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МІОТОНІЧНА ДИСТРОФІЯ 2 ТИПУ 
 

Андрєєва В. С. 

студентка І медичного факультету 

Харківський національний медичний університет 

м. Харків, Україна 

Анотація: Міотонічна дистрофія 2 типу – рідкісне генетичне 

захворювання, яке часто маніфестує ні тільки з м’язових проявів, 

але й з неспецифічних симптомів, таких як катаракта. Рання 

діагностика є ключовим питанням для успішного лікування, що 

акцентує увагу на детальному збору анамнезу та ретельній 

діагностиці.  

Ключові слова: міотонічна дистрофія, клінічний випадок. 

Міотонічна дистрофія 2 типу – прогресуюче мультисистемне 

генетичне захворювання з аутосомно-домінантним типом успад-

кування. Зустрічається з частотою 10:100000 населення [1]. 

Характерною є маніфестація у віці від 20 до 60 років, яка характе-

ризується симптомами утруднення рухів та болю у м’язах. [2]  

Одним з характерним симптомів, який виникає задовго до 

появи скарг на  дискомфорт, біль у м’язах та м’язову слабкість 

є ранні катаракти.  

Для постанови діагнозу необхідна наявність клінічних 

симптомів та специфічних даних інструментальних досліджень. 

Патогістологічні зміни м’язів виникають задовго до появи 

перших симптомів захворювання та виявляються за допомогою 

біопсії: характерні сильно атрофовані волокна з пікнолітичними 

ядрами. На ЕНМГ спостерігаються зниження кількості функціо-

нуючих рухових одиниць, зниження швидкості проведення 

збудження та міотонічна затримка [2]. У нашій роботі наведено 

клінічний випадок міотонічної дистрофії 2 типу. 

Пацієнтка А., 1968 року народження, звернулася 13.03.2019 

до неврологічного відділення ННМК “Університетська клініка” 

ХНМУ зі скаргами на: слабкість у нижніх кінцівках, оніміння 

пальців стоп, періодичні судоми у нижніх кінцівках, біль у м’язах, 

труднощі у підійманні на сходах. 
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З анамнезу хвороби: вважає себе хворою протягом 

декількох років, коли почали турбувати вищеописані скарги. За 

медичною допомогою не зверталась. Посилення скарг відмічає 

протягом останнього року, у зв’яку з чим була госпіталізована. 

З анамнезу життя відомо, що схожі симптоми 

спостерігалися у дідуся та тітки за лінією матері. У 2010 році 

була прооперована через катаракту обох очей. 

Соматичний статус: Загальний стан відносно 

задовільний. Шкірні покриви та видимі слизові блідо-рожевого 

кольору, чисті. Тони серця звучні, ритмічні. Над легенями 

дихання везикулярне. Живіт при пальпації м'який, безболісний. 

Печінка не збільшена. Сечовиділення та стул без особливостей. 

Неврологічний статус: Очні щілини D = S. Зіниці D = S. 

Рухи очних яблук у повному обсязі, безболісні. Обличчя 

симетрично. Язик по середній лінії. Сухожильні рефлекси з 

верхніх кінцівок D = S, середньої жвавості, з нижніх D=S, 

знижені. Черевні рефлекси D = S живі. М'язова сила знижена у 

нижніх кінцівках до 3.5 балів. Гіпестезія по поліневрітичному 

типу на нижніх кінцівках. 

За даними лабораторних методів дослідження відхилень 

від показників норми не виявлено. 

При проведенні електронейроміографії (ЕНМГ) від 

28.02.2020 – спостерігається специфічна міотонічна затримка, 

зниження кількості функціонуючих рухових одиниць і 

швидкості проведення збудження по еферентних волокнах 

периферичних нервів. Всі дані свідчать на користь міотонічної 

дистрофії 2 типу. 

КФК є специфічним ферментом м’язів, що допомагає у 

визначення рівня їх атрофічних змін. КФК у сироватці крові 

від 16.03.2020 - 431.1 МОд/л. 

На підставі скарг, даних анамнезу (схожа симптоматика у 

родичів, прооперована катаракта обох очей у віці молодше 50 

років)  та даних інструментальних та лабораторних досліджень 

було встановлено діагноз міотонічна дістрофія, тип 2, з нижнім 

парапарезом.  
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Висновки. 

Таким чином, можна зробити висновок, що міотонічна 

дистрофія 2 типу є захворюванням, для якого характерна 

маніфестація з нем’язових симптомів, таких як ранні 

катаракти, що суттєво ускладнює ранню діагностику на 

первинному рівні та доводить важливість детального збору 

анамнезу сімейним лікарем. 

Література: 

1. Understanding Neuromuscular Disease Care. IQVIA 

Institute. Parsippany, NJ. (2018). https://www.mda.org/di-

sease/myotonic-dystrophy 

2. G. Meola, R. Cardani “Myotonic Dystrophy Type 2: An 

Update on Clinical Aspects, Genetic and Pathomolecular 

Mechanism” Journal of Neuromuscular Diseases, vol. 2, no. s2, pp. 

S59-S71, 2015 https://content.iospress.com/articles/journal-of-

neuromuscular-diseases/jnd150088 

______________________________________________________ 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ - ВАЖНОЕ СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

 

 Антипова Ж.И. 

ORCID: 0000-0002-3052-0862 

Барсукова Т.А. 

старшие преподаватели 

кафедры физического воспитания  

Национальный университет  

"Одесская юридическая академия"  

г.Одесса, Украина 
Аннотация. В статье рассматривается проблема изменения, в 
современных условиях, качества состояния здоровья молодёжи. 
Отмечается возрастающая роль физического воспитания в 
формировании общей культуры студентов, укрепления здоровья, 
поддержания здорового образа жизни студентов. Анализи-
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руются вопросы поддержания здорового образа жизни, 
актуальные методы решения задач поддержания здорового 
образа жизни студенческой молодежью средствами системы 
высшего образования.  
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, здоровый образ 
жизни, личность студента. 

 Введение: Физическая культура со времен античности 

играет важную роль в воспитании и гуманитарном образовании 

молодых людей. Образовательная система, которая существовала 

в Афинах, значительным образом воздействовала на развитие 

физических качеств и индивидуальных способностей молодежи, 

наряду с накоплением молодыми людьми особых, специальных 

знаний. Молодых людей античная система образования обучала 

не только ставить высокие цели в личном, интеллектуальном и в 

физическом развитии, но и достигать поставленных целей. 

Способность достижение цели было наиболее важным и часто 

главным элементом всей системы античного образования. 

[1.c.14]. Такая система воспитания молодых людей обеспечивала 

государство здоровым потомством в будущем и давала сильных и 

храбрых воинов в настоящем.  

 Нельзя не признать, что сегодня в сохранении и 

укреплении здоровья молодого человека важная роль 

отводится физическому воспитанию. В поддержании здорового 

образа жизни, в борьбе с вредными привычками ведущее место 

занимают физическая культура и спорт.В наши дни одной из 

важнейших проблем является задача внедрения технологий 

охраны здоровья в образование, пропаганду здорового образа 

жизни среди молодежи. Вопрос формирования физической 

культуры молодого человека в рамках современного 

образовательного процесса является наиболее актуальным. 

Одной из важных проблем является создание необходимых 

условий гармоничного развития личности человека, 

сочетающей в себе высокий уровень физического развития, 

духовное богатство, моральную чистоту.  

 Физическая культура – основа культурного воспитания 

индивида, важное средство формирования его общей и 
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профессиональной культуры. Физическая культура способ-

ствует развитию многообразных качеств личности, являясь 

показателем эффективности учебно-воспитательной деятель-

ности, способствует формированию профессиональной 

культуры будущего специалиста, достижению цели его развития 

в перспективе. Физическая культура объективно выступает 

факторам определения позиции молодого человека в отношении 

к жизни. Мотивационно-ценностный компонент, отражающий 

активно положительное эмоциональное отношение к 

физической культуре, систему знаний, интересов, мотивов и 

убеждений, которые организуют и направляют волевые усилия 

личности, играют важную роль. Формирование потребности в 

физической культуре – одна из важных задач системы 

образования, становления личности студента. Само содержание 

потребности в физической культуре включает: потребность в 

движениях и физических нагрузках, общении, активном 

проведения свободного времени в кругу друзей, в активном 

отдыхе, эмоциональной разрядке, и таким образом, утверждении 

и укреплении личной позиции в своем социальном окружении. 

Формирование и поддержание здорового образа жизни также 

является наиболее актуальной задачей воспитательной 

деятельности современной системы высшего образования.  

 Сегодня приоритетом национальной системы высшего 

образования является образованный и здоровый человек. В то же 

время вызывают обеспокоенность наметившиеся тенденции, 

формируемые в наше время в молодежной среде, приобретающие 

массовый характер. Среди них такие негативные явления, как 

употребление спиртных напитков, курение, прочие проявления 

девиантного поведения. В связи с этим нам представляется, что 

следует (прежде всего на административном уровне), активи-

зировать работу по формированию ответственности у студентов 

за собственное поведение, в целях соблюдения дисциплины и 

порядка, проявление заботы о личном здоровье. Следует 

отметить, что одним из ведущих направлений в деятельности 

системы высшего образования является дальнейшее 
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осуществление общегосударственной политики в области 

физической культуры и спорта по привлечению студентов к 

активным занятиям физической культурой. В учебных заведениях 

рекомендуется проводить круглогодичные спартакиады по 

основным видам спорта, спортивные праздники, (как и учебные 

занятия по расписанию), во внеурочное время. Проведение бесед 

и лекционных занятий по темам: «Физкультура и спорт в 

Украине», «Физическая культура - неотъемлемая часть общей 

культуры студента», «Здоровый образ жизни - основа сохранения 

здоровья» - необходимо включать в образовательный курс 

обучения в высшем учебном заведении. Наличие на кафедре 

методических разработок по проведению учебных занятий, с 

использованием современных здоровьесберегающих технологий, 

по интерактивным формам проведения физического воспитания, 

разъяснительная работа по сохранению здоровья и ведению 

здорового образа жизни молодежи - способствуют воспитанию 

физической культуры студента.  

 В своей основе физическая культура содержит целее-

сообразную двигательную деятельность в форме физических 

упражнений, позволяющих эффективно формировать умения и 

навыки, физические способности, оптимизировать состояние 

здоровья и работоспособность [2.с.393].  

 Физическая культура, ее целенаправленные методы 

физического и психического воздействия на молодой 

организм, значительно сокращают сроки адаптации, 

восприятия, переработки и усвоения материала вузовских 

дисциплин в больших объёмах. В настоящее время 

разрабатывается очень много разнообразных программ и 

технологий по формированию здорового образа жизни 

студентов высших учебных заведений. Формирование 

установок на здоровый образ жизни, по сути, соответствует 

целям воспитания в высшем учебном заведении гармонично, 

физически, психически и умственно развитых, профессио-

нально подготовленных и социально адаптированных граждан 

нашей страны. Формирование физической культуры студента – 
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главная цель физического воспитания в высшем учебном 

заведении, которая достигается решением воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач 

[3.c.42, 4.с.36]. Физическое воспитание – педагогический 

процесс формирования здорового образа жизни и физической 

культуры студента, направленный на усвоения им широкого 

комплекса социальных ценностей («культурологических, 

интеллектуальных, мобилизационных») [5.с.33].  

 Понятие здоровый образ жизни отражает обобщенную 

типовую структуру форм жизнедеятельности студентов, для 

которой характерно единство и целесообразность процессов 

самоорганизации и самодисциплины, направленных на укреп-

ление адаптивных возможностей организма. Полноценная 

самореализация дарований, сил и способностей в общекуль-

турном и профессиональном развитии позволяет личности 

студента реализовать себя. Здоровый образ жизни создает для 

студента социокультурную микросреду, в условиях которой 

возникают реальные предпосылки для высокой творческой 

самоотдачи, работоспособности, трудовой и общественной 

активности. В состоянии психологического комфорта наиболее 

полно раскрывается психофизический потенциал студента как 

личности, актуализируя процесс ее самосовершенствования. 

Ответственность за личное здоровье формируется у студента 

как часть общекультурного развития, проявляется в единстве 

стилевых особенностей его поведения. Студент-юрист - 

личность, формируемая с его представлениями о полноценной 

жизни, в своей основе направленная к духовному, нравствен-

ному и физическому единству. 

 Исследования авторов: Анализ исследуемой проблемы 

показывает, что современные авторы рассматривают её как 

важную и актуальную на современном этапе. В своих работах А. 

Ц. Пуни указывает на двусторонность процесса обучения 

студенческой молодежи. Он отмечает, что только учет и 

понимание единства биологического, социального и культурного, 

в непрерывном процессе самосовершенствования личности, ведут 
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в результате к профессиональной зрелости будущего 

специалиста. По мнению Сословного В.А. профессиональная 

адаптация студенческой молодежи может быть значительно 

улучшена средствами физической культуры, формирующей 

установки на здоровый образ жизни. Автор подчеркивает, что 

адаптационная функция физической культуры обеспечивает 

самосохранение общества, с одной стороны, определяет способы 

саморазвития молодого человека с другой. Следует отметить, что 

в физической культуре личности естественным образом в единое 

целое объединены социальное и биологическое в человеке. 

Н.А.Рибальчук в своей работе "Олимпийское воспитание и 

педагогика здоровья" подчеркивает, что концептуальная 

программа развития молодого организма, обладающая 

оздоровительной направленностью, выявляет и развивает 

компетентность студента. Развитие компетентности необходимо 

для ведения учебного физкультурно-образовательного процесса, 

в который органично включены задачи овладения студентами 

практическими навыками и теоретическими знаниями, 

направленными на усвоение принципов здорового образа жизни.  

 Анализ проблем: Вопросы организации занятий по физии-

ческому воспитанию, внедрения инновационных технологий, 

повышения мотивации и сохранения здоровья студентов 

исследовались преподавателями кафедры физического воспита-

ния в юридической академии. На заседании кафедры физического 

воспитания была предложена учебная программа, включающая 

использование инновационных технологий проведения занятий. 

В программе учебных занятий были сформулированы задачи 

формирования у студентов интереса к физическим упражнениям, 

потребности в здоровом образе жизни, использование 

нестандартных форм занятий физической культурой. В женских 

группах: ритмика, йога, игровые занятия с применением круговой 

тренировки. В мужских группах: прикладные виды единоборств, 

круговая тренировка с использованием тренажёров, спортивные 

игры с дополнительными нагрузками. Активные методы обуче-

ния и новые оздоровительные технологии (аэробика, степ-
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аэробика, стретчинг-аэробика, каланетика, шейпинг, сканди-

навская ходьба, дыхательная гимнастика и др.) использовались в 

учебно-образовательных и воспитательных целях. Многолетний 

педагогический опыт работы преподавателей кафедры позволил 

эффективно применять предложенные технологии, успешно 

повышая физическую подготовленность студентов, развивая 

смекалку, находчивость, неординарность решения задач в 

проблемных ситуациях. Использование игровых технологий 

также позволило поднять уровень физической культуры 

студентов-юристов, их общефизический уровень, стремление к 

ведению здорового образа жизни. Для изучения потребностно-

мотивационной сферы двигательной активности, удовлетворён-

ности организацией физического воспитания в академии, 

отношения к здоровому образу жизни проводилось анкетиро-

вание студентов первого курса Национального университета 

«Одесская юридическая академия», во втором семестре 2018-2019 

учебного года. Были обработаны и проанализированы анкеты, 

сделаны выводы о том, что применение новых форм и методов 

преподавания предмета «Физическое воспитание» способство-

вало повышению активности студентов на занятиях: 73% 

занимающихся удовлетворены полностью, лишь 27% ходят на 

занятия только для получения зачёта. Некоторые студенты 

недостаточно осознают социальную значение здоровья в жизни 

общества, его место и функции в структуре собственной 

жизнедеятельности. Большинство опрошенных отнесло себя к 

спортсменам и физкультурникам – 73%, но только 48% студентов 

считают достаточным свой двигательный режим для сохранения 

здоровья. При этом, лишь 25% студентов занимаются 

дополнительно физическими упражнениями, по четыре часа в 

неделю. Всего 47% студентов считают занятия физической 

культурой необходимыми для успеха в будущей профессио-

нальной юридической деятельности. На вопрос: «Занимаетесь ли 

вы самостоятельно физкультурой и спортом? (если не 

занимаетесь, то почему?)» ответили: активно занимаюсь - 15%, 

устаю на занятиях в академии - 8,2%, не занимаюсь по состоянию 
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здоровья - 7,3%, не хватает денег - 23,5%, не могу побороть себя - 

27%, не знаю, где можно заниматься, и с чего начинать - 29%. На 

вопрос: «Что вы бы хотели изменить в организации занятий по 

физическому воспитанию?». Студенты высказали своё мнение: 

необходимо снизить требования при выполнении контрольных 

нормативов - 62,3%; проводить занятия по определённому виду 

спорта, с учетом пожеланий студентов - 28%; проводить занятия 

факультативно – 25,7%; чтоб обязательных занятий вообще не 

было, но в учебное расписание ввели бы занятия по интересам и 

занятия в спортивных секциях – 37,7%. По итогам опроса можно 

сделать выводы о том, что эффективность физического 

воспитания в юридическом учебном заведении обусловлена его 

направленностью на решение задач общей и профессионально-

прикладной подготовки, регламентированием содержания и 

режимов физической активности, снижением уровня норматив-

ного подхода, сочетанием различных видов активности: учебной 

и оздоровительно-спортивной. Студенты, которые не имеют 

высокого уровня физической подготовленности, желают также 

находиться в рамках физкультурно-оздоровительной работы 

учебного заведения. 

 Вывод: Физическая культура студентов высшего юридичес-

кого учебного заведения формируется на базе полученных теоре-

тических и практических знаний. Она способствует развитию 

интеллектуальных способностей студента, физическому совер-

шенствованию молодого человека, формированию целостной 

ориентации на духовные ценности, мотивации к поддержанию 

здорового образа жизни. Физическое воспитание и физкультурно-

массовая работа способствуют оздоровлению всех студентов, 

активному формированию их положительного отношения к заня-

тиям физической культурой и спортом. Таким образом успешная 

реализиция личности студента в его будущей профессиональной 

деятельности зависит, в значительной мере, от уровня развития 

его физической подготовленности, нравственного и физического 

здоровья.  
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Ключові слова: англійська мова, мультимедійні технології, 

ІКТ, методи сучасного навчання англійській мові. 
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Інформаційні технології – вимога сьогодення, що дає 

можливість створити суспільство, що засноване на знаннях. Вони 

стрімко увірвалися в усі сфери нашого життя, стають такою ж 

реальністю, як телефонний зв'язок чи подорожування літаком і 

спрощують спілкування та співробітництво. Суспільство, яке дбає 

про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості, 

привнесені новими інформаційними технологіями та навчитися 

грамотно застосовувати їх насамперед в освіті. «Запровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, окрім усього 

іншого, є обов’язковою передумовою формування інформацій-

ного суспільства у широкому розумінні», – зазначив Василь 

Кремень [1, с.1].  

Слід зазначити, що освіта в Україні набуває нових рис: 

комп'ютеризація навчального процесу спонукає до перегляду 

традиційних форм і методів викладання іноземної мови, 

виникнення нових форм проведення уроків. На відміну від 

традиційних методик, коли викладач звик надавати певні знання і 

вимагати їх засвоєння, при використанні інтерактивних форм 

навчання здобувач освіти сам стає головною фігурою і сам 

відкриває шлях до засвоєння знань. Викладач виступає в цій 

ситуації активним помічником, і його головною функцією  є 

організація і стимулювання навчального процесу.  

Практичний досвід викладання англійської мови свідчить 

про те, що на сучасному етапі навчання іноземних мов значну 

увагу необхідно приділяти застосуванню мультимедійних 

технологій, у яких одночасно використовують тексти, графіку, 

відеоматеріали, звукові ефекти, анімацію. Все це є сукупністю 

аудіо та візуальних ефектів разом з інтерактивним програмним 

забезпеченням, які впливають на емоційні та понятійні сфери, 

сприяють більш ефективному засвоєнню мовного матеріалу.   

Поєднання візуального зображення, тексту і звукового 

супроводження надає можливість для комплексного розвитку 

навичок мовної діяльності учня під час вивчення іноземної 

мови. Загальновідомо, що ефективність навчання збільшується 

у разі використання наочних ілюстрацій, а мультимедійні 
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засоби об’єднують відео-, аудіо-матеріали, ілюстрації, таблиці 

тощо на одному носії [1, с.2].  

Також, слід зазначити, що Інтернет природно увійшов у 

життя людей і є одним з  найефективніших засобів, що допомага-

ють значно урізноманітнити процес  навчання і ефективно здійс-

нювати головну мету в навчанні іноземних мов — оволодіння 

іншомовним міжкультурним спілкуванням через формування й 

розвиток міжкультурної комунікативної компетенції.  

На уроках англійської мови за допомогою комп’ютера   

можливо вирішувати цілу низку дидактичних задач, а саме:  

• формувати навички і уміння читання, використовуючи 

безпосередньо матеріали інтернет-мережі різного рівня 

складності;  

• вдосконалювати уміння аудіювання на основі аутентичних 

звукових текстів, пісень, кіно-епізодів;  

• вдосконалювати уміння писемного мовлення, поповнювати 

свій словарний запас (як активний, так і пасивний) лексикою 

сучасної іноземної мови, яка відображує певний етап 

розвитку культури народу, соціальний і політичний устрій 

суспільства;  

• збагачувати здобувачів освіти культурологічними знаннями, 

які включають в себе мовленнєвий етикет, особливості 

поведінки різних народів в умовах спілкування, особливостей 

культури та традицій країни, мова якої вивчається;  

• вдосконалювати знання з граматики за допомогою 

виконання тестів у режимі online;  

• формувати стійку мотивацію пізнавальної діяльності учнів 

на уроках;  

• формувати навички глобального мислення  

• прививати потребу у використанні англійської мови з 

метою справжнього спілкування.  

Таким чином, для реалізації вищезазначених задач слід 

використовувати наступні комп’ютерні програми: Microsoft Word, 

Microsoft Power Point, Mozilla Firefox, Windows Media Player.   
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Для здійснення наглядної підтримки процесу навчання 

варто застосовувати освітній потенціал мультимедійних 

презентацій. Вони відрізняються за видами мовленнєвої 

діяльності (навчання читанню, письму, аудіюванню), за 

аспектами мови (лексика, граматика, фонетика), а також за 

видами опор (змістова, смислова, вербальна, ілюстративна) [2].  

Мультимедійні презентації використовуються при вве-

денні та закріпленні лексичного, граматичного, країнознавчого 

матеріалу, у якості опор при навчанні монологічного та 

діалогічного мовлення.  Використання презентацій сприяє 

кращому засвоєнню навчального матеріалу, завдяки викорис-

танню анімації з’являються можливості виділення найбільш 

значущих елементів за допомогою кольору, шрифту, додавання 

фотографій, схем, таблиць.  

Слід зазначити, що викладання англійської мови в 

Херсонському професійному ліцеї здійснюється на базі 

підручників як за рівнем стандарту, так і за видавництвом 

Express Publishing, які мають аудіо- та відео- супровід, котрі  

застосовуємо на заняттях. Проте, підручники не містять 

навчальних матеріалів, що стосуються рідної країни, тому 

застосовуються ІКТ – здобувачі освіти створюють проекти, 

презентації з різноманітної тематики, щодо стосуються різних 

аспектів життя в Україні, в рідному місті, а також, за 

країнознавчою тематикою.  

Враховуючи те, що проектна діяльність — одна із форм 

підвищення якості викладання, використання ІКТ у поєднанні з 

методом проекту дозволяє здобувачам освіти на практиці 

застосовувати свої знання, навички та уміння, тому і є однією з 

форм дослідницької та пізнавальної діяльності, під час якої 

успішно реалізується кооперативне співробітництво, яке 

сприяє підвищенню мотивації вивчення іноземної мови. У 

центрі такого робочого процесу стоїть сам здобувач освіти з 

можливістю вільного висловлення своїх думок.   

Крім того, створюючи та презентуючи свій проект, 

здобувачі поєднують всі види мовленнєвої діяльності: читання, 
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письмо, говоріння та аудіювання. Щоб підібрати необхідний 

для своєї презентації матеріал, здобувачі освіти мають 

переглянути чимало друкованого матеріалу, попрацювати з 

лінгвокраїнознавчими і енциклопедичними довідниками та 

словниками. Тексти зі слайдів також використовуються для 

читання. Таким чином, в учнів формуються лексичні, 

граматичні та фонетичні навички.  

Робота над презентацією включає в себе також 

розвивальні та виховні складові. Дуже цікаво спостерігати за 

розвитком здобувачів освіти, переглядаючи їхні презентації. 

Для кожної дитини -  це можливість висловитися й показати 

себе, свої інтереси та навички. У процесі роботи над проектом 

в   здобувачів освіти розвивається уява, творче мислення, 

відповідальність, самостійність. Під час захисту презентації 

вони вдосконалюють свої власні навички і уміння спілкування, 

а також вчаться поважати чужу думку, проявляти 

товариськість, підтримку. Через порівняння  культури 

іншомовних країн здобувачі освіти краще усвідомлюють 

культуру, історію та традиції своєї країни.      

Що стосується засобів ІКТ, то на уроках англійської мови 

найчастіше застосовуються:  

• електронні словники і довідники;  

• тренажери і програми тестування;  

• освітні ресурси Інтернету;  

• DVD и CD диски;  

• відео- і аудіотехніка.  

Вищезазначені засоби ІКТ створюють сприятливі 

можливості для організації самостійної роботи здобувачів освіти 

на уроках англійської мови. Вони можуть застосовувати 

комп’ютерні технології як для вивчення окремих тем, так і для 

самоконтролю отриманих знань. При цьому комп’ютер є самим 

терплячим педагогом, який може скільки завгодно повторювати 

любі завдання, домагаючись правильної відповіді, що, врешті 

решт, автоматизує певні навики. Комп’ютер лояльно ставиться до 
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різноманітності учнівських відповідей; не супроводжує роботу 

учнів ні похвальними, ні осудливими коментарями. Це допомагає 

розвивати самостійність учнів і створювати сприятливу 

соціально-психологічну атмосферу на уроках.    

Отже, говорячи про переваги навчання англійської мови із 

застосуванням ІКТ, слід зазначити, що про них свідчить 

успішне розв’язання основних освітніх завдань:  

- загальнокультурний розвиток учнів;  

- вдосконалення навичок володіння комп’ютером;  

- підвищення рівня володіння англійською мовою; - 

створення сприятливого психологічного клімату;  

- підвищення мотивації і інтересу до вивчення предмету;  

- можливість реалізації індивідуалізації навчання;  

- підвищення естетичного і емоціонального рівня уроку 

за рахунок використання музики, анімації;  

- підвищення об’єму виконаної на уроці роботи;  

- економія витрачання матеріалів учителем;  

- підвищення авторитету вчителя.  

Таким чином, переваг у використанні ІКТ чимало, проте не 

можна зловживати комп’ютерізацією. Необхідні «критерії 

корисності» застосування комп’ютера на уроках. Вважаю, що їх 

можна визначити так: та чи інша комп’ютерна технологія є 

доцільною, якщо вона дозволяє отримати такі результати 

навчання, які не можна отримати без застосування цієї технології.  
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УДК 910.1     Географічні науки 
 

СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ЯВИЩА ЯК ПРООБРАЗ 

ЕЛЕМЕНТІВ КАЗОК  
 

Бурдейна Л.І., 

к. пед. н, доцент 

Бурдейна О.В., 

учениця 9-М,    

Гонта Л.В., 

учениця 9-ФХ, 

Подільський науково-технічний ліцей  

для обдарованої молоді, 

м. Вінниця, Україна 
Анотація. Ще до появи географічної науки, кожного дня 
людина зустрічається з незвичними явищами природи. Деякі 
небезпечні, інші красиві настільки, що захоплює дух. Наші 
предки чудово уміли орієнтуватися в навколишньому світі. 
Вони на практиці пізнавали особливості природи своєї 
місцевості і завдяки спостережливості і кмітливості 
виживали у небезпечному середовищі. Уявлення про закони 
природи і суспільства формувалися на основі досвіду, але їхнє 
розуміння, змальоване в міфах і казках, має більше ознак 
фантастики, ніж реальності. 
Важливість розгляду географічних явищ, відображених у 
казці, полягає в тому, що вони можуть неабияк впливати на 
свідомість і світогляд сучасного покоління. Люди перебувають 
у нерозривному зв’язку з природою, проте в житті давніх 
народів вона посідала важливе місце, а в епоху високих 
технологій відійшла на другий план. 
Зробимо перші кроки від казок до дивовижної науки географії. 
Мами відкрили нам світ чарівних казок, які рясніють 
простими, але такими цінними географічними істинами. 
Саме вони, казки, вперше знайомлять нас з географічними 
поняттями. До такого висновку ми прийшли в результаті 
проведеного дослідження, зіставивши відомі епізоди з казок і 
реальні наукові дані. 
Ключові слова: географічні об’єкти, географічні явища, казки, 
казкові герої. 
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Зазвичай, коли ми читаємо казки, легенди, міфи, дивимося 

на описи природи і не звертаємо уваги на те, що в них можна 

знайти правдиве відображення дійсності. Однак в багатьох 

народних творах описують достовірні географічні особливості 

часу. На основі цього твердження, ми засвідчуємо, що події 

казок відбуваються в реальному географічному середовищі.  

Казки наповнені метафорами, образами. Потрібно лише їх 

зрозуміти. Та часто ми можемо лише здогадуватися, що вони 

означають. Напевно, завдяки цьому в казках і зберігається те 

початково – загадкове, що в них було закладено. У казці немає 

жодного порожнього слова або випадкових подій – усе 

гармонійно і злагоджено. І розкривати багатовікові таємниці 

людям доведеться ще дуже довго. 

Казки захоплюють і переносять нас у світ фантазій не 

лише нереальними сюжетами, де оживають предмети, але й 

несподіваними, неповторними іменами персонажів, назвами 

географічних об’єктів та предметів побуту тощо.  

Розглянемо кілька географічних об’єктів, змальованих у 

відомих нам казках.  

Так, головна героїня казки, яка звертається по допомогу до 

чарівної тарілочки: «Котись, котись, яблучко наливне, по 

срібному блюдечку, покажи мені і міста і поля, покажи мені 

ліси і моря, покажи мені гір висоту і небес красу, всю рідну 

Русь – матінку» [1]. Для цього потрібно, щоб яблучко котилося 

по тарілочці. Таке пристосування має певні спільні ознаки з 

географічним винаходом – глобусом (від лат. Globus, «куля»; 

тривимірна модель Землі)[2,с. 65]. 

Цікавим є і чарівний клубок ниток. Він, зазвичай, 

зберігається у Баби Яги, яка допомагає головному герою в 

пошуках правильного шляху, оскільки клубок біжить лісовою 

стежкою в потрібному напрямку. Це чудо пристосування, на 

нашу думку, далекий родич приладу, що допомагає в 

орієнтуванні на місцевості, відомий нам як компас.  

Розглянемо ще один об’єкт з казки О. Пушкіна «Золотий 

півник»[3]. Головний герой, півник, вказує на наближення 
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небезпеки. Точнісінько, як метеорологічний прилад для 

вимірювання напрямку і швидкості вітру – флюгер. 

У пошуках пригод казкові герої на роздоріжжі, зазвичай, 

натрапляють на камінь – надійний помічник, який вкаже 

дорогу і розповість, що на них чекає у разі вибору того чи 

іншого напряму. Ми дійшли висновку, що завдяки наявності 

умовних знаків, масштабу, напряму руху, опису певної ділянки 

місцевості, показу місцевості в зменшеному вигляді казковий 

об’єкт «Камінь» багато в чому схожий на топографічний план. 

Для підтвердження наших міркувань звернемося за 

визначенням: «топографічними планами називають докладні 

зображення земної поверхні і географічних об’єктів, 

розташованих на ній» [4,с.32]. 

У багатьох казках перед головними героями постає 

нелегкий вибір: «Направо підеш – життя втратиш,  наліво 

підеш – голову загубиш, прямо підеш ...». У цьому випадку у 

казці розглядається приклад визначення сторін горизонту. 

Ще до появи географічної науки люди прекрасно вміли 

орієнтуватися в навколишньому світі. Вони на практиці 

пізнавали особливості природи своєї місцевості і завдяки 

спостережливості та кмітливості виживали у небезпечному 

середовищі. Уявлення про закони природи і суспільства 

формувалися на основі досвіду, але їхнє розуміння, змальоване 

в міфах і казках, має більше ознак фантастики, ніж реальності, 

оскільки ще не отримало наукового пояснення. 

Так, у казці П. Єршова «Горбоконик» особливе місце 

відведено процедурі занурення в киплячу воду, яка мала 

чудодійні властивості. Ми розуміємо, що йдеться про джерела 

термальних вод, цілющість яких оспівували ще римські 

аристократи. На даний момент в Україні, на Закарпатті, можна 

виділити три осередки, де можна пройти курс лікування 

термальними водами: с. Велятино, с. Берегово, с. Косино. 

Буя́н – казковий острів – град у російському фольклорі 19 

ст. став відомим завдяки «Казці про царя Салтана» О. Пушкіна 

[5]. Описується як таємничий острів в океані зі здатністю 
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з’являтися і зникати. Острів дійсно існує і знаходиться на 

північному сході Німеччини – острів Рюгена в Балтійському 

морі, який в давнину називали Руян.  

Розглянемо інше явище. У казці О. Пушкіна «Про царя 

Салтана» є такий момент: 

… Десь як збуриться бурхливо 

Окіян, та зареве, 

Та на берег напливе, 

Розіллється в шумовинні – 

І лишаться на камінні, 

В панцирах, як жар зорі, 

Тридцять три богатирі… [5,с.24] 

Висунемо гіпотезу, що автор мав на увазі дію цунамі. 

Чудову могутню силу свисту мав інший герой казки –  

Соловей-розбійник. Прізвисько «розбійник» цілком 

виправдане. Один його подих міг викликати страшний вітер, 

який підіймав в повітря різні предмети, цілі війська.  

Серед небезпечних явищ природи одним з найбільш 

руйнівних є смерч. Він викликає катастрофічні руйнування в 

смузі проходження шириною в кілька десятків або сотень 

метрів.  

Ось і Соловей-розбійник одним подихом міг викликати 

страшний вітер, який піднімав в повітря різні предмети, цілі 

війська, тобто створював руйнівну силу. 

В улюбленій нами з дитинства казці «Снігуронька» [6] дід 

з бабою зліпили зі снігу собі онучку. Пішла Снігуронька 

гуляти з подружками, стрибнула через багаття і розтанула, 

перетворилася на хмару, а навесні з дощем пролилася на 

галявину і перетворилася на красиві квіти. В цікавій формі 

казка знайомить нас з дивовижним природним процесом: 

кругообігом води у природі. Якби не було кругообігу води в 

природі, то на суші не було б річок, озер і підземних вод. А 

отже, не було б і життя. Тому, яким би сумним не був фінал 

казки, насправді вона уособлює в собі продовження життя в 

іншій формі.  
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Ми бачимо, що казки мають широкі можливості для 

формування фундаментальних знань про довкілля. Працюючи 

з ними ми навчаємось самостійно підходити до відповідей на 

багато питань і краще запам’ятовувати географічні терміни і 

поняття, вчимось встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 

зіставляти події та робити висновки. 

