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Юридичні науки 

 

ПИТАННЯ РІВНОСТІ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК В ПРОЦЕСІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ 

 

Лазар А.Я., 

студентка юридичного факультету 

Львівський державний університет внутрішніх справ 

м. Львів, Україна 

Серед великої кількості проблем, які на даний час існують у 

нашому суспільстві, вагомого значення можна надати проблемі, 

яка стосується рівності чоловіків і жінок у процесі реалізації їхніх 

прав. Варто зупинитися саме на питанні гендерної рівності, яка 

присутня у трудових відносинах, коли право жінки на працю об-

межується роботодавцями. Питанню дискримінації в сфері праці 

приділялась увага в наукових роботах Г.М. Громової, Т.В. Іван-

кіної, О. Ярошенка, Н.Б. Болотіної та В. Пузирного.  

Amnesty International відкрито заявляє, що «Незважаючи на 

певний прогрес, ґендерна нерівність залишається в кожному сус-

пільстві. Жінки і дівчата продовжують відчувати дискриміна-

цію за ознакою статі та множинного порушення прав людини». 

За даними ООН   «Немає жодного регіону, країни чи культури, в 

якій би жінки не зазнавали насильства». ОБСЄ закликає до впро-

вадження реформи з ґендерної рівності на загальнодержавному 

рівні. Відповідно до звіту Всесвітнього економічного форуму 

«The Global Gender Gap Report 2016», понад 10 років досліджень 

виявили, що зменшення нерівності між статями відбувається 

занадто повільно, щоб зникнути протягом нашого життя.  Хтось 

може подумати, що все це мало стосується України. Проте відпо-

відно до Індексу ґендерної нерівності 2016 року, Україна визнана 

найгіршою для жінок країною в Європі, поряд з Туреччиною, 

В’єтнамом, Аргентиною та Монголією – у світовому масштабі.[1] 

Заборона дискримінації у сфері праці за ознакою статі гаран-

туються національним законодавством, зокрема, Конституцією 

України (ст. 21, 24, 43)[2], Кодексом законів про працю України 

(ст. 2-1, 22), Законами України «Про засади запобігання та проти-
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дії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» тощо. Україна ратифікувала Кон-

венції МОП про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю 

однакової цінності, про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок та ін.  

А.М. Лушніков та Є.А. Ісаєва вважають, що дискримінація – 

це обмеження або позбавлення прав певної категорії громадян за 

якою-небудь ознакою, не обумовленою відповідним нормативно-

правовим актом[3]. Визначення поняття «ґендерна дискриміна-

ція» подано у статті 1 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей чоловіків і жінок»: «дискримінація за озна-

кою статі - ситуація, за якої особа та/або група осіб за ознаками 

статі, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, 

зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами 

і свободами або привілеями в будь-якій формі, встановленій 

Законом України «Про засади запобігання та протидії диск римі-

нації в Україні», крім випадків, коли такі обмеження або привілеї 

мають правомірну об’єктивно обґрунтовану мету, способи 

досягнення якої є належними та необхідними»[4]. 

Ст.17 цього ж закону декларує: «Стаття 17. Забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у праці та 

одержанні винагороди за неї 

Жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливос-

ті у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні 

кваліфікації та перепідготовці. 

Роботодавець зобов'язаний: 

створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам 

здійснювати трудову діяльність на рівній основі; 

забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати 

трудову діяльність із сімейними обов'язками; 

здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при 

однаковій кваліфікації та однакових умовах праці; 

вживати заходів щодо створення безпечних для життя і 

здоров'я умов праці; 

вживати заходів щодо унеможливлення та захисту від 
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випадків сексуальних домагань та інших проявів насильства за 

ознакою статі. 

Роботодавцям забороняється в оголошеннях (рекламі) про 

вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за 

винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно 

особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу 

одній із статей, вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, 

відомості про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей. 

Роботодавці можуть здійснювати позитивні дії, спрямовані 

на досягнення збалансованого співвідношення жінок і чоловіків у 

різних сферах трудової діяльності, а також серед різних категорій 

працівників.» Аналізуючи дану статтю, а точніше частину четвер-

ту, можна сказати, що законодавець дає можливість роботодав-

цям самостійно створювати умови для покращення правового і 

фактичного становища працівників, здійснюючи позитивні дії.  

