієї тривоги. Тому так страшно і неприємно. Безвихідь. 

Люди починають ходити кругами, не в стані вийти з нервової напруги, 

звільнитися від тривоги і продовжувати жити нормальним життям. 

Особливо зараз. Суспільство знаходиться в дуже складному стані 

пандемії, це буквально роз’їдає майбутнє і окрім тривоги і стресової напруги, 

не приводить ні до якого градивного початку. 

Як же справитись з цим? Як перейти цей складний період і залишитись в 

доброму потенціалі для подальшого нормального життя? 

https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors_motion
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Аналізуючи інформаційні потоки, повагою людини до самої себе було б – 

знайти особисту опору в такій складній ситуації. Саме особисту і досить 

позитивну.  

Кожна людина віддає в собі такі кусочки свого життя, коли так 

недоторканно береже і цінить їх, а і знає, що цінуватиме все життя. В кожного 

свої. Немає зовсім нещасних людей, немає і зовсім щасливих. На світлині є як 

темні, так і світлі пікселі зображення. Так от, добре зупиняти погляд на світлих 

моментах життя. Вони дадуть силу позитивно поглядати на проблеми стресу. 

Відшумлять проблеми – головне вийти з них в стані, щоб продовжити жити без 

постійного страху, що і є стресом. 

Є дуже важливий аспект цього нашого послання, який ми хочемо 

донести, як особисту пораду. Як не дивно, але беручи щось прекрасне від себе і 

живучи цим прекрасним в собі, лишайте для себе і бережіть це. Але для 

ближнього будьте виключно позитивним. Ваш духовний баланс хай допомагає 

ближньому. Може і доброго і нема, а треба. Добре слово, воно як роса, може 

недостатньо, але скільки можна. Головне щиро. Кажіть щось приємне. Це буде 

так ніби відчинятимете вікно для сонця, а не опускатимете штори, щоб людина 

взагалі нічого не бачила – ніякого просвіту. 

Другим важливим і тривожним аспектом є те, що на фоні пандемії, 

обмеження прямого спілкування між людьми значно обмежені.  

Коли люди спілкуються між собою, вони вбирають в себе весь емоційний 

стан людини! Це часто так позитивно! На жаль, на цьому етапі і ця можливість 

посічена. Віртуально ми активні. Але це лише розумовий процес. Частіше 

пишемо, бо говорити часто немає можливості! 

Досить цікаві поради можна зустріти, як добру практику справлятись з 

ситуацією! Особливо сім'я, вечеря – виключно вербальне спілкування! 

Емоційний дух, очі, усмішка – зібрати все – лише послання не напруги, а 

тихого вечора миру.  

Будьмо позитивні. Господь любить тих, хто з добром! 
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ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНЦІВ 

Не зважаючи на національність людини, її організм виконує різні процеси 

життєдіяльності, внаслідок чого він виснажується, і тому вимагає постійної 

побудови та раціоналізації клітин. Для цього потрібна велика кількість 

найрізноманітніших речовин, які можуть потрапити до організму тільки з їжею 

(жири, білки, вуглеводи, амінокислоти, вітаміни та інші.)  

Їжа є важливою складовою частиною матеріальної культури кожного 

народу. Кожен народ має свої вподобання в їжі, тому національна кухня 

різниться в продуктах, які використовуються в приготуванні; в подачі страв [1]. 

Традиційне харчування жителів України пройшло довгий шлях 

становлення і розвитку. Століттями воно вдосконалювалося, поліпшувалося, 
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залишаючи тільки найкращі витвори поколінь в кулінарії. Внаслідок цього 

сформувалася оригінальна, з великим асортиментом унікальних, смачних та 

поживних, надзвичайно корисних страв для організму людини – українська 

кухня. Це борщ, пампушки, кров’янка, холодець, сало, вареники, голубці, 

деруни. Національна кулінарія налічує достатньо істотний показник 

різноманіття страв. 

Чільне місце у харчовому раціоні відіграє хліб, який за словами 

археологів супроводив українця понад 5000 років. Хліб на столі вважався 

найбільшою святинею. В народі про нього говорять: «Святий хліб», «Хліб – 

усьому голова», «Хліб та вода, та й нема голода», «Усяке добро, за хлібом» – 

чим доводять своє ставлення.  

Борщ – традиційна страва українського народу, він є символом кулінарії. 

Український борщ смакують та полюбляють і за кордоном.  Українські 

прислів’я та приказки вказують на глибину вкорінення борщу в культуру. Народ 

склав понад 150 приказок про цю страву. Українці вважають, коли дівчина 

навчилася готувати борщ, їй час створити власну сім’ю. До борщу замість хліба 

подають пампушки з часником. 

Пампухи здавна пекли або смажили на олії чи смальці в Україні. У Львові 

щорічно організовується фестиваль пампухів, який проводиться під час Різдва 

Христового з метою популяризації традиційної української страви – пампуха. 

Найпопулярнішим продуктом і стравою в українській кухні є сало. На 

території України здавна вирощували свиней а також полювали на вепрів, з 

яких отримується сало. Українці їдять сало шматками, а у всіх інших народах 

сало вживається тільки у вигляді смальцю. Саме цьому продукту надають 

перевагу, навіть не підозрюючи, що воно містить багато корисних речовин, 

необхідних для людського організму.  

Вареники – ця страва дуже полюбляється українцями. Складається вона з 

тіста та начинки. Українці у якості начинки кладуть картоплю, капусту, вишні, 
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сир. Вареник за формою нагадує місяць. Українські дівчата використовують 

вареники для ворожіння у ніч на Андрія [3]. 

Ще одним із символів української національної кухні можна назвати 

кров’янку. Кров’янку у народі називають по-різному, наприклад кров'яна 

ковбаса, кашанка. Кров’янка не складна у приготуванні і готується з доступних 

продуктів, з таких як кишка, гречана чи рисова крупа, свиняча кров, м'ясо, сало, 

смалець, цибуля та приправи. На стіл кашанку подають як гарячою, так і 

холодною.  

Холодець в Україні займає помітне місце в кулінарії. Ця страва є 

невід’ємною складовою української кухні. М'ясний холодець часто готують на 

святковий стіл, для гостей. Холодець – це холодна страва, яка складається із 

застиглого відвару та зі шматочків м’яса. 

Картопляні млинці, мають велику популярність в українського народу. 

Основним інгредієнтом страви є терта картопля. До столу українці подають 

деруни зі сметаною.  