Казка дає відповідь на питання, як пристосувалася людина 

до життя в умовах помірного клімату, в зоні лісів. Вона вчить 

працьовитості і дбайливому ставленню до всього, що створено 

природою. Отже в казці закладено величезний виховний і 

пізнавальний потенціал і використання її поряд з сучасними 

формами, методами і технологіями є просто необхідним. 
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Актуальність. В наш час для прoфесійнoгo та oлімпійськoгo 

спoрту гoстрo стoїть прoблема застoсування спoртсменами 

дoпінгу, як стимуляторів росту спортивних результатів і все 

частіше пoрушують анти-дoпінгoві правила, щo веде дo зниження 

статуснoсті тoгo чи іншoгo виду спoрту тa його компонентів, а 

також штучного зростання результaтивності. Прoблемa дoпінгів і 

злoвживaнь ними нaстільки серйoзнa, щo кoжен спoртсмен і 

тренер, який хoче ефективнo викoристoвувaти фaрмaкoлoгічний 

метoд зaбезпечення тренувaльнoгo прoцесу, пoвинен мaти 

уявлення прo дoпінги і дoпінг-кoнтрoлі. 

Аналіз останніх публікацій та виклад основного 

матеріалу. Аналіз фахової літератури дав змогу виявити значну 

кількість досліджень, у яких висвітлені проблеми використання 

допінгу. Разом з тим фізична культура і спорт володіють 

величезними можливостями для вирішення профілактичних 

завдань застосування допінгових препаратів в спорті [4, С. 94].  

Так з боку етики факт занять спортом несумісний з 

вживанням заборонених препаратів, що завдають непоправної 

шкоди здоров'ю [5, С. 56]. Морально-вольва підготовка спортс-

менів під час спортивних тренувань і підготовки до змагань 

сприяють формуванню вольових якостей особистості, стресостій-

кості, вмінню долати життєві проблеми, не піддаватися спокусам. 

Таким чином, проблема антидопінгової політики вклю-

чає в себе тісне переплетення соціальних, педагогічних, 

політичних, морально-етичних, економічних і юридичних 
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аспектів, що свідчить про її виняткову актуальність. 

Проблемна ситуація полягає в протиріччі між соціальною 

потребою боротьби з допінгом у спорті і нездатністю вирішити 

проблему тільки за допомогою заборонних заходів і застосу-

вання допінг-контролю. 

Тож метою нашого дослідження було оцінити актуальність, 

масштаби і специфіку проблеми застосування заборонених 

препаратів серед юних спортсменів. 

Єдиним спoсмбом oтримaти дoстoвірну зaгaльну 

інфoрмaцію з цього приводу було проведення анкетування 

спортсменів з 5 спoртивних шкіл, 3 спoртивних секцій тa 1 

шкoли Oлімпійськoгo резерву м. Миколаєва віком 14 – 17 років.  

Отримані результати вказали на низку проблем. 

Найбільша кількість (42%) респондентів відзначають, що 

їхні спортивні результати за останні три роки занять повільно 

підвищуються, 35,0% юних спортсменів вказують на 

стабільний і стійкий ріст спортивних результатів. Тільки 10,2% 

респондентів вказали, що у них відзначаються високі темпи 

приросту результатів, а 12,8% спортсменів, навпаки, вказали на 

застій в зростанні своїх результатів. Чітко проявляється 

залежність між темпами зростання спортивних результатів і 

стажем тренувальної діяльності (r = -0,678). 45% юних 

спортсменів повністю задоволені тренувальними заняттями, 

така ж кількість контингенту - майже задоволена. 10 % 

респондентів негативно відповіли на це питання. Така 

закономірність проявляється серед спортсменів-легкоатлетів.  

У міру збільшення спортивного стажу помітно знижується 

переконаність в оздоровчому характер тренувальної діяльності. 

Чверть всіх респондентів відповіли, що у них достатньо знань, 

для того, щоб самостійно займатися тренувальної діяльністю. 

Майже половина (49,8%) опитаних спортсменів не впевнена в 

достатності знань про самостійне проведення тренувального 

процесу, всі інші респондентів відповіли, що їм цих знань не 

вистачає. Відповідно до цієї інформації 16% спoртсменів у віці 

12 – 15 рoків ввaжaють, щo без дoпінгу мoжливo дoмoгтися 
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висoких спoртивних результaтів. Вже 49% предстaвників 

стaршoгo шкільнoгo віку (16-17 рoків) впевнені в немoжливoсті 

дoсягнення висoких спoртивних результaтів без зaстoсувaнн 

зaбoрoнених фaрмaкoлoгічних зaсoбів. 35% легкоатлетів більш 

стaршoгo віку ввaжaють прийнятним викoристoвувaти 

зaбoрoнені зaсoби для пoліпшення спoртивнoгo результaту.  

Крім того, 15% спортсменів віком від 14 до 17 років 

відповіли, що з деякою періодичністю вживають слабоалко-

гольні напої і про відношення алкоголю до засобів допінгу 

непосвідчені.  

Тaкoж виявленa тенденція, якa визнaчaє зміну стaвлення 

дo дoпінгу у мoлoдих спoртсменів в зaлежнoсті від віку, 

тренувaльнoгo стaжу тa спoртивнoї квaліфікaції.  

Стaвлення змінюється від більш негaтивнoгo в середньoму 

шкільнoму віці, дo більш пoзитивнoгo - у стaршoму. В хoді 

aнкетувaння від 15 дo 50% мoлoдих спoртсменів із усіх 

oпитaних (в зaлежнoсті від спoртивнoї спеціaлізaції) стaршoгo 

шкільнoгo віку відпoвіли, щo знають спортсменів, які вживaють 

зaбoрoнені препaрaти для прискoренoгo дoсягнення більш 

висoких спoртивних результaтів. Тут нaйбільший відсoтoк (45%) 

прoдемoнструвaли предстaвники бодібілдингу та важкої 

атлетики. Ці дaні, безумoвнo, гoвoрять прo глoбaльність 

пoширення прoблеми дoпінгу в мoлoдіжнoму середoвищі. 

Уявлення більшості (75%) юних спортсменів збігаються з 

думкою, яка культивується по телебаченню про те, що 

спортсмени досягають рекордних результатів будь-якою 

ціною. 

Результати анкетування свідчать про те, що в питаннях 

ставлення до допінгів склалася в цілому суперечлива картина: з 

одного боку, багато займаються не застосовують допінги в 

тренувальному процесі, з іншого, у більшості опитаних 

відсутній стійке негативне ставлення до цих препаратів. 

Показники ставлення до допінгів також підвищуються 

хвилеподібно у міру зростання спортивної майстерності: за 

висловлюються спортсмени-початківці найвищий результат (r = 
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0,886), а найнижчий - у спортсменів з першим спортивним 

розрядом (г = 0,546). У майстрів спорту цей показник є ще 

помітно нижчим. У підсумку цей показник змінюється під 

впливом рівня спортивної майстерності (г = 0,786). Більш 

негативне ставлення виявили спортсмени, які виконали 

нормативи кандидата в майстри спорту, а гірший показник 

визначився - у спортсменів-початківців (р≤0,05). 

Висновки. На підставі проведеного нами дослідження, ми 

зробили наступні висновки: 

- Ринок світової фармацевтичної галузі настільки 

великий, що обрати найбільш ефективний і необхідний у той 

чи інший період спортивних препаратів є досить важким 

завданням. Слід зазначити, що вживання певних наркотиків, а 

також заборонених у спорті фізичних методів та маніпуляцій, 

особливо з медичної точки зору, часто є непропорційними та 

неконтрольованими, що становить значний ризик для здоров'я 

та низку зареєстрованих випадків трагічних наслідків для 

їхнього здоров’я - інвалідність або навіть смерть.  

- Проблема допінгу стає не тільки проблемою спорту, а й 

проблемою  економіки. Улюблена справа має бути пов'язана з 

творенням і творчістю. І при цьому не повинна суперечити 

життя, а тим більше руйнувати її. Гoлoвнoю метoю сучaсних 

фaхівців є фoрмувaння усвідoмленoсті щoдo цієї прoблеми і 

рoзуміння тoгo, дo яких нaслідків мoже призвести нехтувaння 

нoрм вживaння тoгo чи іншoгo препaрaту. 

- Крім того встановлено, що показники ставлення до 

допінгів також підвищуються хвилеподібно у міру зростання 

спортивної майстерності. 

Література: 

1. Бaльсевич В.К. Спoрт без дoпингa: фaнтaстикa или 

неoтврaтимoсть? - М.: Медицинa , 2004. – С. 29 – 30 с. 

2. Кoвaленкo Н. Прoблемы, с кoтoрыми стaлкивaются 

спoртсмены в спoрте высших дoстижений / Н. Кoвaленкo // 

Нaукa в oлимп. спoрте. – 2015.– С. 71–84. 



32 

3. Сейфуллa Р.Д. и Aнкудинoвa И.A. Дoпингoвый 

мoнстр.- М.:«Винити», 1996. - С.48-56  

4. Сергеев В. Н. Оценка эффективности антидопинговой 

деятельности в юношеском спорте / В. Н. Сергеев, А. А. 

Кудинов, В. С. Бакулин // Теория и практика физической 

культуры. - 2016. - № 6. - С. 94-95. 

5. Сергеев В. Н. Подготовка физкультурно-педагогиче-

ских кадров к организации работы по противодействию 

использования допинга в спорте / В. Н. Сергеев, А. А. Кудинов 

// Физическая культура: образование, воспитание, тренировка. - 

2016. - № 3. - С. 56. 

______________________________________________________ 

УДК 341.159.9:37  Педагогічні науки 

 

ІННОВАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ 

 

Галайко Ю.А., 

доцент кафедри геометрії і алгебри, 

Дніпровський національний університет 

 імені Олеся Гончара; 

м. Дніпро, Україна 

Моторіна В.Г.,  

професор кафедри математики, 

Харківський національний педагогічний  

університет імені Григорія. Сковороди 

м. Харків, Україна 

Анотація: Обґрунтовано необхідність формування інноваційної 

компетентності майбутніх учителів математики. Проаналі-

зовано наукові підходи до розгляду поняття «інноваційна 

компетентність». Представлено стратегію розвитку іннова-

ційної компетентності студентів магістратури, майбутніх 

вчителів математики крізь призму науково-методичної 

діяльності викладачів ЗВО. 
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Впровадження нових освітніх стандартів у закладах вищої 

освіти, модернізація поняття якості в контексті урахування 

інтенсивного розвитку глобальної інформаційної структури та 

інноваційних технологій, обумовлюють становлення економіки 

знань, що базується на раціональному поєднанні «знань інновацій 

та технологій» як базових елементів економічного зростання 

будь-якої країни. Останнє передбачає зростання ролі марема-

тичних знань в діяльності людства, що обумовлено не лише 

збільшенням кількості наук, а й потребою кожної із них у 

відповідному математичному апараті, якими ці науки послуго-

вуються. Отже, постає проблема підготовки педагогічних кадрів, 

обізнаних зі способами проведення досліджень різнопланових 

обєктів із залученням математичного інструментарію для збору, 

аналізу, презентації та інтерпретації одержаних результатів як 

основи для продукування нових знань та їх успішної реалізації в 

практичній діяльності. Таке соціальне замовлення до результатів 

підготовки майбутніх учителів математики в умовах магістратури 

спонукає до пошуку інновацій у конструюванні змісту й 

організації освітнього процесу і тим самим, актуалізується 

поняття інноваційна компетентність. 

У вітчизняній дидактиці значно зросла увага до ком-

петентнісного підходу взагалі та до формування професійної 

компетентності майбутнього вчителя математики зокрема, що 

представлено дослідженнями З.Слєпкань, І. Акуленко, В. Бевз, 

В. Моторіної, Є.Лодатка, Н. Тарасенкової та ін. 

Водночас на вивчення інноваційної компетентності 

фахівця спрямували свою увагу такі науковці як І. Дичківська, 

О. Ігнатович, М. Радченко, Г. Хмельницький та ін. 

Зарубіжні дослідники розглядають компетентнісний підхід 

як методологічну основу забезпечення якості вищої профе-

сійної освіти (М. Лейтер, М. ДЖ. Равен, Е. Тоффлер та ін.). 

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні 

змістовно-технологічних основ стратегії розвитку інноваційної 

компетентності майбутніх учителів математики в умовах 

магістерської підготовки. 
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Розглянемо більш предметно стратегію розвитку 

інноваційної компетентності студентів, майбутніх вчителів 

математики в умовах магістратури. 

По-перше, особливої уваги в цьому аспекті набувають 

загальні математичні компетенції, що формують загально-

науковий фундамент (предметна сторона), загальнонаукові 

компетенції, які містять базові загальні знання в галузі 

математики і природничих наук, гуманітарних і соціально-

педагогічних наук, базові компютерні та лінгвістичні навички; 

уміння знаходити і аналізувати інформацію з різних джерел; 

здатності розуміти і використовувати нові ідеї, організовувати і 

планувати роботу, застосовувати нові знання на практиці, 

адаптуватися до нестандартних ситуацій; в умовах 

організаційно-правових основ своєї діяльності та ін. 

По-друге, для студентів магістратури необхідним є 

урахування професійної підготовки майбутнього вчителя 

математики на рівні бакалаврату, що потребує пошуку нових 

шляхів практичної реалізації оновлення дидактичних систем 

щодо фахових дисциплін. 

В основі інноваційного підходу до змісту та предметної 

підготовки магістра, майбутнього вчителя математики лежить 

опанування студентами особливим когнітивним стилем 

мислення математичної та, що особливо важливо, професійно-

математичної діяльності [2, c.14]. Остання може формуватись 

засобами актуалізації субєктивного досвіду квазіпрофесійної 

діяльності студента на основі  усвідомлення єдності марема-

тики як навчального предмету з вираженням повсякденних 

практичних проблем шляхом опанування технологій 

моделювання, розвитку нових форм і засобів різноманітних 

досліджень, у тому числі математизації та компютерізації. 

Крім того, інтелектуальні операції мислення (моделювання, 

розуміння, конкретизація, узагальнення та ін.), що лежать в основі 

універсальних навчальних дій студентів, ефективно можуть 

розвиватись тільки в процесі взаємодії різних розділів 

математичного знання. 
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По-третє, одним із провідних завдань педагогічного 

процесу магістерської підготовки майбутнього вчителя 

математики є творчий розвиток особистості студента до 

професійного рівня,що дозволяє більш ефективне використання 

в процесі навчання системи психофізіологічних закономір-

ностей та механізмів сприймання складної інформації його 

учнями, розвинення їх математичних здібностей та культури 

мислення тощо. Не менш важливим є усвідомлення, що 

ефективність розвитку інноваційної компетентності майбутніх 

вчителів значною мірою обумовлена вибором змісту, методів, 

засобів навчання, що сприяють формуванню цілісної системи 

наукових і професійних знань, визначенню компонентів та 

структури навчальної діяльності. Водночас, особливої ваги у 

цьому контексті набуває урахування рівня професійної 

готовності студентів як домінуючого компоненту у практичній 

реалізації змістовно-технологічних основ стратегії розвитку 

інноваційності у методичній системі фахової підготовки 

студентів в умовах магістратури. 

Останнє потребує від викладачів магістратури: 

- посилення діалогічності  навчання шляхом 

використання доцільних варіативних технологій;  

- деталізації системи процедур та операцій підтримуючого 

навчання на основі діагностування, цілепокладання, проектування 

та конструювання в контексті опанування студентами 

інноваційним стилем мислення щодо майбутньої професійної 

діяльності; 

- створення умов для творчого розвитку особистості 

майбутнього вчителя математики шляхом актуалізації 

суб’єктивного досвіду наукво-дослідницької діяльності в 

опануванні технологій моделювання, розвитку нових форм і 

засобів різноманітних досліджень, у тому числі математизації 

та комп’ютерізації; 

- переходу викладачів на гуманістичну позицію та 

побудови навчального співробітництва та креативності, 

прагнення до реалізації нововведень, гнучкості у прийнятті 
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рішень, здатності переосмислення педагогічного досвіду як 

професійного так і власного; 

- створення ситуацій для можливої зміни власних точок 

зору [3, c.205]. 

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що: 

-  розвиток інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя математики в умовах магістерської підготовки базується  

на педагогічній інноватиці як одній із провідних галузей 

педагогіки, що активно реагує на виклики соціокультурної 

реальності та вносить принципові зміни між викладачами та 

студентами, між самими студентами на основі тісної взаємодії, 

взаєморегуляції, взаємодопомоги та співтворчості;  

- ефективність стратегії розвитку інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя математики буде  

плідною, якщо буде базуватись на  забезпеченні професійно-

особистісного самовираження студентів магістратури, 

переходу до суб’єкт-суб’єктних відносин між викладачами і 

магістрантами при організації навчального процесу 
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В.І. Карасик дає наступне визначення терміну лінгво-

культурний типаж —  “представник певної етносоціальної групи, 

відомий за специфічними характеристиками вербального і 

невербального поведінки і сталої ціннісної орієнтації” [1, с. 6]. 

Варто відмітити, що протягом останніх десятирич 

моознавство набуло антропоцентричного напрямку. Цікавість до 

цієї теми не згасає, а навпаки зростає. Цій темі присвячено ряд 

робіт, а саме: монографія “Лингвоперсонология: типы языковых 

личностей и личностно-ориентированное обучение” Н.Д. Голева 

(2006), статті “Лингвокультурный типаж в ряду смежных 

понятий, используемых для исследования языковой личности” 

О.В. Лутовинова, “Образные и оценочные характеристики типажа 

“английский пират” в современной художественной литературе” 

А.В. Асадулаева (2011), “Лингвокультурній типаж “английский 

чудак” в пьесе Т. Стоппарда “Аркадия” Л.В. Бондаренко (2010) , 
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“Лингвокультурній типаж английский сноб” А.Ю. Коровіна 

(2008), Е.В. Бобырева “Лингвокультурный типаж «интеллигент» 

в западноевропейской и русской картинах мира” (2018) та ін. В.І. 

Карасик відмічає, що “мовна особистість в умовах спілкування 

<...> характеризується великою кількістю ознак, які можна 

розглядати в ціннісному, понятійному і поведінковому аспектах” 

[1, с. 70].  

В.І. Карасик відмічає наступні характерні риси лінгвоперсо-

нології: 1) носієм мови є індивідуум, в його свідомості 

зберігається інформація, закодована в мовних одиницях і 

правилах їх вживання; 2) інформація в індивідуальній свідомості 

завжди пов'язана з емоційно-оцінної актуалізацією (або 

ситуативної можливістю такої актуалізації); 3) інформація в 

індивідуальній свідомості стає релевантною для інших індиві-

дуумів завдяки інтегративної функції мови, дозволяє досягти 

певного взаєморозуміння в процесі спілкування в силу тотожності 

мовних форм і спільності змісту того досвіду, який закріплений в 

семантиці мовних одиниць і типових умовах їх використання;  

4) носій мови, мовна особистість, являє собою складне утворення 

і є постійно змінюваною єдністю, в якій співіснують різні 

соціально-ситуативні ролі, модус поведінки, рівні комунікативної 

компетенції, а також суто індивідуальні, ідеосінкратіческіе 

особливості; 5) лінгвоперсонологія як інтеграційна область 

гуманітарного знання базується на досягненнях лінгвістики, 

літературознавства, психології, соціології, культурології [2].   

 Таким чином, лінгвокультурний типаж, перетинаючись 

багато в чому з розглянутими суміжними поняттями, тим не 

менш, не збігається ні з одним з них, будучи окреме поняття, що є 

базовим для теорії лінгвокультурних типажів, яка дає новий 

ракурс у дослідженні мовної особистості, акцентуючи увагу на 

культурно-діагностичної значущості тіпізіруемой особистості для 

розуміння відповідної культури з позицій лінгвістики.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА 

СПОРТУ 

 

Городинський С.І., Ібрагімова Л.С. 

ст. викладачі  

ВДНЗ Буковинський державний 

 медичний університет 

м. Чернівці, Україна 

Анотація. Зміни в економіці диктують нові вимоги до 

висококваліфікованих спеціалістів. Підготовка таких кадрів у 

галузі фізичної культури та спорту потребує постійного 

розвитку та вдосконалення. Саме застосування інформаційних 

технологій як нового напрямку дасть можливість урізноманіт-

нити засоби та методи роботи, розробляти нові методики. 

Ключові слові. Фізична культура, інновації, інформаційні 

технології. 

Реформування та модернізація сучасної освіти України в 

напрямку інтеграції в Європейський освітній простір 

передбачає розробку та впровадження інноваційних освітніх 

систем і технологій [4; с. 259]. 
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Відповідно що пріоритетним завданням системи фізичного 

виховання у світлі рекомендацій Національної доктрини 

розвитку освіти в Україні та в низці дотичних державних 

документів і програм постає формування відповідального 

ставлення людини до власного здоров'я. А успіх України 

полягає на нашу думку в тому, щоб побудувати суспільство 

освіченого загалу, бо кожна дитина, незалежно від її 

здібностей, має право на успіх у житті, на максимальне 

розкриття власних здібностей і талантів. 

Життя вимагає інтенсифікації пошуку, експериментування, 

введення новітніх технологій, застосування нових засобів 

навчання. Тому сьогодні для забезпечення покращення рівня 

ефективності навчально-виховного процесу ЗНЗ починають 

частіше використовувати мультимедійні методи навчання. 

Значний вплив інформатизація освіти сприятиме кращому 

удосконаленню навчального процесу майбутнього вчителя 

фізичної культури. Відбувається це за рахунок включення до 

засобів навчання електронних підручників, комп’ютерних 

програми для встановлення фізичного розвитку, технічної 

майстерності тощо, які і надають можливість значно підвищувати 

рівень фахової підготовки у ВНЗ [3; с. 6]. 

За дослідженнями Захожого В. фізичне виховання як 

навчальна дисципліна має, порівняно з іншими, найбільше поле 

для оптимізації. Так, наявність широкого та дуже важливого для 

життєдіяльності молоді спектра цілей і завдань (оздоровчі, 

освітні, виховні), форм проведення занять та засобів і їх 

привабливих сторін засвідчує, що досягнення результату 

неможливе без оптимізації загального навчального процесу в 

погодженні з вищезазначеними компонентами. Розв’язуючи 

питання гуманізації процесу фізичного виховання, потрібно 

впроваджувати такі форми й методи роботи, які у своїй кінцевій 

меті реалізують процес гармонійного розвитку молодої людини. 

Отож, для пошуків ефективних шляхів оптимізації уроку 

фізичної культури у фахову підготовку майбутнього вчителя 

фізичної культури необхідно широко впроваджувати сучасні 
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інноваційні засоби, які включають в себе засоби інформаційних 

технологій, а також підвищувати рівень інформаційної культури. 

Не завадило би зазначити, що використання інформаційних 

технологій в навчальному процесі дає можливість вивчати на 

якісно новому рівні навчальні дисципліни циклу професійної та 

практичної підготовки. Виходячи з цього для майбутнього 

вчителя фізичної культури комп’ютер стає засобом навчальнопіз-

навальної та науково-дослідної діяльності, ефективним інстру-

ментом оптимізації процесу навчання у ВНЗ. Тому повноцінне 

впровадження інформаційних технологій у навчальний процес 

майбутнього вчителя фізичної культури є невід’ємної частиною 

сучасної фізкультурної освіти в Україні [2; с. 33]. 

Слід зазначити і на позитивний вплив щодо застосування 

інформаційних технологій у навчальному процесі майбутнього 

вчителя фізичної культури який не лише сприяє його 

індивідуалізації та креативності, а й допомагає у підвищенні 

інтелектуальних здібностей та надає можливість самостійно й 

ефективно працювати в мережі Інтернет тощо.  

Ю Драгнєв опираючись на наукові дослідження І. 

Богданова, О. Сергєєва доводить, що особливої уваги 

заслуговує опис унікальних можливостей інформаційних 

технологій, реалізація яких створює передумови для небувалої 

в історії дидактичної інтенсифікації навчального процесу, а 

також створення методик, які орієнтовані на розвиток 

особистості тих, хто навчається.  

Вчені зазначають ці можливості: а) миттєвий зворотний 

зв’язок між користувачем та інформаційними і комунікаційними 

технологіями; б) комп’ютерна візуалізація навчальної інформації 

про об’єкти або закономірності явищ, як таких що реально 

відбуваються, так і „віртуальних”; в) архівне зберігання великих 

обсягів інформації з можливістю її передачі, а також легкий 

доступ користувача до центрального банку даних; г) 

автоматизація процесів обчислювальної, інформаційно-

пошукової діяльності, а також обробка результатів навчального 

експерименту з можливістю багаторазового відтворення 
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фрагменту, або самого експерименту; ґ) автоматизація процесів 

інформаційно-методичного забезпечення, організаційного 

керування навчально-виховною і контролю за результатами 

якості засвоєння матеріалу.  

Отже, перелічені вченими І. Богдановим та О. Сергєєвим 

унікальні можливості інформаційних технологій зосереджують 

нашу увагу на інтенсифікації та оптимізації навчального процесу 

майбутнього вчителя фізичної культури [1]. Тому що впровад-

ження новітніх інформаційних технологій і можливостей сучас-

них комп’ютерних систем нададуть можливість відкрити необме-

жений простір для педагогічної творчості, дозволять модернізу-

вати існуючі й упроваджувати новітні технології та форми 

навчання [3; с.10]. А систематичне застосування інноваційних та 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та 

управлінні закладами освіти і системою освіти повинно стати 

інструментом забезпечення успіху сучасної школи. 
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M-LEARNING КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА 

ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО 

 

Губарева С.А., Аль-газо Н.В., Мухортова О.Д.,  

викладачі, ХНМУ 

Мobilelearning (m-learning) подразумевает использование в 

образовательном процессе мобильных и портативных 

устройств: смартфонов, айфонов, планшетов, КПК. 

Среди преимуществ m-learning можно выделить 

следующие: 

– Компактность. Мобильные устройства занимают 

значительно меньше места, чем учебники, бумажные файлы, 

ноутбуки. 

– Мобильность. Благодаря небольшим размерам 

использование устройства незначительно ограничено 

пространством и обстоятельствами  и может предоставлять 

мгновенный доступ к н6еобходимым материалам.  

– Доступность. Функциональное разнообразие, позволя-

ющее выполнять различные ежедневные потребительские, 

коммуникативные, социальные и другого рода задачи, 

определило популярность данного устройства  в повседневном 

использовании, а также его роль в качестве необходимого 

предмет обихода. Именно поэтому мобильное устройство 

находится рядом с пользователем практически 24/7. 

– Экономичность.  Тот факт, что мобильное устройство 

является необходимым предметом обихода большинства 

представителей социума позволяет избежать отдельной статьи 

бюджета для приобретения дополнительного обучающего 

оборудования. 

– Актуальность. Популярность мобильных устройств 

среди молодого поколения позволяет аккумулировать 

внимание и вызвать интерес к учебе в процессе m-learning у 

некоторой части студенческой аудитории, демонстрирующей 
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низкие результаты обучаемости во время  традиционного 

процесса обучения. 

 В качестве примера конкретных форм использования 

мобильных технологий в процессе обучения можем выделить 

следующие: 

– Как медиаплеер. Мобильный телефон, как и 

компьютер, может воспроизводить звуковые, текстовые, видео- 

и графические файлы, содержащие учебную информацию. 

Является альтернативной формой лингофонного кабинета и 

интерактивной доски. 

– Как интернет-проводник. Обеспечивает доступ к 

всемирной сети Интернет. Благодаря этому помощью мобильного 

телефона во время занятия можно, например,  воспользоваться 

учебником из онлайн-репозитария университетской библиотеки, 

подбирать текстовую и графическую информацию из онлайн-

энциклопедий, пользоваться онлайн-словарями. 

– Как устройство доступа к платформам дистанционного 

обучения и тестирования. За невозможностью использовать 

устройство большего формата, такое как персональный 

компьютер, ноутбук или планшет, с помощью мобильного 

телефона можно получить доступ к системам электронного 

обучения, например, Moodle, Zoom и др. Это позволило 

большинству школьников и студентов во время карантина из-за 

пандемии коронавируса Covid-19 не выпасть из  процесса 

обучения, пройти необходимые этапы тестирования и 

результативно завершить учебный год 2019-2020 гг.  

– Как средство коммуникации университетской 

(школьной) среды. Мобильный телефон может случить не 

только средством бытовой и официальной коммуникации, но и 

средством коммуникации участников образовательного процесса. 

Различные мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber) и 

социальные сети (Facebook, Instagram) позволяют организовать 

общение локальных учебных групп (внутри университетской 

группы, факультета, университета), предоставить важную 



45 

организационную информацию, ознакомить с анонсом 

мероприятия, создать диспут по актуальной теме и т.д. 

В заключение хотелось бы отметить, что, используя 

актуальные для задач и проблем конкретного социума способы 

подачи учебного материала, взаимодействия преподавателя со 

студентами, организации самостоятельной работы студентов,  

возможно оптимизировать обучение, сделать его территориально 

и финансово доступнее, мотивировать учащихся и 

активизировать их личностные возможности. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ КАРТЕЛЬНИХ СПОРІВ 

ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ ПРИМИРЕННЯ СТОРІН 

 

Інна Миколаївна Дудик,  

кандидат юридичних наук,  

головний спеціаліст  

Антимонопольного комітету України 

Анотація. Статтю присвячено актуальному та новому підходу 

у вирішенні картельного спору, а саме – укладення угоди про 

врегулювання. Зазначена процедура вкрай важлива у сфері 

захисту економічної конкуренції з огляду на його практичну 

поширеність, з одного боку, а також на законодавчу неврегульо-

ваність, з іншого.  

Ключові слова: картель, процедура примирення (settlement), 

мирова угода, Антимонопольний комітет України, учасники 

антиконкурентних узгоджених дій. 

Головним напрямком діяльності Антимонопольного 

комітету є, зокрема, виявлення та припинення правопорушень, 

які обмежують, усувають, не допускають або спотворюють 

конкуренцію на ринку. Серед таких порушень, найтяжчими для 

доведення є антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів 

господарювання, або як їх прийнято ще називати картельні 

змови. Одним із можливих методів доведення факту існування 
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протиправних домовленостей між гравцями ринку є процедура 

врегулювання картельного спору (settlement), яка полягає в 

укладенні картельної мирової угоди. 

Незважаючи на відсутність законодавчо закріплених 

положень щодо застосування процедури примирення у справах 

про антиконкурентні узгоджені дії, в практичному аспекті, все 

ж, досить часто користується попитом. Зазначене проявляється 

в усних домовленостях між конкурентним відомством та 

суб’єктами узгоджених дій щодо встановлення мінімально 

допустимого розміру штрафу для порушників  конкурентного 

законодавства, з однієї сторони, та визнання такого порушення 

учасниками картельної змови (навіть якщо факт вчинення 

такого порушення належним чином не доведений), з іншої 

сторони. 

Практикування такого взаємовигідного методу вирішення 

картельного конфлікту (ще до його нормативного запровад-

ження) є, на наш погляд, додатковою підставою  для його 

законодавчого закріплення. 

Тобто вимогою сучасної економічної системи є 

впровадження мирової угоди в нормативно-правове поле 

законодавства про захист економічної конкуренції. 

Врегулювати щось (у соціальному житті) означає визначати 

поведінку людей, задавати поведінці напрям функціонування і 

розвитку, цілеспрямовано впорядковувати її [1, С. 32]. У разі 

виникнення спору сторони спершу визначаються із формами 

захисту. 

Юрисдикційна форма передбачає вирішення правового 

спору у державному судовому органі –  суді загальної 

юрисдикції або третейському суді. Вирішення спору – це 

владна дія особи, судді, яка наділена повноваженнями 

виносити рішення, обов’язкове для сторін спору.  

Неюрисдикційна форма – це захист права самостійними 

діями уповноваженої особи без звернення до державних чи 

інших уповноважених органів. При виборі такої форми 

захисту, дії сторін направлені на примирення, результатом 
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якого є врегулювання спору шляхом укладення відповідної 

угоди. На відміну від вирішення спору, зовсім іншу природу 

має врегулювання спору, яке передбачає досягнення сторонами 

спору взаємовигідного, компромісного рішення, яке буде 

задовольняти обидві сторони [2]. 

Процедура примирення починається після виникнення 

спору з моменту, коли сторони погоджуються звернутися до 

переговорів щодо способу врегулювання спору, який виник. В 

залежності від того, який вид процедури примирення обирають 

сторони (зокрема, яка проводиться самими сторонами без 

звернення до примирителів або із залученням таких осіб (посе-

редників, медіаторів), залежить і вид угоди. З урахуванням 

вищесказаного можна говорити про те, що проведення проце-

дури примирення допускає укладення сторонами наступних 

договорів: 1) мирова угода; 2) медіаційна угода та інші. 

Можливість використовувати мирову угоду для 

врегулювання спору та конфлікту залежить в першу чергу від 

законодавчого закріплення такої можливості у сторін, по-

друге, від ступеня гармонізації норм національного 

законодавства із правом Європейського Союзу. 

На жаль, як відзначалося, для введення в дію та, 

відповідно, використання учасниками картельного спору цього 

механізму примирення,  відсутня  законодавча база. 

Як наслідок існує нагальна необхідність в модернізації 

нормативних положень законодавства про захист економічної 

конкуренції, зокрема в аспекті запровадження  ефективних 

процедур, які надаватимуть особам, які беруть участь у справі, 

процесуальні можливості для захисту своїх прав та інтересів. 

На початку 2019 року була спроба прийняти досить 

важливий законопроєкт у сфері конкурентного законодавства 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення принципів процесуальної справедливості та 

підвищення ефективності проваджень у справах про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції» (далі – 

законопроєкт, проєкт) [3], яким, зокрема, пропонувалось 
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запровадити правовий інститут врегулювання спору між 

органом АМКУ та суб’єктом господарювання у справах про 

порушення конкурентного законодавства (settlement). Текст 

проєкту пройшов перше читання та  за результати другого 

читання був підписаний  Головою Верховної Ради України, 

однак, було накладено вето Президента України щодо деяких 

положень  тексту проєкту закону. 

Активна законотворча діяльність в конкурентному напрямку 

продовжувала спостерігатися і в 2020 році. При цьому, незважа-

ючи на те, що після прийняття законопроєкту у першому читанні 

внесення альтернативних проєктів (тобто таких, які містять поло-

ження, що регулюють однакове коло питань та повторюють за 

суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних 

відносин) щодо нього не допускається, на початку цього року 

було зареєстровано законопроєкт № 2730 [4] та альтернативний 

до нього № 2730-1, якими серед багатьох змін  запроваджують 

нові інструменти для виявлення, розслідування та запобігання 

порушенням конкурентного законодавства. 