Якщо ж законодавством передбачено норми, які створюють 

всі умови для сприятливої реалізації жінками їхнього права на 

працевлаштування та можливість забезпечити себе ресурсами для 

життя, то картина, яка існує в реальному житті відрізняється від 

юридичних приписів. Під час прийняття на роботу власники 

підприємств, установ, роботодавці надають перевагу саме 

чоловікам, пояснюючи це тим, що чоловіки більш стійкі, в них 

менша ймовірність втрати кваліфікації в зв’язку з народження і 

вихованням дітей, так званий «біологічний аспект». Помітно, що 

жінки частіше підпадають під скорочення штату. Серед проявів 

дискримінації, з якими стикаються українські жінки – розрив у 

оплаті праці (жінки в Україні в середньому отримують на 25 % 

нижчу заробітну плату, ніж чоловіки). Наявність фактичної 

проблеми заперечувати не можна. 

Поряд з цим, виникає питання, чому так відбувається і як це 

змінити. На мою думку, причиною такої ситуації в нашій країні є 

відсутність санкції, яка б ставала на перешкоді роботодавцям. 

Також, проблематичним є пасивність жінок при порушенні їхніх 

прав. «Більшість опитаних - майже 40% - вважають, що гендерна 

дискримінація в Україні не поширена, вони з цим не стикалися. 
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15% стикалися при прийомі на роботу. У стосунках з началь-

ником - 14%. В дотриманні прав вагітних і працюючих матерів - 

майже 13%. Далі в рейтингу - прояви дискримінації в оплаті 

праці. Жінки заробляють суттєво менше, ніж чоловіки, але тільки 

8,6% вважають це серйозним проявом дискримінації. У стосунках 

з колегами по роботі дискримінацію відчували 6,5% опита-

них»[5], - поінформував Сергій Марченко, директор з розвитку 

Work.ua на прес-конференції в Укрінформі.   

Водночас, зазначив він, відповідно до опитування, половину 

жінок проблема боротьби з дискримінацією не хвилює, вони 

вважають, що це нормально. 19% вважають, що боротися марно. 

13% сказали, що їм важко відповісти. 7% вважають, що вони 

мають об'єднуватися з колегами по роботі і захищати свої права. 

Ще 7% вважають, що вони готові відстоювати свої права на 

мітингах, акціях протесту. Тож, на жаль, тільки 14% жінок готові 

до активних дій для того, щоб запобігти проявам гендерної 

дискримінації.[5]  

Напередодні Міжнародного дня жінок 06.03.2020 Міжфрак-

ційне об’єднання «Рівні можливості» та Програма розвитку ООН 

в Україні (ПРООН) презентували у Верховній Раді України 

посібник «Ґендерна рівність: міфи, факти та державна політика» 

для народних депутатів України. Його мета – викласти ключові 

факти та продемонструвати сучасні тенденції щодо реалізації 

державної політики з питань ґендерної рівності. 

На мою думку, хорошим варіантом для вирішення питання 

гендерної рівності в процесі реалізації права на працю буде саме 

створення якісного правового механізму захисту такого права, 

який в Україні, на жаль, відсутній. Тобто законодавцю варто 

звернути увагу на чітке декларування процесу оскарження 

випадків порушення принципу гендерної та інших типів рівності. 

А також варто доповнити ч.4 ст. 17 Закону України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок» тим, 

що роботодавець не «має право», а зобов’язаний здійснювати 

позитивні дії спрямовані на усунення дисбалансу між можливос-

тями жінок і чоловіків реалізовувати своє конституційне право на 
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працю. О.М. Ярошенко вважає, що зараз найбільш складна проб-

лема, яку необхідно вирішити – досягнення оптимального 

поєднання інтересів працівників і роботодавців при забезпеченні 

належного захисту прав і інтересів працівників і збереження 

ефективного суспільного виробництва[6]. 
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Анотація: стаття присвячена дослідженню збутової політики 
промислового підприємства, сучасних інструментів збутової 
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щодо визначення поняття "збутова політика"; наведено основну 
проблематику організації збутової політики на В2В ринку, роз-
глянуто основні інструменти з удосконалення збутової політики 
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експортна діяльність підприємства.  
Аннотация: статья посвящена исследованию сбытовой полити-
ки промышленного предприятия, современных инструментов 
сбытовой политики и рекомендациям по их усовершенствова-
нию. Проведен анализ определений понятия "сбытовая полити-
ка"; приведена основная проблематика организации сбытовой 
политики на В2В рынке, рассмотрены основные инструменты по 
усовершенствованию сбытовой политики.  Приведен план их 
внедрения в деятельность предприятия. Работа выполнена на 
базе предприятия ООО МНПП «АРИС» ЛТД. 
Ключевые слова: сбытовая политика, сбыт, каналы распределе-
ния, экспортная деятельность предприятия. 
Abstract: the article is devoted to the study of the sales policy of an 
industrial enterprise. Also modern tools of sales policy and recommen-
dations for  its improvement were overviewed. The analysis of the 
definition of "sales policy" was conducted; the main problems of orga-
nization of sales policy in the B2B market were provided. The main 
tools for improving sales policy were considered and consequently the 
plan of their implementation in the enterprise was developed. The work 
was performed on the basis of the enterprise LLC ISPE "ARIS" LTD. 
Key words: sales policy, distribution, distribution channels, export 
activity of the enterprise. 