Голубці – страва української кухні. Ця страва є улюбленою у багатьох 

українців. Назва цього кулінарного витвору походить від назви птаха голуба, 

адже в давнину його готували з м’яса голуба. Страва готується з капусти та 

начинки з м'яса, рису, кукурудзяних чи пшоняних круп, картоплі, квасолі, 

грибів, цибулі, моркви та прянощів [2]. 

Усім відомо: українське національне вариво подобається людям усіх 

національностей. Подобається вишуканими смаками, високими поживними 

якостями, різноманітністю страв. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГУЛЬОВАНИХ 

ВТУЛОК-УЩІЛЬНЕНЬ 

Багато гідравлічних циліндрів ковальсько-пресових машин поршневого і 

плунжерного типу працюють на мінеральному маслі тиском до 50 МПа і 

більше. Основними причинами застосування мінеральної олії є: висока 

в'язкість, хороші мастильні і антикорозійні властивості. Однак застосування 

мінеральної олії як робочої рідини в гідросистемах значно ускладнює проблему 

герметизації гідроагрегатів. 

Метою статті є розширення області застосування регульованих втулок-

ущільнень можуть застосовуватися для ущільнення плунжерів великих 

гідропресів, що працюють на мінеральній олії або емульсії. 

https://ukrreferat.com/chapters/kraeznavstvo/traditsii-ukrainskogo-narodnogo-harchuvannya.html
https://ukrreferat.com/chapters/kraeznavstvo/traditsii-ukrainskogo-narodnogo-harchuvannya.html
https://ukrreferat.com/chapters/kraeznavstvo/traditsii-ukrainskogo-narodnogo-harchuvannya.html
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Такі ущільнення відрізняються від інших видів ущільнень, що 

застосовуються в гідросистемах пресів, наявністю щілини між ущільнюваною 

порожниною гідроциліндра і зовнішнім середовищем.  

Були проведені розрахунки витоків робочої рідини (води та мінеральної 

олії) через щілини, утворені між плунжерами діаметром 10 一 2000 мм і 

втулками, посадженими по посадці H9/f9 і H9/ e8 [1]. 

Слід зазначити, що деформація більших діаметрів втулок, для зменшення 

щілини потребує значно меншого тиску на зовнішню поверхню втулки, ніж при 

малих діаметрах плунжерів. 

В експериментальній установці для дослідження роботи ЩВУ на 

мінеральній олії використовувалися втулки, виконані з текстоліту, латуні, 

бронзи.  

На рисунку 1 корпус позначений цифрою 1, випробовувана ЩВУ 2, 

«м'яка» манжета 3, натискна втулка 4, плунжер 5 з отвором для зливу, через яке 

визначалася кількість рідини, що пропускається ЩВУ, фланець 6, подача тиску 

7, злив 8. 

Випробовувалися ЩВУ з текстоліту і латуні. У внутрішню порожнину 

подавався різний тиск, встановлювалися величини витоків рідини, сили тертя, 

розподілу тиску по довжині щілини і т. п. Детальніше опис установки і 

методика випробувань представлені в роботі [2]. 

 
Рисунок1一 Схема встановлення втулкового ущільнення. 
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У процесі випробувань встановлено, що рідина під тиском, яка надходить 

на зовнішню поверхню втулки, обтискає її, і цього тиску достатньо для повної 

герметизації ущільнення. Витоків не було виявлено на всьому діапазоні тисків 

від 1 до 18 МПа.  

Результати експериментів представлені в таблиці 1, а при Р = 5 МПа сила 

тертя більше 3500 Н.упр. 

 

Таблиця 1 – Значення сили тертя спокою і руху на текстолітових втулках 

при різному тиску управління 

Тиск управління, 
МПа 

Сила тертя 
спокою, Н Сила тертя руху, Н 

текстоліт латунь текстоліт латунь текстоліт латунь 

1 4 510 610 310 800 

2 8 530 1100 320 1000 

3 12 535 1600 360 1450 

4 16 600 2100 380 1850 

4,5 20 900 2200 560 2000 

 

Аналіз показує, що найбільш відповідний тиск обжаття для даного 

матеріалу ущільнення його довжини і діаметра плунжера знаходиться в межах 

від 30 до 75 % від номінального. Далі зусилля сильно зростають. 

Проведені експерименти підтвердили в цілому відповідність 

розрахункових значень з експериментальними при роботі ЩВУ з одним 

зовнішнім ущільненням. Ця конструкція ущільнень дозволяє встановлювати їх 

замість традиційних манжет практично без зміни конструкції машини, і без 

установки додаткових пристроїв. Також з’являється можливість саморегуляції 

тиску обжиму втулки при змінному тиску всередині циліндра, знижується тертя 

і підвищується довговічність ущільнення. 
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ДОПОМОГА ДІТЯМ ПРИ ПОДОЛАННІ СТРЕСУ 

Часто може трапитися так, що через певні негаразди, людина потрапляє 

у стресові ситуації. Давайте поміркуймо про те, хто найбільше страждає від 

цього: дорослі чи діти? Стрес – це загальна реакція організму на подразник, що 

більший за норму. Це поняття супроводжує нас щоденно, і ми завжди 

перебуваємо під його впливом. Все ж таки саме діти зазнають більшого 

психологічного тиску, адже часто ситуації є травматичними і можуть погано 

відобразитися на подальшому житті. 

Як зазначає Леонора Кадом, коли сильний дощ не перестає, то згодом 

настає повінь, що спричиняє чимало незручностей і життя людей може 
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перетворитися в боротьбу за виживання та віднoвлення. Дощ входить у наше 

життя як нормальне явище, а повінь – ні. Те ж саме стосується і стресу [1]. 

Сучасне життя не можливо передбачити, його темп, інформативність та 

швидка насиченість подій повсякчасно провокують стреси. Заховатися від них 

неможливо, проте навчити дітей життєстійкості й психологічної 

відновлюваності цілком можливо, а також є змога навчитись і самим. 