Важливе нововведення законопроектів — механізм 

врегулювання спору у справах про порушення конкурентного 

законодавства (так звана процедура settlement), яка надає 

можливість зменшити потенційний розмір штрафу (від 10% до 

50%) в обмін на визнання відповідачем факту порушення. Цей 

інструмент дозволяє зекономити цінний адміністративний 

ресурс Антимонопольного комітету України (далі – Комітет, 

АМКУ), оскільки він не тільки пришвидшує розслідування 

порушень, але й дозволяє уникнути судового оскарження 

рішення АМКУ в майбутньому, адже відповідач позбавляється 

права на судове оскарження рішення Комітету, прийнятого в 

результаті врегулювання спору. 

Передбачено, що врегулювання спору може розпочатися 

як за ініціативою відповідача, так і за ініціативою АМКУ, до 

або після складення подання з попередніми висновками у 

справі. Антимонопольний орган повинен повідомити 

відповідача про обсяг порушення, тривалість порушення і 
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попередньо визначений розмір штрафу. Потім відповідач та 

Комітет мають дійти згоди щодо істотних умов врегулювання 

спору, зокрема, щодо визнання відповідачем факту порушення; 

обставин порушення, які визнає відповідач, та доказів, які він 

зобов’язується надати; зобов’язання сприяти розслідуванню до 

прийняття АМКУ рішення у справі. 

Інститут врегулювання  картельних  конфліктів  має 

позитивні риси та відповідний потенціал у подальшому 

правозастосуванні. Одними з можливих результатів діяльності 

цієї системи є сприяння скороченню адміністративних процедур, 

спрощення механізму усунення антиконкурентних наслідків від 

узгоджених дій, значне скорочення ризику оскарження прийнятих 

Антимонопольним комітетом України рішень та багато інших 

взаємних переваг. Використання мирової угоди як нового підходу 

в процедурі примирення сприятиме гнучкому, швидкому, 

конфіденційному, та ефективному вирішенню/завершенню  

картельного спору. Зазначене належить якнайшвидше закріпити 

законодавчо і повною мірою запровадити у роботі національного 

конкурентного відомства Україні. 
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Анотація:  У статті розглядаються досягнення та ризики 

сучасної цивілізації, причини ускладнення соціалізації сучасного 

дошкільника, що призводять до труднощів соціально 

психологічної адаптації, посилення емоційної напруги, 

невротизації дітей. Розглянуто розбіжності очікувань педагогів 

і батьків по відношенню до дітей старшого дошкільного віку. 

Зокрема визначено очікування батьків від освітньої організації. 

Окреслено особливості особистісного розвитку сучасного 

дошкільника. Визначено пріоритети сучасних дітей включаючи 

соціальні та сімейні ролі, особистісні якості. Виявлено потреби 

дітей старшого дошкільного віку у особливих методах взаємодії 

відповідно до специфіки особливостей соціалізації у сучасному 

світі. Наведено визначення емоційного інтелекту. Узагальнено 

основні труднощі, що виникають під час спілкування між 

батьками та дітьми. Рекомендовано умови допомоги сучасному 

дошкільнику для подолання труднощів у сімейних стосунках. 

Запропоновано педагогічним працівникам інструменти роботи з 

сучасними дошкільниками у напрямках втрата інтересу, 

подолання плачу. Узагальнено основні причини, що заважають 

емоційному розвитку дітей старшого дошкільного віку. 

 Ключові слова: соціалізація, пріоритет, особистісний 

розвиток, емоційний інтелект, спілкування. 

Досягнення цивілізації відкривають для дитини нові можли-

вості з перших місяців життя: розширюється діапазон електрон-

них інформаційних і пізнавальних ресурсів, спостерігається 
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покращення, матеріального забезпечення у більшості сімей та 

соціальних організацій (у порівнянні з 90 – ми роками), підвищу-

ється увага до освіти дітей з боку батьків та держави, відбувають-

ся часті реформи системи освіти та її вдосконалення. [2, с. 8]  

Проте існують і ризики, що несуть досягнення сучасної 

цивілізації характерні для сучасного суспільства мінливість, 

невизначеність, множинність варіантів розвитку, активний 

вплив СМІ та інтернету разом з позитивними факторами, що 

стимулюють психічний розвиток дітей несуть певні ризики. До 

переліку основних ризиків, що несуть досягнення сучасної 

цивілізації можна віднести: різний  матеріальний рівень життя, 

ризик втрати єдиного освітнього простору, збільшення кількості 

дітей з проблемними варіантами розвитку, трансформація 

сформованих форм соціалізації. [2, с. 9] 

Все це спричиняє появу можливих ризиків під час 

соціалізації сучасного дошкільника: емоційне напруження через 

невизначеність соціальної ситуації, мінливість стереотипів та 

цінностей, характерні для сучасної соціальної ситуації, конфлікт 

цінностей у родині та дошкільному навчальному закладі, 

транслювання невизначених позитивних, або негативних еталонів 

поведінки, зниження кількості позитивних оцінок. [2,с.7] 

Тому педагогічним працівникам доцільно мати на увазі, 

що невизначеність сучасної соціальної ситуації, умови, що 

постійно змінюються призводять до труднощів соціально 

психологічної адаптації, посилення емоційної напруги, 

невротизації дітей, особливо в умовах жорстко заданої та 

контрольованої дорослими ситуації. 

Серйозною проблемою є розбіжність очікувань педагогів 

і батьків по відношенню до дітей. Причиною багато в чому є 

відмінності в системі ціннісних орієнтацій педагогів і батьків, 

і перш за все в їх відношенні до освіти, цінності знань, твор-

чої діяльності. Більшість вихователів і педагогів відзначають 

ці цінності, як провідні і оцінюють дітей виходячи з відповід-

ності цим цінностям. У той час як для багатьох батьків цін-

ність освіти пов'язується не з пізнавальною активністю, а з 
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вступом в школу, інститут, з успіхом і кар'єрою. [2, с. 46] 

Можна зробити висновок, що більшість батьків хочуть, 

щоб їхні діти були соціалізовані, вміли змінюватися відповідно 

до соціокультурних і технічних реалій. Відповідно, очікування 

від освітньої організації досить конкретні і пов'язані з вимогою 

сформувати у дітей потрібні для успішного життя знання та 

вміння - інтелектуальна розвиненість, знання іноземних мов, 

володіння своїм тілом, комп'ютерна грамотність. У меншій мірі 

батьки стурбовані особистісним розвитком дітей, формуванням 

у них ціннісних орієнтацій, емпатії, моральних норм. [2, с. 47] 

Цікаве дослідження було проведено у Росії Благодійним 

фондом Сбєрбанка Вклад у майбутнє присвячене вивченню 

очікувань дорослих від дітей. 

Батьки очікують, що у майбутньому дитина буде задово-

лена своєю справою 25 - 30%; буде інтелектуально розвиненою 

70 – 75 %; буде впевнений в собі 75 – 80%; буде вміти 

спілкуватися, налагоджувати контакти 80 – 85 %; буде 

успішним зможе побудувати кар'єру 90 %. [2, с. 46] 

Цікаво відзначити той факт, що починаючи з 2009 року у 

дітей почало з’являтися негативне ставлення до себе. [2, с. 41] 

Отже враховуючи все вище перераховане та дослідження 

Київського університету імені Бориса Грінченка можна припус-

тити, що особистісний розвиток сучасного дошкільника може 

включати наступні риси: в пріоритеті власність та соціальні ролі, 

слабкі зв’язки між людьми навіть в одній родині, високі тривож-

ність і агресивність, легка збудливість, висока емоційність,  але не 

сприймають насилля щодо себе, мають вбудований імунітет до 

реклами, слідкують за модою, не люблять фізичну працю, не 

відчувають межі між реальним та віртуальним життям, мають 

досить високий інтелект, діти мислять блоками, модулями, збіль-

шився обсяг довготривалої пам’яті, швидко перемикають увагу, 

але утримують її 7 – 8 секунд, орієнтуються на швидкість, а не на 

якість завдання, постійно потребують нової інформації та періоду 

відпочинку, мають схильність до адекватного усвідомлення 

власного майбутнього, більш наполегливі, Оскільки дорослий не 
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є для сучасного дошкільника єдиним носієм знань то влада 

авторитету не спрацьовує, мають високу самооцінку. [1] 

Дослідження проведене у Росії Благодійним фондом 

Сбєрбанка Вклад у майбутнє засвідчує, що пріоритетними для 

дітей є власність (ігри, іграшки, інші предмети матеріального 

світу, гроші) і соціальні ролі, а вторинними - особистісні якості 

і сімейні ролі, що, мабуть, відображає загальні установки, 

пов'язані з реальними цінностями сучасного російського 

суспільства. А як у нас? [2, с. 40] 

Специфіка особливостей соціалізації сучасного дошкільника 

потребує  особливих методів взаємодії: «динамічність, яскравість, 

стислість інформації, засвоїти більше за короткий термін» – 

лозунг людини ХХІ століття,  змінити методики подання інфор-

мації, змінити стиль спілкування, збільшити кількість часу на 

спілкування дитини з дорослими, насамперед рідними (бути не 

поряд, а разом). [1] 

Тобто, під час роботи з сучасними дошкільниками необхідно 

враховувати важливість розвитку емоційного інтелекту. 

Емоційний інтелект - здатність усвідомлювати свої почуття й 

емоції, проявляти їх, керувати ними. Рівень сформованості 

емоційного інтелекту вказує на здатність позитивної або нега-

тивної міжособистісної взаємодії (Половіна О.А. 2018 р.) [3 с. 23] 

Сучасні дошкільники дуже емоційно реагують на тотальний 

контроль батьків: протест, заперечення (переможець-переможе-

ний); образа, ворожість; агресія, протидія (захисна реакція); 

обман, скритність (уникання від покарання); перекладання вини 

на іншого (взаємини з братами і сестрами; тварини); прагнення 

бути головним, командувати (над молодшими); прагнення бути 

першим, страх програти (нагороди псують…); утворення груп 

протидії батькам (проти сили – інша сила); підкорення, постійні 

уступки, відмова від своїх інтересів (страх бути собою, 

конфліктів); підлабузництво (сподобатись дорослому); 

безініціативність (буду робити правильно); реакція втечі від 

реальності (у світ фантазій; байдужість, апатія; регресія поведін-

ки, інфантилізм; надмірне захоплення телепрограмами, відеоігра-
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ми, Інтернетом; ігри на самоті (часто з уявними друзями); погір-

шення самопочуття; втеча з дому; пізніше: вступ у  неформальні 

угрупування; вживання алкоголю, наркотиків). [1] 

Тому, щоб допомогти сучасному дошкільнику долати 

труднощі у стосунках між батьками та дітьми потрібно 

дотримуватись певних умов таких, як:  безумовна любов, 

захист і врахування інтересів кожного члена родини; розвиток 

самостійності та ініціативності дитини, фізичний контакт, 

слова заохочення, безроздільна увага, подарунки, допомога. [1] 

Для роботи педагогічним працівникам можна запропонувати 

наступні інструменти роботи: увага, запитання, спостереження; 

допомога; тактильні жести; створення ситуацій для досягнення  

успішного результату та вправи: «Добрий стілець»; «Рефлексійні 

ланцюжки»;  «Пам’ятаю, як у мене…»; «Масаж»; «Афірмації, 

формули успіху». [1] 

Педагогічні інструменти подолання агресії: увага й повага з 

боку дорослого; спостереження; власний приклад (адекватні 

моделі поведінки); тактильні жести; відсутність порівняння з 

іншим,  вправи: «Тух-тібі-дух» (рухавка); «Дрова» (рухавка); 

«Насос і м’яч»; «Малюємо злість»; «Дражнилки»; «Кошик для 

сміття». [1] 

Педагогічні інструменти для подолання плачу: знання про 

психотипи дітей; емоційні стимулятори (музика, жарт); 

підгрупові, парні, індивідуальні форми взаємодії з дітьми; зміна 

авторитарного стилю на партнерський; включення емпатійності 

та рефлексійності, вправи: інтерв’ювання; «Гусінь»; «Радіо». [1] 

Висновок.  

1. Емоційний розвиток сучасного дошкільника займає 

провідне місце в системі дошкільної освіти. 

2. Емоційному розвитку дитини у стосунках з дорослими 

заважає: авторитарна влада дорослих, страх, умовна любов, 

конфлікти, що  розв’язуються за принципом: переможець-

переможений. 

3. Перш ніж давати знання, потрібно навчити дітей 

думати, сприймати, спостерігати, розвинути чуттєво – 
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сенсорний досвід, який у майбутньому стане підгрунтям для 

подальшого успішного інтелектуального розвитку.   

4. Розвиток пізнавальних процесів відбувається ефективно 

лише тоді, коли проходить непомітно для дитини, у звичному 

оточенні та за щоденних життєвих і побутових обставин. 
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1. Матеріли кафедри дошкільної освіти Київського у – ту ім. 
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професійного успіху - 3” Половіна Олена Анатоліївна – доцент, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти. 

Кондратець Інна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри дошкільної освіти. Літіченко Олена 

Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

дошкільної освіти. 

2. Підручник “Соціально – емоційний розвиток дітей” 

школа майбутнього за підтримки благодійного фонду 

Сбербанка РФ. 

3. Щомісячний спеціалізований журнал “Вихователь – 

методист дошкільного закладу” № 10 жовтень 2018 року.: 

стаття Олени Половіної  “Ранній розвиток дитини: потреба 

соціуму чи батьківські амбіції ?” 
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На сучасному етапі змін в національній системі охорони 

здоров’я на перший план виходить ефективність управління 

процесами на всіх рівнях. Внаслідок автономізації медичних 

закладів і їх перетворення на комунальні некомерційні 

підприємства (КНП) змінилась сутність управління та з’явилась 

потреба в адаптації до ринкових умов, що формуються.  

Задоволення цих нових потреб, багато в чому, залежить 

від якості професійної підготовки керівників галузі, директорів 

медичних підприємств. На наш погляд, важливо правильно 

розставити пріоритети в їх безперервному післядипломному 

навчанні, орієнтуючись на актуальність оволодіння знаннями і 

навичками в сфері стратегічного планування.  

Тому тематикою циклів тематичного удосконалення, що 

проводяться на базі кафедри соціальної медицини та 

організації охорони здоров’я факультету післядипломної 
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освіти (як наживо, так і в online-режимі) ми обрали SWOT-

аналіз, що є найбільш популярним серед сучасних і дієвих 

інструментів стратегічного планування.  

SWOT – початкові літери слів (акронім): Strengths (сильні 

сторони), Weaknesses (слабкі сторони), Opportunities 

(можливості), Threats (загрози). SWOT-аналіз – це процес 

встановлення зв'язків між найхарактернішими для 

підприємства можливостями, загрозами, сильними і слабими 

сторонами. Він проводиться з метою дослідження 

підприємства як господарюючої системи у певних ринкових 

умовах, дозволяє одночасно вивчати зовнішнє і внутрішнє 

середовище.  

Це своєрідний інструмент, що не містить остаточної 

інформації для прийняття управлінських рішень, але дає змогу 

впорядкувати процес обмірковування всієї наявної інформації з 

використанням власних думок та оцінок. SWOT-аналіз 

дозволяє отримати загальний перелік стратегій підприємства з 

урахуванням їхніх особливостей, адаптувати їх до умов ринку.  

Широке застосування та розвиток SWOT-аналізу 

пояснюються тим, що стратегічне управління пов’язане з 

великими обсягами інформації, яку потрібно збирати, 

обробляти, аналізувати, використовувати, а відтак виникає 

потреба пошуку, розробки та застосування методів організації 

такої роботи.  

Проблемами використання методу SWOT-аналізу та 

побудови матриці рішень займалося багато вітчизняних і 

закордонних вчених, таких як: Дж. Вествуд, С. Дибб, П. Дойль, 

Н. В. Куденко, Г. В. Завгородня, В. М. Терещенко, Л. В. 

Балабанова. В працях цих вчених зазначається, що SWOT-

аналіз дає основу для оцінки ефективних сторін діяльності і 

можливостей коректування її слабких сторін, тобто визначає як 

зовнішні, так і внутрішні фактори [1, с. 127]. 

Перед SWOT-аналізом ставляться наступні завдання: 

виявлення маркетингових можливостей, які відповідають 

ресурсам організації; визначення маркетингових загроз і 
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розробка заходів щодо усунення їх впливу; виявлення сильних 

сторін, конкурентних переваг, зіставлення їх з ринковими 

можливостями; визначення проблем та розробка заходів по їх 

подоланню; формування стратегічних пріоритетів [2, с. 42]. 

В процесі навчання кожен слухач виконує і презентує 

SWOT-аналіз на рівні, що відповідає займаній посаді 

(генеральний директор, медичний директор, їх заступники). 

Прикладом такої роботи є SWOT-аналіз, проведений 

директором міського департаменту охорони здоров’я 

(Вінницька міська ОТГ). Місто має розвинену структуровану 

мережу медичних закладів: 5 центрів первинної медико-

санітарної допомоги з 16 відокремленими амбулаторіями 

сімейної медицини; 4 багатопрофільні лікарні, регіональний 

кардіоцентр, 2 пологові будинки, міська стоматполіклініка. 

Завдяки інтеграції в національну електронну систему охорони 

здоров'я eHealth всі вони об’єднані в єдиний медичний 

інформаційний простір. 

 
SWOT-аналіз системи охорони здоров’я Вінницької міської ОТГ 

Сильні сторони 

1. Підготовлені медичні кадри 

(наявність медичного вузу та 

коледжу). 

2. Структурована мережа медичних 

закладів. 

3. Впровадження в охороні здоров’я 

електронних сервісів. 

4. Продумана організація екстреної 

медичної допомоги. 

5. Інвестиційна привабливість міста. 

6. Наявність умов для популяризації 

здорового способу життя. 

7. Високий рівень громадської 

активності. 

Слабкі сторони 

1. Відтік медичних кадрів за 

кордон. 

2. Застаріла матеріально-технічна 

база. 

3. Низький відсоток жителів, 

застрахованих за програмами 

добровільного медичного 

страхування. 

4. Низький рівень задоволеності 

містян медичними послугами. 

5. Недостатня популяризація 

здорового способу життя. 

Можливості 

1. Підвищення ефективності і 

доступності системи охорони 

здоров’я, базуючись на співпраці 

Загрози 

1. Погіршення здоров’я людей 

внаслідок соціально-

економічних проблем. 
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медичних закладів різних форм 

власності. Використання 

потенціалу Вінницького 

національного медичного 

університету для вирішення 

проблеми міграції медичних 

кадрів. 

2. Залучення інвестицій для 

розвитку інфраструктури системи 

охорони здоров’я. 

3. Впровадження соціальних 

програм і проектів, спрямованих 

на зменшення ризиків для 

здоров'я. 

2. Недостатня санітарно-гігієнічна 

культура населення. 

3. Низька відповідальність людей 

за власне здоров’я. 

4. Неофіційні платежі, що 

створюють умови для корупції 

та вимивають грошовий ресурс з 

галузі. 

5. Відтік підготовлених кадрів, 

пов’язаний з низькою 

фінансовою мотивацією. 

6. Нестабільна економічна ситуація 

в країні.  

 

На основі виконаного аналізу розроблені основні 

стратегічні цілі: 

1. Збереження і зміцнення здоров’я вінничан, підтримка в 

кризових ситуаціях. 

2. Створення якісного і комфортного медичного 

середовища. 

3. Подолання кадрової кризи в медичних закладах міста. 

Шляхи реалізації стратегічних цілей: 1) розширення 

мережі амбулаторій загальної практики – сімейної медицини у 

новобудовах, відділених та приєднаних територіях; 2) 

оновлення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної 

бази міських лікарень та пологових будинків; 3) створення 

комфортних та безпечних умов для пацієнтів у стаціонарах 

міста; 4) вдосконалення сучасних інформаційних технологій в 

сфері охорони здоров’я; 4) підвищення кваліфікації 

працівників закладів охорони здоров’я з використанням 

стажування за кордоном; 5) співпраця з медичним 

університетом і коледжем щодо підготовки медичних кадрів та 

підвищення їх кваліфікації; 6) впровадження системи 

муніципальних стимулів для працівників медичної сфери; 7) 

підвищення інформованості жителів міста щодо профілактики 

та лікування найбільш поширених захворювань; 8) створення 
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та розвиток муніципальних медичних програм щодо 

діагностики, лікування та профілактики цих захворювань; 9) 

популяризація здорового способу життя серед вінничан, 

створення умов для фізичного виховання; 10) поліпшення 

якості питної води та важливих екологічних факторів в м. 

Вінниці; 11) створення міського реабілітаційного центру; 12) 

створення медико-соціального кризового центру, міської 

служби перевезень людей з обмеженими можливостями. 

Таким чином, проведення SWOT-аналізу має важливе 

значення для здійснення стратегічного планування, оскільки це 

ефективний і доступний засіб оцінки і діагностики 

управлінської ситуації. Він дозволяє систематизувати 

проблемні явища; краще розуміти структуру ресурсів, на які 

слід опиратися в удосконаленні діяльності та розвитку 

організації на перспективу; відстежувати загальний стан 

зовнішнього бізнес-середовища; виділяти і використовувати 

нові потенційні можливості швидше, ніж конкуренти; вибрати 

оптимальний шлях розвитку і уникнути небезпек; приймати 

зважені рішення, що стосуються бізнесу. Правильно і вчасно 

прийняті стратегічні рішення сьогодні грають ключову роль в 

успішній діяльності організації. Саме вони здійснюють 

вирішальний вплив на конкурентоспроможність медичних 

послуг і життєздатність підприємства в цілому.  
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Традиционные методики автотехнической экспертизы не в 

состоянии ответить на все вопросы, которые могут быть заданы 

по уголовным и административным делам, а также при 

рассмотрении гражданских исков о возмещении ущерба и 

нанесения вреда при дорожно-транспортных происшествиях с 

участием современных автотранспортных средств в связи с тем, 

что современное автотранспортное средство является мощным, 

сложным, комплексным телекоммуникационным устройством. В 

качестве решения данной проблемы предлагается привлекать к 

процессу исследования эксперта в области телекоммуникаций в 

форме проведения комплексных телекоммуникационно-

автотехнических экспертиз. 

Определим перечень основных задач, которые решает 

эксперт в области телекоммуникаций (далее эксперт) при 
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проведении указанных экспертиз, особенности информации, 

которую можно обнаружить в ходе их проведения, а также 

способы выявления и получения указанной информации из 

автотранспортных средств. 

При проведении указанных экспертиз первоочередной 

задачей эксперта является определение всех отдельных 

телекоммуникационных устройств, установленных в 

исследуемом автотранспортном средстве, определение способов 

их установки, подключения, каналов коммуникации. Указанные 

телекоммуникационные устройства могут быть штатными и 

установленными отдельно, видимыми и скрытыми, доступ к 

информации, содержащейся в них может быть доступен через 

стандартные мультимедийные интерфейсы или через служебные 

интерфейсы и только с помощью специализированного 

программного обеспечения.  

Особый интерес для эксперта представляют видеорегистра-

торы, навигаторы, GPS трекеры и тахографы. Как показывает 

анализ практики проведения судебных автотехнических 

экспертиз, исследование устройств, содержащих информацию 

систем спутникового слежения, видеофиксации, дополнительных 

вспомогательных систем автомобиля существенно помогают 

решать вопросы, стоящие перед экспертами-автотехниками [1, с. 

87]. При наличии видеозаписи произошедшего ДТП с видеоре-

гистратора, пригодного для проведения исследования, эксперт 

может установить практически любые данные, необходимые 

эксперту-автотехнику для проведения расчетов [2, с. 81]. 

Анализ информации, которую содержат навигаторы, GPS 

трекеры и тахографы в большинстве случаев позволяет эксперту 

установить местоположение, скорость автотранспортного 

средства, уровень топлива в баке, температуру за бортом, другие 

показатели бортовой системы автомобиля в определенный 

момент времени, важные для установления обстоятельств дела. 

При анализе навигатора эксперту необходимо установить 

ведется ли логирование, если да, то куда оно ведется 

(внутренний источник, удаленный источник) сроки хранения и 
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иные параметры доступа к файлам логирования (логины, 

пароли, ключи, пути хранения и т.п.). 

Исследуя GPS трекер нужно учитывать тот факт, что он 

хранит очень ограниченный объем данных, регулярно 

отправляя их на внешний сервер или хранилище. Потому, 

основная задача эксперта - установление местонахождения 

указанного сервера или хранилища (виртуального в виде IP 

адреса или физического), способа передачи данных (каналы 

связи, логины, пароли) и возможного способа извлечения этой 

информации (дистанционного, путем скачивания или 

непосредственного путем физического контакта). 

Анализ тахографа позволяет определить скорость движения, 

пройденный путь и режим труда или отдыха водителя. 

Тахографы бывают двух типов: аналоговые и цифровые. Для 

снятия информации с цифрового тахографа эксперту понадобится 

ключ/карта уровня инспектора или предприятия. 

Не менее важной является информация, которую можно 

получить из штатной бортовой системы автомобиля через 

диагностический порт OBDII. Диагностический порт OBDII 

физически универсальный и присутствует во всех 

автомобилях, оснащенных системой самодиагностики начиная 

с 1980-х годов. Путем подключения к порту OBDII эксперт 

может получить полные данные о работе двигателя, коробки 

переключения скоростей, отдельных узлов автотранспортного 

средства, дополнительных устройств, системы диагностики и 

сети управления, позволяет получить информацию о текущем 

состоянии автотранспортного средства, а также получить 

доступ к истории ошибок и других сведениях. 

Существует альтернативный путь получения информации из 

электронных систем автомобиля - непосредственный анализ 

электронных блоков управления (ЭБУ). В отличие от снятия 

информации через порт OBDII, при котором все системы 

опрашивают и диагностируют через один интерфейс, этот способ 

предполагает диагностику ЭБУ каждой электронной системы 

автомобиля отдельно. Все ЭБУ транспортного средства по своим 
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функциям и способам обмена информацией практически 

одинаковы, различия наблюдаются во внешнем виде и 

компоновке. Работа ЭБУ также построена по единому принципу: 

датчики состояния - командный компьютер ЭБУ - 

исполнительные механизмы изменения состояния [3, с. 85]. 

Поэтому и диагностика различных ЭБУ аналогична. Сложность 

состоит в том, что в современном автомобиле могут быть 

установлены десятки различных ЭБУ. Анализ каждого из них в 

отдельности занимает много времени, а информация, полученная 

из различных блоков чаще всего избыточна, поскольку содержит 

большой объем данных не относящихся к предмету исследования 

и дублируется в памяти ЭБУ различных систем. Нами 

рекомендуется применять этот способ только в случае 

существенного повреждения автомобиля, когда диагностика 

путем подключения к порту OBDII невозможна. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что внедрение в 

судебно-экспертную практику современных технологий 

диагностики электронных систем автотранспортных средств 

является важным условием повышения эффективности 

проведения судебной автотехнической экспертизы. Для 

эффективного использования указанных технологий следует 

привлекать к процессу исследования эксперта в области 

телекоммуникаций в форме проведения комплексных 

телекоммуникационных-автотехнических экспертиз. 
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В опублікованій мною статті [1, с.85-89] розглянуто роль 

людського фактору на судні та його вплив на аварійність, 

наведені результати роботи зарубіжних вчених та запропонована 

концепція, метою якої є зменшення втомлюваності вахтових 

офіцерів, оскільки надмірна втома – це один із головних факторів, 

що впливає на виникнення морських аварій. Продовжуючи тему 

втомлюваності проаналізуємо реалії роботи другого та третього 

помічників капітана, що відображають необхідність приділення 

більшої уваги відпочинку для уникнення непоправних наслідків. 

Стрімкий прорив у науці і техніці призвів до вдосконалення 

суднових систем. Але ці знання, в основному, направлені на 

техніку, а не на людину [2, с.98]. На сьогоднішній день 

автоматизація та комп’ютеризація поставлені на виробничий 



66 

рівень. Без вміння користуватися комп’ютером та електронікою 

шанси людини зайняти керуючі посади на торгівельному флоті є 

невисокими. Первісно перехід на електронні системи виконували 

для мінімізації офісної роботи на судні, де відсутні спеціальні для 

цього посади, а тому, в залежності від завідування, дана робота 

розподіляється між відповідним командним складом.  

Шляхом вербального опитування молодшого штурманського 

складу на суднах торгівельного флоту виявлено, що неможливо 

сумістити вимоги сучасних конвенцій, кодексів (IMO, SOLAS-74, 

COLREG, STCW та ін.) та вимоги судновласників (відображені у 

SMM (Safety Managament Manual) –настановах з управління 

безпекою). В якості наявного прикладу, наведено роботу 2-го та 

3-го помічника капітана у вигляді таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Робота другого та третього помічників капітана (згідно 

вимог міжнародних конвенцій) 
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

ГРАФІК РОБОТИ В МОРІ 

Другий 

помічник 

капітана 

00-04 

вахта 
 

 

  
12-16 

вахта 

16-18 
дод. 
робо
та 

   

Третій 

помічник 

капітана 

    
08-12 

вахта 

13-15 
дод. 
робо
та 

   
20-24 

вахта 

ГРАФІК РОБОТИ В ПОРТУ 

Другий 

помічник 

капітана 

00-06 

вахта 

 

  
12-18 

вахта 
   

Третій 

помічник 

капітана 

   06-12 

вахта    
18-24 

вахта 

Примітка 1. До вахти треба прийти мінімум за 10 хвилин для якісного її 

прийому. 

Примітка 2. Під час несення вахти офіційно заборонено займатись 

«паперовою» роботою та іншими видами робіт, необхідно слідувати правилу 

95/5% (95% - контроль навколишньої ситуації, 5% – внесення необхідних 

записів у журналі (ходова вахта). В порту помічник повинен 95% вахтового 

часу знаходитись у місці проведення вантажних операцій. 
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Після ознайомлення з даною таблицею, яка висить 

офіційно на видних місцях на судні (звісно, це скорочений 

варіант, повний є розкладом для всього екіпажу), у людей, які 

мають далеке відношення до флоту, виникають сумніви щодо 

важкості роботи моряків, тому що згідно з наведеним 

графіком, є місце для відпочинку. Тепер ознайомимось з 

таблицею 2, де наведено фактичні графіки роботи вказаних 

вище посад, які відповідають вказаним вище вимогам, вимогам 

компанії та всім іншим вимогам, окрім відпочинку. 

 

Таблиця 2 – Робота другого та третього помічників капітана (згідно 

проведеному опитуванню) 
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

ГРАФІК РОБОТИ В МОРІ 

Другий 

помічник 

капітана 
00-04 

вахта 

~04-08 

дод. 

робота1 

  
12-16 

вахта 

~16-
18 

дод. 
робо
та2 

   

Третій 

помічник 

капітана 

~00-
02 

дод. 
Робо-
та3 

   
08-12 

вахта 

~13-
15 

дод. 
Робо-
та4 

    
20-24 

вахта 

ГРАФІК РОБОТИ В ПОРТУ5 

Другий 

помічник 

капітана 

00-06 

вахта 

~06-09 

дод.  

робота 

 
12-18 

вахта 

~18-21 

дод.  

робота 

 

Третій 

помічник 

капітана 

~00-03 

дод. 

 робота 

 
06-12 

вахта 

~12-15 

дод.  

робота 

 
18-24 

вахта 

1 додаткова робота – прокладка курсу згідно всіх вимог ПДНВ та SMM 

компанії; нанесення навігаційних попереджень та ін. В залежності від обставин, 

дана робота може виконуватись до початку вахти. Крім того, слід враховувати 

необхідність періодичних відповідей на питання з офісу по електронній пошті, а 

також лікування членів екіпажу в залежності від ситуації. 
2 додаткова робота (фактично – продовження вищезазначеної додаткової 

роботи), крім того 1730-1800 – несення вахти за старшого помічника капітана 

(вікова традиція, надання можливості прийняти вечерю), після чого 

продовження роботи до повного закінчення. 
3 додаткова робота (з 00 до 02, або пізніше) – робота із своїм завідуванням, а 

також вказаним вище характером роботи. 
4 додаткова робота (час в середньому збільшується до 1730-1800 через великий 

об’єм роботи з обладнанням безпеки (вогнегасники, рятувальна шлюпка тощо), 



68 

та ідентичним об’ємом роботи з документами різного типу (тих, що відносяться 

до безпеки, а також прихідні документи до заходу в порту, відповіді на листи з 

місцевими формами (залежно від наступного порту) та інше). 
5 додаткова робота в порту має ідентичний характер до існуючої в морі за 

винятком довгих стоянок, наприклад ремонту у доках. Тому достатньо уявити, 

який об’єм додаткової роботи є необхідним для вахтового помічника, який вже 

має 12-годинний робочий день. Приблизно виходить 16-20 годин на добу. Згідно 

з вимогами конвенцій, судновласників та вищого командного складу на суднах 

контроль вантажних операцій має бути перманентним, тому виконання інших 

робіт під час несення вахти заборонено. 

 

Відомо, що для нормального відпочинку людині необхідний 

безперервний сон впродовж 8-10 годин. Навіть у найпростішому 

варіанті на торгівельному флоті це малоймовірно через вахтові 

інтервали. Через існуючі вимоги це неможливо взагалі. В 

дійсності графік роботи моряка являє собою щось середнє між 

таблицею 1 і 2. А саме – намагання вирішити максимальну 

кількість існуючих проблем під час несення вахти, щоб не 

займатись цим після неї. Як наслідок, після 2-5 хвилин сидіння за 

комп’ютером штурман швидко дивиться навколо та в навігаційні 

прилади, після чого продовжує працювати за комп’ютером. 

Навіть у ті рідкі години, коли роботи не так багато, вже 

сформована звичка, через яку штурман робить під час вахти що 

завгодно, щоб скоротати час. Це не призводить до підвищення 

безпеки мореплавання, а навпаки, суттєво її зменшує. В 

офіційних джерелах інформації не висвітлюються реально 

існуючі проблеми типу «відбулось зіткнення двох суден, тому що 

обидва старших помічники не мали належного відпочинку 

протягом двох днів», «контейнеровоз сів на мілину через 

заповнення прихідних документів третім помічником», «рибацьке 

судно було переїхане танкером під час виконання прокладки 

курсу на наступний порт другим помічником» та інше. Такі 

катастрофічні наслідки дійсно можливі через недостатній 

відпочинок вахтових офіцерів. 

У запропонованій в статті [1, с.86] концепції «WELL» 

висвітлено взаємодію чотирьох складових, що призводять до 

зниження втомлюваності вахтового офіцера: 
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1. W – Watch (Вахта) – застосування альтернативної 

системи несення вахти; 

2. E – Equipment (Обладнання) – впровадження 

відповідного дизайну обладнання; 

3. L – Light (Світло) – використання визначеного 

освітлення для покращення пильності; 

4. L – Lore (Накопиченні традиційні знання) – постійне 

тренування професійних знань для попередження пасивації 

накопичених навиків. 