Постановка проблеми. Актуальністю збутової політики під-

приємства-виробника промислових товарів є діяльність щодо фізи-

чного і комерційного розподілу товарів, визначення стратегії фор-

мування маркетингової системи розподілу. Українські промислові 

підприємства й досі не охоче застосовують сучасний маркетинго-

вий інструментарій. У своїй діяльності вони покладаються на ви-

робничу та товарну стратегії маркетингу, які концентруються саме 

на підвищенні ефективності виробництва та фізичної якості товару. 

Важливість використання маркетингу у збутовій діяльності зали-

шається нерозкритою у порівнянні з кількістю досліджень та впро-

ваджених методик на цю ж тему на ринку кінцевих споживачів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням проб-

лем теоретичного обґрунтування збутової політики підприємства 
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займалися такі вчені:  Л. В. Балабанова, К. С. Бармашова, Е. Дих-

тль, В. Я. Митрохіна, В. Н., Рожко, І. М. Сіняєва. Особлива увага 

була приділена таким вченим: М.В., Джеббера Д. Ланкастера 

Д, Брауна К., Котлер Ф., Уебстер. Ф, Т.І. Лук’янець. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 

Метою даної статті є розробка шляхів підвищення ефективності 

та конкурентоздатності підприємства шляхом  дослідження та 

вдосконалення його збутової діяльності на внутрішньому та 

зовнішньому ринку. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження збутової полі-

тики підприємства слід розпочати з самого поняття збуту, 

політики, та збутової політики.  

Центральним елементом збутової політики є збут, тому 

розглянемо це поняття більш детально. 

За твердженням вченого-економіста П. А. Орлова, збут - це 

найважливіша складова частина комерційної діяльності підпри-

ємства, що пов'язана з прийняттям виробничих, фінансових, 

мотиваційних та інших рішень [1]. 

На думку О.М. Шарапи, збутова політика характеризує 

комплекс дій та концентрацію зусиль, спрямовану на реалізацію 

виробленої продукції для здійснення процесів розподілу, обміну, 

споживання й відтворення виробництва у різноманітних формах 

господарювання з урахуванням розвитку інтеграційних зв’язків 

між суб’єктами ринку [2]. 

В умовах ринкової економіки не буде дивним той факт, що 

основною метою збутової політики є реалізація економічного 

інтересу виробника шляхом задоволення платоспроможного 

попиту споживачів. Ця мета досягається шляхом виконання 

завдань наведених на рисунку 1.  

В залежності від особливостей товарів чи послуг підприємст-

во також обирає певний метод збуту. 

Специфіка діяльності компанії може вимагати декількох або 

багатьох кроків та посередників, може бути в режимі офлайн та в 

Інтернеті та включати дистриб’юторів, оптовиків, роздрібних 

продавців та / або агентів. Традиційно у ринковій економіці виді-



 

16 

ляють три методи формування системи збуту товарів та послуг 

Традіційна збутова політика як правило використовує 3 

основних три основних напрями (канали) збуту: 

⎯ прямий — виробник продає товар споживачу без 

посередників; 

⎯ непрямий — збут, організований через незалежних 

посередників, 

⎯ комбінований — збут здійснюється через організацію з 

загальним капіталом фірми-виробника і незалежної фірми [8]. 
 

 
Рис. 1. Стратегічні завдання збутової політики  

[розроблено авторами] 

 

Збут займає одне з центральних місць на будь-якому підпри-

ємстві, тому незважаючи на загальність ідей збутової діяльності 

та збутової політики, існують істотні розбіжності між підходом до 

збуту на промисловому ринку та інших ринках (рис. 2). 

Підприємство ТОВ МНВП «АРІС» ЛТД зареєстровано 

10.02.1992 і на даний момент компанії вже майже 29 років. 

Працює у формі товариства з обмеженою відповідальністю згідно 

Статуту як міжгалузеве науково-виробниче підприємство. 

Основним видом діяльності підприємства за класифікатором 

видів економічної діяльності (КВЕД) - 22.22 є «виробництво тари 

з пластмас». 

Іншими видами діяльності підприємства є: 

виробництво інших виробів з паперу та картону (КВЕД 

17.29); 

друкування іншої продукції (КВЕД 18.12); 
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надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. 

і. у. (КВЕД 77.39); 

неспеціалізована оптова торгівля (КВЕД 46.90); 

надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 

нерухомого майна (КВЕД 68.20); 

установлення та монтаж машин і устаткування (КВЕД 33.20). 
 