Є чимало способів подолання стресу, виділимо найпоширеніші: 

1) дайте дитині попити води. Достатня кількість споживання води не 

тільки сприяє нормальній роботі мозку та всього організму, а ще й допомагає 

подолати втому та різні стресові ситуації; 

2) нехай дитина зробить дихальну гімнастику. Саме правильне дихання 

забезпечує нормальну діяльність мозку, що дає змогу заспокоїтися. Не менш 

ефективним способом є задування свічок; 

3) запропонуйте дитині погуляти. Навіть 15 хвилин прогулянки допоможе 

малюку поборотися із стресом; 

4) привчайте дитину до ліплення з пластиліном, тістом чи глиною. Даний 

процес знімає напругу, розвиває мозок та є в рази кращим способом, ніж 

використання психосоматичних терапій [2]. Під час ліплення ділянка мозку, яка 

відповідає за стресові рeакції, є неактивною, адже імпульси активізують інші 

ділянки мозку; 

5) використовуйте розмальовки-антистрес. Завдяки даному методу всі 

турботи є другорядними, а важливою ознакою є концентрація на 

розфарбовуванні дрібних деталей [3]; 

6) займіться спортом, танцями, рухливими іграми. Правильно обраний 

вид спорту дає змогу не тільки зняти напругу, але й привести себе у фізичну 

форму, цей спосіб є в рази кращим, ніж похід до психолога; 

7) читайте книжки, оповідання, казки, де герої долають стрес; 

8) слухайте хорошу музику, адже вона не тільки заспокоює, а ще й сприяє 

здоровому сну, що в свою чергу знижує рівень стресу; 
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9) попийте теплих напоїв, малюк швидко відчує гармонійний стан. 

Неефективне подолання життєвих труднощів підштовхує на необдумані 

реакції та дії. 

Отож, підсумовуючи викладене, зробимо висновок, що стрес є людським 

явищем. Варто приділяти увагу дітям, піклуватися про них навіть у 

нестандартних ситуаціях. Необхідно вміти розпізнавати стрес та надавати 

належну допомогу. Потрібно пояснювати дітям наслідки перебування у 

стресовій ситуації та шукати шляхи подолання даної проблеми [4]. 

Cписок бібліографічних посилань: 

1. Кадом Л.К. Перша психологічна допомога : посібник для  членів загону 

швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України. Київ, 2017. 6 с. 

2. Як допомогти дитині впоратись зі стресом – поради психолога: веб-

сайт. URL: https://nus.org.ua/articles/ya-dopomogty-dytyni-vporatys-zi-stresom-

porady-psyhologa/ (дата звернення 31.03.2021). 

3. Що таке антистресова розмальовка? : веб-сайт. URL: 

https://report.if.ua/rozvagy/shcho-take-antystresova-rozmalovka (дата звернення 

01.04.2021). 

4. Бочкор Н. П., Дубровська Є. В., Залеська О. В. Соціально-педагогічна 

та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період. Київ 

: Ла Страда-Україна, 2014. 84 с.  

https://nus.org.ua/articles/ya-dopomogty-dytyni-vporatys-zi-stresom-porady-psyhologa/
https://nus.org.ua/articles/ya-dopomogty-dytyni-vporatys-zi-stresom-porady-psyhologa/
https://report.if.ua/rozvagy/shcho-take-antystresova-rozmalovka


І ВСЕУКРАЇНСЬКА МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 
5 квітня 2021, Україна, Суми 

 
 
 

107 
 

СЕКЦІЯ: Педагогіка та освітні технології 

УДК 613.7:615.825(477.82) 

Ольга Володимирівна САВЧУК, 

студентка 3-го курсу 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР 

м.Луцьк, Україна 

Науковий керівник — Давидюк Г.М., 

викладач-методист, викладач валеології  

ПАЛЬЧИКОВА ГІМНАСТИКА — ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ 

ВЧИТЕЛЯ 

Розум дитини знаходиться на кінчиках пальчиків. 

© В. Сухомлинський 

Головна мета пальчикових ігор — розвивати дрібну моторику рук. Це 

необхідно для розвитку мови, зміцнення м’язів кистей, щоб дитина могла міцно 

тримати ручку і виробити гарний почерк. Також вони допомагають 

покращувати спритність і рухливість дитини, удосконалювати координацію 

рухів і швидкість реакції. 

Досить давно лікарі з’ясували, що навички письма і мовленнєвий 

розвиток у дітей залежить від ступеня сформованості точних, скоординованих 

рухів пальчиків дитини. Психомоторний розвиток є основою для психічного 

розвитку дитини, тому що він передбачає різні положення рук, тіла, єдності 

рухів при взаємодії всіх психічних процесів мовлення та мислення [1]. 

Теоретична основа представленої проблеми є праця сучасних вчених. У 

своїх роботах про вплив пальчикової гімнастики на мовленнєвий розвиток 

дитини І. П. Павлов писав: «Руки вчать голову, потім розумна голова вчить 

руки, а вмілі руки сприяють розвитку мовлення». Великий педагог 

В. О. Сухомлинський говорив: «Витоки здібностей і обдарувань дітей — на 

кінчиках їхніх пальців. Від пальців, образно кажучи, йдуть найтонші нитки-
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струмочки, які живлять розум дитини. Іншими словами, чим більше 

майстерності в дитячій руці, тим розумніша дитина». 

У дітей, з якими регулярно займаються пальчиковими іграми, краще 

розвиваються творчі здібності, комунікативні вміння. Вони більш уважні і 

емоційно стійкі, швидше заспокоюються. Крім того, пальчикові ігри є 

відмінним способом розвеселити малюка, відвернути його для зміни виду 

діяльності [2]. 

Проведення пальчикової гімнастики ґрунтується на бажанні дитини 

наслідувати дорослим. Вона уважно стежить за їхніми рухами, намагається 

копіювати їх мову. Багато віршиків, які потрібно вимовляти під час ігор, малюк 

легко заучує напам’ять, що сприяє тренуванню його пам’яті. 

Щоб досягти перерахованих результатів, слід дотримуватися головного 

правила навчальних занять з маленькими дітьми — регулярності. Пальчикову 

гімнастику для дітей 3 — 4 років в дитячому садку необхідно виконувати 

щодня. Тривалість занять становить близько 5 хвилин. Слідкуйте, щоб дитина 

не відволікалася від дії, але варто пам’ятати, що не можна примушувати 

дітлахів до виконання вправ. Адже це гра! Тому вона повинна проходити за 

спокійних обставин.  
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ВПЛИВ ШКІЛЬНОГО СТРЕСУ НА ОРГАНІЗМ ДИТИНИ 

Провідне місце у системі негативних психічних станів посідають 

емоційні негативні стани. До найбільш поширених таких станів школярів 

можна віднести: тривожність, стан тривоги, стан страху, стан депресії, психічна 

напруга, втома, стан моногонії. 

Питання стресу досліджували багато дослідників, як в Україні так і за 

кордоном, зокрема: Ф. Василюк, Г. Селье, Г. Нікіфоров, Г. Гребенюк, 

Т. Циганчук, Л. Кижаєв-Смик, К. Судаков, Р. Бернс, В. Денісов, Л. Дика, 

Т. Немчин, Л. Божович, І. Наєнко, Р. Тригранян та ін. 