Проаналізувавши реальну ситуацію на морському судні, 

необхідно додати до концепції ще один елемент – відпочинок, 

який повинен бути достатнім для нормального функціонування 

вахтового офіцера і недопущення аварійних ситуацій. Тому 

оптимальну взаємодію п’яти елементів представимо у вигляді 

концепції «WELL+R», де п’ятим елементом виступає R – Rest 

(відпочинок). Дану концепцію відобразимо у вигляді рисунка 1. 
 

 

Рисунок 1 – Схема концепції «WELL+R» 

 

Конкретного поступового вирішення проблеми 

недостатнього відпочинку наразі не існує. Логічним рішенням 

є зниження кількості документів, з якими ведеться робота 
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(більшу частину можуть робити працівники компанії в офісі), 

або збільшення кількості членів екіпажу для розумної 

сегрегації робочого часу.  

На жаль, питанню недостатнього відпочинку приділяється 

замало уваги. А все ж таки не слід забувати, що людина – це не 

машина і, при виході з ладу складових елементів, запасні 

частини не так легко знайти. 
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У своїй науково-популярній і художній прозі діаспорна 

письменниця Д. Гуменна змальовує дохристиянські часи України, 

наголошуючи на тотемно-міфологічному мисленні прадавньої 

людини. Наше дослідження ставить собі на меті окреслити 

особливості авторської реконструкції дохристиянського світу в 

повістях «Велике Цабе» й «Небесний змій». Ці твори 

письменниці оцінені в літературознавчій науці, про що свідчать 

публікації П.  Сороки [1], В. Петрова [2], Н. Іщук-Пузаняк [3], 

П. Курінного [4] та ін., однак заявлена в студії проблема системно 

не окреслена, що й визначає її актуальність.  

У повісті «Велике Цабе» Д. Гуменна часто наголошує на 

тотемності мислення й дій наших предків. Кожна толока має 

свого звіра чи птаха, якому поклоняються, якого шанують, 

уподібнюються під час святкових ритуалів («Не годиться в 

божому пір’ї пишатися, можна тільки в свято» [5, с. 15]). 

Предки вірили в перевтілення, в те, що звірі мислять і 

розуміють так, як люди: «Лука знав, що пес так само може 

обернутися на людину, як він на лелеку» [5, с. 10]. 

Герої твору живуть у створеному письменницею міфі, де є 

край світу й «ті стовпи, що підпирають небо, як у курені стріху» 

[5, с. 56]. Трипільський світ дитинний. Лука каже: «Це ж нам 

приносять діти лелеки, а яги з проса на людей обертаються» [5, 

с. 5–6]. «Анімізм і антропоморфізм – це основні риси 

дохристиянського вірування: усе кругом живе, як і люди, усе 

народжується й помирає» [6, с. 14]. Антропоморфізація 

спостерігається в зображенні сил природи: «Вже Хорс засміявся в 

небі, аж Хо скрутив хвоста й сховався, вже й озвалися усі небесні 

діти – птахи» [5, с. 14].  

Міф – це символічна реальність, у ньому криється внутрішня 

сутність духовного світовідчуття людей. На засадах 

взаємовіддачі, співзвучності з навколишнім світом формувалась 

філософія життя прадавньої людини:  

Головним кістяком трипільського суспільства була віра в 

небесне світило, яка породжувала певні звичаї й обряди, 

особливе ставлення до навколишнього світу й речей. Віра мала 
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певний символ, бога, який був у пошані. Для трипільця таким 

символом, предметом поклоніння був міфічний образ Сонця – 

Хорс: «Спорядження будівель по колу виходило із вірування 

прадавніх хліборобів в основну священну силу – Сонце. 

Образно це відтворювалося малюнком кола на посуді і мисках, 

особливо горщиках, на яких основною композицією є рух сонця 

небом у всіх чотирьох фазах» [7, с. 23]. В. Петров говорить, що 

авторка «Великого Цабе» обрала «шлях оригінального 

відтворення міфу до конкретно-археологічних матеріалів» і їй це 

вдалося [2, с. 147]. Хоча археолог П. Курінний має сумніви й 

вони не безпідставні: «Вживання імен слов’янських богів є, 

звичайно, річчю дуже дискусійною, але, як гіпотеза, вповні 

допустимою» [4, с. 154]. Хорс у повісті асоціюється зі світлом, 

теплом, затишком і добробутом. Як вказує Г. Лозко, «Хорс – 

слов’янський Бог сонячного світла, якому поклонялися наші 

предки на теренах лісостепової зони України з Києвом 

включно» [8, с. 41]. У повісті йому протиставлена темна сила в 

образі міфічного Хо. Цей образ нагадує  Хо з одноіменної казки 

М. Коцюбинського, написаної на матеріалі подільського 

фольклору. У повісті Д. Гуменної Хо –  художня інтерпретація 

образу з однієї репліки, яку почула письменниця, коли була в 

археологічній експедиції в селі Халеп’є: «Парубок 

примилюється до дівчини, а вона сторониться, він і каже: «Чого 

ти мене боїшся? Хіба я Хо?» [9, с. 252]. Письменниця припускає, 

що місцеве населення – прямі нащадки давніх трипільців, тому 

вводить цей міфологічний образ у повість. 

На думку І. Нечуя-Левицького, «український народ у своїх 

міфах держиться міри; його фантазія не любить переступати за 

границі ненатуральних форм; вона любить правду й 

естетичність» [10, с. 5–6]. У повісті Д. Гуменна переступає ці 

межі, вибудовує власну українізовану міфологію, богів, схожих 

на грецьких – таврокінь, людинопес, тому що прагне поставити 

культуру Трипілля на рівень Греції, Месопотамії, Єгипту. 

Про віру в тотеми та міфологізм мислення як елементи 

світогляду прадавньої людини письменниця говорить і в своїй 
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повісті «Небесний змій». У цьому творі, як стверджує Н. Іщук-

Пузаняк, вона вибудувала оригінальне бачення того, як «релігійні 

уявлення з тотемного та антропоморфічного сприймання 

божества переплетені з життям людини з неоліту» [3, с. 34]. 

Перед читачами в повісті постає світ землеробів і кочовиків. 

Світ міфів, у якому вони живуть, схожий. Але багатшою, 

естетично насиченішою є міфологія землеробів-трипільців.  

Яр-кочовик, головний герой повісті, дивується обрядовим 

дійствам, що відбуваються в селі Вілії, куди він потрапив у 

пошуках нареченої. Зачарований  він і дівчиною Ладою, котра 

у дружбі зі зміями: «Вони – діти землі... А все, а все, що в 

землі, – святе. Ми також діти землі, то змії – наше нав’є» [11, 

с. 66] (нав’є – плем’я). Рід, виходячи зі світоглядних позицій 

наших предків, це не лише живі, а й ті, що відійшли до вирію. 

Міфічні русалки, мавки, житні діви, віли – члени роду, вони 

приходять на Зелений тиждень у гості. Цим уявним істотам 

запобігають, бо від них залежить майбутній добробут.  

Космічний простір олюднений, він віддзеркалює життя і 

принципи світосприйняття людей з праепохи. «Народ творив 

образи богів відповідно до свого смаку і психологічного 

характеру, переніс із землі на небо форми свого побуту і 

соціальної ієрархії» [12, с. 85]. Небо й хмари уявляються Ладі 

пасовиськом з отарами. А сам Велес (Сонце), «ходить в довгій 

сорочці, грає на сопілці» [11, с. 74]. Він багатий, бо має торбу, 

з якої влітку роздаватиме добро.  

Подібну матріархальному Велесу силу має Юрай, 

прообраз християнського Юрія, що вважається вовчим 

пастухом. Д. Гуменна белетризує народну легенду, називає 

Юрія Юраєм, що допомагає скотарям-сварожичам захистити 

худобу від нечистої сили та звірів. Письменниця намагається 

пояснити першооснову сучасних легенд та повір’їв про Юрія.  

Художньо розкодовує Д. Гуменна й міфообраз Лелі. Це 

дівчина, що символізує собою Всесвіт, Світове дерево, вона 

уквітчана зеленим листям, «перевита вінками та гілочками з 

усякого дерева», «з-посеред вінків на голові визирають 
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коров’ячі роги» [11, с. 76]. «Символ Світового дерева – це й 

образ втіленої родючості жінки, Берегині-матері» [13, с. 25]. 

Цей образ авторка  архаїзує, прив’язуючи до тотему наших 

предків – корови: Земля – Корова – Матка. Корова в 

українській міфології – «уособлення богині неба, годувальниці 

землі, яка своїм молоком напоює лани» [13, с. 245]. Отже, 

система «Земля – Корова – Матка» – це синтез добробуту, 

родючості та продовження життя.  

Люди ІІІ-ІІ тис. до н.е. жили у світі, де все 

антропоморфізувалося, де вони ототожнювали себе з тотемом-

захисником. Герої твору живуть у казково-міфічному світі, де, 

наприклад, Ярійко хоче «побачити цар-дівицю і людину-коня, і 

людей із собачими головами» [11, с. 15]. Скотарі уявляли свого 

предка по-різному: «Одні... небом, другі – сонцем, треті – 

громом-блискавкою, четверті – усім колом небесних світил, 

зодіаком...» [11, с. 31]. Найвищим своїм божеством вони 

вважали Сварога, бога Сонця. Як указує Г. Лозко, культ 

Сварога «зародився, вірогідно, на межі бронзового і залізного 

віків. Його знали вже кіммерійці і скіфи-орачі» [8, с. 32].  

У повістях «Велике Цабе», «Небесний змій» Д. Гуменна 

акцентує увагу на тотемно-міфологічному сприйнятті світу 

нашими предками, розкодовує міфообрази відомих 

українських звичаїв та обрядів, моделює систему поведінки 

людини, котра антропоморфізувала навколишній світ. 
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Анотація. Сприятливе інституційне середовище є  важливою 

умовою формування та функціонування логістичного ланцюга 

плодово-ягідного ринку України. Механізми регулювання 
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логістичного розвитку даного ринку є складовою частиною 

механізмів регулювання аграрного сектору економіки України. 

Отже, для визначення компонентів та особливостей механізмів 

логістичного розвитку ринку  плодово-ягідної продукції (ПЯП) 

необхідно провести дослідження інституційного середовища 

агросфери України у контексті формування ефективного 

логістичного ланцюга ринку ПЯП. 

Ключові слова: ринкова логістика, плодово-ягідна продукція, 

інституційне середовище. 

На сучасний стан логістичного розвитку плодово-ягідного 

ринку впливає низка інституційних заходів, серед яких 

виокремлюються: Закон України «Про оптові ринки 

сільськогосподарської продукції» (ОРСП) [1], галузева 

Програма розвитку садівництва України на період до 2025 року 

[2], Дорожня карта ринку ягідництва [3] та інші нормативно-

правові документи. Розглянемо основні етапи та визначимо 

послідовність розвитку інституційної бази ринку.  

Прийнятий у 2009 року Закон України «Про оптові ринки 

сільськогосподарської продукції» (далі – Закон) [1] визначив 

правові засади організації діяльності оптових ринків 

сільськогосподарської продукції в Україні, регулювання 

відносин, захист прав та інтересів виробників сільськогоспо-

дарської продукції. ОРСП передбачають надання низки послуг, 

зокрема логістичних послуг (рис.1). На жаль, на практиці 

переважна більшість положень Закону про ОРСП не реалізовані в 

результаті відсутності  державної політики розбудови та 

підтримки мереж ОРСП (рис. 1). 

У 2008 році була затверджена галузева Програма розвитку 

садівництва України на період до 2025 року (далі – Програма) [2]. 

Обгрунтовано основні переваги українських земель та здатність 

вирощувати на них плодово-ягідні культури. На даний час не в 

повній мірі використовується природно-ресурсний потенціал 

країни, а звужений тип відтворення насаджень призводить до 

скорочення їх площ та зниження урожайності. 

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення підприємств 

не відповідає сучасним вимогам. У ланці розподілу та реалізації 
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відсутні організовані місця продажу – оптові та оптово-роздрібні 

ринки. У Програмі наголошено, що якщо держава не впровадить 

певних заходів щодо відродження, підтримки та розвитку садів-

ництва, то з часом внутрішній ринок плодів та ягід буде повністю 

залежати від імпорту. На практиці імпортозалежність ринку ПЯП 

посилюється. Водночас відсутні заходи забезпечення доступу 

малих товаровиробників до прибуткової ланки розподілу та 

реалізації плодово-ягідної продукції. 

Основною метою Програми є підвищення виробництва 

вітчизняної плодово-ягідної продукції, розширення її експорту, 

внутрішнє забезпечення ринку,  організація виробництва 

екологічно чистої плодово-ягідної продукції, обмін досвідом та 

досягненнями, як на території держави, так і за її межами.  

Завдання держави у цій Програмі полягає в подоланні 

негативних тенденцій та забезпеченні сталого розвитку ринку 

ПЯП. Для їх реалізації Програмою передбачено інститути 

пільгового кредитування для виробників плодів та ягід, 

використання інноваційних технологій в ланках переробки й 

реалізації продукції тощо. У Програмі важливе місце посідають 

цінові та страхові інструменти регулювання ринку. Цінова 

політика держави у формуванні плодово-ягідного ринку займає 

особливе місце. Її основною метою є розширене відтворення 

ресурсів у виробничій ланці ланцюга шляхом залучення 

інвестицій, використання досягнень НТП, підвищення якості 

продукції, розбудови ланки розподілу продукції та забезпечення 

доступу до неї індивідуальних господарств.  

В Україні механізм страхування багаторічних насаджень 

майже відсутній. Це обумовлено недовірою до страхових 

компаній, обмеженістю фінансових коштів індивідуальних 

виробників та високими страховими тарифами для ПЯП. 

Водночас погодні умови виступають основним страховим 

випадком, а страхування урожаю від непогоди дозволить 

частково компенсувати збитки. Тому, галузева Програма 

рекомендує страхувати багаторічні насадження усіх форм 

власності.  
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Враховуючи запланований Програмою валовий збір ПЯП, в 

Україні мають функціонувати близько 600 плодосховищ, а 

переробка ПЯП сягатиме 40 % валового збору і буде випускати 

тільки конкурентоспроможну продукцію, відповідної якості та 

складу. Нині  половина врожаю в логістичних ланках товарного 

ринку (ЛЛТР) втрачається через нераціональне використання, а 

держава при цьому втрачає майже 5 млрд. грн щорічно. 

Загалом, реалізація даної Програми орієнтована на 

збільшення обсягів виробництва ПЯП, підвищення урожайності, 

зростання кількості сільськогосподарських підприємств за 

рахунок фінансового забезпечення, ефективного використання 

трудових ресурсів та створення нових робочих місць, розбудову 

ланки розподілу, складування й доробки товару для ефективного 

функціонування ринкового логістичного ланцюга [4]. Проблемні 

аспекти функціонування галузевої Програми відображені на 

рисунку 1. 

В 2019 р. була презентована стратегічна програма 

розвитку ягідного сектору на 2019-2024 рр. - Дорожня карта 

розвитку ягідництва України [3], основною метою якої є визна-

чення шляхів розвитку торгівлі та розширення можливостей 

співпраці з ЄС. Даний проект стартував у 2017 році у шести 

країнах: Україні, Білорусі, Молдові, Вірменії, Азербайджані та 

Грузії. В нашій країні ягідний сектор став пріоритетним напря-

мом розвитку, якому було надано  перевагу ще на початковій 

стадії проекту. Бюджет проекту склав 6 млн. євро, які будуть 

розподілені між країнами-учасниками. 

Впровадження Дорожньої карти передбачається за 

підтримки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, Міністерства інфраструк-

тури, Міністерства фінансів, Асоціації «Ягідництво України», 

«Укрсадпром», «Укрсадвинпром», «Органічна Україна» та 

наукових інституцій [5]. 

Виконаний огляд надав можливість сформувати головні 

проблеми інституційного середовища плодово-ягідного ринку, 

які представлені на рисунку 2. 
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Рис. 1. Основні завдання та проблеми функціонування формальних 

інститутів ринку ПЯП 

Закон України 
«Про оптові ринки 
сільськогосподарсь

кої продукції» 

Галузева програма 
розвитку садів-

ництва України на 
період до 2025 року 

Експортної стратегії України 
(“дорожньої карти” 

стратегічного розвитку 
торгівлі) на 2017—2021рр.  

Основні завдання та положення формальних інститутів 

Надання низки по-
слуг, зокрема логі-
стичних послуг: 

• формування 
партій стандар-
тизованої 
сільськогосподарс
ької продукції; 

• організація торгів, 
аукціонів; 

• складування, 
зберігання, 
відвантаження та 
доставка партій 
сільсько-
господарської 
продукції; 

• контроль якості 
сільськогосподарсь
кої продукції; 

• транспортування 
партій сільсь-
когосподарської 
продукції 

Шляхи розв’язання проб-
лем садівництва, а саме: 

• раціональне 
використання потенціалу 
регіонів та господарств; 

• розширення мережі 
спеціалізованих 
підприємств з 
виробництва ПЯП; 

• оптимального 
розміщення садів з 
поліпшенням сортового 
складу; 

• пошук  споживачів 
плодово-ягідної 
продукції на етапі її 
збору; 

• державна підтримка 
структурної перебудови 
виробництва; 

• відшкодування частини 
витрат на добрива та 
засоби захисту 
насаджень 

Основні цілі дорож-
ньої карти: 

• сертифікація ягідної 
продукції України 
згідно стандартів ЄС; 

• збільшення експорту 
ягідної продукції; 

• підвищення якості та 
обробки 
сільськогосподарськи
х культур після збору 
врожаю; 

• реєстрація пестицидів 
для обробки ягід, 
сортів рослин та 
насіння в Україні; 

• розробка освітніх 
програм; 

• посилення ролі 
профільних інсти-
туцій в Україні; 

• стратегічний підхід 
уряду до підтримки 
розвитку галузі 

Проблемні аспекти функціонування 

✓ Відсутній Порядок та механізм 

надання земельних ділянок для 

будівництва ринку. 

✓ Не вирішено питання доступу 

дрібних товаровиробників до 

каналів реалізації продукції. 

✓ Відсутність нормативно-

правової основи планування 

оптової торгівлі. 

✓ Відсутність механізму впливу 

на цінову політику ПЯП. 

✓ Відсутність стимулів відкрит-

тя оптовими операторами 

фірмових магазинів 

роздрібної торгівлі та ін. 

✓  Окремим напрямом не 

виділено  заходи забезпе-

чення індивідуальних гос-

подарств до ланок розпо-

ділу й реалізації продукції. 

✓  Не визначено конкретні 

механізми взаємодії 

індивідуальних виробників 

і переробників ПЯП. 

✓ Недостатність фінансу-

вання ланки зберігання 

ПЯП (фруктосховища). 

✓ Недоліки у системі страху-

вання багаторічних 

насаджень (високі тарифи) 

Немає 

логіс-

тич-них 

напря-

мів роз-

витку 

вітчиз-

няного 

ринку, 

який є 

пріори-

тетним 

для цьо- 

го 

ринку 
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На основі виконаного узагальненого уявлення про 

складові компоненти інституційного середовища розвитку 

логістики плодово-ягідного ринку України, визначено 

проблеми функціонування формальних інститутів ринку та 

обґрунтовано заходи щодо їх подолання, а саме:  

- вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази 

регулювання державної підтримки сільського господарства на 

засадах прозорого механізму розподілу бюджетних коштів; 

- в програмах підтримки чітко визначити стратегічні напрями 

розвитку та затвердити в Законі України «Про державний 

бюджет» суми державної підтримки та суми фіксованого обсягу 

щорічної підтримки ринку, посилити контроль та відпові-

дальність за виконання програм відповідних департаментів; 

- збільшити обсяги фінансування державної програми 

підтримки розвитку хмелярства, закладення молодих садів, 

виноградників та ягідників та нагляду за ними сільсько-

господарським товаровиробникам з урахуванням забезпечення 

продовольчої безпеки країни; 

- посилити зв’язки виробників ПЯП з оптовими покупцями 

продукції через створення на базі ОРСП сприятливих умов для 

укладання довгострокових угод з реалізації  продукції; 

- збільшити частки відрахувань на створення сучасної 

інфраструктури ринку, зокрема, холодильників, технічних засобів 

зі збирання врожаю, залучення інноваційних технологій у вироб-

ництво продукції, створення мереж плодосховищ у відповідності 

до провідних районів вирощування плодово-ягідних культур. 
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викладач кафедри вікової та педагогічної психології,  

Рівненський державний гуманітарний університет 

м. Рівне, Україна 

Анотація: у роботі проаналізовано роль саморегуляції у форму-

ванні готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, 

схильними до девіантної поведінки. Констатовано рівень сфор-

мованості саморегуляції у студентів-психологів на етапі нав-

чання та окреслені шляхи розвитку здатності до саморегуляції.   



82 
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психологів, готовність майбутніх психологів до роботи з 

підлітками, схильними до девіантної поведінки.     

Професійна діяльність психологів передбачає взаємодію з 

клієнтами різних категорій. Останнім часом їм приходиться все 

частіше спілкуватись з підлітками, схильними до девіантної 

поведінки. Така ситуація спричинена передусім посиленням в 

українському суспільстві негативних масових настроїв та 

тенденцією до певної нормативної аномії,  що має наслідком 

поведінкові відхилення у середовищі підлітків.  

З огляду на особливості підліткового віку та специфіку 

емоційної і дієво-практичної сфери особистості робота з 

підлітками-девіантами вимагає від психолога значної терплячості 

та самовладання, здатності контролювати свою поведінку та 

емоції. Необхідність цих рис як професійно необхідних зумовлює 

важливість професійної підготовки майбутніх психологів в 

напрямі розвитку здатності до саморегуляції як обов’язкової 

складової їхньої готовності до роботи з підлітками-девіантами. 

Проблема саморегуляції особистості розкрита у працях 

М. Гринців, Б.Зейгарник, О. Конопкіна, В. Моросанової, 

В. Пошехонової. Окремі аспекти саморегуляції студентів-

психологів знайшли відображення у дослідженнях Л. Бабинцевої, 

Е. Бахчеєвої, О. Петанової, О. Шарапова, В. Шевцової. 

У сучасній психології саморегуляція розглядається як 

системний багаторівневий процес, заснований на свідомому 

управлінні власною поведінкою (Б.Зейгарник [2]), що має свої 

ситуаційно обумовлені цілі та мотиви (В. Пошехонова [6]), 

спрямований на їх постановку та досягнення (В. Моросанова [4, с. 

39]), побудову, підтримку та управління різними видами і 

формами психічної активності (О. Конопкін [3, с. 38]). 

Професійна саморегуляція, на думку М. Гринців, є основою 

професійного розвитку та сприяє успішному професійному станов-

ленню фахівця, оскільки  обумовлює цілеспрямованість, мотива-

цію, наявність продуктивних психічних станів [1, с. 245]. Авторка 

зауважує, що саморегуляція дає змогу контролювати та оцінювати 
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результати діяльності, коригувати її за потреби [1, с. 243]. 

У світлі викладеного регулятивний компонент професійної 

готовності майбутніх психологів, який забезпечує усвідомлене 

регулювання поведінки та емоційних реакцій у ході здійснення 

професійної діяльності, є важливою складовою  їхньої готовності 

до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Рівень 

сформованості регулятивного компонента визначається на підставі 

розвитку у майбутніх психологів усвідомленого контролю профе-

сійної діяльності, самооцінки професійної підготовленості до робо-

ти з підлітками-девіантами, рефлексії професійних можливостей та 

прагнення до самовдосконалення у професійній діяльності. 

Як засвідчує практика, проблема вдосконалення особистісної 

саморегуляції майбутніх психологів певною мірою вирішується у 

закладах освіти. Так, наприклад, Н. Пов’якель, досліджуючи 

проблему саморегуляції професійного мислення психологів 

звертає увагу на її недостатню сформованість у студентів, що 

проявляється у «підвищеній імпульсивності та невпорядкованості 

пошуку й прийняття рішень при розв’язанні змодельованих 

типових завдань психологічної практики» [5, с. 32].  

Підтвердження викладеної думки ми отримали з допомогою 

дослідження особливостей вольової саморегуляції майбутніх 

психологів (студентів спеціальності «Психологія») за методикою 

А. Звєрькова та Є. Ейдмана. Нами було з’ясовано, що частина з 

них (18 % студентів другого курсу та 30 % студентів четвертого 

курсу) досягли високого  рівня розвитку вольової саморегуляції. 

Проте значно більша частина здобувачів вищої освіти  

характеризувалась низьким рівнем сформованості зазначеної 

якості (40 % студентів другого курсу та 18 % студентів 

четвертого курсу) (див. табл. 1).   
 

Таблиця 1  
Рівні розвитку вольової саморегуляції майбутніх психологів,  

визначені за методикою А. Звєрькова, Є. Ейдмана (%) 
Рівні розвитку вольової 

саморегуляції 
Студенти 2-го курсу Студенти 4-го курсу 

Високий  18 30 

Середній 42 52 

Низький 40 18 
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Завдяки проведеному дослідженню ми пересвідчились у 

певній результативності професійної підготовки – як бачимо, 

результати щодо рівнів  сформованості саморегуляції у 

студентів старших курсів були помітно вищими: стосовно 

високого рівня – кількість студентів IV є більшою на 12 % ніж 

студентів ІІ курсу; стосовно низького рівня – число 

старшокурсників є меншим на 22 % за число студентів 

молодшого курсу. Водночас зважаючи на наявність серед 

студентів ІV курсу досить помітної кількості осіб з низьким 

рівнем сформованості досліджуваної якості ми констатували 

недостатню ефективність професійної підготовки у напрямі 

розв’язання поставленого завдання.  

У визначенні шляхів покращення констатованої ситуації 

варто погодитися з В. Шевцовою та О. Шараповим, які 

пропонують розвивати уміння студентів-психологів планувати 

свою діяльність, оперативно оцінювати зміни внутрішніх та 

зовнішніх умов професійної активності. На думку дослідників, у 

процесі формування саморегуляції майбутніх психологів також 

доцільно розвивати вміння самостійно узагальнювати реалістичні 

цілі, продумувати тактику поведінки для їх досягнення [7]. 

При цьому варто погодитись з Н. Пов’якель, котра обґрун-

товує доцільність оптимізації спеціального аспекту професій-

ної підготовки майбутніх психологів, зокрема упровадження до 

її змісту навчальних дисциплін, які сприятимуть розвитку 

саморегуляції майбутніх психологів [5].  

Зазначене уможливлює висновок відносно перспектив-

ності розробки моделі формування готовності майбутніх 

психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної 

поведінки, з урахуванням питання розвитку в них здатності до 

саморегуляції.  
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Запозичення є одним із шляхів поповнення термінологічної 

лексики. Найпродуктивнішим було й лишається запозичення з 

латини і грецької. Це пояснюється тривалим пануванням цих 

класичних мов у науковому просторі європейського культурного 

ареалу.  

Власне латина містить чимало запозичень із грецької, 

тому такі запозичення визначаються як греко-латинські. Ще 

давньоримські автори користувалися грецькою у сфері науки, 

філософії й освіти доти, доки, завдяки Цицерону, сама латина 

розвинулася до рівня наукової мови. Лише наприкінці 

античності латина витіснила грецьку мову у Західній Європі та 

здобула монополію у науці й філософії, і цей вплив 

зберігається до новітніх часів.[1, с. 376] 

Панування латини в науці було обумовлено великою 

кількістю писемних джерел, створених античними авторами - 

філософами, письменниками, істориками, лікарями. Латина також 

частково компенсувала недостатність ресурсів національних мов 

для формування власної наукової термінології. У середньовіччі 

латина стала єдиною мовою науки, так само як і мовою церкви, і 

сприяла виокремленню освіченого шару суспільства.  

Запозичення слова відбувається разом із запозиченням 

певного поняття, тож, культурний обмін, поширення знань і 
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технологій найчастіше супроводжується лексичними 

запозиченнями. Так сьогодні відбувається комп’ютеризація 

суспільства – через поширення понять разом із лексикою (сайт, 

файл, клік і т. ін.). Інтернаціоналізація наукового обміну є 

необхідною умовою розвитку науки і прогресу, тому  наукова 

мова має цьому сприяти. 

Греко-латинські запозичення у термінології поширені, 

зрозумілі і мають тривалу традицію застосування у 

термінотворенні. Існує чимало запозичень з грецької і латини 

на позначення тотожних понять, які існують як паралельні 

терміноелементи: bakteri- (гр.)/ bazill- (лат.) – паличка; anim- 

(lat. animus)/ bio- (gr.bios) – життя;  aqu- (lat.)/ hydr-(gr.)- 

вода. У процесі термінотворення із залученням греко-

латинських запозичень використовується широкий спектр 

словотвірних засобів. Запозичуються кореневі морфеми: aer – 

(<повітря), anim – (<життя), aqu – (<вода), ferr – (<залізо), 

form – (<форма), auto – (<сам), audi -  (<слухати),  imit- 

(<наслідувати), limit-(<обмежувати),  koron- (<окреслювати), 

muta – (<змінювати); напівпрефікси і префікси: anti-, archi-, 

auto-, contra-, des-, dis-, ex-, extra-, hemi-, hypo-, hyper-, inter-, 

infra-, iso-, kata-, kontra-, makro-, maxi-, mega-, meta-, multi-, 

neo-, non-, pan-, para-, peri-, poly-, post -, pseudo-, quasi-, re-, 

retro-, semi-, super-, ultra-, vize-; суфікси: -ase,-at, -ment, - ion, - 

sis, - us – um та ін. У термінотворенні використовуються 

споріднені словоформи: flekt- (lat. flectere- згинати) - Reflektor /  

flex- (lat. flexilis – гнучкий)- Flexur fact- (lat. factum- вчинок, 

діло) - Faktum / fekt- (lat.ficere – робити) – Effekt, hydr-(gr. 

hydor, вода) / hygr- (gr. hygros, вогкий, мокрий).  

Греко-латинські кореневі морфеми у більшості 

зберігають своє первинне значення у процесі асиміляції в мові-

реципієнті. Лише незначна кількість терміноелементів 

вживається у переосмисленому значенні: elektr- (lat. elektrum –

бурштин), antenn- (lat.antemna– щогла), kapill- (lat. capillus – 

волос), kristall (gr. krystallos– крига), galakt – (gr.galaktos -  

молоко). 
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Зберігання  значення кореневих морфем у мовах-

реципієнтах вказує на планове і свідоме використання греко-

латинських запозичень при створенні термінів фахової мови. 

Греко-латинські запозичення використовуються у науковому 

лексиконі різних галузей знань не тільки як інвентар усталених у 

мові термінів, але й як ресурс для утворення нових термінів з 

передбачуваним значенням, що сприяє інтернаціональній 

комунікації і мовній економії.  У різні часи арабська, французька, 

німецька мови також бували джерелами інтенсивних 

термінологічних запозичень і сприяли інтернаціоналізації 

фахового мовлення та міжнародному інформаційному обміну. 

Сьогодні такою мовою, мовою міжнародних наукових конгресів і 

публікацій є англійська. Але жодна мова не показує такої часової 

стабільності і такого потужного впливу на  науково-технічний 

лексикон, як грецька й латина. Використання єдиної мови в 

науковій комунікації має сприяти широкому обміну науковою 

інформацією, водночас має тривати розвиток національної 

наукової мови.  
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Анотація: У даному дослідженні було розглянуто питання 

синдромальної мультимодальності невротичних розладів як 

прояву їх патоморфозу на прикладі пацієнтів денного 

стаціонару психоневрологічної лікарні. 
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За останні десятиліття в Україні спостерігається збільшення 

захворюваності на розлади психіки і поведінки за рахунок 

непсихотичних, так званих межових розладів. Поряд з цим 

відбувається також значне зростання за всіма основними класами 

психосоматичних захворювань (гіпертонічна хвороба, ішемічна 

хвороба серця, цереброваскулярні захворювання, виразкова 

хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки і ін.) [1, с.80] 

Неврози належать до групи психогенних розладів із 

складною біопсихосоціальною структурою. У зв'язку із зовніш-

німи соціальними, економічними, культурними чинниками, які є 

динамічними, мінливими і знаходяться в постійному розвитку, 

відбуваються зміни клінічної картини, характеру порушень в 

системі стосунків особи, психологічних особливостей пацієнтів з 

невротичними розладами [2] . 

Таким чином, останнім часом ми спостерігаємо явище 

патоморфозу неврозів. Патоморфоз – це стійка і істотна зміна 

картини певної хвороби, тобто її зовнішніх проявів та 

патологічних процесів, що лежать в її основі, яка відбулась під 

впливом різних чинників середовища. 

Дослідники виділяють наступні загальні особливості 

патоморфозу неврозів: іпохондричний феномен; тенденція до 
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тривалого перебігу; поліморфізм симптоматики; формування 

незавершених психопатологічних синдромів як відповідь на 

лікування; стирання меж симптомів, їх конверсія, зміна 

інтенсивності і "яскравості" проявів; наростання "соматизова-

ності" синдромального фону; перебіг на резидуально-органічному 

фоні; поява "нових" синдромів невротичної спрямованості, в 

основному вегетовісцеральних і соматоподібних [3,4]. 

Емоційні порушення при невротичних розладах характе-

ризуються динамізмом, лабільністю і нестійкістю, причиною чого 

є тенденція до злиття, ускладнення і трансформації окремих 

модальностей. Клініко-психопатологічний аналіз емоційних 

порушень при невротичних розладах свідчить про їх 

синдромальну неспецифічність [3]. 

Високий відсоток (36%) невротичних розладів відрізняється 

схильністю до несприятливого перебігу: хронізація і терапевт-

тична резистентність симптоматики, наростання сенсетопатично-

іпохондричних розладів, патохарактерологічні розвитки, що 

створює передумови до стійкої втрати працездатності, зниження 

якості життя, веде до стійкої соціальної дезадаптації і може 

служити причиною інвалідизації хворих [6] . 

Нами було проведене дослідження 90 пацієнтів з 

невротичними розладами на базі денного стаціонару КНП 

«Вінницька обласна психоневрологічна лікарня імені академіка 

О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради». Всі пацієнти дали 

згоду на участь в дослідженні. Серед досліджуваних було 68 

жінок та 22 чоловіків, вік досліджуваних був від 20 до 72 років. 

На основі клініко-психопатологічного методу із застосу-

ванням спеціально розробленої анкети визначалася синдромальна 

характеристика розладів. Всі симптоми пацієнтів були згруповані 

в кластери, що визначали в сукупності переважання к клінічний 

картині певного синдрому.  

Астенічний синдром характеризувався підвищеною 

стомлюваністю, втратою чи зниженням здатності до тривалої 

фізичної і розумової напруги, дратівливою слабістю, вираженою 

виснажливістю, лабільністю настрою з перевагою пригніченого, 
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слізливістю, метеочутливістю. Нерідко спостерігалися головний 

біль, відчуття «несвіжої» голови, запаморочення, порушення сну 

у вигляді підвищеної сонливості чи безсоння, вегетативні прояви, 

парастезії. 