 
Рис. 2. Загальна специфіка ринку організацій та його відмінності від 

ринку кінцевих споживачів [розроблено авторами за джерелом [4] 

 

Підприємство спеціалізується на виробництві гучної упаков-

ки та надає повний спектр послуг пов’язаних з нею, а саме 

сольвентна та безсольвентна ламінації, виготовлення рулонного 
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пакування та пакетів різноманітних конфігурацій із багатошаро-

вих матеріалів (на основі поліетилену, поліетилентерефталату, 

алюмінієвої фольги, металізованого лавсану, крафтового паперу 

та звичайного паперу, високотехнологічних плівок для агресив-

них середовищ, тощо) із можливістю кастомізації та брендування 

за допомогою таких технологій друку як: шовкотрафаретний друк 

та тиснення фольгою для невеликих об’ємів, а також флексогра-

фічний друк та ротогравюрний друк для виготовлення велико-

масштабних проектів [11]. 

Підприємство разом із виробничими потужностями розталова-

не у Харкові, проте господарча діяльність компанії не обмежується 

лише українськими кордонами. «Аріс» має налагоджені виході до 

ринків цілої низки країн Європи, СНД та Середнього Сходу: 

Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Німеччини, Австрії, Фран-

ції, Іспанії, Португалії, Великобританії, Нідерландів, Бельгії, Данії, 

Швеції, Фінляндії, Естонії, Литви, Латвії, Румунії, Молдови, Греції, 

Грузії, Азербайджану, Узбекистану, Білорусії, Росії. Компанія 

також активно налагоджує взаємовідносини із ринком США. 

Оскільки, підприємство має споживачів не тільки всередині 

країни, а й за її межами, виникають деякі проблеми із реалізацією 

збутової політики компанії. 

Аналізуючи діяльність компанії було помічено ряд моментів, 

виправивши які зростає можливість поліпшення збутової 

політики підприємства та пожвавлення рівню продаж у компанії. 

В процесі аналізу збутової політики підприємства було 

виявлено наступну проблематику: 

⎯ відсутність впровадження сучасних систем управління 

збуту CRM, ERP; 

⎯ відсутність функціонального розподілу обов’язків між 

менеджерами; 

⎯ відсутність чіткого розмежування обов’язків між спеціа-

лістами та виконавцями; 

⎯ відсутність розмежування робочого та власного часу 

менеджерів через контактування із споживачами з власних 

мобільних пристроїв; 
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⎯ відсутність сертифікації продукції згідно міжнародних 

стандартів якості ISO. 

У статті запропоновано такi напрямки пiдвищення ефектив-

ностi збутової полiтики пiдприємства ТОВ МНВП «АРIС» ЛТД: 

⎯ впровадження системи управлiння взаємовiдносинами з 

клiєнтами;  

⎯ якщо ТОВ МНВП «АРIС» ЛТД завоює визнання на 

ринку, тодi при однакових цiнах, якостi та технологiях воно може 

використовувати як конкурентну позицiю свiй iмiдж клiєнто-

орiєнтованої компанiї; 

⎯ впровадження сучасних методiв стимулювання збуту, 

передбачає що ТОВ МНВП «АРIС» ЛТД буде впроваджувати 

полiтику рiзних цiн для рiзних замовникiв; 

⎯ удосконалення системи сервiсного обслуговування клiєн-

тiв та впровадження нових сервiсних послуг по тим же цiнам, що 

i конкуренти, але з бiльш високою якiстю; 

⎯ удосконалення організаційної складової підприємства, 

шляхом впровадження сучасних систем контролю та організації 

робочого часу на підприємстві; 

⎯ участь у міжнародних виставках з пакування, для 

підвищення впізнаності серед іноземних споживачів, та нових 

участників ринку, оскільки це є найважливішим інструментом 

взаємодії із потенційними та постійними клієнтами; 

⎯ отпримання міжнародного стандарту якості ISO, що 

дозволить розширити межі пошуку нових споживачів, та 

підвищить довіру до продукції та бренду; 

⎯ впровадження на підприємстві ТОВ МНВП «АРІС» ЛТД 

новітніх засобів комунікації у вигляді CRM-систем для покращен-

ня взаємодії із споживачами як усередені країни, так і за її 

межами; 

⎯ створення зі споживачами парнерських стосунків, 

оскільки це є надійним способом довести іхню значимість для 

кожного співробітника підприємства; 

⎯ удосконалити продажу товарів через інтернет-платформи; 



 

20 

⎯ вдосконалити виробничу ділянку підприємства ТОВ МНВП 

«АРІС» ЛТД, якщо виробництво зможе справлятися із нарос-

таючою кількістю замовлень, підприємство вийде не новий рівень. 