І це не є дивно. Адже дитячий стрес є нагальною проблемою сьогодення, 

тому що більшість дітей українського сучасного суспільства перебуває під 

впливом сильної тривоги. Переживання впливають переважно на здоров’я 

людини, її працездатність, поведінку людини, її взаємини в школі та у сім’ї. 

Сьогодні можна визначити безліч факторів, які зумовлюють появу в школярів 

психологічного стресу, який при відсутності корекції психолога може стати 

причиною погіршення успішності навчання, серйозних порушення здоров’я та 

порушення взаємин з учнями. 

У зв’язку з цим школа шляхом різних форм співбесіди та тестування 

визначає готовність дитини до навчання. У школі діти не лише навчаються та 

здобувають нові вміння і навички, а й набувають новий соціальний статус 

[1, с.11]. За словами , В. Базарного « …головним винуватцем нинішньої 

ситуації є сама система освіти». Адже батьки дуже часто залучають дітей до 
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різних форм позакласної та позашкільної діяльності, бажаючи всебічного 

розвитку, внаслідок чого перевантажуються основні функціональні системи. 

А на думку науковця К. Єфремова , причиною виникнення різних 

проблем із диханням, травленням, кровообігом та лімфообігом є те , що учні 

проводять у одній позиції за партою понад 2000 днів [2]. 

Г. Сельє виділяє такі стадії стресу: 

1. стадія тривоги; 

2. стан опору; 

3. стан стабілізації; 

К. Флейк-Хобсон зазначав, що є діти, які виховувалися в складних 

сімейних умовах і, попри це, досягли значних успіхів у житті. Їх називали 

«стійкі діти», бо основною рисою є здатність долати стрес завдяки інтенсивній 

самостійній діяльності. Вчені дивуючись, такому феномену висували різні 

гіпотези: особлива значущість поза сімейного спілкування, кращі генетичні 

задатки та стрес-імунітет, творче ставлення до себе й оточення, що дозволяє їм 

долати стресові впливи [3, с. 59]. Стрес, отриманий під час навчання, 

безпосередньо впливає на адаптацію до шкільних умов та її вмотивованість у 

навчанні. 

Деякі російські науковці є прихильниками теорії, що стресові ситуації не 

одразу викликають стрес, а їх наслідки проявляються пізніше. Основними 

ознаками стресу можна вважати допущення значної кількості помилок, 

розосередженням мисленнєвої діяльності, сонливістю, достатнім рівнем 

перевтоми тощо. 

Отже, можна дійти висновку, що стрес у здоров’ї людини проявляється як 

у фізичному, так і психічному рівні. У дитини можуть проявлятися 

безпричинний головний біль, різка змінна настрою, апатія, гіпертонія, 

тахікардія, шкіряні висипи, проблеми з диханням, хвороби органів дихання та 

проблеми з травленням.   
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ФОРМУВАННЯ КВАЗІПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

В умовах організації сучасного освітнього процесу в школах молоді 

педагоги після закінчення навчання у закладі вищої освіти проживають 

складний процес трансформації провідного виду діяльності. Це пов’язано з 

перетворенням предметних знань у засіб регуляції власної професійної 

діяльності, зміною соціальної позиції людини. Тим часом дефіцит досвіду 

практичного застосування отриманих у закладі вищої освіти знань зумовлює 

тривалий період професійної адаптації вчителів, зокрема й учителів музичного 

мистецтва. 
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Нині діяльність студента в умовах традиційного навчання, характерною 

рисою якого є спрямованість до скарбниць соціального досвіду, до знань, 

організована поза просторово-часовим контекстом майбутньої професійної 

діяльності, а відтак не є сполучною ланкою між минулим, сьогоденням і 

майбутнім. Цілепокладання майбутніх учителів музичного мистецтва обмежене 

завданнями засвоєння вже кимось здобутих знань (сучасними дослідниками, 

авторами підручників, викладачами) і спробами їх застосування на основі 

звернення до напрацьованого/минулого досвіду педагогічної роботи. Все це 

детермінує відсутність у студентів особистісного сенсу засвоєння знань.  

Тоді як основною проблемою професійної музично-педагогічної освіти 

сьогодні, як резюмує І. Дікун [1], є перехід від навчальної діяльності до 

виконання освітньо-професійних функцій у змодельованих умовах під час 

навчання у закладі вищої освіти. Адже відрив теоретичного навчання від 

майбутньої педагогічної практики, з одного боку, і неможливість перенести 

саму практику в освітній процес вищої школи, з іншого, зумовлюють 

необхідність розробки проміжної ланки між навчальною та власне професійною 

діяльністю. 

У багатьох психолого-педагогічних джерелах така діяльність-посередник 

отримала назву «квазіпропрофесійної». На думку А. Вербицького, 

квазіпрофесійна діяльність є перехідною від академічної навчальної діяльності 

до навчально-професійної. В таких умовах здобувачі освіти не виконують 

професійну діяльність, а імітують її. За словами дослідника, під час участі у 

вирішенні ситуацій професійного контексту «студент накопичує досвід 

використання навчальної інформації як засобу діяльності, що забезпечує 

перетворення об’єктивних значень, що містяться в такій інформації, в 

особистісні смисли, тобто у власне знання як особистісне надбання 

майбутнього фахівця» [2, с. 75]. 

Ведучи мову далі, автор зауважує, що основним методичним прийомом 

занурення студента в позицію професіонала є професійне позиціювання – 
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формування індивідуального стилю професійної діяльності навіть у студентів 

першого курсу [2, с. 92]. Відтак, резюмує А. Вербицький, квазіпрофесійна 

діяльність дає можливість студентам засвоїти й актуалізувати професійні 

знання, компетенції, сприяє становленню змістотвірних професійних мотивів, 

розвитку професійно важливих якостей, професійного мислення, придбання 

досвіду реалізації знань, а також емоційно-вольової регуляції [3, с. 94]. 

Тому, доречним є формування у майбутніх фахівців, зокрема у майбутніх 

вчителів музичного мистецтва, квазіпрофесійного досвіду з першого курсу 

навчання у закладі вищої освіти.  

Квазіпрофесійний досвід (квазі – від лат. quasi – якби, немов) слід 

розуміти як унікальну сукупність особистісних, професійних знань, умінь та 

навичок, результат творчої діяльності майбутнього фахівця.  