Для клініки депресивного синдрому були притаманні 

зниження настрою, втрата інтересів і відчуття задоволення 

практично у всіх сферах діяльності або апатія, що помітна для 

оточуючих, психомоторна загальмованість або зниження 

психічної і фізичної активності. 

 Синдром порушень сну (інсомнії) був представлений 

пресомнічними, інтрасомнічними та постсомнічними розладами. 

Пресомнічні розлади частіше супроводжували тривожний 

синдром. Інтрасомнічні розлади спостерігались переважно у 

пацієнтів з синдромом вегетативної дисфункції, хронічним 

больовим синдромом та фобічним синдромом. Постосмнічні 

розлади частіше супроводжували депресивний синдром.  

Тривожний синдром був представлений панічним розладом, 

проявами внутрішнього напруження і рядом неспецифічних 

симптомів. Характерне постійне внутрішнє тремтіння, підвищена 

пітливість, часте сечовиділення, проноси. Пацієнти виявляли 

підвищену заклопотаність при виконанні повсякденної роботи і 

робили песимістичні прогнози. 

Для синдрому вегетативних дисфункцій були характерні 

порушення самопочуття — коливання АТ, порушення серцевого 

ритму, головні болі, чутливий переривчастий сон, нестійкість 

настрою, дратівливість, ряд астенічних скарг (непереносимість 

навантажень, підвищена стомлюваність, розлади сну), підвищена 

чутливість до коливань погоди, незвичайне сприйняття болю, 

схильність до алергічних реакцій; порушення поведінки — 

особливі звички в задоволенні потреб (режим харчування, 

сексуальна поведінка), порушення функції — шум у вухах, 

миготіння, порушення функції внутрішніх органів. 

Хронічний больовий синдром у досліджуваних спостерігався 

у вигляді тривалих головних болів, болів в черевній порожнині, 

болів в різних частинах тіла. Болі носили мігруючий характер, 
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часто пацієнти не могли визначити їх конкретно – визначали їх як 

«неприємні відчуття в тілі», що концентрували на собі увагу 

пацієнтів та значно погіршували їх якість життя.  

У пацієнтів з іпохондричним синдромом були наступні 

прояви: завзята переконаність хворого в наявності в нього 

одного чи декількох важких, прогресуючих соматичних 

захворювань і не менш завзята відмова повірити словам 

лікарів, що такого захворювання в нього немає, навіть якщо ці 

слова підтверджуються даними клінічних досліджень.  

Фобічний синдром у пацієнтів був представлений різними 

видами страхів. 

Було виявлено, що частота невротичних синдромів у 

досліджуваних виглядала наступним чином: астенічний – 

73,3%, депресивний – 70%, інсомнії – 60%, тривожний – 53,3%, 

синдром вегетативних дисфункцій – 53,3%, хронічний 

больовий – 53,3%, іпохондричний – 30%, фобічний – 20%. 

В ході дослідження було виявлено, що у жодного пацієнта 

клінічна картина не була представлена лише одним синдромом. 

100% пацієнтів мали мультисиндромальну картину розладів.  

Таким чином, в ході проведеного дослідження виявлено, 

що невротичні розлади на сучасному етапі вирізняються 

мультисиндромальною структурою, що включає поєднання у 

пацієнтів різних синдромів. Серед синдромів найчастіше вияв-

лені астенічний, депресивний, інсомнії, тривожний, синдром 

вегетативних дисфункцій, хронічний больовий, натомість 

іпохондричний та фобічний синдром спостерігались значно 

рідше. Виявлені особливості синдромальної  структури сучас-

них невротичних розладів дозволять прицільно розробляти 

комплексні заходи терапії.  
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Анотація: Питання соціальної обумовленості кримінально-

правових норм (криміналізації) дуже важливе – адже воно має 

визначатися комплексом науково обґрунтованих чинників. Наразі 

питання про те, якими саме мають бути чинники, що впливають 

на криміналізацію суспільно небезпечних діянь, або що є 

підставою та якими принципами має керуватися законодавець 

при здійсненні такої криміналізації лишається дискусійним. 

Ключові слова: криміналізація, декриміналізація, обумовленість 

злочинів. 

Питання соціальної обумовленості кримінально-правових 

норм (криміналізації) дуже важливе – адже воно має визначатися 

комплексом науково обґрунтованих чинників. Наразі питання про 

те, якими саме мають бути чинники, що впливають на 
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криміналізацію суспільно небезпечних діянь, або що є підставою 

та якими принципами має керуватися законодавець при 

здійсненні такої криміналізації лишається дискусійним. Багато в 

чому ця дискусійність викликана тим, що проблема 

криміналізації є дуже широкою та багатоаспектною. 

Крім того, ставлення до криміналізації значно змінювалося 

залежно від розвитку суспільства. І ті чинники, які мали суттєвий 

вплив на питання криміналізації за часів Ч. Беккаріа, нині багато в 

чому втратили своє значення. Наразі існує багато поглядів на 

чинники, які впливають на криміналізацію та декриміналізацію 

діянь. Дослідниця Д.О. Балобанова, дисертаційна робота якої 

була зосереджена на вивченні проблем криміналізації, вказує, що 

до підстав кримінально-правової заборони належать: 

– суспільна небезпечність – позиція, за якою неможливо 

встановити універсальний критерій, за яким можна було б 

визначити достатній для криміналізації ступінь суспільної 

небезпечності. Суспільною небезпечністю охоплюється 

наявність досить значної матеріальної або моральної шкоди, 

що завдається суспільству, яка, в свою чергу, впливає на 

пеналізацію і не є самостійною підставою криміналізації; 

–  типовість та достатня розповсюдженість антисуспільної 

поведінки, але з урахуванням ступеня її суспільної 

небезпечності; 

– динаміка суспільно небезпечних діянь з урахуванням 

причин та умов, що їх породжують; 

– необхідність впливу кримінально-правовими заходами, 

при цьому потрібно враховувати, що кримінальна репресія – це 

крайня форма протидії найбільш небезпечним формам 

девіантної поведінки; 

– урахування можливостей системи кримінальної юстиції 

в протидії тим чи іншим формам антисуспільної поведінки та 

як їх складова наявність матеріальних ресурсів для реалізації 

кримінально-правової заборони; 

–  співрозмірність позитивних та негативних наслідків 

криміналізації.  



95 

Г.Н. Телесніцький вказує, що при криміналізації важливе 

значення мають міжнародно-правові; національно-правові; 

кримінологічні; соціально-психологічні чинники [1, c. 7]. 

О.І. Белова при аналізі спорідненої групи злочинів 

використовує власну класифікацію [2, c. 9]. Дослідниця вказує, 

що основними чинниками, які обумовлюють криміналізацію, є 

кримінологічний (включає суспільну небезпечність та відносну 

поширеність), нормативний (включає відповідність норм 

конституції й іншим галузям права), соціально-економічний 

(включає також громадську думку), міжнародний (відповідність 

криміналізації міжнародно-правовим зобов’язанням України) та 

історичний (визначення тенденцій розвитку законодавства на 

основі історичного досвіду) критерії [2, c. 9]. Для практичного 

висвітлення питань щодо обґрунтованості криміналізації 

досліджуваної групи злочинів буде використано класифікацію 

чинників, запропоновану О.І. Беловою, як базову, оскільки вона 

успішно використовувалася при аналізі споріднених груп 

злочинів, а також враховуючи її простоту та лаконічність. 

Враховуючи викладене, спираючись на вищевказані 

чинники декриміналізації та в питанні криміналізації на 

суспільну небезпеку, відносну поширеність, відповідність 

законодавству, міжнародно-правовим зобов’язанням України, 

історичному досвіду та громадській думці. 
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Анотація: Доповідь присвячена аналізу вторинної зайнятості 

студентської молоді з точки зору концепції ризиків. Автором 

проаналізовано дві групи ризиків, що можуть бути пов’язані з 

вторинною зайнятістю студентів: освітні ризики та професійні 

ризики.  

Ключові слова: вторинна зайнятість, студентська молодь, 

ринок праці, ризик. 

Зниження рівня життя населення України, зокрема молоді, 

розвиток форм платного навчання, малий розмір стипендій 

примушують студентів до пошуку допоміжних заробітків. З 

огляду на це набуває особливої актуальності дослідження 

явища вторинної зайнятості студентської молоді. 

Для розуміння актуальності питань, що стосуються вторин-

ної зайнятості студентів можна звернутися до статистичних 

показників Державної служби зайнятості та служби статистики 

України. Так, за даними цих служб на 1 листопада 2019 року, за 

віковими групами найбільшу кількість безробітних складає 

молодь, тобто група людей у віці (до 25 років – 6%) та (від 25 до 

35 років – 25%). Також статистичні дані вказують на те, що саме 

молоді люди з вищою освітою складають найбільший відсоток 

(51%) безробітних в Україні [1]. Це обумовлює актуальність 

спеціальних досліджень, пов’язаних з різними формами 

залучення молоді до економічної активності та набуття 

професійного досвіду ще в період студентського життя. 

Отже, вторинну зайнятість можна визначити як додаткову 

форму використання робочої сили працівника, вже залученого в 

суспільну діяльність. Особливістю вторинної зайнятості студентів 



97 

є той факт, що первинною формою її зайнятості є навчання, що 

обумовлює віднесення цієї соціальної групи на ринку праці до 

категорії економічно неактивного населення [2]. 

У багаточисельних дослідженнях, присвячених вивченню 

даного феномена, відображені позитивні сторони вторинної 

зайнятості студентів. Отже поєднання студентами роботи і 

навчання не є винятком, відхиленням від норми, а одним із 

шляхів адаптації до нових сучасних, більш жорстких умов 

існування. Відзначається те, що робота допомагає вирішити 

студенту фінансові проблеми, дозволяє отримати необхідний 

соціальний досвід налагодження контактів з роботодавцем і 

досвід роботи, що підвищує його конкурентоспроможність при 

працевлаштуванні після закінчення навчального закладу та 

отримання диплому.  

Погоджуючись з позитивними сторонами вторинної 

зайнятості студентів, треба акцентувати увагу й на можливих 

ризиках для студентів, що пов’язані із поєднанням навчання та 

праці. Отже, при аналізі даної проблеми треба зупинитися на 

визначенні поняття «ризик». 

Аналізуючи концепцію У. Бека, С. А. Кравченко дає наступне 

визначення цього поняття: «Соціальний ризик є виникнення 

ситуації з невизначеністю, заснованої на дихотомії реальної дійс-

ності і можливості: як імовірності настання об’єктивно несприятли-

вих наслідків для соціальних акторів (індивідуальних або колек-

тивних), так і ймовірності отримання вигод і благ, що суб’єктивно 

сприймається акторами в контексті певних ціннісних координат, на 

основі чого здійснюється вибір альтернативи дії» [3, с.668]. 

Вторинна зайнятість студентської молоді пов’язана з 

освітніми та професійними ризиками. Освітній ризик – це 

ситуація в діяльності суб’єкта ринку освітніх послуг, що 

відображає міру реальності небажаного розвитку подій через 

об’єктивно існуючі невизначеності [4]. Отже, студента можна 

визначити як суб’єкта ринку освітніх послуг, а його бажання 

бути суб’єктом ринку праці разом із навчанням, є відображен-

ням об’єктивно існуючих в суспільстві проблем. 
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Під професійними ризиками розуміють відображення 

характеристик умов життєдіяльності соціальних суб’єктів (зок-

рема, студентської молоді) у стані переходу від ситуації невиз-

наченості (приміром, пошуку роботи) до ситуації визначеності 

(працевлаштування) або навпаки, від ситуації визначеності 

(наявності роботи) до ситуації невизначеності (звільнення чи 

професійної перепідготовки), а також самої діяльності в даних 

умовах (зокрема, професійної діяльності), коли з’являється 

обґрунтована можливість вибору при оцінці ймовірності досяг-

нення передбачуваного результату, невдачі або відхилення від 

мети, з урахуванням діючих морально-етичних норм. Ця 

можливість вибору, яка зумовлює «успіх» чи «невдачу» 

підкреслює подвійну «результативність» ризиків [5, с.28]. 

В умовах суспільства ризику, професійні ризики, вписані в 

систему освітніх ризиків та зумовлені їх наявністю. Отже, в кон-

тексті вторинної зайнятості студентської молоді, можна говорити 

про освітньо-професійні ризики, які оцінити дуже складно. Нап-

риклад, дипломований випускник закладу вищої освіти не влаш-

товується працювати за фахом, а працює на будь-якому місці, де 

просто необхідно вищу освіту. Багато випускників закладів вищої 

освіти реєструються як безробітні в службі зайнятості. У цьому 

випадку виникає неприпустимий рівень ступінь ризику. 

Найбільший прояв ризику вторинної зайнятості відбувається 

на рівні індивіда, тобто робітника (потенційного або дійсного). На 

цьому рівні соціальний ризик є найрізноманітнішим і торкається 

долі конкретної людини, яка виступає суб’єктом освіти та 

ринкових відносин одночасно. 

Аналіз ситуації на ринку праці та вторинної зайнятості 

студентів, дозволив виокремити дві групи ризиків з якими 

можуть стикнутися студенти, що працюють:  

- освітні ризики (ризик не засвоїти в повному обсязі 

освітню програму; вплив вторинної зайнятості студентів на 

якість навчання тощо); 

- професійні ризики (ризик під час навчання отримати 

досвід роботи не за спеціальністю, що ніяким чином не сприяє 
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професійному зростанню; ризик залишитися без роботи за 

спеціальністю після закінчення ЗВО тощо). 

В цілому, вторинна зайнятість має двоєдину природу, що 

пояснюється розвитком цього явища, з одного боку, бажанням 

студентської молоді бути матеріально незалежним, самостійним, 

а з іншого – у неспроможності держави надати підтримку 

молодому фахівцю в працевлаштуванні за фахом, що актуалізує 

появу ризиків на «виході» з ЗВО та потребу у пошуку першого 

робочого місця ще під час навчання та поширення такого явища, 

як робота не за фахом.  

Отже, аналіз вторинної зайнятості в контексті теорії 

ризику дозволить більш глибоко вивчити найактуальніші 

проблеми економічної активності молоді. Вектор подальших 

досліджень, на нашу думку, потрібно спрямувати на більш 

деталізоване вивчення ризиків, пов’язаних з вторинною 

зайнятістю. Дана спроба класифікувати ризики вторинної 

зайнятості є умовною та потребує подальшого вивчення.  
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щодо підготовки майбутніх фахівців ЗДО, спираючись на 

концептуальні засади розвитку особистісного потенціалу 

дитини дошкільного віку, педагогічні умови оптимізації компе-

тентної поведінки дошкільників із включенням в освітній  процес 

ефективних особистісно орієнтованих технологій, використо-

вуючи науково-методичний супровід прогностичної діяльності. 

Ключові слова: прогностична діяльність, науково-методичний 

супровід, майбутні фахівці закладу дошкільної освіти 

Сьогодні радикальні зміни в державній політиці та у сфері 

дошкільної освіти призвели до оновлення змісту системи 

професійної підготовки майбутніх фахівців закладів дошкільної 

освіти. Воно відбувається на основі національних традицій, 

сучасних освітніх парадигм, нових цілей і змісту навчання, 

виховання. Ці зміни визначають виховання як прогностичний 

процес, результатом якого виступає особистість дитини, її істотні 

показники, які визначають майбутню поведінку людини. 

Майбутній фахівець ЗДО сьогодення повинен оволодіти не тільки 

теорією й методиками розвитку особистості дитини, а також 
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опанувати певну аналітико-діагностичну культуру, уміти  

прогнозувати освітні і особистісні досягнення дітей.  

На сучасному етапі важливо враховувати нові вимоги щодо 

підготовки майбутніх фахівців ЗДО, спираючись на концептту-

альні засади розвитку особистісного потенціалу дитини 

дошкільного віку, педагогічні умови оптимізації компетентної 

поведінки дошкільників із включенням в освітній  процес 

ефективних особистісно орієнтованих технологій, використо-

вуючи науково-методичний супровід прогностичної діяльності.  

Проблеми прогнозування й передбачення досліджували як 

галузь освіти І. Бестужев-Лада, A. Брушлінський, Б. Гершупсь-

кий, А. Присяжна, М. Скаткін, Л. Регуш; як компонент педагог-

гічної діяльності В. Загвязінський, Н. Кузьміна, Ю. Кулюткін, 

В. Сластьонін, Г. Сухобська; як ключова умова ефективності 

педагогічної діяльності педагогів-новаторів Ш. Амонашвілі, 

Є. Ільїн, С. Лисенкова, як теоретичні та методологічні засади 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців ЗДО у 

вищих закладах освіти О. Абдулліна, В. Беспалько, С. Гонча-

ренко, В. Гриньова, Ю. Пелех, Д. Чернілевський;  як  проблеми 

професійної діяльності майбітніх фахівців дошкільних закладів 

освіти Л. Артемова, А. Богуш, Н. Гавриш, К. Крутій, Т. Поні-

манська. 

За визначенням науковців прогностична діяльність 

майбутнього фахівця закладу дошкільної освіти – це діяльність, 

яка визначається ціннісним цілепокладанням, передбачає 

здійснення системної діагностики у професійній роботі, виперед-

жувального планування педагогічної проблеми, прогнозування 

шляхів її розв’язання з використанням моделювання, проекту-

вання й конструювання технології досягнення передбачувального 

результату й упровадження її у процес управління особистісним 

розвитком, навчанням і вихованням дітей дошкільного віку в 

умовах закладу дошкільної освіти.  

Результатом такої діяльності є прогностична компетентність, 

яка розглядається як інтегрована якість особистості вихователя, 

що визначає складне індивідуально-психологічне, поліфункціо-
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нальне утворення професійних теоретичних знань, ціннісних 

установок, особистісних якостей і практичних умінь педагога у 

сфері педагогічного прогнозування освітнього процесу, а також 

мотиваційно-ціннісного ставлення до прогностичної діяльності, 

прагнення до планування власного професійного самовизначення 

та особистісного розвитку дітей дошкільного віку. 

Процес формування прогностичної компетентності у 

студентів проходить за умов застосування науково-методичного 

супроводу прогностичної діяльності  майбутніх фахівців ЗДО, 

спеціальної організації освітнього процесу, а також через 

взаємозалежне поєднання її складових із структурними 

компонентами прогностичної діяльності майбутніх фахівців 

закладів дошкільної освіти: аксіологічним, когнітивним, 

технологічним і рефлексивним. 

Задля досягнення мети і завдань дослідження використо-

вується метод моделювання, який забезпечує можливість 

проектувати та впроваджувати науково-методичний супровід 

формування прогностичної компетентності майбутніх фахівців 

закладів дошкільної освіти у процес професійно-практичної 

підготовки.  

Під науково-методичним супроводом підготовки майбутніх 

фахівців ЗДО до прогностичної діяльності ми розуміємо 

цілеспрямовану, упорядковану і керовану сукупність наукового 

змісту понятійного апарату педагогічного прогнозування, 

впровадження в освітній процес закладу вищої освіти 

інноваційних технологій і засобів; моніторингових вимірювань, 

постійно діючих семінарів, консультацій, які забезпечують якість 

формування прогностичної компетентності у майбутніх фахівців.  

Науково-методичний супровід визначається та надається 

до кожного етапу формування компонентів прогностичної 

діяльності майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти. Його 

зміст конкретизується під час освітнього процесу спеціальності 

«Дошкільна освіта» на освітньо-кваліфікаційному рівні 

«бакалавр», зокрема: на першому курсі використовуються 

навчально-пізнавальні (імітаційні, інтерактивні) та ділові ігри, 
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навчальні дискусії, метод емоційного стимулювання, аналіз 

психолого-педагогічних ситуацій, виконання тренувальних 

вправ, кейс-метод, рефлексивні завдання; на другому й 

третьому курсах  -  майбутні фахівці створюють педагогічні 

проекти; на четвертому курсі – залучаються до розв’язання 

професійно-прогностичних задач і складання тематичних 

портфелів. Науково-методичний супровід підготовки 

майбутніх фахівців ЗДО прогностичних умінь відбувається і 

під час усіх видів педагогічної практики. 
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Київського міжнародного університету,  

м. Київ, Україна 

Публічні фонди — це осноположна категорія фінансового 

права. Проте є неоднозначним тлумачення цього поняття. 

Законодавство України такого поняття, як “публічний 

пенсійний фонд”, не містить. З огляду наведеного маємо 

системно дослідити тлумачення складових вказаного поняття 

та зробити належні висновки. 

Загальновідомо, що фонд — це грошові та/або матеріальні 

засоби, зібрані в єдину сукупність з метою використання для 

певних цілей. 
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Насамперед, під публічним фондом юристи-фінансисти розу-

міють різновид грошових фондів, під якими мають на увазі спеці-

ально відокремлену, автономну частину грошових коштів, при-

значену для задоволення різних видів публічного запиту [3, а. 3]. 

Поняття “публічний” походить від латинського слова 

publicus – суспільний, народний. Вчений-лексиколог Юліан 

Кобилянський у латинсько-українському словнику слово 

publicus перекладає як “людовий, народний, громадський, 

державний” [4]. “Словник іншомовних слів” визначає поняття 

“публічний” як відкритий, гласний, суспільний [5, а. 560].  

Закон України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування” не містить визначення терміну “пенсійний”. 

Натомість в статті 1 вказаного закону міститься, на наш погляд, 

завузьке визначення терміну “пенсія” (пенсія - щомісячна 

пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована 

особа в разі досягнення нею передбаченого цим Законом 

пенсійного віку чи визнання її особою з інвалідністю, або 

отримують члени її сім'ї у випадках, визначених цим Законом) [1]. 

Закони України “Про пенсійне забезпечення”, “Про 

недержавне пенсійне забезпечення” визначення терміну 

“пенсійний”, “пенсія” не містять [1]. 

Щодо тлумачення поняття “пенсійний”, то у словнику 

іноземних слів наводиться таке визначення: “...пенсія (лат. 

рensio – платіж) – періодична, зазвичай щомісячна, грошова 

виплата – форма матеріального забезпечення громадян” [6, а. 

486]. За визначенням Р. Далімова, “пенсія – це сума грошових 

виплат, одержувана громадянином після припинення ним 

трудової діяльності” [7, а. 32]. 

В статті 2 Закону України “Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування” міститься визначення 

складових системи пенсійного забезпечення, до якої 

відносяться зокрема як державний Пенсійний фонд України, 

Накопичувальний фонд (наразі не створено), так і недержавні 

пенсійні фонди (1). 
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В свою чергу, в Законі України “Про недержавне пенсійне 

забезпечення” унормовано декілька видів недержавних 

пенсійних фондів — відкритий (без обмеження кола можливих 

фізичних осіб-учасників), корпоративний та професійний (з 

обмеженням кола можливих фізичних осіб-учасників за 

належністю до певної організації або професії) [1]. 

Оскільки обмеження кола можливих фізичних осіб-

учасників не відповідає терміну “публічний”, то саме до 

публічних пенсійних фондів слід відносити існуючі Пенсійний 

фонд України та відкриті недержавні пенсійні фонди. 

Література: 

1. Верховна Рада України: офіційний веб-сайт 

[Електронний ресурс] Законодавство. України. – Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws.  

2. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних 

фінансів та публічних видатків. – Чернівці: Рута, 2004. – 264 с.  

3. Нечай А.А. Децентрализация публичных финансов: 

критерии и последствия реализации // Государственные 

корпорации и децентрализованные публичные финансы: 

Ежегодник. – 2008. – 157 с.  

4. Латинсько-український словар для середніх шкіл / укл. 

Юлїан Кобилянський. – Відень, 1912. 

5. Словник іншомовних слів / за ред. чл.-кор. АН УРСР О. 

С. Мельничука. – К., 1977.  

6. Ткаченко Л. Шляхи подальшого реформування пенсійної 

системи України / Л. Ткаченко // Вісн. Пенсійного фонду 

України. – 2008. – No 9. – С. 16–17.  

7. Далимов Р. Мировой опыт реформирования пенсионных 

систем и его использование в условиях переходной экономики / 

Р. Далимов. – М. : Право, 2007. – С. 32. 



106 

______________________________________________________ 

УДК 347.73  Юридичні науки 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПЕНСІЙНИХ 

ФОНДІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 

Олійник О.С. 

аспірант кафедри публічно-правових дисциплін  

Київського міжнародного університету,  

м. Київ, Україна 

Публічні фонди — є осноположною категорією фінансового 

права. Проте  є неоднозначним тлумачення цього поняття. 

Законодавство України такого поняття, як “публічний пенсійний 

фонд”, не містить.  

Під публічним фондом юристи-фінансисти розуміють 

різновид грошових фондів, під якими мають на увазі спеціально 

відокремлену, автономну частину грошових коштів, призначену 

для задоволення різних видів публічного запиту [3, а. 3]. 

Враховуючи системне тлумачення складових, до публічних 

пенсійних фондів слід відносити існуючі Пенсійний фонд 

України та відкриті недержавні пенсійні фонди. 

Основним документом, який визначає статус Пенсійного 

фонду України, є Положення про Пенсійний фонд України, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 

23.07.2014 № 280 [1]. 

Пунктами 2, 4, 8, 9 вказаного Положення визначено статус 

Пенсійного фонду України як центрального органу виконавчої 

влади, який у своїй діяльності керується Конституцією та 

законами України, указами Президента України та постановами 

Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції 

та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими 

актами законодавства; здійснює керівництво та управління 

солідарною системою загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування; розробляє проект бюджету Пенсійного 

фонду України та подає його Міністрові соціальної політики для 

внесення в установленому порядку на розгляд Кабінетові 
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Міністрів України, здійснює ефективний розподіл фінансових 

ресурсів для пенсійного забезпечення, складає звіт про виконання 

бюджету Пенсійного фонду України; під час виконання 

покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними 

органами, допоміжними органами і службами, утвореними 

Президентом України, тимчасовими консультативними, дорад-

чими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом 

Міністрів України, органами місцевого самоврядування, 

об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками 

та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних 

держав і міжнародних організацій; а також у межах повноважень, 

передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та 

законів України, актів Президента України та постанов Верховної 

Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів 

України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоц-

політики видає акти організаційно-розпорядчого характеру, 

організовує і контролює їх виконання. 

Загальні правила здійснення Пенсійним фондом України 

діяльності з пенсійного забезпечення визначено Законами 

України “Про пенсійне забезпечення”, “Про загально-

обов'язкове державне пенсійне страхування”. 

Основним документом, який визначає термін та статус 

відкритого недержавного пенсійного фонду, є Закон України “Про 

недержавне пенсійне забезпечення” [1]. Статтями 1, 6 вказаного 

закону встановлено, що недержавний пенсійний фонд (далі – пен-

сійний фонд) - юридична особа, створена відповідно до цього 

Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємни-

цького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно 

з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників 

пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними актива-

ми, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного 

фонду у визначеному законами України порядку. Недержавний 

пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня системи пенсійного забез-

печення - недержавний пенсійний фонд, який створений та діє 

відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечен-
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ня, відповідає вимогам цього Закону для отримання ліцензії на на-

дання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування 

(далі - пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня). 

Недержавне пенсійне забезпечення є для пенсійних фондів 

виключним видом діяльності. Провадження пенсійними фондами 

іншої діяльності, не передбаченої цим Законом, забороняється. 

Згідно статті 12 того ж закону засновник (засновники) 

пенсійного фонду зобов'язаний сформувати склад ради фонду 

відповідно до цього Закону до дня подання до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, документів для включення пенсійного фонду 

до Державного реєстру фінансових установ. Рада фонду після 

включення пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових 

установ та реєстрації інвестиційної декларації, повинна укласти 

договори: про адміністрування пенсійного фонду - з 

адміністратором, який має ліцензію на провадження діяльності з 

адміністрування пенсійних фондів; про управління активами 

пенсійного фонду - з компанією з управління активами або з 

іншою особою, яка отримала ліцензію на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з 

управління активами інституційних інвесторів (діяльності з 

управління активами); про обслуговування пенсійного фонду 

зберігачем - із зберігачем. Укладення пенсійних контрактів та 

отримання пенсійних внесків на рахунок пенсійного фонду до 

виконання вимог цієї статті забороняється. 

Отже, хоча і відкриті недержавні пенсійні фонди, і Пенсій-

ний фонд України відносяться до публічних пенсійних фондів, 

проте правове регулювання їх діяльності унормовано різними 

нормативно-правовими актами та має відповідні особливості. 
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кафедра політології та національної безпеки 

Описується виникнення та роль інституту пробації в Україні, 

який використовує механізми реїнтеграції осіб, які вчинили 

правопорушення, для повноцінного суспільного життя. 

Аналізуються переваги та перспективи розвику пробації, як 

альтернативи позбавленню волі. 

Ключові слова: пробація, виконання покарань, Кримінальний 

кодекс України, ресоціалізація засуджених. 

Актуальність створення в Україні служби пробації зумовлена 

необхідністю  запровадження альтернативних позбавленню волі 

видів покарань. Впровадження пробації як одного з механізмів 

впливу на осіб, які мають можливість виправитися без ізоляції від 

суспільства, стало важливим аспектом діяльності  нашої держави 

сьогодні.  

Проблематика пошуку альтернатив ув'язненню 

обговорювалася на конгресах Організації Об’єднаних Націй з 

1955року. Так, було визначено, що застосування покарань не 

пов’язаних з позбавленням волі, мають більші можливості 

ресоціалізації, реадаптації засуджених, забезпечують збереження 

їх фізичного і психічного здоров’я, а умови відбування покарання 

в основному відповідають умовам життя на волі, дозволяючи 

ефективніше та швидше виправити правопорушника. Таким 
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чином, введення інституту пробації в Україні має на меті 

використовувати механізми реінтеграції та ресоціалізації осіб, які 

вчинили правопорушення, тим самим створюючи баланс між 

безпекою суспільства та запобіганню скоєння нових злочинів [4]. 

 Запровадження пробації  в Україні відбулося 05 лютого 

2015р., коли був прийнятий Закон України «Про пробацію», 

який набрав чинності через шість місяців з дня опублікування, 

тобто в серпні 2015р. Так, Верховною Радою України був 

зроблений крок у сфері наближення юстиції України до 

міжнародних стандартів упровадження в державі принципово 

нової системи заходів кримінально-правового характеру [2].  

Пробація  в Україні – це система соціально-виховних заходів, 

що застосовуються до засуджених, виконання покарань не 

пов’язаних з позбавлення волі та забезпечення суду інформацією, 

яка характеризує обвинуваченого [3]. 

Гуманізація кримінальної відповідальності в Україні 

проявилася, перш за все, у збільшенні передбачених Криміналь-

ним кодексом України видів покарань, які є альтернативою 

покаранню у виді позбавлення волі на певний строк. Більше двох 

третин статей Кримінального кодексу України передбачають 

покарання, не пов’язані з позбавленням волі. Одні з цих видів 

покарань застосовувалися в Україні впродовж багатьох років 

(наприклад, штраф, позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю, виправні роботи), а інші є новими 

для українського кримінального законодавства (громадські 

роботи, обмеження волі, арешт). Крім того, як додатково 

передбачені такі покарання, як позбавлення військового 

спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу і 

конфіскація майна [1]. 

На сьогодні пересічні громадяни стурбовані через значну 

кількість тяжких злочинів, зокрема насильницьких та корупційних. 

Частина громади пропонує розширити спектр застосування більш 

жорстоких санкцій, спрямованих на позбавлення волі, що потребує 

автоматичного збільшення грошових витрат. 

На формування такої думки впливає недостатня 
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інформованість пересічних громадян про ефективність покарань, 

не пов’язаних з позбавленням волі, та про негативні наслідки 

позбавлення волі (соціальні, моральні, психологічні, економічні, 

демографічні та медичні), які свідчать про те, що позбавлення 

волі не є ефективним методом боротьби зі злочинністю. 

Перш за все, тенденція до застосування позбавлення волі 

призводить до переповнення установ виконання покарань та 

значних матеріальних витрат на утримання засуджених (охорона, 

медичне обслуговування та харчування, оплата праці працівників 

установ та ін.), суттєво ускладнює процес перевиховання 

засуджених, а також нівелює можливість безболісно адаптуватися 

в суспільстві після звільнення з місць позбавлення волі. 

 Засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням 

волі, перебувають весь час у суспільстві, збегігаючи зв’язки з 

сім’єю та роботу,  не потребуючи  значних витрат на їх 

утримання та ресоціалізацію. 

При виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, 

необхідно вживати заходів щодо забезпечення дієвого нагляду за 

поведінкою засуджених, захисту суспільства від злочинця, 

реабілітації злочинця в очах пересічних громадян та 

попередження вчинення нових злочинів особами, які знаходяться 

на обліку уповноваженого органу з питань пробації [1]. 

Із засудженими звільненими від відбування покарання з 

випробуванням уповноваженим органом з питань пробації 

проводиться соціально-виховна робота за індивідуальним 

планом з урахуванням оцінки ризиків вчинення повторних 

кримінальних правопорушень [2]. 

З викладеного вище можна зробити висновок, що потрібно 

більш широко застосовувати на практиці альтернативні 

позбавленню волі  покарання, які довели свою ефективністю у 

багатьох країнах світу, оскільки сприяють зменшенню кількості 

осіб, які знаходяться в місцях позбавлення волі, а також коштів на 

їх утримання, допомагають засудженим особам стати на шлях 

виправлення, виховати в них просоціальну поведінку, тим самим 

забезпечити безпеку сумпільства. 
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Анотація. Автори аналізують ситуацію, коли відповідь  на 

питання: чи є здатність логічно мислити невід'ємною власти-

вістю будь-якої людини безумовно, буде позитивною: зрозуміло, 

так!   Але тоді виникає ще одне питання, тісно пов'язане з цим: 

чи потрібно в такому випадку вчити людину мислити логічно? 

Автори показують, що будь-яка доросла людина вміє здійсню-
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вати ті розумові дії, операції, вивченням яких і займається така 

наука, як формальна логіка. Така постановка питання забеспечує 

можливість формування філософської культури.  

Ключові слова: логічні основи правильного мислення, призначення 

філософського знання, рефлексивний характер філософських 

роздумів. 

Сукупність відповідних знань, умінь і навичок становить 

логічну культуру особистості, утворює логічну складову її 

загальної культури мислення. Отже, можна констатувати, що 

кожна людина - незалежно від того, чи вивчала вона науку 

логіку чи ні - має певну міру логічної культури і що 

досягнутий людиною рівень культури мислення має певну 

логічну складову. Можна і потрібно говорити про рівень 

логічної культури. Ми віддаємо собі звіт в тому, що краще 

мати дуже низький рівень логічної культури, а можливо 

вищий. При цьому важливо усвідомлювати, що для кожного з 

нас існує не тільки проблема досягнення певного (досить 

високого) рівня культури мислення і однієї з найважливіших 

його складових – філософської культури, рівень якої у кожної 

людини проявляється в її здібностях до пізнавальної 

діяльності, до осмислення відношення людини до світу, до 

суспільства і свого місця і ролі у житті. 