У випадку впровадження інструментів вдосконалення 

збутової системи, що були наведені автором раніше, очікуються 

наступні результати:  

⎯ збільшення обсягів продажу продукції шляхом задіяння 

нових каналів збуту та елементів цифрового маркетингу;  

⎯ покращення іміджу та збільшення впливу бренд «Аріс» на 

міжнародному пакувальному ринку за рахунок участі у спеціалі-

зованих заходах;  

⎯ налагодження внутрішніх процесів комунікації, а також 

процесів здійснення збутової діяльності через впровадження 

єдиної уніфікованої ERP-системи, що буде об’єднувати аналітику 

експортного відділу із статистичними даними усієї компанії; 

⎯ оздоровлення міжгалузевої конкуренції за рахунок 

виведення нових позицій, унікальних для дилерів компанії; 

⎯ закріплення позицій власного асортименту стандартних 

позицій пакування через обмеження їх збуту серед крупних 

дилерів. 

Усі наведені рекомендації в комплексі зможуть надати 

максимальний ефект для збутової політики підприємства та 

виведуть його на новий рівень. 

Висновки. У даній статті було розглянуто основні засади 

збутової політики промислового підприємства та зроблено акцент 

на шляхи її удосконалення. Авторами було обрано визначення 

збутової політики як комплекс дій, спрямованих на реалізацію 

виробленої продукції для здійснення процесів розподілу, обміну, 

споживання й відтворення виробництва у різноманітних формах 

господарювання з урахуванням розвитку інтеграційних зв’язків 

між суб’єктами ринку. Було виділено основні цілі та функції збу-

тової політики загалом, а також виявлено ключові відмінності 

організації збутової політики на промисловому ринку (B2B) від 

усіх інших ринків. Прикладом промислової організації було обра-

но ТОВ МНВП «Аріс» Лтд, що займається повним циклом виго-
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товлення багатошарового гнучкого пакування. Через розгалужену 

збутову систему компанії, що задіяє  низку різних сегментів, існу-

ють деякі  проблеми із ефективністю реалізації збутової політики. 

Тому авторами було розроблено та запропоновано декілька шля-

хів та інструментів щодо удосконалення стану збутової політики 

ТОВ МНВП «Аріс» Лтд з метою отримання більшого комерцій-

ного прибутку, охоплення більшої аудиторії, покращення іміджу 

компанії, налагодження внутрішніх процесів комунікації, тощо.  
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УДК 657     Технічні науки 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ЕФЕКТІВ У 

КОМП’ЮТЕРНИХ ІГРАХ 

 

Лаптій А. А.,  

студентка факультету Комп’ютерних наук 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

м. Харків, Україна  

В умовах прогресуючого розвитку інформаційних техноло-

гій,  майже у всіх країнах світу величезним попитом користується 

гейм-індустрія, а саме область комп'ютерних ігор. Спілкування та 

відпочинок молоді переважно відбувається у віртуальному 

просторі за якоюсь цікавою комп’ютерною грою: з динамічним 

розподілом ролей та швидким визначенням стратегій. З 2011 року 



 

24 

урядом та національним фондом мистецтв США відео-ігри 

офіційно визнані видом мистецтв. 

Випадковість є невід’ємною складовою частиною як різнома-

нітних ігор, так і науки, мистецтва,  статистики, криптографії 

тощо. Вчені перевіряють справедливість гіпотез з використанням 

рандомізованих контрольованих досліджень. Псевдовипадкові 

числа застосовують в відео-іграх, таких як: Skyrim, Diablo, Dota2 

та особливо в колекційних карткових іграх, представниками яких 

є: Hearthstone Gwent, Magic: The Gathering. 

В сучасних комп’ютерних іграх вбудовано найчастіше один 

або кілька генераторів випадкових чисел, які певним чином 

впливають на хід та результат гри, тому на практиці розглядати 

досліджувані послідовності випадковостей доводиться статистич-

ними методами, адже дані знаходяться більш, ніж у трьох вимі-

рах. Для вивчення оптимальних стратегій в іграх використову-

ється теорія ігор.  

Деякі рішення, пов'язані з іграми, можуть бути як обумовле-

ними заздалегідь (наприклад, в послідовній грі вибір наступного 

гравця), так і носити випадковий характер, мати часовий 

горизонт, який є стохастичною величиною з заданою функцією 

розподілу ймовірностей. 

Випадкові ефекти у грі – це зазвичай псевдовипадкові події, 

унікальною особливістю яких є генератор, основна задача якого 

мати змогу відтворити колись створену послідовність, починаючи 

з елементу, що породив весь ланцюжок сукупності явищ.  