Слід зауважити, що квазіпрофесійний досвід майбутніх учителів 

музичного мистецтва трактуємо як складне особистісне утворення, що відбиває 

сукупність музично-педагогічних, музично-виконавських, музично-

теоретичних знань, умінь, навичок майбутніх учителів музичного мистецтва та 

здатності їхнього ефективного використання під час вирішення професійних 

педагогічних завдань. 

Як зауважує С. Тафінцева, формування квазіпрофесійного досвіду 

здійснюється у процесі квазіпрофесійної підготовки, яка являє собою 

трансформацію змісту та форм освітньої діяльності [4]. Відтак припускаємо, що 

процес формування квазіпрофесійного досвіду є певним перехідним етапом між 

навчальною і трудовою професійною діяльністю, оскільки налаштовує 

студентів на цілепокладання, аналіз та оцінку проблемних ситуацій, самооцінку 

та саморефлексію власної професійної активності, конструювання моделей 

взаємодії з учнями, колегами, керівниками у фаховому контексті. Набуття 

квазіпрофесійного досвіду перебудовує ціннісно-смислові координати 

життєвого світу студента, які визначають ступінь відповідності людини і 

професії, сприяє становленню його як фахівця.  
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З метою формування квазіпрофесійного досвіду майбутніх вчителів 

музичного мистецтва в умовах закладу вищої освіти, враховуючи ключові 

положення сучасних нормативно-правових актів, що регулюють процес 

професійної підготовки майбутніх педагогів загалом і учителів музичного 

мистецтва, зокрема, сучасні дослідження та особливості фахового навчання 

майбутніх учителів музичного мистецтва у закладі вищої освіти, нами були 

виділені наступні педагогічні умови: 

− забезпечення мотивації студентів до успішного вирішення 

педагогічних завдань шляхом занурення майбутніх учителів музичного 

мистецтва в інноваційно-творче квазіпрофесійне освітнє середовище; 

− використання традиційних та інноваційних методів організації 

освітньої діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін «Педагогіка», 

«Музично-теоретична підготовка: основи теорії музики, сольфеджіо», 

«Музична педагогіка» та авторського спецкурсу «Основи професійної 

діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва» для збагачення фахових 

знань майбутніх учителів музичного мистецтва; 

− застосування ситуативного моделювання для розширення професійних 

умінь і набуття квазіпрофесійного досвіду майбутніх учителів музичного 

мистецтва; 

− спрямування студентів на усвідомлення необхідності безперервного 

професійного самовдосконалення в процесі проходження педагогічної 

практики з використанням квазіпрофесійного досвіду. 

Визначені нами педагогічні умови дозволяють забезпечити реалізацію 

принципів єдності зв’язку теорії та практики, міцності знань, професійної 

спрямованості, єдності емоційного та раціонального, сприяють формуванню 

цілісного уявлення про багатоплановість музично-педагогічної діяльності, 

розвитку творчого професійного мислення. Лише комплексна реалізація 

педагогічних умов надасть можливість оптимізувати процес формування 
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квазіпрофесійного досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва, 

слугуватиме основою для забезпечення успішності здійснення музично-

педагогічної діяльності під час проходження практики, сприятиме вияву 

творчості студентів в реальних умовах їх професійної праці. 

Таким чином, поетапне формування квазіпрофесійного досвіду майбутніх 

учителів музичного мистецтва забезпечить поєднання фундаментальних знань, 

мотиваційної сфери, високоморальних якостей, а також сприятиме 

ефективності професійної підготовки, в якій майбутній вчитель музичного 

мистецтва виступає суб′єктом саморозвитку, самовиховання та самоосвіти в 

освітньо-мистецькій сфері. 
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ІННОВАЦІЙНІ 3D-ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Сучасне інформаційне суспільство все більше спирається на 

використання автоматизованого і роботизованого обладнання, технологій 

швидкого прототипування (таких як 3D-друк) і програмних засобів 

конструювання технічних об'єктів. Сьогодні ІТ-індустрія потребує 

кваліфікованих фахівців, що володіють сучасними технологіями, засобами, 

обладнанням. Серед таких – спеціаліст, що створює на комп'ютері моделі 

виробів, після чого вони виготовляються на автоматизованому обладнанні. 

Спеціаліст такого профілю – людина креативна, що критично мислить, володіє 

винахідливістю, спеціальними знаннями та уміннями. 

В умовах сучасного ринку і постійного зростання конкуренції 

якнайшвидше створення інноваційного продукту є життєво важливим для 

успішного розвитку будь-якого підприємства. Світові виробники розуміють, що 

в сучасному світі, щоб бути на лідируючих позиціях, потрібно максимально 

оперативно втілювати нові ідеї в працездатні рішення. Це неможливо без 

генерації цих ідей і без нових технічних рішень для якнайшвидшого їх втілення 

в життя. Тому розвиток у студентів інноваційного мислення має стати 

пріоритетним завданням сучасної вищої школи. А використання технології 3D-
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друку може буде одним з кращих технічних рішень для прискорення реалізації 

різних нових ідей в життя. 

У зв’язку з цим актуальним є питання формування у майбутніх 

кваліфікованих робітників ІТ-сфери компетентності в галузі 3D-моделювання 

та 3D-друку у процесі професійної підготовки. Для забезпечення формування 

зазначеної компетентності та, як наслідок, підвищення 

конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників ІТ-сфери на 

ринку праці доцільним є вивчення основ 3D-друку. 

Удосконалюючи процес освіти, 3D-технології розвивають у студентів 

образне мислення, привчають їх до 3D-програмування та проектування. 3D-

друк значно збільшує інтерес до процесу навчання, оскільки дає можливість 

студентам відчути себе справжнім новатором. Створивши на комп'ютері 

модель, студент тут же може почати процес її виготовлення і вже через кілька 

годин тримати її в руках. Отримавши модель студенти можуть на власні очі 

побачити результат своєї розробки, перевірити її на збирання, ергономіку і 

працездатність. Свої професійні навички за допомогою 3D-технології можуть 

удосконалювати майбутні інженери, дизайнери, архітектори, медики та учні 

багатьох інших спеціальностей. Тому для університету установка 3D-принтера 

дозволить підготувати майбутніх фахівців, здатних виконувати реальні 

завдання. 

Використання 3D-друку в університетах допоможе розвивати творчі 

здібності та задовольняти інтелектуальну цікавість серед студентів, готувати їх 

до реального життя. Вони зможуть швидко розвивати свої ідеї, впроваджувати 

свої проекти в життя, комбінувати матеріали, які вони ніколи раніше не 

пробували, і створювати дивовижні об'єкти з високою точністю, деталізацією і 

рухомими частинами. 