Трансцендентальна філософія І. Канта підводить підсумок 

всіх новоєвропейських пошуків нових підстав особистості не у 

вищій реальності, але всередині людської свідомості. Саме Кант 

обгрунтував особистість на основі апріорних ідей, цінностей і 

внутрішньої свободи. В "Критиці чистого розуму" він дає 

гранично просте і ємне визначення особистості: "Те, що 

усвідомлює свою чисельну тотожність в різний час, є зважаючи 

на це особистість" [4, с. 239]. Ідея тотожності у Канта 

розкривається як ідея самосвідомості, через яку Кант і визначає 

особистість. Однак в "Критиці здатності судження" він доповнює 

це розуміння особистості, пояснюючи, що її цінність може бути 

розкрита через ідею свободи: "Лише тим, що вона робить 

безвідносно до насолоди в повній свободі і незалежно від того, 
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що природа могла б дати їй навіть пасивно, вона надає абсолютну 

цінність свого існування як існування особистості "[3, с. 46]. 

Філософська культура спирається на правильності суджень, а 

це сьогодні - напрочуд рідкісна властивість, і зустрічається безліч 

неправильних осіб, «майже нездатних відрізнити істину від 

брехні». Володарі «неправильних» умів тлумачать про все криво і 

навскіс, задовольняються найслабшими доводами і хочуть, щоб 

ними задовольнялися і інші; їх спантеличує найменша видимість; 

вони постійно впадають в надмірності і крайності; у них немає 

твердої впевненості в засвоєних істинах, так як прийняти ці 

істини їх змушує випадок, а не глибокі знання; або ж, навпаки, 

вони вперто стоять на своєму і не слухають нічого, що могло б 

вивести їх з омани; вони сміливо висловлюються про те, чого 

вони не знають і чого можливо, не зрозуміла ще жодна людина ... 

Тому «неправильність розуму» є головною причиною більшої 

частини помилок, що здійснюються нами в повсякденному житті: 

безпідставних чвар, поспішних рішень, непродуманих починань.  

 Відомий філософ і логік Е. В. Ільєнко, розмірковуючи над 

проблемою розвитку мислення у дітей, зазначав, що треба «так 

організувати процес засвоєння знань, процес засвоєння розумової 

культури, як організовує його кращий учитель - життя. Щоб 

людина постійно була змушена тренувати не тільки (і навіть не 

стільки) пам'ять, скільки здатність самостійно вирішувати 

завдання, що вимагають мислення у власному і точному сенсі 

слова. Подібно до того, як людина вчиться говорити в контактах з 

іншими людьми, вона вчиться і мислити. Люди формуються, 

виховуються в певній моральній, естетичній, політичній 

«атмосфері», але точно так само вони формуються і в певній 

«Логосфері ». Будемо розуміти під цим, умовно кажучи, якесь 

«царство» смислів і значень, яке утворюється на основі слів, 

висловлювань, міркувань в процесі спілкування людей. Для 

кожної людини в міру її дорослішання вона поступово 

розширюється. Логосфера сучасного суспільства в значній мірі 

визначається засобами масової інформації (преса, телебачення, 

радіопередачі, Інтернет) »[1, с.З81]. 



115 

 Непорушна істина теперішнього часу - щоб стати 

успішною, людина повинна володіти такою особистісною 

якістю, як мобільність, це дозволить бути готовим до будь-

яких метаморфоз. Різні філософсько-антропологічні концепції 

єдині в думці про те, що людина - це відкрита істота, яка 

знаходиться в стані постійного «зановонарождення», тобто 

творення самої себе в залежності від зовнішніх.змін. Шлях до 

вирішення цієї проблеми лежить у збільшенні культурно-

освітнього потенціалу особистості через загальнодоступність 

освіти для всіх, особливо слід звернути увагу на тих людей, хто 

не зміг отримати освіти, яких питання навколишнього світу і 

місця людини в ньому не цікавлять. Вони як раз і є тією 

аудиторією, якій необхідно роз'яснення реального стану речей і 

тих питань, про які і каже філософія.  

Філософська культура визначає самоцінність особистості, 

яка не може бути засобом для чогось іншого, але, як говорить 

Кант, "кожна розумна істота є мета сама по собі". Кожна 

людина володіє автономною волею, що визначає моральний 

характер її особистісного буття. 

Соціально-економічні умови в Україні вимагають від 

інженерів, організаторів і керівників виробництва таких 

якостей, як підприємливість, комунікабельність, готовність 

адаптуватися до нових умов роботи і регулювати будування 

відносин між людьми в процесі спільної діяльності. Фахівцю 

на виробництві доводиться мати справу з потоками інформаціі, 

які йому треба правильно прийняти, переробити і передати, що 

неможливо зробити без наявності розвинених комунікативних 

знань, навичок, умінь, способів діяльності. 

 Рішення для себе кожною людиною «вічних» проблем 

передбачає її певну філософську культуру, знання основної 

філософської проблематики, принципово можливих відповідей на 

корінні питання буття, знання форм і способів виходу в усі нові і 

нові області реальності, переходу до нових способів діяльності. 

Безліч побутових проблем поновлення народжені недоліком 

культури в найширшому розумінні. Філософська культура особи - 
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один із суттєвих компонентів загальної культури людини, одне з 

безперечних надбань людської особистості. 

Особливої актуальності отримує це питання в технічних 

вузах, де в зв'язку з превалюванням предметів технічного 

циклу необхідною є професійна комунікативна підготовка, 

основи якої закладаються на молодших курсах в процесі 

вивчення гуманітарних дисциплін. Питання про гуманізацію 

технічної освіти є дуже актуальним на сьогоднішній день. 

Породження техногенного типу культури веде до духовного 

зубожіння особистості. Відбувається дегуманізація освіти, яка 

перетворюється в вироблення у майбутніх інженерів лише 

професійних умінь і навичок. У зв'язку з цим постає як ніколи 

гостро питання про розвиток особистості фахівця технічної 

сфери, в якій високий професіоналізм поєднується з 

розвиненими комунікативними компетенціями[ 3, с. 103]. 

 Важливе значення, на наш погляд, в даній ситуації слід 

приділити світоглядному призначенню курсу філософії, який 

сьогодні практично виведений за межі навчального процесу у 

технічних ВНЗ. Існуюча сьогодні програма з філософії вимагає 

від студента заучування багатьох сторонніх точок зору на 

навколишній світ без постановки питань «Хто Я», «В якій країні 

Я живу?», «Чи можу Я що – небудь змінити?». Однак, на наш 

погляд, ці питання можуть виникнути, якщо майбутньому 

інженеру надати можливість познайомитися з філософією 

Платона, Канта чи Гегеля, з Марксом і Хайдеггером. Велика 

частина студентів, яких питання навколишнього світу і місця 

людини в ньому не цікавлять, як раз і є тією аудиторією, якій 

необхідно роз'яснення реального стану речей і тих питань, про які 

і каже академічна філософія. І. Кант основним завданням 

філософії вважав, щоб «людина мала мужність жити своїм 

власним розумом». Ті ж, хто проти такого завдання філософії, або 

не віддають звіту своєму заклику, або хочуть відмовити людині в 

її прагненні бути людиною.  
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Статтю присвячено вербалізації назв видів занять у сфері 

сільського господарства у пареміях німецької мови. Дослідженню 

підлягають лексеми Bauer, Hirt(e), Gärtner, Schäfer. Вивчається 

специфіка функціонування вказаних лексем у паремійному фонді 
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Концепт «професія» займає важливе місце у національній 

картині світу та ментальності народу. Це повʼязано передусім з 

важливістю професійної діяльності в житті людини. Вона 

супроводжує людину майже на всіх етапах її розвитку, є 

основним чинником її становлення. Оскільки найменування осіб 

за професіями займають вагоме місце в житті, то і в лексиці 

кожної мови їм теж відводиться важливе місце. На думку 

О.Й. Голованової, сфера професійної діяльності так чи інакше 
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представлена в усіх жанрах етнокультури – у піснях, казках, 

обрядах, прислівʼях, загадках, де частіше згадуються представ-

ники певних професій, рідше – репрезентуються значущі в тій чи 

іншій професійній області предмети, процеси, дії [1, с. 219]. 

З давніх часів у германців сільське господарство було 

найпоширенішим видом заняття, так як воно забезпечувало 

їхні базові потреби в продуктах харчування. Представники 

сільськогосподарських професій тому є теж одними з 

найдавніших. У паремійному фонді німецької мови назви 

професій сільськогосподарського спрямування виражаються 

іменниками Bauer, Hirt(e), Gärtner, Schäfer, що відображають 

найбільш важливі види занять протягом тисячолітньої історії 

німецького народу. Зупинимося на особливостях репрезентації 

кожного з них у досліджуваних мовних одиницях.  

Іменник Bauer позначає людину не лише за родом занять, 

але й місцем проживання. Селянин живе в селі та працює на 

землі. Традиційно в людській свідомості образ селянина – це 

образ людини, яка важко працює, однак ця праця зазвичай не 

приносить йому великої матеріальної винароди. Саме тому, на 

наш погляд, у пареміях, що містять компонент Bauer, 

вживається іменник Geld: Hat der Bauer Geld, hat’s die ganze 

Welt, а також прикметники reich і arm: Besser ein reicher Bauer 

als ein armer Edelmann.   

Паремії з компонентом Bauer теж відображають класову 

нерівність суспільства. Селянин у суспільній ієрархії перебуває 

внизу, тому часто страждає від несправедливості з боку 

багатих. У пареміях, що містять компонент Bauer, теж 

вживається іменник Herr – пан, що протиставляється іменнику 

Bauer, ілюструючи цю суспільну ієрархію та місце в ній 

селянина, наприклад: Der Herren Sünde, der Bauern Buβe; Wenn 

die Herren sich raufen, müssen die Bauern die Haare lassen.  

В одному випадку вживається і іменник з негативною 

конотацією Spitzbube – шахрай, у стосунках із яким селянин теж 

постає як потерпіла сторона, що засвідчує паремія: Wenn zwei 

Spitzbuben sich streiten, bekommt der Bauer seine Kuh wieder. 
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Селянин у народній свідомості – проста, як правило, 

малоосвічена людина, праця якої вимагає не інтелектуальних, а 

радше фізичних зусиль, про що йдеться в паремії, ідея якої 

полягає в тому, що щоб виростити гарний урожай картоплі, не 

потрібно великої мудрості: Die dümmsten Bauern haben die 

grössten Kartoffeln. В іншій паремійній одиниці, навпаки, 

говориться про те, що селянин повинен розумітися в тому, що 

робить, інакше він не зможе бути успішним. Фактично йдеться 

про те, що селянська праця вимагає цілком конкретних 

практичних знань, що підтверджує така паремія: Was der Bauer 

nicht kennt, das frisst er nicht. У ній цілком конкретно вказується на 

те, що селянин, їсть те, що вирощує. Характерно, що в цій 

одиниці вживається дієслово fressen, що вживається часто 

стосовно тварин, а не essen, що, на нашу думку підкреслює дещо 

зневажливе ставлення до селянина. Праця селянина великою 

мірою залежить від природних і погодніх умов, про що йдеться в 

паремії: Mai kühl und nass, füllt dem Bauern Scheuer und Fass. 

Відомо, що роки бувають врожайні та неврожайні. Це 

зауважується і в пареміях, чим, на нашу думку, підкреслюється і 

вигідність становища селянина, який, хоч і не матиме хліба, – 

матиме мʼясо. Тобто коли не вродить зерно, селянин має 

альтернативні засоби харчування, голод йому не страшний, 

наприклад: In der Not isst der Bauer die Wurst auch ohne Brot. У 

пареміях теж згадуються головні сільськогосподарські культури – 

результат праці селянина Kartoffeln, Wurst, Brot, наприклад: Die 

dümmsten Bauern haben die grössten Kartoffeln; In der Not isst der 

Bauer die Wurst auch ohne Brot. 

Хоча селяни і прості, й наївні, їх непросто обдурити, 

вважає народна мудрість. Це може вдатися лише такому 

самому селянину, який розуміється на справі, що ілюструє 

паремія: Wer einen Bauern betrügen will, muss einen Bauern 

mitbringen. В одній паремії спостерігається протиставлення 

селянина і жителя міста, з вказівкою на те, що між ними немає 

різниці: Bürger und Bauer scheidet nichts denn die Mauer. 

Нечисельно в паремійному фонді відображений представник 
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іншої сільськогосподарської професії – садівник. Паремії, що 

містять компонент Gärtner, описують середовище праці садівника 

– сад, наголошуючи, що від якості його праці залежить урожай, 

наприклад: Wie der Gärtner, so der Garten. У двох із них 

згадуються рослини, які вирощує садівник, зокрема, Kohl - 

капуста. Тут спостерігаємо образне переосмислення іменника 

Gärtner, що може проектуватися на будь-яку іншу сферу 

людської діяльності: Jeder Gärtner lobt seinen Kohl. В іншій – 

Unkraut - бурʼян, рослина, з якою садівник бореться, наприклад: 

Wenn der Gärtner schläft, pflanzt der Teufel Unkraut.  

Ще в одній паремії йдеться про те, що садівником може 

бути не кожен, представник цієї професії повинен володіти 

певними якостями, наприклад: Der Bock taugt nicht zum Gärtner 

– дослівно: цап не годиться на садівника, він принесе саду 

лише шкоду. 

Репрезентативно представленими в пареміях є заняття 

пастуха, чабана, презентовані двома лексемами - Hirt(e) і Schäfer. 

Ці лексеми, як правило, описують особливості цього заняття та 

його представника. Суть заняття – охорона худоби, овець, які для 

германців, і німців у тому числі, були великою цінністю, в певні 

періоди їхньої історії виконували навіть функцію грошової 

одиниці, тому це заняття було відповідальною справою, і пастухи 

не завжди справлялися з цим завданням добре. Деякі паремії 

містять оцінку праці пастуха, наприклад: Ein Hirt muss seine 

Schafe kennen; Viele Hirten, schlecht gehütet. 

У пареміях цього плану згадується теж головна небезпека 

отари – вовк, що часто краде овець, наносячи матеріальну 

шкоду господарю отари. Про це йдеться в наступних пареміях: 

Auch dem besten Hirten frisst der Wolf ein Schaf; Wenn man den 

Wolf zum Hirten macht, ist die Herde in Gefahr; Der Schäfer ist 

verdächtig, der beim Wolfe Gevatter steht; Der Wolf ist immer 

bereit, sich ohne Lohn als Schäfer zu verdingen.  

В одній із паремій згадується помічник чабана – собака: Es 

ist ein Unterschied zwischen dem Schäfer und seinem Hund; Faule 

Schäfer haben gute Hunde. В одній одиниці згадується знаряддя 
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чабана, за допомогою якого він підганіє овець – гирлига – 

Keule. Jeder Schäfer lobt seine Keule. 

Особливість мовної реалізації поняття Hirt полягає в тому, 

що воно частіше порівняно з іншими представниками вживається 

образно, називаючи поганого господаря, наприклад: Wenn man 

den Wolf zum Hirten macht, ist die Herde in Gefahr. Wenn's dem 

Hirten schlecht geht, geht's den Schafen nicht gut. В одному з 

прикладів йдеться про безглуздість сварок, конфліктів, які лише 

завдають шкоди, призводять до втрат, що ілюструє наступна 

паремія: Wenn die Hirten sich zanken, hat der Wolf gewonnenes Spiel.  

Отже, описані у статті заняття селянина, садівника, пастуха, 

чабана – одні з найдавніших, що першопочатково задовільняли 

базові потреби людини в продуктах харчування. Упродовж довгої 

історії германців відповідні заняття були важливими видами 

діяльності, тому широко представлені в паремійному фонді 

німецької мови. Серед паремій практично немає одиниць, у яких 

би їм давалася позитивна чи негативна оцінка, оскільки, по-

перше, ці заняття, як правило, індивідуальні, а не колективні, 

вони не вимагають постійної взаємодії з іншими людьми, а зі 

світом природи. По-друге, продукцію їхньої діяльності 

споживали зазвичай лише сімʼї цих людей. У них найчастіше 

акцентується увага на якостях, якими мають володіти селяни, 

садівники, пастухи, чабани. Для досліджуваних паремій також 

практично не властива образність, за винятком іменника Hirt, що 

в переносному значенні виражає господаря. Дещо відрізняється в 

плані мовної репрезентації у пареміях селянин. Він постає як 

бідна, принижена, часом не дуже розумна людина. 
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Summary. Distance learning has many benefits which the physical 

classroom learning do not necessarily have. It limits social 

interaction, involves use of complex technology and has a negative 

perception among some employers. Any student wishing to enroll 

for distance learning diploma or degree should weigh between its 

pros and cons to determine whether or not it's a good option. 

Generally, distance education can be the perfect option for working 

students. Despite distance learning advantages and disadvantages, 

it is up to each person to weigh the costs and benefits of enrolling 

in a virtual classroom or attending a class in person. 

Key words: distance learning, advantages, disadvantages, benefits, 

drawbacks. 

The advent of the internet and the constant improvement in 

technology has affected every sphere of living for 

people.Technology has impacted education not only in the methods 

that it uses to teach, but also in the way in which it is delivered to 

students. Before the internet, students from all over the world 

would have no other option but to attend university personally. This 

often meant moving to a different country or city, and personally 

interacting in brick and mortar classrooms. However, times have 

changed, and now anyone from anywhere in the world can 

attend a class or obtain a degree without ever stepping foot into the 

physical place where classes are held.  

Distance learning is a method of studying where students 

do not need to be present in a physical classroom, but can take 

classes and learn through virtual methods. Distance education is a 

formal educational process in which the majority of the instruction 
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(interaction between students and instructors and among students) 

in a course occurs when students and instructors are not in the same 

place. Instruction may be synchronous or asynchronous. A distance 

education course may use the internet; one-way and two-way 

transmissions through open broadcast, closed circuit, cable, 

microwave, broadband lines, fiber optics, satellite, or wireless 

communications devices; audio conferencing; or video cassettes, 

DVD’s, and CD-ROMs if used as part of the distance learning 

course or program.  

The advantages and disadvantages of distance learning depend 

on the perspective of the student. 

Advantages of distance learning: 

✓ Greater Flexibility. With distance learning programs, 

students can pursue and complete their desired courses from 

anywhere with the use of computer and internet connection. 

Students can take courses and learn from any university and/or 

instructor in the world. A larger percentage of those that enroll for 

distance education are actually persons who are working. Distance 

education allows such students to find convenient time to study 

without interfering with their already busy schedule. One can study 

after work, in the middle of the night or during weekends. Learning 

materials and instruction can actually be obtained online at any 

time. So learners can get a degree from any university without 

leaving their home country as long as they complete the required 

courses successfully. There is no need to leave employment 

position, working people can study whenever they have time and 

their job schedule allows it. 

✓ No commuting. Distance learning takes place online, 

which means students don't need to spend money and time 

commuting to and from class venues. Students can take lessons and 

complete assignments from the comfort of their home. Most 

institutions that offer distance learning programs deliver lectures 

and tutorials through online video conferencing. That means 

students don’t have to be stuck to the classroom. One can actually 

enjoy class sessions from the comfort of their living room couch, 

https://www.eztalks.com/online-education/what-is-distance-education.html
https://www.eztalks.com/online-education/what-is-distance-education.html
https://www.eztalks.com/video-conference/top-10-online-video-conferencing-software.html
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bedroom or garden. Video conferencing solutions like ezTalks 

Cloud Meeting offer innovative whiteboards and screen/file sharing 

options that make classes more interactive. Its full HD video and 

audio experience duplicates the real-life class scenario that makes 

online lectures more meaningful. 

✓ Significant Cost Savings. Distance learning courses or 

degrees often cost much less than formally registering in a 

classroom at a physical university. Undertaking an online course or 

program also eliminates the costs associated with commuting, 

renting an apartment and/or getting meal plans. That means 

distance learning an economically viable option for both students 

and parents. Apart from the convenience of pursuing a course from 

home, students will have a perfect opportunity to save more on their 

studies. As mentioned before, if you register in MOOCs, the 

courses are usually free of charge. 

✓ Convenient Learning. For most of the working class 

students, going back to the classroom is rather intimidating. Asking 

questions about a hard concept about a given topic can also be 

embarrassing for shy students. But that's not the case with distance 

learning. A disciplined and self-motivated student can learn at his 

or her own pace. Online education combines the use of 

tutorials, eLearning materials and video conference class sessions to 

deliver knowledge to students. That means learners with different 

abilities can have the opportunity to understand the course in much 

detail. Students can communicate and interact not only with the 

professor through virtual means, but also with other people 

around the world who are taking the same course as you. This 

interaction can be done via email or chat rooms, and the students 

can be from different cultures or countries. This assists people in 

gaining more insight and exposes themselves to different points of 

view that they might not have gained in a typical physical 

classroom with less diversity.  

The disadvantages of distance learning are: 

✓ Lack of physical social interaction that is found in a 

typical, traditional classroom. Students can only engage and share 

https://www.eztalks.com/elearning/what-is-elearning-and-what-are-the-benefits-of-elearning.html
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opinions through virtual means in chatrooms or broadcasts, but are 

not able to physically interact with each other. Though students can 

interact through chat rooms, discussion boards, emails and/or video 

conferencing software, the experience cannot be compared to that 

of a traditional campus. 

✓ With no face-to-face interaction with instructors and other 

students, those who are enrolled on an online program might find it 

hard to keep track of their course work and assignments. That's 

because there are no constant reminders about pending assignments 

and/or deadlines. It only requires one to be self-motivated and 

focused to be able to complete a course successfully. Hence 

distance learning cannot be a good option for students who keep 

procrastinating things or those who aren't able to stick to deadlines. 

✓ Any student seeking to enrol for a distance learning program 

needs to invest in a range of equipment including computer, webcam 

and stable internet connection. There is absolutely no physical contact 

between students and instructors as instruction is delivered over the 

internet. This overdependence on technology is a major drawback to 

distance learning. In case of any software or hardware malfunction, the 

class session will come to a standstill, something that can interrupt the 

learning process. Moreover, the complicated nature of the technology 

used in distance learning only limits online education to students who 

are computer and tech savvy. 

✓ Despite its convenience and affordability, distance learning 

is still not the best option for many due to lack of lack of quality 

faculty members. Even when the instructors are fully qualified and 

experienced, they might not find it comfortable to teach in an online 

environment. The design and delivery of every course differs 

greatly. Sometimes the instructor might find little time to talk about 

trivial details of a given topic, which are otherwise important to 

helping students understand better a given concept. That, plus a 

host of other challenges like lack of proper assessment make 

credibility of distance learning degrees questionable. 

✓ It does not fit all types of learners. If you are someone 

who needs constant motivation and support from professors or 
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instructors, then distance learning is not for you. Some courses 

required to complete a degree may not be available online. 

Sometimes universities make many required courses online to give 

students a feel of their teaching methodologies, quality, and value. 

After you complete those courses, to get the degree you might be 

required to attend some classes in person. These classes will most 

likely be less affordable, or you will not be able to travel to the 

university to take them. 

✓ You need to be technologically savvy. If you are a person 

who is not as comfortable to working with technology, then 

distance learning will not suit you. Distance learning requires 

students to be able to operate with at least a minimum knowledge of 

different chat rooms, online examinations, and interaction, and 

many people do not feel comfortable if they do not even have 

physical material to study from. 

In summary, distance learning offers a number of benefits for 

those who want to improve their qualification even without 

disturbing their daily routine. So distance learning still provides 

better learning options for students wishing to enjoy greater 

convenience and flexibility in pursuing a course. It allows students 

to access numerous learning tools using minimum financial 

resources. Studying online is even made more interactive with the 

use of video conferencing software. That improves the ability to 

acquire and retain knowledge on a given subject. Despite its 

disadvantages, distance learning provides a great opportunity for 

students striving to have more options and learn with more comfort. 

The biggest benefit of online learning is that it allows you to access 

different learning tools using a small budget. To wrap up, distance 

learning can be the best option for working students. 
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бюджетної системи, захисту законних інтересів держави в 

сфері бюджетної діяльності, значно виросла, тож не виключен-

ням стала і сфера відповідальності посадових осіб за порушення 

у сфері бюджетної діяльності. Детальний  аналіз та обговорю-

вання проблем, які склалися в зазначеній сфері, є дуже важливим 

та вимагає детального нормативного розгляду, чіткого 

розуміння специфіки правовідносин.  
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Україна – незалежна, молода держава, яка на даний час 

перебуває на етапі розвитку. Державними органами 

впроваджуються різноманітні програми щодо покращення тієї 
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чи іншої сфери життя суспільства. В момент коли Україна 

перейшла до ринкових відносин, потреба в удосконаленні 

механізмів функціонування бюджетної системи, захисту 

законних інтересів держави в сфері бюджетної діяльності, 

значно виросла, тож не виключенням стала і сфера відпові-

дальності посадових осіб за порушення у сфері бюджетної 

діяльності. Детальний  аналіз та обговорювання проблем, які 

склалися в зазначеній сфері, є дуже важливим та вимагає 

детального нормативного розгляду, чіткого розуміння 

специфіки правовідносин.  

Регулятором економіки, який склався в ринкових умовах, 

беззаперечно є бюджетна система.  

Зважаючи на те, наскільки якісно створена бюджетна 

система, можна говорити про добробут як народного 

господарства, так і добробут всього населення.   

Зважаючи на інформацію наведену вище, ми чітко розумі-

ємо, що питання відповідальності за порушення у бюджетній 

діяльності є актуальним питанням на різних етапах розвитку 

держави. 

Говорячи про порушення у сфері бюджетної діяльності, 

неможна не охарактеризувати саме поняття «бюджету».  

Відповідно до Бюджетного кодексу України: «Бюджет - план 

формування та використання фінансових ресурсів для забезпечен-

ня завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами 

державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування протягом бюджетного 

періоду» [1]. 

Досліджуючи питання відповідальності посадових осіб у 

сфері бюджетної діяльності, ми повинні звернутися до 18 глави 

бюджетного кодексу України (відповідальність та заходи впливу 

за вчинені порушення бюджетного законодавства). Вивчати 

ключові аспекти відповідальності не можна без розуміння 

сутності самого порушення. Стаття 116 БКУ зазначає, що: 

«Порушенням бюджетного законодавства визнається порушення 

учасником бюджетного процесу встановлених цим Кодексом чи 
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іншим бюджетним законодавством норм щодо складання, 

розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету та 

звітування про його виконання…» [1]. , далі визначена норма 

деталізує зміст короткого опису.   

Безпосередньо відповідальність, визначених темою роботи 

суб’єктів, нам характеризує 121 стаття БКУ, яка і насить назву: 

«Відповідальність за порушення бюджетного законодавства». 

Опрацьована норма, надає коротку класифікацію відповідаль-

ності посадових осіб, яка має суттєві відмінності в своїй 

природі. Так, відповідальність поділяється на:  

- Цивільну; 

- Дисциплінарну; 

- Адміністративну; 

- Кримінальну.  

Також ми розглядаємо як один із специфічних видів 

відповідальності  - заходи впливу за порушення бюджетного 

законодавства. Такими заходами, відповідно до БКУ є 

попередження та зупинення операцій з бюджетними коштами. 

Правова природа заходів впливу відрізняється від тих видів 

відповідальності, що визначені в ст. 121 БКУ, але ми вважаємо, 

що вони всі слугують одній меті – припинення та поперед-

ження порушення. 

Проаналізуємо більш детально види відповідальності, які 

наведені в статті 121 БКУ. Говорячи про цивільну відповідаль-

ність бюджетний кодекс має на увазі застосування до порушника 

економічно невигідних наслідків, таких як: відшкодування 

шкоди, виплата штрафу та/або пені, виконання основних 

обов’язків.   

Розглядаючи дисциплінарну відповідальність, ми зобов’язані 

звернути увагу на те, що вона є двох видів: загальна та 

спеціальна. Загальна дисциплінарна відповідальність визнача-

ється для всіх категорій працівників і встановлюється КЗпП  та 

правилами внутрішнього трудового розпорядку (видами такої 

відповідальності є догана та звільнення). В свої чергу спеціальна 

відповідальність характеризується тим, що встановлюється 
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спеціалізованими актами (видами такої відповідальності є 

позбавлення нагрудного знаку, попередження про неповну 

службову відповідність, пониження в посаді і т.д.) [2].   

Досліджуючи адміністративну відповідальність, 

законодавство відсилає нас до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, а якщо точніше то до статті 

«164-12. «Порушення бюджетного законодавства». Визначена 

стаття містить детально розписану диспозицію, яка чітко 

визначає перелік заборонених видів діяльності, визначає 

конкретну відповідальність за те чи інше порушення [3].   

Зміст кримінальної відповідальності посадових осіб, чітко 

розкритий в Кримінальному кодексі України. Відповідальність 

за порушення норм бюджетного законодавства визначена в 

статтях 210 – 211 ККУ. Визначені статті визначають злочинами 

таку діяльність:  

- Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення 

видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без 

встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням; 

- Видання нормативно-правових актів, що зменшують 

надходження бюджету або збільшують витрати бюджету 

всупереч закону [4].  

Отже, опрацювавши вище наведену інформацію, ми 

можемо дійти висновку, що  відповідальність посадових осіб за 

порушення у сфері бюджетної діяльності є одним із ключових 

елементів побудови бюджетної системи, захисту законних 

інтересів держави в сфері бюджетної діяльності. Норми, які 

визначають відповідальність, є не кодифікованими, і містяться 

в  різних нормативно-правових актах. Основними видами 

відповідальності є: цивільна, дисциплінарна, адміністративна 

та кримінальна. 

Література: 

1) БЮДЖЕТНИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНИ , Документ 2456-

VI, — Редакція від 19.06.2020 [Електронний ресурс] / Верховна 

Рада України. – Режим доступу: https://zakon.ra-

da.gov.ua/laws/show/2456-17/conv#Text 



131 

2) ВИДИ, ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК НАКЛАДЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ // Міністерство юстиції. – 

Режим доступу: https://minjust.gov.ua/m/str_23358 

3) Кодекс України про адміністративні правопорушення, 

Документ 80731-X, — Редакція від 11.06.2020 [Електронний 

ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1549 

4) Кримінальний кодекс України, Документ 2341-III, — 

Редакція від 11.06.2020 [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу: https://zakon.ra-

da.gov.ua/laws/show/2341-14/conv#Text 

______________________________________________________ 

УДК 622.24.053.6 Технічні науки 

 

ТРИВИМІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-

ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ КОЛОНИ БУРИЛЬНИХ ТРУБ У 

КРИВОЛІНІЙНОМУ СТОВБУРІ СВЕРДЛОВИНИ 

 

Рачкевич І.О. 

аспірант інституту інженерної механіки 

Івано-Франківського Національного технічного 

університету нафти і газу 

Анотація: запропоновано метод аналізу напружено-деформо-

ваного стану ділянки бурильної колони, що знаходиться в 

стовбурі свердловини з довільними інклінометричними та профі-

леметричними показниками. При цьому, враховується власна вага 

бурильних труб та їх геометричні параметри, а також осьова 

сила та крутний момент, які діють на колону. Додатковою 

перевагою є можливість визначати напруження в місцях їх 

концентрації, як от висаджена частина бурильних труб. 

Ключові слова: бурильна колона, напружено-деформований 

стан, тривимірне моделювання. 

Метод скінчених елементів є, безумовно, одним із 

найбільш перспективних напрямків для аналізу напружено-

деформованого стану колон бурильних труб. Особливо це 
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стосується складних випадків навантаження в свердловинах із 

довільно викривленою в просторі віссю. 

Для вирішення вказаної вище задачі нами пропонується 

підхід, який складається з двох етапів розрахунку. 

Суть його полягає в наступному. На першому етапі 

необхідно провести аналіз інклінометричних і профілеметричних 

показників свердловини та окреслити найбільш небезпечний 

інтервал. Загалом, такими є криволінійні ділянки з найбільшою 

інтенсивністю викривлення та, так звані, локальні перегини осі 

свердловини. 

Далі, ділянка колони бурильних труб моделюється в 

вигляді тривимірного твердотільного об’єкту. Розміри моделі 

повністю відповідають розмірам бурильних труб включно з 

замковими різьбовими з’єднаннями та прилеглими до них 

висадженими частинами тіла згідно стандарту API [1, с.12]. 

Втім, для прискорення процесу розрахунку, сама замкова 

різьба не моделюється. Фізико-механічні властивості матеріалу 

бурильних труб також можуть бути задані для кожного 

конкретного випадку розрахунку. 

В якості моделі свердловини, з якою взаємодіє колона 

бурильних труб, використано «вирізку» з гірського масиву в 

вигляді кільця (так званий «фрагмент стовбура свердловини»). 

Параметри матеріалу «вирізки» відповідають усередненим 

значенням фізико-механічних властивостей ґрунтів і можуть 

точно задаватися згідно з конкретними умовами буріння. 

На першому етапі розрахунку припускається, що вісь 

колони бурильних труб буде перетинати точки інклінометрії 

небезпечного інтервалу. Відтак, проводиться аналіз напру-

жено-деформованого стану моделі в даному випадку. Сила 

власної ваги, яка розкладається на два компоненти: осьовий і 

радіальний, а також зовнішні навантаження та переміщення, 

що прикладаються до моделі, подано в таблиці 1.  

В початковій та кінцевій точці напрям дотичної до 

деформованої осі симетрії моделі бурильної колони задається 

кутами αOxz
n(0), αOxy

n(0), αOxz
n(1) та αOxy

n(1), які можна визначити 

згідно з методикою, наведеною в роботі [2, с.125]. 
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Таблиця 1 – Зовнішні навантаження та переміщення, що 

прикладаються до моделі на першому етапі розрахунку 
Місце прикладення Вид Ступені вільності та в’язі 

Початок моделі ділянки 

бурильної колони 

«Дистанційне 

переміщення» 

Положення: 

(0; 0; 0) 

Лінійні переміщення: 

Вздовж осі «X» – 0 

Вздовж осі «Y» – 0 

Вздовж осі «Z» – 0 

Кутові переміщення: 

Навколо осі «X» – 0 

Навколо осі «Y» – αOxz
n(0) 

Навколо осі «Z» – αOxy
n(0) 

Фрагмент стовбура 

свердловини 

«Дистанційне 

переміщення» 

Положення: 

(хі; 0; 0), і = 2…n-1; 

Лінійні переміщення: 

Вздовж осі «X» – 0 

Вздовж осі «Y» – yі 

Вздовж осі «Z» – zі 

Кутові переміщення: 

Навколо осі «X» – не 

обмежується 

Навколо осі «Y» – не 

обмежується 

Навколо осі «Z» – не 

обмежується 

Кінець моделі ділянки 

бурильної колони 

«Дистанційне 

переміщення» 

Положення: 

(xn; 0; 0) 

Лінійні переміщення: 

Вздовж осі «X» – не 

обмежується 

Вздовж осі «Y» – 0 

Вздовж осі «Z» – 0 

Кутові переміщення: 

Навколо осі «X» – не 

обмежується 

Навколо осі «Y» – αOxz
n(1) 

Навколо осі «Z» – αOxy
n(1) 

Кінець моделі ділянки 

бурильної колони 
Осьова сила 

Задається згідно з вихідними 

даними до розрахунку 

Кінець моделі ділянки 

бурильної колони 
Крутний момент 

Задається згідно з вихідними 

даними до розрахунку 

 

Після того, як всі зовнішні навантаження та переміщення 

прикладені, створюється сітка скінчених елементів і 



134 

проводиться розрахунок напружено-деформованого стану, в 

результаті якого визначаються компоненти реакцій, які 

виникли на фрагментах стовбура свердловини у вигляді RY(i), 

RZ(i), i = 2…n-1. 