Розрізняють такі види псевдовипадкових ефектів: стратегіч-

на випадковість – визначає малу кількість можливих отримуваних 

результатів; прийнятна випадковість – виникає при великій 

кількості випадків, які дуже складно прорахувати заздалегідь (в 

умовах геймплею найкращим прикладом постає власна колода та 

колода супротивника, де ймовірність витягування конкретної 

карти з плином гри зростає); дзеркальна випадковість – виникає 

при отриманні середнього ефекту від розіграшу чистої стратегії 

одного з гравців, такий ефект не дає величезних переваг нікому, 

тому неможливо одразу ж зрозуміти, як відповідний хід вплине 
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на фінал; абсолютна випадковість – найсуперечливіший з усіх вид 

випадковості, що має імунітет до будь-яких стратегій. В порівнян-

ні з вищенаведеними, ефект абсолютної випадковості є недетер-

мінованим з неможливістю його точного відтворення, спостері-

гати ж за ним можна  на доволі мінливій напрузі чи шумах. [1,1] 

Розглянемо алгоритм створення псевдовипадкової послідов-

ності: для обчислення певного розподілу ігрових юнітів у якості 

відправної точки використаємо готові набори статистичних 

даних, наприклад, іриси Фішера.  

Введемо такі позначення: P(L, k) – ймовірність влучення 

певного рівня гравця L у задане число ігор; N – найбільше число 

ігор, що було зіграно за загальною статистикою та безпосередньо 

гравцем. Значення N буде нормуватися відповідно до заданої 

функції; Z(k, N) – ймовірність зіграних k ігор до настання момен-

ту N або ж до розподілення гравців за іншим пріоритетом. [2,1] 

Тоді D(L, N) – шукана ймовірність знаходження гравця, що 

знаходиться на рівні L з N-зіграними іграми на певному проміжку 

часу розрахується за формулою:  
 

𝐷(𝐿, 𝑁) =  ∑ 𝑃(𝐿, 𝑘) ∗ 𝑍(

𝑁

𝑘=1

𝑘, 𝑁) 

 

Окрім формульного методу, появу випадкових подій зручно 

представляти у вигляді ймовірностей переходів з одного стану 

системи в інший (Марківський процес) [3,78]. При цьому, 

перейшовши в один із станів, система не повинна далі враховува-

ти обставини того, як вона потрапила в цей стан.  

При створенні псевдовипадкової ймовірності треба заздале-

гідь обачно врахувати низку факторів, за якими буде проходити 

весь алгоритм генерації. У багатьох програмних продуктах псев-

догенерація передбачена навмисне в інтересах максимізації 

доходів власника. 

Література: 
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Всесвітня Пандемія Covid-19, тимчасове закриття кордонів та 

авіасполучення, обмеження в наземному транспорті – це все 

похитнуло не лише нерви українців, але й фінансову стабільність. 

Від початку карантину в супермаркетах значно зросли ціни на 

продукти, в окремих випадках на 50-60%. Це при тому, що, за 

останніми даними Держстату, ціни в лютому впали, і ця 

тенденція до зниження інфляції триває останній рік. Новинами 

про коронавірус – Україна, як і весь світ, живе ще з лютого 2020 

року. Перші смерті від вірусу в Китаї, перші випадки зараження 

в Європі та навіть в Україні позначилися на цінах [1].  

Справа в тому, що усвідомлене споживання, здоровий спосіб 

життя, зростання інтересу до «альтернативних» продуктів харчу-

вання в різних категоріях - ще трохи більше року тому це були чи 

не найголовніші популярні запити на ринку товарів повсякден-

ного попиту. Але буквально за лічені місяці вони відійшли на 

другий план: безпрецедентна трансформація способу життя 

населення та спад економічного росту стали визначати нові зміни 

в тенденціях попиту і пропозиції. Впроваджуючи карантин та 
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самоізоляцію, попит закономірно зменшиться, одночасно з ним і 

пропозиція, що за собою несе скорочення робочих місць, та 

виробництва. 

Безперечно, поняття попиту і пропозиції тісно взаємо-

пов’язанні з повсякденним життям звичайної людини. Попит, 

наприклад, означає відношення між ціною і кількістю товару, 

який покупці можуть і бажають придбати за визначеною ціною. В 

той час як величина пропозиції виділяє кількість товару, яку 

хочуть і можуть запропонувати на ринок за певний проміжок часу 

при всіх можливих цінах. Разом ці два поняття створюють 

складну і взаємозалежну економічну систему, від якої залежить 

всі ціноутворення товарів, які знаходяться на ринку. 