Розвиток технологій 3D-друку і їх висока перспективність робить 

особливо актуальним питання їх застосування в навчальній діяльності: оскільки 

система освіти покликана готувати майбутні покоління до життя в умовах 
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інформаційного суспільства та цифрової економіки, то впровадження 

передових інформаційних технологій в освітній процес набуває першорядної 

важливості. 

Адитивне виробництво, або 3D-друк, - процес створення тривимірних 

об'єктів практично будь-якої геометричної форми на основі їх цифрових 

моделей. Концепція 3D-друку заснована на побудові об'єкта послідовно 

нанесеними шарами, що відображують контури моделі.  

Адитивні технології бурхливо розвиваються і активно впроваджуються в 

наше життя. Згідно з даними консалтингової фірми Wohlers Associates, в 2012 

році обсяг світового ринку 3D-принтерів і супутніх товарів і послуг досяг 2,2 

млрд доларів, при цьому показавши зростання на 29% в порівнянні з 2011 

роком. 

Незважаючи на значне відставання в освоєнні даної технології, темпи 

зростання вітчизняного ринку 3D-принтерів і пов'язаних з ними сервісів 

вражають. За прогнозами фахівців, до 2022 року український ринок 3D-друку 

може зрости у зв'язку із різким здешевленням 3D-принтерів. У найближчі 

кілька років в Україні прогнозується зростання інтересу до тривимірного друку. 

Адитивні технології широко використовуються для прототипування і 

розподіленого виробництва в архітектурі, будівництві, промисловому дизайні, 

автомобільній, аерокосмічній, промисловій, інженерній та медичній галузях, 

біоінженерії (для створення штучних тканин), виробництві модного одягу та 

взуття, ювелірних виробів, в освіті, географічних інформаційних системах, 

харчовій промисловості та багатьох інших сферах людської діяльності [1; 2]. 

Необхідність підготовки фахівців у сфері моделювання виробничих 

процесів є актуальним питанням для розвитку регіону та держави загалом. 

Швидкий розвиток технологій призводить до вдосконалення процесу вивчення 

адитивних технологій. Тому освоєння 3D друку та 3D моделювання є 

необхідністю для сучасного інженера. Це дозволяє розвинути логічне і 
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критичне мислення, просторову уяву та вдосконалити навички розробки 

сучасних інформаціних систем. 

Широкого застосування набули 3D-принтери, що здійснюють 

тривимірний друк і дозволяють створювати матеріальні об'єкти по їх 3D-

моделлях (рис.1). Конструктивні особливості 3D-принтера залежать від 

технології адитивного виробництва, що покладено в його основу [3; 4]. 

Автоматизоване адитивне виробництво неможливе без джерела 

інформації про взаєморозміщення елементів об'єкта друку, його геометрії. 

Таким джерелом інформації служать цифрові тривимірні моделі, або 3D-моделі 

(рис.2). Вони створюються методом ручного комп'ютерного графічного 

дизайну або методом 3D-сканування, що проводить автоматичний збір і аналіз 

даних реального об'єкта, а саме форми, кольору та інших характеристик, з 

подальшим перетворенням в цифрову тривимірну модель. 

 

    
Рис.1. – 3D-принтер в процесі друку             Рис. 2 – 3D-модель коробка передач 

 

Побудова моделі із застосуванням сучасних технологій займає від 

декількох годин до декількох днів в залежності від методу, а також розміру і 

складності моделі. Промислові адитивні системи можуть скоротити час до 

декількох годин, але все залежить від типу установки, а також від розмірів та 

кількості одночасно виготовлених моделей. 
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Під час друку принтер зчитує 3D-друкований файл, що містить дані 

тривимірної моделі, і завдає послідовні шари рідкого, порошкоподібного або 

листового матеріалу, вибудовуючи тривимірну модель з поперечних перерізів. 

Ці шари, відповідні віртуальним поперечним перерізам в CAD-моделі, 

з'єднуються або сплавляються разом для створення об'єкта заданої форми. 

Основною перевагою даного методу є можливість створення геометричних 

форм практично необмеженої складності. 

Технологічні особливості процесу тривимірного друку, що головним 

чином залежать від технології адитивного виробництва, лежить в основі цього 

процесу. Класифікація основних методів і технологій, що застосовуються в 

тривимірному друку на сьогоднішній день, представлено в таблиці 1. 

Відповідно до дослідження використання адитивних технологій, можна 

зробити висновок про необхідність вивчення 3D моделювання та 3D друку 

майбутніми спеціалістами інженерних спеціальностей. Розвиток технологій 

спонукає до пришвидшеного вдосконалення навичок фахівців. Їх можна 

покращувати за допомогою різноманітних практик та досвіду провідних 

компаній у галузях застосування адитивних технологій. 

 

Таблиця 1 – Класифікація методів 3D-друку 

Метод Базова технологія Матеріали, що 
використовуються 

Екструзійний 
Моделювання методом 
пошарового наплавлення 
(FDM, FFF) 

Термопластичні полімери 
(поліактид (PLA), 
акрилонітрилбутадієнстирол 
(ABS)) 

Дротовий 
Виробництво довільних форм 
електронно-променевої плавки 
(EBF) 

Майже всі металеві сплави 
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Продовження таблиці 1 

Метод Базова технологія Матеріали, що 
використовуються 

Порошковий 

Пряме лазерне спікання 
(DMLS) Майже всі металеві сплави 

Електронно-променева 
плавка (EBM) Титанові сплави 

Вибіркове лазерне 
плавлення (SLM) 

Титанові сплави, кобальт-
хромові сплави, нержавіюча 
сталь, алюміній 

Вибіркове теплове спікання 
(SHS) 

Порошкові термопластичні 
полімери 

Вибіркове лазерне спікання 
(SLS) 

Термопластичні полімери, 
металеві порошки, керамічні 
порошки 

Струменевий Струменевий тривимірний 
друк (3DP) 

Гіпс, пластики, металеві 
порошки, піщані суміші 

Ламінування Викготолвення об’єктів 
методом ламінування (LOM) 

Папір, металева фольга, 
пластикова плівка 

Полімеризація 
Стереолітографія (SLA) Фотополімери 
Цифрова світлодіодна 
проекція (DLP) Фотополімери 
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ЗАГАРТУВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Одним із важливих методів збереження здоров’я дитини є її загартування. 

Загартовування — це комплекс процедур, виконання яких дозволяє організму не 

відчувати незручностей при низьких та високих температурах.  