Цілком очевидно, що в експлуатаційних умовах вісь 

колони бурильних труб не співпадає з віссю криволінійного 

стовбура свердловини. Їх взаємне положення залежить від 

багатьох факторів, серед яких геометричні параметри та 

зовнішні навантаження. Для врахування цього проводиться 

другий етап розрахунку. 

Вважається, що вісь колони бурильних труб буде 

відхилятися від осі свердловини і проходитиме через певні 

точки (назвемо їх «точки контакту»), координати яких можна 

подати у вигляді [2, с. 133]. 
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де RH – радіус стовбура свердловини, який визначається за 

результатами профілеметрії; rc – зовнішній радіус колони. 

 

Відтак, розрахункова модель, виконана згідно з першим 

етапом розрахунку, модифікується шляхом зміни координат 

фрагментів стовбура свердловини на нові, враховуючи 

формулу (1). І, насамкінець, проводяться обчислення 

напружено-деформованого стану моделі, згідно з другим 

етапом. Саме ці результати вважаються остаточними. 
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Для оцінки адекватності та перевірки запропонованого 

підходу ми вирішили порівняти його з вже відомими працями 

(наприклад [2, с.198]). В згаданому дослідженні було про-

аналізовано напружено-деформований стан бурильної колони 

зовнішнім діаметром 127 мм у локальному перегині свердловини 

№ 10 Одеського родовища. Використовуючи теоретичні та 

лабораторні результати отримано величини нормальних 

напружень від згину 90 МПа та 128 МПа відповідно. 

В той же час, після проведення аналітичних досліджень 

згідно з запропонованим методом, була отримана епюра 

нормальних напружень і деформацій моделі бурильної колони 

в цих же експлуатаційних умовах (див. рисунок 1). Зафіксована 

максимальна величина нормального напруження становить 

172 МПа. 

 

 
Рисунок 1 – Епюра нормальних напружень і деформацій моделі 

бурильної колони 

 

Цікаво зазначити, що розрахована запропонованим в даній 

роботі методом величина нормального напруження 

відрізняється від виміряної експериментально 1,3 рази. В той 

же час, величина нормальних напружень визначених 

експериментально в 1,4 рази перевищує дані, розраховані 

теоретично в роботі [2, с.198]. Це свідчить про можливість та 

доцільність використання запропонованого в даній роботі 

підходу для практичних потреб. 
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ПРО ТОЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ЗЕМЕЛЬНИХ 
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Анотація: аналіз формул, запропонований у роботі Барановсь-
кого (Топографо-геодезичне забезпечення ведення державного 
земельного кадастру. Визначення площ територій.) показав, 
що вони не зовсім коректно описують точність визначення 
площ полігонів. Запропоновані формули, на наш погляд, більш 
строго описують дане явище. 
Ключові слова:  точність, земельний кадастр, площі. 

Головними чинниками, що визначають вимоги до 

топографо-геодезичного забезпечення кадастрового знімання є 

необхідна ступінь деталізації фізичних предметів та їх 

елементів, тобто масштаб топографічного знімання, і точність 

визначення межових та контурних точок. 

Жорсткі умови, щодо точності визначення площ земель-

них ділянок, які встановлюють декларативні документи, не 

дозволяють використовувати наближені формули оцінки 

точності обчислення площ ділянок, що використовуються в 

землевпорядкуванні, а звідси і всіх наступних геодезичних 

побудов, які при цьому виконуються. 
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Складність отримання строгих формул для підрахування 

середньої квадратичної помилки визначення площі довільної 

форми полягає в тому, що помилка знаходиться як корінь із 

суми квадратів часткових похідних від аргументів функції, в 

ролі яких виступають прирости координат замкненого контура. 

Функції визначення площ мають вигляд: 
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Ці формули абсолютно тотожні, хоча й мають різні форми 

запису, і їх завжди можна перетворити за допомогою 

елементарних дій з однієї форми в іншу. 

Часткові похідні приростів координат за замкненим 

контуром в сумі будуть дорівнювати нулю. Отже, визначити 

середню квадратичну помилку таким чином – неможливо. 

А.В. Масловим [1], [3] запропонований інший підхід. А 

саме – він прийняв значення середньої квадратичної помилки 

як квадрат суми складових помилок визначення площ по осі 

абсцис і по осі ординат: 

22

SySxS mmm +=                                  (2) 

Тоді, вважаючи, що середні квадратичні помилки по 

відповідних осях однакові, отримують:  

2 2

1 1 1 1( ) , ( )
2 2

yx
Sx i i Sy i i

mm
m y y m x x− + − += − = −    (3) 
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В остаточному вигляді, приймаючи mc=mx=my, формула 

Маслова має вигляд:  

.)()(
2

2

11

2

11  −++− −+−= iiii
C

S xxyy
m

m         (4) 

Але автор [1] у формулі (4) розглядає підкореневий вираз 

як хорди на цьому і зупинився. Це в решті решт привело до 

абсолютно невірного висновку [1, ст.26], що при збільшенні 

точок на сторонах квадрату точність визначення площі цього 

квадрату збільшується!  

Отримана формула не достатньо зручна. Річ у тому, що 

координати точок при геодезичних побудовах завжди є 

функціями від виміряних напрямків і довжин ліній. Іншими 

словами, у формулі (4) аргументами x та y є функції від L 

(довжин ліній) та α (дирекційних кутів цих ліній). Але бажано, 

похибку тої чи іншої функції отримувати за аргументами, які 

безпосередньо виміряні, тобто в нашому випадку аргументи 

повинні бути довжини ліній і кути при вершинах фігури 

(βi=αi+1-αi-1). 

Прирости координат вершинах багатокутника у формулі 

(4) можна розглядати як хорди, що з’єднують вершини (i-1) і 

(i+1). Між цими відрізками та сторонами багатокутника існує 

залежність (теорема косинусів) [2] 

,cos2 11

2

1

2

1

2

iiiiii ddddD +−+− −+=                   (5) 

де di-1, di+1 – сторони багатокутника, які прилеглі до 

вершини i;  

Di – хорда, що лежить проти вершини i i яка з’єднує 

верхівки (i-1) та (i+1). 

Враховуючи вирази (4) і (5), маємо:  
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,]cos[][
2

11 iii
c

S dddd
m

m +−−=                   (6) 

де mс – середня квадратична помилка визначення 

положення межових точок;  

[dd] – сума квадратів сторін ділянки;  

di-1 di+1 – добуток двох суміжних сторін ділянки;  

βі – кут між двома суміжними сторонами ділянки. 

Отримана формула – абсолютно строга, тому що при її 

виведенні не накладалося ніяких додаткових умов. 

Аналіз виразу (6) показує, що другий член суми в 

правій частині рівняння може тільки зменшувати значення 

середньої квадратичної помилки визначення площі земельної 

ділянки. Розходження значень середньої квадратичної помилки 

визначення площі ділянки за формулою (6) з урахуванням і без 

врахування цього чинника досягає свого максимуму при 

значенні кута βi=0, що свідчить про відсутність верхівки. 

Найменше відхилення спостерігається при прямуванні цього 

кута до  /2. При рівності βi = / 2 – ці значення тотожні. 

Слід відзначити, що переважна кількість земельних 

ділянок, особливо в межах населеного пункту, мають 

переважно форму, яка близька до прямокутної. Таким чином, 

для апріорної оцінки точності доцільно користуватися 

наближеною формулою 

 
2

dd
mm CS =                                         (7) 

Аналіз залежностей (6) та (7) показав, що розходження в 

оцінці точності визначення площ, навіть для трикутної форми 

ділянок, де кути близькі до / 6, не перевищують 50%. 

Висновки. Отже, отримані формули (6) і (7) більш 

правильно описують точність визначення площ ніж ті що 

наведені у роботі [1]. 
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Аннотация: Цель исследования - оценка основных факторов 

риска у больных с постгастрэктомическим синдромом при 

проведении  адьювантной химиотерапии. Материалы и методы: 

проанализированы результаты лечения 275 больных раком 

желудка, перенесших гастрэктомию, которым была проведена 

химиотерапия по схемам FOLFOX и XELOX. Результаты: 

крайне неблагоприятный  фактор для проведения адъювантной 

химиотерапии  - потеря массы тела  >10% от исходного, 

снижение уровня гемоглобина ниже 120 г/л. Выводы: с целью 

снижения риска токсичности химиотерапии следует прибегать 

к различным методам: коррекция доз, профилактическая 

сопутствующая терапия, пролонгированные инфузии, введение 

колониестимулирующих факторов. У соматически сохранных 
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больных постгастрэктомический синдром не должен  

препятствовать применению адъювантной химиотерапии. 

Ключевые слова: постгастрэктомический синдром, адъювант-

ная химиотерапия, факторы риска.  

В большинстве развитых стран мира, рак желудка (РЖ) 

остается одним из наиболее часто встречающихся злокачествен-

ных новообразований. Так, в 2018 году в мире зарегистрировано 

1033701 новых случаев РЖ и 782685 смертей от него [1, р.1]. 

Также увеличивается количество выполняемых  операций пол-

ного (тотального)  удаления желудка, что приводит к развитию 

ряда нарушений функциональной и органической природы, 

объединяемых такими понятиями как ‘постгастрэктомические  

синдромы, болезни оперированного желудка” [2, с.31, 3]. В этой 

связи, представляется очевидным  интерес к влиянию таких 

ведущих патологических синдромов как потеря  массы тела, 

демпинг-синдром, рефлекс-эзофагит, агастральная анемия, 

рубцовый стеноз эзофагоеюноанастомоза на проведение 

адювантной химиотерапии (ХТ). 

Целью проведеного исследования является оценка основ-

ных факторов риска у больных с постгастрэктомическим 

синдромом при проведении  адьювантной химиотерапии. 

Материалы  и  методы. 

Проанализированы результаты лечения 275 больных РЖ, 

перенесших гастрэктомию в возрасте 35-70 лет в период с 2012 

по 2019 гг., которым проводилась химиотерапия по схемам 

FOLFOX-6 и XELOX. Общее состояние по шкале ECOG  0-1-2 

отмечено у 87-112-76  человек соответственно. Ведущими 

патологическими синдромами у больных, перенесших 

гастрэктомию, были следующие: потеря массы тела - (69,5%), 

агастральная анемия - (48,7%), расстройство стула - (37,4%), 

метаболические расстройства - (28,8%), рефлюкс-эзофагит - 

(22,9%), рубцовое сужение анастомоза -  (11,5%), демпинг-

синдром - (19,2%). В таблице представлено распределение 

осложнений химиотерапии у больных с постгасрэктомическим 

синдромом. 
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Распределение осложнений адъювантной ХТ у больных с 

постгастрэктомическим синдромом. 

 
 Потеря 

массы 

тела 

Агастральная 

анемия 

Рефлюкс-

эзофагит 

Рубцовое 

сужение 

анастомоза 

Полинейропатия 71,3% 69,2% 49,4% 42,8% 

Диарея  35,3% 38,5% 22,4% 19,2% 

Тошнота 30,2% 28,9% 24,8% 31,4% 

Анорексия 50,6% 53,3% 51,8% 60,1% 

Флебиты 46,6% 49,8% 46,4% 48,2% 

Нейтропения 27,7% 30,6% 26,1% 27,8% 

                     

Результаты и их обсуждение. 

Ближайшие последствия полного удаления желудка от меча-

ются развитием ряда нарушений функциональной и органической 

природы и снижают толерантность к химиотерапии. При деталь-

ном анализе структуры осложнений можно констатировать, что 

потеря массы тела >10% от исходного уровня и агастральная 

анемиия являются крайне неблагоприятными факторами развития 

ослонений ХТ. Полинейропатия проявлялась во всех группах 

пациентов, но наиболее выражена была в этих двух группах, 

71,3% и 69,2% соответственно. У таких больных чаще развивает-

ся энтероколит, ректит, сопровождающиеся токсической диареей,  

35,3% и 38,5% соответственно. Нейтропения 3-4ст., флебиты, 

тошнота, анорексия  были характерны для всех групп.    89,7% 

больных завершили планируемое лечение, из них  у 42,3% 

пациентов возникшие осложнения требовали  редукции дозы, 

изменения временного интервала. 

Выводы.  

1. Крайне неблагоприятный  фактор для проведения 

адъювантной ХТ  - потеря массы тела  >10% от исходного и 

снижение уровня Нb ниже 120г/л. 

2. Проводить планируемое лечение следует после 

тщательной оценки общесоматического статуса и своевре-

менной компенсации осложнений сопутствующей патологии.  
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3. С целью снижения риска возникновения побочнях 

токсических эффектов следует при необходимости редуцировать 

дозы цитостатиков, приманять пролонгированные инфузии, а 

также препараты, улучшающие переносимость лечения до, во 

время и в течение 1-2 дней после его окончания.  

 4. У соматически сохранных больных постгастрэктоми-

ческий синдром не должен  препятствовать применению 

адъювантной химиотерапии. 
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Анотація: Контрабанда є однією з головних проблем дестабілі-

зації економічної системи України. Проблема існування та 

дослідження контрабандних потоків в країні існувала з початку 

незалежності, але з початком проведення  військових дій на  

донецько-луганській території  та окупації РФ Криму,  вона 

набула значної актуальності. Боротьба з цим негативним яви-

щем є одним із першочергових завдань держави у справі захисту 
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її економічних інтересів. В роботі зазначені ключові проблемні 

питання визначення кваліфікації дій контрабанди зі Східних 

регіонів України, чинники їх виникнення, які обумовлені  недоско-

налістю вітчизняного законодавства і відсутністю синхронізації 

змін у кримінальному та митному законодавствах з питань де-

маркації державного кордону в період збройного конфлікту з РФ,  

та вплив на роботу судових та правоохоронних органів країни.  

Ключові слова: контрабанда, тимчасово окуповані території, 

причини активізації контрабанди. 

Під контрабандою (італ. «contrabando», від «contra» – 

проти та «bando» державний указ) розуміють переміщення 

товарів і цінностей через державний кордон без відома органів 

митного контролю.  

У мирний час розвиток контрабанди безпосередньо залежить 

від ефективності заходів тарифного регулювання зовнішньо-

торговельної діяльності. Але на сьогоднішній день, в умовах 

збройного конфлікту, розвиток злочинності у східних  регіонах 

України обумовлює нові виклики: розповсюдження зброї, 

наркотиків, терористичної загрози, контрабанди, зростання 

економічної злочинності, шо підриває соціальну стабільність у 

регіонах і порушують дисбаланс суспільних відносин у державі. 

Основними причинами активізації контрабанди з донецького 

регіону є корупція у митних, прикордонних та інших контролю-

ючих органах;  завищені ставки ввізного мита, акцизного податку 

та ПДВ;  недосконалість  нормативно-правової бази у  сфері 

регулювання  імпорту  та боротьби з контрабандою, порушення 

митних правил; слабке  співробітництво  правоохоронних  та  

контролюючих  органів України щодо  обміну  інформацією  про  

боротьбу  з  переміщенням товарів поза митним контролем або з 

приховуванням від митного контролю з відповідними  органами  

суміжних  держав; пануюче безробіття серед мешканців 

Донецької і Луганської області;  відсутність належного контролю 

за реалізацією товарів на внутрішньому ринку;  недостатня 

ефективність митного та прикордонного контролю [1]. 

Зважаючи на те, що Україна протягом останніх років 

приєдналася до більшості багатосторонніх угод і договорів з 



146 

питань протидії транснаціональній злочинності й незаконному 

обігові зброї та боєприпасів, є підстави констатувати суттєве 

вдосконалення правових механізмів міжнародної співпраці 

щодо запобігання та протидії контрабанді зазначених 

предметів. Водночас брак у міжнародному правовому полі 

достатнього комплексу загальнообов’язкових норм з питань 

реалізації суворого контролю за обігом ЛСЗ, ефективного 

набору санкцій до порушників установленого порядку 

міжнародних передач зброї та боєприпасів призводить до 

зростання кількості випадків потрапляння до терористичних 

угруповань та диверсантів великої кількості сучасної зброї 

військових зразків, зокрема ПЗРК, як це зараз відбувається на 

східних теренах України. Ця обставина теж стимулює 

контрабанду, адже за даними організації Small Arms Survey 

(Женева, Швейцарія), яка досліджує питання обігу нелегальної 

вогнепальної зброї, в Україні в нелегальному обігу перебуває 

вже понад 3 млн одиниць ЛСЗ[2].  

Ще одним фактором ускладнення кваліфікації дій 

контрабанди зі Східних регіонів України є невизначеність 

вітчизняного законодавства і відсутність синхронізації змін у 

кримінальному та митному законодавствах питань демаркації 

державного кордону в період збройного конфлікту з РФ, оскільки 

«де факто» правоохоронні органи України фіксують переміщення 

на територію та з території України великої кількості 

контрабандних товарів, а «де юре» - перетину державного 

кордону не визначається, так як правовий статус територій, на 

яких перебувають збройні сили нашої країни, незаконні військові 

формування, тобто - Автономна Республіка Крим та Севастополь, 

частина Донецької, Луганської та Херсонської областей, 

визначається як тимчасово окупована територія і юридичного 

перетину державного кордону при перетині «лінії розмежування» 

контрабандних товарів, не стається. 

Ці факти ускладнюють розгляд судами справ по даній 

категорії, реалізацію суворого контролю за обігом ЛСЗ та 

наркотичних речовин, ефективного набору санкцій до поруш-
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ників установленого порядку міжнародних передач зброї та боє-

припасів та фальсифікують кримінальну статистику сьогодення. 
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Анотація: У статті міститься огляд літературних даних 

щодо ефективності комплексного лікування хвороб пародонта 

та слизової оболонки порожнини рота шляхом застосування 

сучасних лікарських засобів та показана їх ефективність при 

таких патологіях. 

Ключові слова: ротова порожнина, пародонтит, гінгівіт, 

антисептики, антибіотики. 

Захворювання ротової порожнини та ураження слизової 

оболонки належить до числа найпоширеніших медичних проблем 

[1, с.69]. Так, за даними звіту експертів ВООЗ, розповсюдження 

стоматологічних захворювань коливається у межах від 75 до 95 % 

серед дитячого населення та сягає майже 100 % у дорослого. 

Однією з причин високої стоматологічної захворюваності 
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населення є несвоєчасне звернення за допомогою. Результати 

проведених соціологічних досліджень показали, що 90,7 

опитаних звертаються до стоматологів при виникненні гострого 

зубного болю і тільки 4,5 % – з метою профілактики. Найроз-

повсюдженішими стоматологічними захворюваннями серед 

населення світу визнані карієс, пародонтит, інфекційні та 

онкологічні захворювання, а також травматичні та уроджені 

патологічні зміни в порожнині рота [2, с.92]. 

Ранні прояви захворювань запального характеру слизової 

оболонки порожнини рота частіше реєструють у віці від 10 до 20 

років, серед яких гінгівіт зустрічається у 80 % дітей. Тоді як тяжка 

форма пародонтиту виявляється у 15–20 % пацієнтів у віці від 35 

до 44 років. За словами експертів, каріозні та запальні 

захворювання порожнини рота є основними причинами 

випадання зубів. У глобальних масштабах приблизно у 30 % 

людей похилого віку повністю відсутні природні зуби [2, с.94].  

До факторів ризику, що зумовлюють виникнення основних 

захворювань слизової порожнини рота, відносять: попадання 

патогенних мікроорганізмів (вірусів, бактерій, грибів) у 

порожнину рота, чи їх циркуляція в організмі; порушення гігієни 

порожнини рота; неправильне харчування, у тому числі 

неповноцінне і незбалансоване за вмістом вітамінів, мікро-

елементів, білків; зневоднення організму, а також стан, що 

призводить до пересушування слизової оболонки; травма 

слизової (наприклад зубними протезами), у тому числі хімічні та 

термічні опіки; гормональні коливання, що призводять до 

імунних перебудов (вагітність, менопауза тощо); анемія; хронічні 

хвороби (респіраторні, онкологічні та серцево-судинні захворю-

вання, діабет, алергія); куріння та зловживання алкоголем [2,с.95].  

Провідна роль у розвитку захворювань пародонта 

належить мікрофлорі зубного нальоту, яка представлена в 

основному грамнегативними та грампозитивними коками, 

облігатними та факультативними анаеробами, актиноміцетами, 

найпростішими, фузобактеріями, дріжджовими грибами, 

спірилами, спірохетами, бактероїдами та ін. [3, с.4].  
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У розвитку гінгівіту та пародонтиту основну роль відіграють 

анаеробні мікроорганізми (наприклад P.intermedia), і перш за все 

– бактероїди, які виробляють агресивні ферменти, що руйнують 

білки сполучної тканини, а також кісткову тканину. Встановлено, 

що у мікробній флорі порожнини рота здорової людини 

бактероїди практично відсутні – їх кількість складає 1,0–2,5 %. 

Вона вміщує більш “дружелюбні” коки (70–80 %) і спірохети (7–9 

%) [3, с.5]. Тому важливого значення для підтримання здорового 

стану пародонта набуває профілактика, рання діагностика і 

своєчасне лікування. Лікування пацієнтів із захворюваннями 

пародонта має бути комплексним, індивідуальним і 

цілеспрямованим. Воно має включати як місцеву, так і загальну 

терапії. Перш за все, потрібно застосовувати етіотропну, потім 

патогенетичну і симптоматичну терапії. 

Початковим етапом у лікуванні хвороб пародонта є 

механічне зняття над- і під’ясенних зубних відкладень та 

застосування місцевої медикаментозної терапії з метою: 

знеболювання, зменшення кількості мікробів у пародонтальних 

кишенях, усунення запального процесу, відновлення нормаль-

ного гомеостазу, стимуляції процесів регенерації, відновлення 

порушених функцій тканин пародонта.  

На сьогодні доцільно застосовувати такі фармакотерапев-

тичні групи засобів місцевої медикаментозної терапії: препарати з 

протимікробною і антисептичною діями; з протизапальною дією; 

для місцевого знеболювання; з антигомотоксичною дією; з 

кератостимолювальною дією [2, с.96].  

Етіотропна терапія включає призначення лікарських 

засобів, що впливають на пародонтопатогенні бактерії. Це 

препарати із антибактеріальною, антисептичною і комбіне-

ваною діями. 

 Антисептичні засоби (антисептики) – це сполуки, які 

мають виражену протимікробну дію широкого спектра. Вони 

взаємодіють з білками мікробних клітин, спричиняють їх 

коагуляцію чи інші грубі порушення структури, що призводить 

до загибелі чи припинення росту мікроорганізмів. Їх недоліком 
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є те, що поряд із пародонтопатогенною мікрофлорою 

антисептики пригнічують і сапрофітну. Проте ефективність і 

простота застосування зумовлюють їх широке використання у 

пародонтології, введення у склад зубних паст тощо. 

 Для лікування застосовують кілька груп антисептиків: 

галогени (йод, похідні хлору тощо), похідні бігуаніду 

(хлоргексидин, алексидин, октепдин), четвертинні амонієві 

сполуки (сетилпіридину хлорид, бензалконію хлорид), фенолові 

сполуки (тимол, евкаліптол, 2-фенілфенол тощо), оксигенувальні 

агенти (водню пероксид, калію перманганат тощо), фториди 

(натрію фторид, натрію монофторфосфат тощо), препарати 

рослинного походження (сангвіритрин, ротокан тощо). 

Полоскання і зрошення сприяють різкому зниженню концентрації 

мікрофлори, видаленню розпаду часточок тканин, нальоту, слизу, 

злущеного епітелію, створюють несприятливі умови для 

життєдіяльності мікроорганізмів [2, с.97].  

Розглянемо деякі препарати із протимікробною та анти-

септичною діями. ГЕКСОРАЛ – розчин із діючою речовиною 

гексетидин. Показаннями до призначення є: захворювання тканин 

пародонта – гінгівіт, пародонтит; до й після хірургічних операцій 

у ділянці ротової порожнини; допоміжний засіб гігієни ротової 

порожнини; при захворюваннях слизової оболонки порожнини 

рота (СОПР), такі, як стоматит, глосит, кандидомікоз. Протипока-

зання: алергічні реакції на будь-який інгредієнт даного лікарсько-

го засобу. Спосіб застосування: ротові ванночки по 30 с. Застосу-

вання після споживання їжі. Тривалість лікування до 14 діб.  

СТОМАТИДИН – розчин на основі гексетидину. 

Показання і протипоказання такі ж як у гексоралу. Спосіб 

застосування: ротові ванночки з нерозведеним розчином 

протягом 30 с. Рекомендують полоскати 2–3 рази на день після 

їжі. Також застосовують у вигляді аплікацій та інстиляцій. 

Тривалість лікування не більше 14 діб. Встановлено, що 

стоматидин сприятливо впливає на перебіг патологічного 

процесу та прискорює зняття симптомів запалення при 

генералізованому пародонтиті [3, с.16].  
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ЛІСТЕРИН – антисептичний розчин. Його широко 

застосовують при гінгівіті, пародонтиті, зубному камені, 

бактеріальному нальоті, при неприємному запаху з роту. 

Протипоказання: підвищена чутливість до складників препарату. 

Спосіб застосування: ретельно полоскати ротову порожнину 10 

мл розчину протягом 30 с. Літерин важливий допоміжний засіб 

для щоденної гігієни порожнини рота з метою профілактики 

захворювань тканин пародонта [3, с.19].  

ЕЛЮДРИЛ – антисептичний розчин на основі хлоргексе-

дину та хлорбутанолу. Показання: профілактика утворення 

зубного нальоту; інфекційно-запальні захворювання ротової 

порожнини; після хірургічних втручань у порожнині рота як 

антисептичний та знеболювальний засіб; при подразненні СОПР 

протезами. Протипоказання: підвищена чутливість до будь-якого 

з компонентів препарату. Спосіб застосування: налити розчин у 

дозаторну склянку й додати води до верхньої відмітки. Застосову-

вати 2–3 рази на добу. Тривалість лікування до 2-х тижнів.  

ОРАСЕПТ – антисептичний спрей на основі фенолу. 

Показання: мікробні й вірусні стоматити; гінгівіти, пародонтити; 

опіки, механічні ушкодження СОПР. Протипоказання: підвищена 

індивідуальна чутливість до препарату, тяжкі порушення функцій 

печінки і нирок. Спосіб застосування: розпилити безпосередньо 

на запалену ділянку 3–5 разів. Препарат після розпилення можна 

проковтнути. Повторювати через кожні 2–4 год.  

ХЕПІЛОР – антисептичний розчин на основі гексетидину. 

Показання: гінгівіти, стоматити, афти, інфекційні захворювання 

ротової порожнини та глотки. Протипоказання: підвищена 

чутливість до будь-якого компонента препарату. Спосіб застосу-

вання: 10 мл розчину розчини у 50 мл теплої води, полоскати 2–4 

рази на добу. Антибіотики можна застосовувати в комплексному 

лікуванні захворювань пародонта досить ефективно за умови 

чутливості до них умовно-патогенної мікрофлори ясенних та 

пародонтальних кишень. На жаль, вона поки що нечутлива до 

більшості антибіотиків. Залежно від перебігу захворювання і 

загального стану організму хворого, їх застосовують як для місце-
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вого, так і загального лікування. Останнє особливо показане у разі 

поєднання захворювання пародонта з ураженнями серцевосудин-

ної системи (ендокардит тощо), імунодефіцитних станів, агресив-

ного перебігу захворювань пародонта та у випадках, коли захво-

рювання пародонта є вогнищем хронічного ротового сепсису. 

Слід також враховувати характер антимікробної дії препаратів: 

бактерицидна або бактеріостатична. Бактеріостатичні речовини 

зазвичай є досить ефективними у разі легкого перебігу захворю-

вання пародонта, бактерицидні показані у разі значного ослаб-

лення захисних сил організму.  

Найчастіше в стоматологчній практиці призначають такі 

антибактеріальні препарати: доксициклін, метрогіл дента, 

дентагель, аугментин, офлоксацин, лінкоміцин, ротокан, хло-

рофіліпт, стоматофіт, гівалекс, пародіум, себідим, траумель, 

салкосерил, дентинокс, камістад. 

Таким чином, на сьогодні існує великий арсенал лікарських 

засобів, які можна і доцільно використовувати в стоматологічній 

практиці, враховуючи загальний стан пацієнта, перебіг хвороби, 

наявність супутніх захворювань та клініко-фармакологічні особ-

ливості різних груп препаратів. Це дозволить значно підвищити 

ефективність фармакотерапії стоматологічних захворювань, її 

безпечність, вартість та покращити якість життя таких хворих. 
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ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЮ ТА 

МЕДИЧНОЮ РЕАБІЛІТАЦІЄЮ СОЦІАЛЬНО-

НЕАДАПТОВАНИХ ОСІБ 
 

Стрельченко О.Г.  

д.ю.н., доцент, професор кафедри  

публічного управління та адміністрування  

Національної академії внутрішніх справ,  

На сьогоднішній день в Україні досить велика кількість 

людей потребують соціально-психологічної та медичної 

реабілітації у результаті впливу різноманітних негативних 

економічних, політичних, демографічних і духовних факторів на 

організм людини. Серед них також важливе значення мають 

соціальні катастрофи, військові конфлікти тощо. Не залишається 

осторонь така загрозлива пандемічна ситуація щодо неспинного 

поширення СOVID-19, яка теж залишає негативний відбиток на 

здоров’ї, психіці людей, результатом яких є суттєві зміни в їх 

життєдіяльності та поведінці особистості. 

Саме військовослужбовців, які перебували чи перебувають 

на службі в зоні ООС при виконанні професійних обов’язків 

підпадають під вплив емоційних та фізичних стресових 

чинників, які пов’язані із проведенням там бойових дій та 

відносяться до групи ризику щодо соціально-психологічної 

дезадаптації. Безпосереднє виконання бойових завдань в 

більшості випадків призводить до зміни у їх життєдіяльності, 

несприятливих особистісних змін, які призводять до різного 

роду захворювань, зниження працездатності, неадекватності та 
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роздратованості під час спілкування з оточуючими. 

Усе це негативно позначається на здоров’ї військово-

службовці в цілому. У зазначеної категорії осіб, які приймали 

участь у бойових діях, під час повернення до мирного життя 

формулюються нові стресові ситуації, які пов’язані із 

соціальною адаптацією, непорозуміння із родиною, труд-

нощами під час спілкування з цивільними оточуючими, із 

професійною самовизначенністю та самореалізацією тощо. 

З метою соціальної адаптації військовослужбовців, які 

приймали участь у бойових діях необхідно належним чином 

забезпечити їх психологічною та медичною реабілітацією. 

Саме з метою розвитку системи медичного забезпечення 

ЗСУ, організації заходів із надання медичної допомоги 

пораненим, їх лікування для збереження життя та відновлення 

боєздатності в державі протягом останніх років було опрацьовано 

низку нормативно-правових актів у зазначеній сфері, що дало 

змогу: визначити порядок планування медичного забезпечення 

застосування військ (сил) та надання психіатричної допомоги; 

часові обмеження надання медичної дороги; схему організації 

системи лікувально-евакуаційних заходів, медичного сортування 

поранених та хворих, класифікацію загальних втрат особового 

складу [1]; унормувати питання надання медичної допомоги у 

військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між 

військовими формуваннями [2]; впорядкувати питання медичної 

евакуації поранених і хворих ЗСУ на особливий період [3]. 

Водночас, багатогранність завдань реабілітації постраждалих 

в ООС (у 2014-2018 рр. – АТО) вимагає ефективного функціону-

вання цієї системи, що, насамперед, потребує удосконалення та 

розвитку нормативно-правового забезпечення у сфері реабілітації 

військовослужбовців, які приймали участь у бойових діях та 

постраждалих під час їх проведення. 

Так, у 2016 році підзаконними актами Президента України 

та Кабінету Міністрів України: призначено Уповноваженого 

Президента України з питань реабілітації учасників ООС, які 

одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворю-
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вання під час участі в ООС та затверджено положення про його 

[4]; прийнято рішення про утворення Міжвідомчого координа-

ційного центру соціально-трудової реабілітації учасників ООС, 

які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше 

захворювання під час участі в ООС [5]; впорядковано механізм 

використання коштів, що надійшли з Трастового фонду НАТО, 

для надання допомоги діючим та звільненим українським 

військовослужбовцям та цивільному персоналу СБО, 

травмованих під час участі в ООС [6]. 

Відповідно основними завданнями проведення психологічної 

реабілітації цих категорій є: діагностика та нормалізація 

психічних функцій отримувача послуг; відновлення порушених 

(втрачених) психічних функцій до оптимального рівня їх 

вираженості; корекція особистості отримувача послуг для 

забезпечення ефективного функціонування його в соціумі;  

надання допомоги в установленні (відновленні) конструктивних 

відносин у сім’ї та суспільстві; відновлення адаптивних 

механізмів до екстремальних (бойових) дій; опанування методів 

саморегуляції та керування стресом (заспокоєння); запобігання  

психологічному  травмуванню та психічним розладам; прове-

дення психопрофілактичної та психокорекційної роботи із сім’єю 

отримувача послуг; формування позитивних реакцій, мотивацій, 

соціальних установок на життя та професійну діяльність. 

Саме тому у 2019 році, враховуючи стратегію реформування 

системи надання послуг в умовах децентралізації та з метою 

наближення послуг до їх отримувачів у минулому році виникла 

нагальна необхідність оптимізації системи державних видатків на 

реалізацію відповідної бюджетної програми, що була реалізовано 

шляхом удосконалення нормативно-правової бази. 

Водночас, необхідно відзначити те, що психологічна та 

медична реабілітація осіб соціально-неадаптованих, які приймала 

участь у бойових діях перебуває в Україні на досить негативному 

рівні. Доцільно відзначити й те, що взагалі є відсутнім механізм 

адміністративно-правової реалізації психологічна та медична 

реабілітація осіб соціально-неадаптованих. Але при цьому 
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кількість таких осіб збільшується, а бюджетні асигнування не 

поступають на місця для проведення психологічної та медичної 

реабілітації осіб соціально-неадаптованих. 

Саме тому, хочеться звернути увагу на удосконалення 

нормативно-правового врегулювання психологічної та медичної 

реабілітації осіб соціально-неадаптованих та впровадити 

структуризований механізм реалізації цього забезпечення. 
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В представленій роботі розглянуто розглядається вербалізація 

концепта «любов» у текстовому просторі пісень гурту 

«Рамштайн». Проведено аналіз способів вербалізації концепту 

«любов» за допомогою фреймів «Любов – Тварина»,  Любов – 

Вогонь» та «Любов – Страждання». 