Так склались обставини, що суспільство зіткнулись з 

проблемою глобального масштабу, яка змінила всі уявлення про 

сучасний, «нехиткий», як ми гадали, світ. Коронавірусна пандемія 

COVID-19 принесла людству зміни у всіх, без виключень, сфер 

життя, в тому числі і в показники попиту та пропозиції. Очевид-

но, що шкоду пропозиції завдають захворюваність і смертність, а 

також заходи протидії поширенню захворювання, котрі зменшу-

ють мобільність в торгових точках, і підвищують вартість 

ведення бізнесу внаслідок обмежень в логістичній сфері поставок 

і жорсткості умов кредитування. В свою чергу, попит також 

зменшиться в силу підвищення невизначеності, посилення моти-

вів економії на період «складних часів», заходів протидії 

поширенню COVID-19 і підвищення фінансових витрат, які 

скорочують можливості для здійснення видатків. 

Враховуючи вищесказане, зазначимо, що питання попиту і 

пропозиції дуже неоднозначне, особливо в період пандемії. 

Раніше ми б уявити не могли що продукти можливо купувати за 

допомогою смартфонів та комп’ютеру в цілому. Нині, все більше 

торгових точок розташовуються в Інтернет мережі для більш 

ефективного пошуку клієнтів та покупців. Без сумніву, як і в 

будь-якій взаємозалежній системі недостача повинна чимось 

компенсуватись. Тобто, якщо гасне попит на одну річ, то 

закономірно зростає на іншу, наприклад: 
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➢ Попит на дезінфікуючі речовини та засоби індивідуаль-

ного захисту зросли на 21000% ; 

➢ Комп’ютерну техніку, гаджети та телевізори – 150% ; 

➢ На канцтовари та тренажери – 120% ;  

В свою чергу, відповідно зменшився попит на такі групи 

товарів та послуг: 

➢ Квитки на авіаперельоти та залізничний транспорт – 71% ; 

➢ Ювелірні вироби – 53% ; 

➢ Придбання автомобілів та інших видів транспорту – 45% ; 

Гостру проблему відсутності попиту зазнала на собі і 

нерухомість. Короткострокова оренда житла у великих містах 

впала в ціні на 30%. Ринок вторинної нерухомості зазнав коло-

сальних змін, загальна кількість вдалих продажів знизилась на 

80% [2;3].  

Страх перед голодом, ажіотажні і панічні скуповування та 

шалений попит, ці слова описують те, що відбувалося в супермар-

кетах багатьох країн, в перші місяці карантину. Особливо зросла 

необхідність на такі специфічні товари як: імбир, цибулю, лимо-

ни, часник, що і забезпечило рекордне підняття їх у ціні, подекуди 

в 5 разів. 

Проаналізувавши цю ситуацію можливо віднайти позитивні 

тенденцій які відбуваються зараз. По-перше, за рахунок набиран-

ня популярності онлайн сервісів та телекомунікацій, попит та 

пропозиція знайшли компромісний варіант для свого існування 

діяльності, на новому, дистанційному рівні, який забезпечує 

безпеку клієнтів та торгових структур. По-друге, запобіжні 

заходи, які спрямованні на обмеження контактів, які в свою чергу 

допоможуть уникнути більш трагічних сценаріїв в економіці.  

Враховуючи вищевикладене, стає очевидно, що: 

1) Пандемія змінила всі сфери життя та економічні 

показники до унікальних меж; 

2) Попит і пропозиція все більше залежить від Інтернет 

простору; 

3) Деякі товари які раніше купували одиниці, купує кожен 

другий; 
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4) Нова економічна модель попиту і пропозиції направлена 

на зменшення контактів між людьми, що є першим в історії 

явищем. 
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Вступ. Програми-вимагачі представляють проблему для 

підприємств, освітніх установ і систем охорони здоров'я. 

Дослідження в області кібербезпеки продемонстрували, що це 

сімейство шкідливого ПЗ здатне без труднощів вивести з ладу 

базову інфраструктуру, необхідну для функціонування міст, 

регіонів або, навіть всієї країни. 

Згідно з даними звіту американського постачальника кібер-

безпеки FireEye, який привертає увагу експертів з кібербезпеки до 

цієї проблеми, 68% атак залишаються непоміченими [1]. 

Статичний аналіз файлів на основі їх характеристик являєть-

ся першим ступенем детектування будь-якого типу зашифрова-

них файлів та запобігає подальшому їх запуску, який може 

привести до захвату системи стороннім шкідливим програмним 

забезпеченням. Навіть не запускаючи файли, можна зробити 
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висновки щодо, з першого погляду, безпечних файлів в системі, 

та виділити декілька характеристик, на які варто звернути увагу. 

Дослідженням методів та технік якими користуються програ-

ми-здирники та аналізу їх самих дасть представлення про методи, 

котрими можна протидіяти хакерським нападам такого типу. 