Проблеми фізичного виховання найширше розкриті у працях Є. Сявавко 

«Українська педагогіка в її історичному розвитку» [1], М. Стельмаховича 

«Народна педагогіка» [2], А. Цьося «Фізичне виховання в календарній 

обрядовості українців» [3], В. Мосіяшенка «Українська етнопедагогіка» [4] та 

ін. У народних піснях та казках, легендах та прислів’ях, приказках український 

народ возвеличував фізично загартовану, здорову, сильну людину. 

В. Сухомлинський стверджує, що кожна дитина повинна бути щасливою, 

якщо зміцнити її здоров’я ще з ранніх літ [5]. Проте, сучасні лікарі вважають, 

що загартовувати дитину можна лише після проходження повного медичного 

обстеження і з дозволу лікаря. 

Загартування покращує стан судин і шкіри, а також підвищує імунітет. 

Великим плюсом є зміцнення нервової системи дітей. Недоліки загартування 

виникають лише при неправильному дотриманні правил його проведення, не 

врахуванні індивідуальних особливостей організму школяра. 



І ВСЕУКРАЇНСЬКА МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 
5 квітня 2021, Україна, Суми 

 
 
 

123 
 

Методів загартування налічується дуже багато, виділимо найпоширеніші: 

1) сонячні ванни. Народна педагогіка зазначає, що дитині дуже корисно 

перебувати на свіжому повітрі, сонці. Сонячне світло позитивно впливає на 

здоров’я та розвиток організму молодшого школяра. 

2) обливання. Обливання дитини слід починати зі стоп, температура води 

повинна становити 25-26 градусів. поступово збільшуємо площу обливання та 

зменшуємо температуру води. 

3) плавання у відкритих та закритих басейнах. Під час такого загартування 

покращується функціонування серцево-судинної системи, розвиток кістково-

м’язової та дихальної системи, а також збільшується життєва ємність легень 

молодшого школяра. 

4) ходіння босоніж. Сучасними вченими доведено, що ходіння босоніж сприяє 

активізації нервово-м’язових процесів, покращує окислювальні процеси в 

організмі, сприяє насиченню тканин киснем, запобігає плоскостопості. 

5) загартування спекою. Народна педагогіка виділяє корисні властивості лазні, 

як оздоровчого засобу («Хто лазню знає, той хвороб немає»). 

Прогулянки на свіжому повітрі є найголовнішим елементом загартування 

дитини, вони повинні становити не менше як 1,5 год. в день. При цьому дитина 

повинна бути одягнена відповідно до погоди, вона не повинна перегріватися та 

переохолоджуватися, а вільно та енергійно рухатися. 

Отож можна зробити висновок, загартування є невід’ємною частиною 

зміцнення здоров’я молодшого школяра. Правильне дотримання системи вправ 

приносить не лише користь здоров’ю, але й радість та енергію дитині. А 

спільне її виконання зближує батьків з їхнім малюком. 
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ПРАВИЛЬНИЙ СНІДАНОК ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Сучасні діти молодшого шкільного віку ведуть досить активний спосіб 

життя. Особливістю шкільного віку є швидкий ріст і збільшення ваги, а також 

розумове напруження, витрата енергії. Тому для того аби відновити енергетичні 

затрати школярам необхідно правильно харчуватися. Тобто необхідне 

дотримання режиму харчування 4 — 5 разів на день. 

Правильне харчування сприяє нормальному розвитку дітей, профілактиці 

захворювань, продовженню здорового життя. Також встановлено, що 

правильне харчування стимулює розумову діяльність. [1] 

Поживний сніданок для школярів – це вклад в майбутнє дитини. Коли 

дитина не встигає поснідати, або п’є тільки чай, дуже швидко даватиметься 

взнаки брак енергії. Коли дитина йде голодною до школи, вона страждає від 

голодування, купує щось недуже корисне, а це загрожує як зайвою вагою, так і 
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гастритом. Також це може призвести до агресивної поведінки та неприємностей 

у школі. Багато досліджень свідчать, що діти, які правильно снідають, 

навчаються краще та мають кращі показники в навчанні. 

Дуже важливим є вибір правильних продуктів для сніданку. Правильний 

сніданок школярів – це в першу чергу баланс білків, жирів і вуглеводів у 

відповідності до їх потреб та смакових уподобань. Потрібно виховувати у дітей 

культуру здорової їжі. Можна завести щоденник, куди дитина буде записувати 

або малювати найкорисніші страви, що вона з’їла протягом усього дня. Також 

потрібно пропонувати дітям різноманітне меню, тому що їм швидко набридає 

одна і таж їжа, а багато хто взагалі прокидається без відчуття голоду. Хто 

швидко ковтає їжу, той не тільки не отримує від неї задоволення, але й шкодить 

своєму організму, а це може привести до різних захворювань [2, с.6]. 

На сніданок має припадати до 25% добового раціону, відповідно він має 

бути смачним та поживним. А ще важливим є власний приклад. Звичайно, дуже 

часто на приготування сніданку є не дуже багато часу, тому страви мають бути 

не надто складні, а на їхнє приготування повинно витрачатися не надто багато 

часу.  

Дуже хорошим вибором для сніданку є каша, а особливо каша з цілої 

крупи, а не мюслі чи готові сніданки, в яких багато цукру. Для того аби каша 

була і смачною, і корисною, її потрібно наповнити ягодами, фруктами, 

подрібненими горіхами. Для того аби каша була трохи солодшою можна додати 

трохи цукру або меду. Також корисними на сніданок є молочні продукти. Часто 

школярі не хочуть їсти молочні продукти в чистому вигляді, тому можна 

приготувати з них солодкий, смачний сніданок. Наприклад, це може бути 

йогурт, сирна запіканка або сирники. Ну і звичайно, на сніданок потрібно їсти 

овочі та фрукти. У періоди авітамінозу незамінними компонентами в раціоні є 

яблука, банани й апельсини. З овочів найкраще обирати картоплю або різні 

бобові – саме в них є вуглеводи, які необхідні для розвитку дітей. [3] 
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Отже, ранкове приймання їжі – один з найважливіших в раціоні учнів. 

Тому варто враховувати, що правильно приготований і смачний сніданок – 

покращує загальне самопочуття та впливає на настрій, а також, певним чином, 

на характер та поведінку дітей.  

Список бібліографічних посилань 

1. Привчайте дітей харчуватися правильно з дитинства : веб-сайт. URL: 

https://smartum.com.ua/about_us/blog/zdorove-i-uhod/priuchayte-detey-pitatsya-

pravilno-s-detstva/ (дата звернення 25.03.2021). 