Ключові слова: концепт, фрейм, вербалізація.  

На сьогодні німецький рок-гурт «Рамштайн» («Rammstein») є 

одним із напопулярніших та найвпливовіших німецькомовних 

музичних гуртів, які здобули славу як в Україні та Європі, так і в 

усьому світі. Тексти гурту відзначаються високою метафорич-

ністю та образністю, причиною чого є активне використанння 

концептів у пісенному дискурсі. В даній роботі розглядається 

вербалізація концепта «любов» у текстовому просторі пісень 

гурту «Рамштайн». 



158 

В укрaїнській мoві слoвo “кoнцепт” – кaлькa лaтинськoгo 

“conceptus” (пoняття), і деякі дoслідники oперують ними як 

синoнімічними. І все ж тaки, нaрaзі вoни є дoсить диферентійo-

вaними. “Пoняття” вживaється, в першу чергу, в лoгіці тa філoсo-

фії, a “кoнцепт” – у мoвoзнaвстві, культурoлoгії, лінгвoдидaктиці, 

лінгвістиці. Термін “пoняття” влючaє систему лoгічних термінів, 

тaких як “судження” тa “умoвивід”, і є згусткoм рaціoнaльнoї 

чaстини кoнцепту, тoбтo тoй зміст, який включaє oснoвні суттєві 

хaрaктеристики oб’єктa [1, с.128]. 

Реконструкція концепту вимагає звернення до текстового 

простору, який здатний декодувати, розгорнути і актуалізувати 

концептуальну структуру. У процесі написання пісні автор 

свідомо чи несвідомо вкладає у текст не лише власні уявлення 

про смисл концепту, але й етнопсихологічні, психолінгвістичні 

основи загальнонародного розуміння концептуальних понять. У 

цьому сенсі звернення до художніх текстів, якими є пісенні 

тексти, забезпечує внутрішню глибинну характеристику 

концепту, його, можливо, приховані, підсвідомі або несвідомі, 

архетипні підвалини [Кононенко 2, 15]. 

Концепт «любов», вербалізований засобами мови, – це 

ментальна одиниця абстрактного характеру, що відтворює у 

мовній свідомості багатовіковий досвід інтроспекції етносу у 

вигляді універсальних та етноспецифічних уявлень про це 

почуття [3, с. 4]. Тексти пісень гурту «Рамштайн» часто 

присвячені темі кохання, тому концепт «любов» актуалізується 

через фрейми «Любов – Тварина»,  Любов – Вогонь» та «Любов – 

Страждання». 

«Любов-Тварина». Варто зазначити, що частіше за все дана 

концептуальна метафора передається в піснях наступними 

лексемами: das Tier - звір, тварина; wild - дикий, буйний, лютий, 

первісний, лютий.  Тому в піснях любов - це жива істота, здатна 

заподіяти шкоду ліричному герою, наприклад: 

«Sie beißt und kratzt und tritt nach mir» - «Він дряпається і 

переслідує мене», 
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«Alle wollen nur dich zähmen» - «Всі хочуть тебе тільки 

приручити». 

Щодо концепту «Любов-Вогонь», то вона має ознаку, таку 

як феєрверк , що іскриться полум’ям і передається за допомогою 

das Feuer - вогонь; die Flamme – полум’я; in Funken versinken - 

потонути в полум’ї, наприклад: 

«Und bin im Wasser verbrannt» - «І я згорів в воді», 

«Mir immer noch das Herz versengt» -  «Все ще обпікає моє 

серце». 

«Любов-Страждання», дана концептуальна метафора 

передається в піснях наступними лексемами: das Weh – біль; weh 

tun – робити боляче; das Leid – біль, страждання. На прикладі є 

рядки з пісень:  

«Ich tue dir weh» - «Я заподіюю тобі біль», 

«Am Ende tut es weh» - «А в кінці це заподіє біль». 

Можна зробити висновок, що завдяки аналізу концепту 

«Любов» в пісенному рок-дискурсі «Rammstein» можна побачити 

чітке розуміння мовної картини світу народу в Німеччині. 
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З метою відсутності зсуву грунту у вибій при спорудженні 
мікротунелю для магістрального газопроводу знайдено 
мінімально необхідний довантаж вибою залежно від фізичних 
властивостей грунту, діаметра тунелю, глибини його 
прокладання під дном водної перешкоди, а також її глибини. 
Ключові слова: мікротунель для магістрального газопроводу, 
зсув грунту у вибій, довантаж вибою. 

В останні десятиліття на об’єктах підземного будівництва 

інженерних комунікацій стали широко застосовуватися мікроту-

нельні прохідницькі комплекси типу AVN фірми Herrenknecht 

(Німеччина) [1,с.52-54]. Мікротунелювання прохідницькими 

комплексами – один із перспективних методів прокладання 

підземних комунікацій у будь-яких умовах, у тому числі в районах 

історичної забудови міста і при будівництві мікротунелей під 

руслами річок для переходів магістральних трубопроводів. 

Прохідницькі щити AVN з гідровідкаткою грунту серії D 

фірми Херенкнехт дуже успішно використовуються у всьому 

світі. Завдяки переходу з режиму гідродовантажу в режим мікс-

щита під час його роботи з'являється можливість вести проходку 

в широкому спектрі геологічних умов в неоднорідних грунтах . 

Якщо мають місце слабкі водонасичені грунти під руслом 

водної перешкоди існує небезпека зсуву грунту у вибій тунелю 

під дією його власної ваги та тиску води на дно водної 

перешкоди. Попереду вибою утворюється область граничного 

стану. У такому випадку мікротунель споруджують з дованта-
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женням його вибою. У вибійну камеру щита подається глинистий 

розчин, глиниста паста або інші компоненти під певним тиском. 

Це дозволяє створити додатковий довантаж на вибій і цим самим 

попередити руйнування грунтового масиву вибою. 

Метою даної роботи є встановлення мінімально необхідного 

довантажу вибою, за якого буде відсутнє руйнування грунтового 

масиву вибою залежно від діаметра тунелю, глибини його 

прокладання під руслом водної перешкоди, фізичних 

властивостей грунту, а також глибини водної перешкоди. 

Раніше вже розглядався метод прогнозу тиску довантажу 

вибою і осідання земної поверхні грунту при будівництві тунелей 

прохідницькими комплексами [2, с.53]. Зона зсуву має форму 

зрізаного конуса. Грунтовий масив зміщається у виробку під дією 

власної ваги по поверхні ковзання. 

За показник стійкості вибою тунелю приймалось відношення 

сил, які перешкоджають зсуву грунтового масиву у виробку, до 

сил, що сприяють зсуву. Якщо це відношення більше одиниці, то 

зсув грунту у виробку буде відсутній, у противному разі зсув 

грунту матиме місце. До сил, які перешкоджають зсуву грунту 

відносяться сили тертя по боковій поверхні сповзаючого масиву 

грунту і поверхні ковзання у вибої, сили зчеплення між 

частинками грунту по боковій поверхні сповзаючого масиву і 

боковій поверхні у вибої, а також сила, що перешкоджає 

переміщенню грунту у вибій, зумовлена тиском довантажу. До 

сил, які сприяють переміщенню грунту у виробку відноситься 

сила, викликана вагою сповзаючого грунту. 

Проектуючи всі вказані сили на вертикальний напрям 

отримано аналітичні вирази для показника стійкості вибою 

тунелю і для тиску довантажу вибою [2, с.56]. 

У нашому випадку досліджувались сили, що можуть 

викликати зсув грунту. І це є не тільки вага сповзаючого 

грунту, але і сила тиску води на донну поверхню водної 

перешкоди. Використовуючи вже існуючу методику [2, с.60],  

отримано для цього випадку показник стійкості вибою 

мікротунелю, а також мінімально необхідний додатковий 
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(граничний) тиск на вибій при роботі прохідницького щита за 

умови стійкості вибою у такому вигляді: 
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де F  - показник стійкості вибою; 
грqq, - відповідно 

додатковий і мінімально необхідний (граничний) тиски 

довантажу вибою, Па; H - відстань між верхом щита і дном 

водної перешкоди, м;  ,  - кути внутрішнього тертя і нахилу 

площадки зсуву, град;    - питома вага грунту, 3мН ; бокS  - 

бокова поверхня конуса (зовнішня поверхня грунту, що 

зсувається), 
2м  ; V  - об’єм зрізаного конуса, 

3м  ; вG  - вага 

шару води водної перешкоди між її поверхнею і дном та 

діаметром, рівним діаметру мікротунелю, Н;  W - загальна вага 

грунту, що зсувається по поверхні зрізаного конуса, Н; D  - 
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діаметр тунелю без обкладки (приймаємо цей параметр рівним 

зовнішньому діаметру щита), м.  

Величини вG , W , V , бокS  визначаються за формулами 

вв h
D
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де   h  - відстань від поверхні водної перешкоди до її дна, м; 

в  - питома вага води, 
3мН . 

Користуючись приведеними формулами виконано 

обчислення граничного тиску довантажу на вибій при 

спорудженні мікротунелю для магістрального газопроводу для 

двох типів грунтів, супісків і суглинків. Фізичні властивості 

грунтів були прийняті наступні [3, с.11, 24]: 

   а)  для супісків  326500 мН= , 015= , 

МПаC 009,0= ; 

   б) для суглинків 320000 мН= , 022= , 

МПаC 016,0= . 

Інші параметри однакові для обох грунтів: мD 2= ; 

мH 5= ; мh 4= ; 
045= . 

За результатами обчислення отримано для супісків 

МПаqгр 1372,0= , а для суглинків МПаqгр 5694,0−= . 
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Знак мінус в результаті 
грq  для суглинків вказує на те, що зсув 

грунту у цьому випадку буде відсутній, довантажувати вибій 

прохідницького щита непотрібно. При обчисленні параметра 

стійкості вибою F  отримаємо результат менший одиниці. 

Висновки.  

1. За однакових значень величин hHD ,,  і   для двох 

різних грунтів зсув грунту чи його відсутність у виробку щита 

залежить від фізичних властивостей грунту.  

2. Чим більша питома вага грунту, менший кут його 

внутрішнього тертя і менше зчеплення грунту, тим більша 

ймовірність зсуву грунту при роботі щита, а отже необхідність 

довантажу вибою.  
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Анотація. Сориз  являється відносно новою зерновою культурою, 

впровадження якої у виробництво обмежене багатьма 

чинниками, серед яких,  мало відпрацьована технологія  його 

вирощування.  Без сумніву, вирощування соризу, як і інших 

сільськогосподарських культур, повинно  включати боротьбу з 

бур’яновим компонентом, проте у «Переліку пестицидів і 

агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» для 

вирішення цієї проблеми представлено обмежене коло 

гербіцидних препаратів. Разом з тим поодинокі літературні 

джерела свідчать про доцільність застосування в посівах соризу 

гербіциду Пік 75 WG, проте  вплив даного препарату на знищення 

небажаної рослинності  у посівах соризу практично не вивчався. 

Ключові слова: сориз, гербіцид, регулятор росту рослин. 

Забур’яненість посівів соризу може в значній мірі знижувати 

його урожайність та якість зерна. На ранніх етапах свого розвитку 

рослини соризу мають слабку конкурентну спроможність у 

відношенні до бур’янового компоненту [1, с.25] і якщо перелік 

хвороб соризу достатньо короткий та значною мірою не впливає 

на його продуктивність то перелік бур’янів є обширним та 

лімітуючим фактором при його вирощуванні.  

Бур’яни завдають великих збитків сільськогосподарському 

виробництву і, як правило, є одним із факторів, який лімітує 

продуктивність агроценозів як у кількісному, так і у якісному 

аспекті. В процесі еволюції рослини-бур’яни виробили низку 

пристосувань, які дають їм змогу успішно конкурувати в 

агроценозах з культурними  рослинами, змінюючи при цьому 

структуру видового складу [2, с.68].  
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Гербіциди є важливим елементом сучасних систем захисту 

сільськогосподарських культур від бур'янів. Проте потенційна 

небезпека забруднення ґрунтових і поверхневих вод, зростання 

вимог до охорони навколишнього середовища потребують 

зменшення обсягів їх застосування. На сьогодні, це одне із ключо-

вих завдань, що стоїть перед науковцями та товаровиробниками 

провідних аграрних країн. Вирішення його можливе двома 

шляхами – зниженням залежності систем захисту посівів від 

хімічного контролю бур'янів та зменшенням застосування 

гербіцидів завдяки використанню регуляторів росту рослин [3,с 2; 

4, с.34]. Для зниження екологічної напруги в агроценозах слід 

також удосконалювати методи захисту посівів сільськогоспо-

дарських культур від бур’янів, що передбачає використання 

бакових сумішей гербіцидів з регуляторами росту рослин [5, с. 

27]. Дослідженнями науковців також встановлено [6, с. 115], що 

комплексне застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин 

підсилює знищення бур’янів у посівах сільськогосподарських 

культур в порівнянні з внесенням лише гербіцидів.  

Виходячи з цього, нами впродовж 2016–2018 рр. на 

дослідному полі НВВ Уманського НУС вивчалась дія у посівах 

соризу сорту Титан гербіциду Пік 75 WG, внесення якого 

проводили як роздільно, так і сумісно з регулятором росту рослин 

(РРР) Регоплант, з метою розробки і впровадження найбільш 

ефективних, науково обґрунтованих заходів їх використання, які 

б сприяли максимальному зниженню забур’яненості посівів і 

підвищували врожайність культури. Польовий дослід закладали у 

триразовій повторності з послідовним розміщенням варіантів: без 

застосування препаратів (контроль І), ручні прополювання 

впродовж вегетації (контроль ІІ), Регоплант 50 мл/га, гербіцид Пік 

75 WG у нормах 10; 15; 20; 25 г/га окремо і в сумішах з 

Регплантом 50 мл/га по обробленому та необробленому 

посівному матеріалі цим же регулятором росту рослин у нормі 

250 мл/т. Облік забур’яненості посівів соризу виконували 

кількісно-ваговим методом у два строки: через 30 діб після 

внесення препаратів і перед збиранням урожаю. 
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Проведені нами фітосанітарні обліки показали, що у посівах 

соризу переважав змішаний характер забур’яненності, а саме: 

дводольні – підмареник чіпкий (Gallium aparine L.), лобода біла 

(Chenopodium album L.), щириця звичайна (Amaranthus retroflexus 

L.); із багаторічних бур’янів зустрічались коренепаросткові – осот 

рожевий (Cirsium arvense L.), осот польовий (Sonchus arvensis L.), 

злакові – мишій сизий (Setaria viridis L.) і зелений (Setaria glauca 

(L.) Pal. Beauv.), плоскуха звичайна (Echinochloa crusgalli (L.) Pal. 

Beauv.) та інші.  

Аналізуючи забур’яненість посівів соризу на 30-ту добу 

після внесення гербіциду, найбільша кількість бур’янів, яка 

була відмічена в контролі – без застосування препаратів і 

ручних прополювань складала: у 2016 році – 78 шт./м2, у 2017 

році – 82 шт./м2 і 94 шт./м2 у 2018 році. У варіантах досліду із 

застосуванням гербіциду Пік 75 WG як окремо, так і в 

поєднанні з РРР Регоплант, дія їх на забур’яненість посівів 

залежала від видового складу бур’янів, їх чисельності, норми 

внесеного препарату та складу бакової суміші. Так, у 2016 році 

за внесення у посівах соризу гербіциду Пік 75 WG у нормах 10; 

15; 20 і 25 г/га кількість бур’янів складала відповідно 48; 40; 38 

і 34 шт./м2 при 78 шт./м2 у контролі І (без препаратів і ручних 

прополювань), що відповідало знищенню їх за кількістю 

відповідно до норм гербіциду – на 38; 49; 51 і 56%; за масою – 

на 36; 52; 55 і 59% відповідно до контролю І.  

Більш суттєве знищення бур’янів було відмічене в посівах 

соризу за використання Пік 75 WG у нормах 10; 15; 20 і 25 г/га 

сумісно з Регоплантом, що складало відповідно нормам 

препарату за кількістю – 47; 54; 60 і 63%; за масою – 54; 58; 64 

і 67% відповідно. Застосування Пік 75 WG в досліджуваних 

нормах на фоні обробки насіння регулятором росту Регоплант 

також знижувало кількість бур’янів, зокрема на 41; 50; 58 і 

65%; за масою  –47; 54; 65 і 70% відповідно. Однак найбільша 

кількість знищених бур’янів як за кількістю, так і за масою 

була відмічена за використання гербіциду Пік 75 WG у нормах 

10; 15; 20 і 25 г/га сумісно з РРР Регоплант на фоні обробки 
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насіння регулятором росту рослин. В даних варіантах досліду 

кількість бур’янів зменшувалась у 2016 році на 49; 60; 65 і 

72 %, а їх маса – на 57; 66; 73 і 76 % відповідно. 

У 2017 та 2018 роках на 30-ту добу підрахунків 

спостерігалась аналогічна залежність у знищенні бур’янів у 

посівах соризу за використання гербіциду Пік 75 WG, внесеного 

окремо і в поєднанні з різними способами застосування 

регулятора росту Регоплант. Однак, необхідно відзначити, що 

найбільше бур’янів було знищено за використання у посівах 

гербіциду Пік 75 WG у нормах 20 і 25 г/га, що відповідало 

знищенню за кількістю у 2017 р. – на 50 і 57%, у 2018 році – на 69 

і 71% відповідно. Підвищення відсотка знищення бур’янів у 

посівах соризу через 30 діб після внесення препаратів 

спостерігалось за використання Пік 75 WG у нормах 20 і 25 г/га 

сумісно з Регоплантом, що складало відповідно до норм 

препарату у 2017 році – 62 і 67%; у 2018 році – 71 і 81%. Разом з 

тим найбільший відсоток бур’янів було знищено за дії Пік 75 WG 

у нормах 20 і 25 г/га сумісно з Регоплантом, який вносили на фоні 

обробки ним насіння,що відповідно до норм гербіциду складало у 

2017 році – 76 і 83; у 2018 році – 80 і 82 % відповідно.При 

виконанні обліків забур’яненості у посівах соризу перед 

збиранням врожаю нами було встановлено, що найвищий 

відсоток знищення бур’янів у 2016 році забезпечили норми Пік 75 

WG 20 і 25 г/га сумісно з Регоплантом, внесені на фоні обробки 

насіння регулятором росту рослин, що за кількістю становило 78 і 

80, а за масою  – 86 і 89%.   Аналогічна залежність із забур’яне-

ністю посівів соризу перед збиранням врожаю була відмічена 

нами і в 2017 і 2018 роках. Зокрема, найвищий відсоток знищення 

бур’янів у посівах соризу забезпечили норми 20 і 25 г/га Пік 75 

WG сумісно з Регоплантом, внесені на фоні обробки насіння 

регулятором росту рослин, що складало 58–78% за кількістю та 

85–88% за масою. 

Таким чином, вищенаведений експериментальний матеріал 

дає підставу зробити висновки, що гербіцид Пік 75 WG є 

ефективним у знищенні переважної більшості видів бур’янів, 
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однак, найбільший відсоток їх знищення за кількістю та за масою 

він забезпечує за поєднаного його застосування з РРР Регоплант 

на фоні обробки даним регулятором росту перед сівбою насіння. 

Зростання частки знищених бур’янів у посівах соризу за 

використання композиції гербіцид + РРР (по сходах) + РРР 

(обробка насіння), очевидно, є наслідком підсилення гербіцидної 

дії препарату за рахунок підвищення конкурентної здатності 

культурної рослини. 
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Анотація: в представленій роботі проаналізовано основні 

напрямки, які є найбільш необхідні для першочергового вирішення 

в Україні з метою покращення процесу фізкультурно-спортивної 

реабілітації учасників військових локальних конфліктів, зокрема 
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Актуальність дослідження обумовлена тим, що з 2014 р. у 

Україні на тлі війни, яка ведеться північним сусідом значною 

мірою зросла кількість осіб, яка внаслідок травм і ушкоджень 

спричинених бойовими діями потребує постійного, систематич-

ного та індивідуально-спрямованого реабілітаційного втручання. 

Воно, на наше глибоке переконання, повинно спочатку 

спрямовуватися відновлення втрачених фізичних функцій 

організму, а потім комплексно бути спрямованим на корекцію 

психічного стану та соціальну і професійну адаптацію. 

У відповідності до ст. 1 [3] поняття «втрата здоров'я» слід 

тлумачити як «наявність хвороб і фізичних дефектів, які призво-

дять до фізичного, душевного і соціального неблагополуччя»; при 

цьому «реабілітація осіб з інвалідністю» розглядається як «систе-

ма медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професій-

них, трудових, фізкультурно-спортивних, соціально-побутових 
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заходів, спрямованих на надання особам допомоги у відновленні 

та компенсації порушених або втрачених функцій організму для 

досягнення і підтримання соціальної та матеріальної не залежнос-

ті, трудової адаптації та інтеграції в суспільство, а також забезпе-

чення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації і виробами медичного призначення»; а безпосередньо 

сама «фізкультурно-спортивна реабілітація» в законодавстві 

України тлумачиться як «система заходів, розроблених із застосу-

ванням фізичних вправ для відновлення здоров'я особи та 

спрямованих на відновлення і компенсацію за допомогою занять 

фізичною культурою і спортом функціональних можливостей її 

організму для покращення фізичного і психологічного стану». На 

рис. 1 нами представлено найбільш поширені ушкодження 

організму, які спричинено бойовими діями серед яких ампутації 

кінцівок; контузії мозку та очей; ЗЧМТ, ПТСР; дисфункція в 

соціумі та професійному полі та інше.  

Відповідний Указ № 123/2018 «Про підтримку розвитку 

системи спортивної реабілітації учасників бойових дій…» [8] 

підписав 12 травня 2018 р. П. Пороошенко, який сприяє: розвитку 

спортивної реабілітації учасників бойових дій (підготовку та 

реалізацію проектів і програм із розвитку та забезпечення 

доступності послуг зі спортивної реабілітації і занять спортом – 

розширення мережі спортивних залів, спортивних закладів та 

реабілітаційних установ, що надають відповідні послуги 

учасникам бойових дій, створення спортивних секцій для занять 

зазначених осіб спортом; забезпечення учасників бойових дій, 

технічними засобами реабілітації, у тому числі протезами і 

ортезами, для занять спортом та проведення спортивної 

реабілітації; поширення практики залучення учасників бойових 

дій до спортивних змагань; проведення конференцій, круглих 

столів, семінарів, інших тематичних заходів, спрямованих на 

розвиток системи спортивної реабілітації учасників бойових дій, 

сприяння їх соціальній, професійній та психологічній реабілітації, 

реалізації ініціатив у творчій, громадській сферах; розвиток 

міжнародного співробітництва щодо залучення учасників 
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бойових дій до спортивних змагань та інших заходів за участю 

держав – членів НАТО; забезпечення доступності фізкультурно-

оздоровчих послуг та послуг зі спортивної реабілітації для 

учасників бойових дій, насамперед для осіб з інвалідністю з їх 

числа; поширення інформації про заходи з реабілітації учасників 

бойових дій, про діяльність всіх установ, що надають відповідні 

послуги для зазначених осіб, сприяння їх участі у заходах із 

соціальної реадаптації та професійної реабілітації)» [8]. 

 

 
Рис. 1 Найбільш поширені травми серед учасників АТО / ООС 

В. Свириденко зазначає, що у військових сьогодні відсутні 

ілюзії щодо того наскільки «непросто забезпечити інклюзивність 

спортивної реабілітації в Україні, тобто створити такі умови, за 

яких кожен поранений військовослужбовець мав би можливість 

безкоштовно займатись спортом під наглядом лікарів та 

тренерів». П. Порошенко, підписавши указ зазначив, що 

«тренування на місцях, поїздки на тестування та змагання, 

медичне забезпечення потребують мобілізації зусиль усіх органів 

виконавчої влади, органів місцевої влади, українського 

парламенту, українського уряду» [5; 8]. 

Наші дослідження дозволяють констатувати той факт, що на 

теренах пострадянського простору практично відсутні роботи, які 
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характеризують особливості комплексного підходу до реабілітації 

та адаптації учасників військових локальних конфліктів до 

мирного життя або вони є односторонній погляд (лікарів; 

психологів, соціальних працівників; фахівців з адаптивних видів 

спорту; фахівців з фізичної реабілітації та рекреації; фітнес-

тренерів тощо). На нашу особисту думку, підґрунтям ефектив-

ного процесу відновлення втрачених функцій та подолання 

інвалідізації внаслідок отриманих травм під час бойових дій є 

саме комплексний та особистісно-орієнтований підходи до 

відновлення фізичного, психологічного та соціального здоров’я 

особистості), який повинна реалізувати мультидисциплінарна 

команда. 

У наших попередніх дослідженнях здійснених у 2018-2019 

роках разом із Я.В. Кравченко [6] та В.В. Правдивим [7] розгля-

нуті сучасні підходи до формування програм фізичної терапії 

військовослужбовців АТО з травмами нижніх кінцівок та з 

ураженнями попереку внаслідок бойових дій; в роботах авторами 

здійснено оцінку впливу запропонованих комплексних засобів 

фізичної терапії на стан здоров’я військовослужбовців АТО. 

Автори підкреслюють, що сучасний досвід провідних світових 

фахівців з відновлення здоров’я людини з США, Великобританії, 

Ізраїлю та інших країн, який сьогодні успішно реалізується на 

етапі санаторно-курортного відновлення військовослужбовців 

АТО / ООС свідчить про те, що значну частину в цьому процесі 

мають саме засоби фізкультурно-спортивної реабілітації. Так, 

наприклад досвід команди «Invictus Games» (США) свідчить про 

те, що активні діючи учасники команди, водночас є інструк-

торами для «новачків», активно приймають участь у волонтерські 

діяльності – їх називають «амбасадори адаптивних видів спорту»; 

кожен із травмованих військових ще на етапі санаторно-

курортного-лікування не лише активно застосовує елементи 

туризму, іпотерапію тощо, а і починає займатися різними видами 

спорту, як командними, так і індивідуальними (саме в цьому 

полягає реалізація комплексного підходу до відновлення 

фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості, яка 
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пройшла крізь пекло бойових дій). Кожен з учасників команди 

виступає як мінімум в 4-5 видах спорту, знає правила, може 

навчати побратимів за принципом «рівний-рівному». Подальша 

участь в змаганнях дає можливість кожному з травмованих 

військових ставити індивідуальні цілі для їх досягнення, що 

вмотивовує їх для наступних активних дій; сприяє подоланню 

фізичних, психо-емоційних, комунікативних, соціальних та 

професійних дисфункцій. 

Як приклад, можемо навести, Всеукраїнський турніру з 

футболу «Кубок нескорених», який став вже традиційним. Мета 

його за словами В. Свириденка [] полягає, в першу чергу, у 

«фізичній та психологічній реабілітації ветеранів війни та діючих 

військовослужбовців, які пережили війну і досі не можуть знайти 

себе у мирному житті». Зазвичай «змагання проводяться за 2-а 

категоріями: 1) особи з ампутацією однієї нижньої кінцівки на 

будь-якому рівні зі збереженням функції другої кінцівки. Гравці 

пересуваються за допомогою милиць без патології 

вестибулярного апарату і збереженням зору; 2) особи із 

відсутністю уражень нижніх кінцівок або із частковим 

пошкодженням нижніх кінцівок, які пересуваються самостійно 

без додаткових засобів (ходунків, милиць)». Учасники змагань – 

«ветерани бойових дій, діючі військовослужбовці, службовці 

сектору безпеки та оборони України, добровольчих формувань, 

які отримали поранення, каліцтва, контузії та інші захворювання 

під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні 

бойових дій в АТО, у ході миротворчих операцій за участю 

України». Найбільш популярні напрямки фізкультурно-

спортивної реабілітації в сучасних умовах в Україні які сьогодні 

активно розвиваються та популяризуються є «Ігри Героїв», 

«Invictus Games»; вітчизняні та закордонні заходи з легкої 

атлетики («Марафон морської піхоти» (США); «Ветеранська 

десятка» проводиться більш ніж у 7 областях України; «Забіг під 

каштанами» та ін.); змагання з адаптивного футболу, баскетболу, 

волейболу, регбі та інші спортивні ігри – настільний теніс, 

більярд, кьорлінг, бадмінтон; велику ефект мають табори 
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«Активної реабілітації» (засобами є спелео-туристична діяль-

ність; стендова стрільба пневматична та з луку; скандинавська 

ходьба; туристичні маршрути; арт-терапевтичні технології); серед 

особистісних видів спорту непереоцінний реабілітаційний вплив 

на організм має плавання [1; 2; 5]. Вітчизнянні лікарі за 

допомогою біо-технологій спрощують процес реабілітації 

військових на всіх етапах, рятуючи їх кінцівки від ампутації [1]. 

Це представлено нами на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 Актуальні проекти фізкультурно-спортивної реабілітації в 

сучасних умовах в Україні 

За даними агенства «Цензор.НЕТ» [4] у грудні 2018 р. в 

Україні (м. Ірпінь) має з’явитися реабілітаційний центр «Next 

Step» накштал того, який діє в Каліфорнії. Кошти зібрані 

представниками діаспори, організацією «Revived Soldiers 

Ukraine», яка свого часу сприяла реабілітації українських 

військових в Лос-Анжелесі (13 паралізованих від пояса 

військових прореабілітовані в «Next Step Fitness»). За сприяння 

фонду більше 4-х десятків українських ветеранів пролікувалися у 

США на суму близько 10 млн. $ [4]. 

Висновки: отже проведений нами огляд та аналіз засобів 

фізкультурно-спортивної реабілітації свідчить про її все більшу 
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популярність серед учасників АТО / ООС та членів їх родин, 

отримують популяризацію та підтримку серед друзів та волонте-

рів у суспільстві як в Україні, так і за кордоном під час змагань. 
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Педагогічні науки 

 

МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИХОВАННЯ У ТВОРЧІСТЬ ЖИТТЯ 

 

Явтушенко Анастасія Валентинівна  

викладач відділу 

 музично-теоретичних предметів  

класу сольного співу  

Уманської дитячої школи №1 

м. Умань, Україна 

Анотація: в основі музичної педагогіки лежить необхідність 

збереження індивідуальності учня, розвиток його творчих 

здібностей та активізація процесу мислення. Ці передумови 

тісно переплітаються, адже будь-який, навіть невеликий 

прояв дитячої творчості, творчої ініціативи передбачає 

активне мислення. Можливо, дитина не стане музикантом, 

але любити і розуміти мистецтво вона зможе за умови, що у 

музичній школі одержить не тільки знання з музики, а й 

розвиватиметься всесторонньо.  

Результатом навчання дитини повинно бути створення бази для 

активної діяльності в обраній галузі. По сучасному звучать слова 
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Платона, що учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а 

смолоскип, який потрібно запалити. 

Дитяча творчість є важливим та дійовим засобом всебічного 

музичного розвитку учнів. Духовний досвід людства, втілений у 

музиці, «стає надбанням учнів тільки у тому випадку, коли вони 

самі беруться за творчу діяльність» (В. Вюнш). Включення в урок 

сольфеджіо творчих завдань сприяє розвитку творчої 

активності учнів, емоційному та більш осмисленому ставленню 

до музики, пробуджує постійну потребу спілкування з нею. 

Систематична робота над творчими завданнями сприяє також 

закріпленню теоретичних знань, навичок читання з листа, запису 

музичного диктанту, активізує слухову уяву, тренує різні 

сторони музичного слуху, музичну пам'ять, а також розвиває 

музичний смак i спостережливість, «…формує їх музичний слух, 

як орган пошуку надзвичайної краси» (В. Медушевський). 

Метою доповіді є сучасні тенденції розвитку початкової 

мистецької освіти спрямовані на забезпечення реалізації 

художньо-творчої природи дитини, набуття нею практичних 

навичок, що можуть задовольнити її естетичні потреби за 

допомогою майстерності вчителя музичного мистецтва. 

Ключові слова: музично – теоретична діяльність; управлінсько – 

організаційний компонент педагогічної діяльності; педагогіка як 

творчість. 

Вдосконаленням музично-педагогічної діяльності вчителя, як 

наукова проблема, постала ще в середині ХІХ ст. Це зумовлено 

неминучим ускладненням функції професійної діяльності педаго-

га, адже одна людина вже не могла бути носієм усіх накопичених 

суспільством знань. Внаслідок чого, постала задача інтенсифікації 

процесу навчання через дидактичну обробку інформації та пошук 

нових методів її передачі та засвоєння  [2,с. 17].  

Загальновідомо, що видатні мислителі та педагоги усіх 

часів та народоів ( Аристотель, Демокріт, Дж. Локк, Ф. Рабле, 

Г.С.Сковорода, В.А. Сухомлинський, К.Д.Ушинський та інші), 

які зробили великий внесок в розробку актуальних проблем 

виховання, освіти та навчання багатьох поколінь, так чи 

інакше, обов’язково адресували свої роботи вчителю, 

торкаючись питання про те, якими повинні бути його 
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особистісні якості, а також цілі, особливості та основні харак-

теристики здійснюваної ним педагогічної діяльності [2,с. 8]. 

Педагогічний думці видатних українських письменників-

гуманістів притаманний стійкий інтерес як до соціальних 

проявів середовищі виховання, так і до форм та методів 

педагогічного впливу, до вивчення особистісних особливостей 

та духовного світу дітей, тобто до проблем педагогічного 

управління та самоуправління. 

У поглядах більшості зарубіжних авторів помітно 

виділяється управлінсько-організаціний  компонент педагогічної 

діяльності вчителя, як необхідний для  її успішного здійснення. 

Вони  зосередили свою увагу, головним чином, на особистісних  

та психологічних особливостях педагога, які сприяли ефек-

тивності реалізації її функцій, серед яких виділяли: інтелектуальні 

(педагогічний аналіз, професійний світогляд) та організаторські 

(сила волі, характеристика керівництва; управління, самовихо-

вання, самоорганізація) якості педагога, що зумовлюють 

досягнення ним вершин педагогічної майстерності, мистецтва та 

творчості [2,с. 24-25]. 

Для сучасного виховання не так важливо навчити відомій 

кількості знань, як виховати вміння набувати певні знання та 

неодмінно  користуватися ними. Тобто, на долю вчителя випадає 

нова відповідальна роль. Він мусить стати організатором такого 

соціального середовища, яке  є єдиним виховним фактором. 

Педагогіка як творчість життя полягає в тому, щоб не 

виховувати учня будь-якими дисциплінарними заходами, а 

стати для нього колегою в його особистісній праці над 

самовдосконаленням, самовихованням та самоосвітою. Саме в 

такій педагогіці співпраці, співтворчості дітей та дорослих 

можливе особистісне зростання.  

Істинний учитель завжди повинен займатися самоосвітою, 

самовдосконаленням, володіти сучасними навчальними та 

методичними комплексами, точним знанням законів вихо-

вання, вміння виховувати в учнів захоплення своєю справою 

[1, с. 60-66]. 
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