2. Гумовска Ирена. Десять заповедей здорового питания. Винница : 

Медкнига, 2017. 64 с. 

3. Яким повинен бути сніданок школяра? : веб-сайт. URL: 

http://oblosvita.com/uchnvskiy-vsnik/24131-yakim-povinen-buti-sndanok-

shkolyara.html (дата звернення 01.04.2021). 

 

СЕКЦІЯ: Історія та археологія 

УДК 398.89 

Adél GAL 

teaching assistant 

Transcarpathian Hungarian Institute named after Ferenc Rákózci II 

Beregovo, Ukraine 

 Doctoral School of University of Debrecen 
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In the course of my fieldwork in Transcarpathia, I came upon a collection of 

handwritten songs, booklets. The poems were all funeral songs. These booklets were 
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The entire collection was a significant manuscript containing over 100 pieces. I 

found several such booklets. Their significance lies in the fact that these lyrics were 
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sung after dictation. The cantors, who also dictated and conducted the funeral 

ceremony, played a major role in this.  

My work is about an ancient custom, about the song-dictation in 

Transcarpathian Hungarian villages. The dictation was used in the Reformed 

religious ceremony too. I made my research in the Hungarian villages of Ugocsa 

county, where lives a strong Reformed community.  

The song dictation was widespread and common in these villages. The reason 

of this custom was the lack of printed books and the illiteracy [2]. One of the main 

scene of dictation was the Sunday worship. The person who was dictating said the 

song per line and the assembly sang after him. In some settlements, for example in 

Shalank the pre-recited form was used [3, p. 429-433]. This means that the dictator 

said the rows, singing slightly. This form was practiced in Nagyecsed as well  [4, 

p. 157-176]. The characteristic of the village is that the reformed inhabitants also 

sang after dictation from the printed psalm books.  

Dictation is an old tradition. It has ended just a few years ago. The inhabitants 

of the villages think differently about the dictation. Opinions are split. Most of them 

wanted to observe the custom, because it was part of our reformed hungarianness, 

and part of the reformed religion. 

Especially the elderly stuck to tradition. Young people are already dismissive. 

Many of them consider the expulsion of dictation from the church and from the rites.  

On the other hand, the elderly want to preserve the traditions or just keep the 

dictation in its original form by clinging to the custom. 

“That's what we're used to. It was so beautiful, because everyone knew it, and 

now we don't even know the songs. It was good the way the cantor did it.” 

“The old songs were more beautiful. We just make dances out of new songs.” 

“The new singing mode is not nice. They are not for funeral.”  

Narratives referred to the current songbooks, which are used equally by 

Reformed congregations at funerals. 

Opposite opinions: 
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“The songbook is much better. So it’s better because we can learn the songs. 

After dictation, it cannot be.” 

“It’s more beautiful because everything goes in line and you can understand 

the song.” 

Young people liked soon the catchy melodies of the new and official 

songbooks, the rhythmic singing style. The change, the initiation of new songs, was 

difficult. This resulted “strange” situations in worships. While the organ sound and 

the young people with good vocals sang according to the new melodies, the singing 

of the elderly differed. They stayed with the old slow singing style. So the singing 

was in canon. 

The strong adherence to traditions preserved the dictation for so long in the 

researched settlements. Until the community identify oneself with dictation, it also 

practiced this mode of singing. 

The dictation first ceased on church occasions, but it was still used at the 

funerals. Later it was expelled from the funerals [5, p. 119]. Members of the 

assembly switched to the use of songbooks. The custom of dictation was part of our 

Reformed Hungarianness, and it was part of living the Reformed religion.  

Today we talk a lot about the necessity of preserve our folk-rooted spiritual 

culture. By the same token it can’t be uninteresting from the church point of view.  

The old dictated songs were written in manuscript booklets and these old 

manuscripts hide not only lyrics, but also ancient Hungarian folk melodies. The song 

material of these manuscripts is highly diverse, but they are less wellknown [1, p. 5-

10]. These booklets have kept the songs and melodies of the community for centuries. 

The manuscript contains mixed songs/psalms to be dictated in the funerals and during 

the vigilances. It's a collection, in which the source of the songs is unknown. These 

are reformed folk songs [6, p. 58-59]. According to the literature this songs came 

from the middle ages, however they spread at the time of the Reformation, in the 

XVI. century. 
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One hundred years ago, the same melodies were heard at the vigils and funerals 

as they were a few years ago. Nothing had changed. The dictation also morally 

reflected the community’s relationship to each other. It meant respect and honor.  

Dictation stopped and ceased around the 2000s in most Hungarian settlements 

in Ugocsa. In many places, Reformed people still remember the cantor who dictated. 

They also remember the manuscripts in which the songs were written. However, 

these manuscripts are becoming increasingly difficult to collect. The customs of dirge 

singing are no more a living tradition.  

In my research, I introduced a custom that is part of the tradition of our region, 

Transcarpathia, and part of the Hungarian nation, who lives here. I’d like to draw the 

attention to the dictation, the manuscripts, and the funeral songs in it. Because these 

manuscripts contain not only simple texts but also ancient Hungarian folk tunes. The 

community has preserved the tunes for centuries. We cannot bring the habit back but 

we mustn’t let it forgotten. First of all manuscripts should be collected as soon as 

possible. Secondly, this ancient singing tradition should be introduced not only to 

young people but also to professionals. We can no longer bring the habit back, but we 

can do it to protect it from being forgotten. These most precious works of the 

Hungarian people's soul must be saved! This is our duty.  
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Гал Одель Федорівна. Роль співочого диктанту в реформатській 

релігійності. Моя робота розповідає про стародавній звичай, співочий диктант, 

в угорських поселеннях Закарпаття. Диктант також був характерний для 

реформатських громад. Я проводила дослідження в угорських селах Угоча, де і 

сьогодні живе сильна реформатська громада. 

Співочий диктант був поширеним у цих громадах. Причину його 

формування доводиться шукати у відсутності друкованих книг. Однією з 

головних причин диктантів було храмове поклоніння. 

У досліджених населених пунктах реформатські жителі диктують по-

різному. Дотримання традицій і старих звичаїв стало особливо популярним 

серед старших вікових груп,молоді були явно зневажливою до традицій. Деякі 

вважають хорошою ідеєю впроваджувати традицію, другі виганяти диктанти з 

церкви. 

У більшості угорських поселень Угоча диктант припинився приблизно в 

2000-х роках. У багатьох місцях вони все ще пам’ятають кантора, який 

диктував. Вони також пам’ятають рукописи, в яких були пісні. Однак знайти ці 

рукописи стає все важче. 
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