Знову ж таки актуальність даної теми обумовлена кількістю 

випадків захвату систем шкідливим програмним забезпеченням, 

особливо програмами-здирниками. Дані програми несуть загрозу 

для всіх типів користувачів: від цілих систем корпорацій, які 

містять цінні файли, але знаходяться під відмінним захистом до 

так званих легких цілей ‒ звичайних наївних користувачів. 

Детектування подібних файлів є основою для запобігання 

подібним вторгненням. 

Статичний аналіз з подібними методами застосовується в 

більшості антивірусних системах, але в зв’язку з прогресом тех-

нологій захисту інформації, дані методи покриваються машинним 

навчанням.  

Мета дослідження – реалізація програми, яка допоможе 

попередити про напад програм-вимагачів на обчислювальній 

машині користувача.  

Задача – аналіз та програмна реалізація методів, за допомо-

гою котрих можна, виявити зашифровані файли та зробити 

висновок щодо атаки програми-вимагача. 

Зміст дослідження. На даний момент антивіруси та інші 

системи запобігання злому використовують так звані два підходи 

до аналізу файлів, які поступають на обчислювальну машину[2]: 

– статичний аналіз (аналіз структури двійкового файлу, його 

атрибутів, логічних структур, потоку виконання та даних); 

– динамічний аналіз (відстеження дій програми під час 

виконання, побудова її профілю). 

Кожен спосіб має свої переваги та недоліки. Тому їх зазвичай 

використовують одночасно для кращого виявлення шкідливих 

програм. Але навіть працюючи воєдино, є ймовірність помилко-

вого спрацювання та пошкодження чистого файлу.  

Статичний аналіз доповнює динамічний аналіз, надаючи 
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інформацію про атрибути файлу. Статичний метод аналізує 

програму перед виконанням, витягує атрибути з бінарного файлу, 

обчислює статистику і на основі цієї інформації робить вирок 

щодо загрози сканованого файлу. Такий підхід безпечний ‒ вирок 

видається перед виконанням файлу, але він погано працює із 

згорнутими файлами, упакованими в розділи. Крім того, із 

збільшенням розміру файлу збільшується час, необхідний для 

аналізу. Також, потрібно ідеально розуміти як працює навантажу-

вач щоб реалізувати гарний алгоритм для статичного аналізу, а 

також розуміти різницю між документацією та фактичною пове-

дінкою навантажувача. Віруси можуть використовувати деякі 

поля у двійковому файлі для власного використання. Наприклад, 

як сховище даних або адрес для виконання зловмисного коду.  

Можна виділити та розглянути три основних методи 

статичного аналізу даних: 

– метод вторинного розширення; 

– метод перевірки байтів сигнатури типу файлу на початку 

файлу; 

– метод обчислення значення ентропії. 

Висновки. Наукова новизна визначається спроможністю 

системи, за допомогою програмної реалізації обраних методів, 

передбачувати напад програми-вимагача та захвату ним 

обчислювальної машини. 
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Рід Rhus L. нараховує 120-150 видів, більшість яких росте в 

Південній Африці і субтропічних зонах Північної Америки. Це 

невисокі листопадні, рідше вічнозелені дерева, серед яких 

зустрічаються чагарники та ліани. Назва виду походить від 

латинського corium – шкіра, поскільки використовувався як 

дубильна речовина у виготовленні шкіри. 

Сумах пухнастий (Rhus Typhina L.) має і інші назви – 

віргінський, оксамитовий, оленерогий, оцтове дерево та сягає у 

висоту до 10 м з ажурною кроною до 5 м у діаметрі. Бархатиста 

поверхня довгих листків має білувато-матовий нальот знизу. 

В Україні малопоширеними є рослини роду Rhus L., хоча 

мають цінні декоративні та господарські властивості [1], що 

пов’язано з недостатністю інформації про біоекологічні особли-

вості та відсутністю науково-обгрунтованих рекомендацій щодо 

їх вирощування і розмноження та використання в захисному і 

ландшафтному озелененні, що визначає актуальність досліджень.  

Найбільш поширеним представником в Україні є сумах 

пухнастий –  оленерогий Діссекта, який не має особливих вимог 

до вирощування і добре переносить догляд за рослинами: 

санітарні, формувальні та корегувальні стрижки і обрізки.  

Оцове дерево має потужню, добре розгалужену кореневу 

систему, дає багато відростків на велику відстань, що потребує 

підземного обмеження росту, дуже посухостійке та не має особ-

ливих вимог до ґрунту і переносить засолення, а на кислих ґрун-

тах може раніше скидати листя. Тому його можна висаджувати на 

сухих, кам'янистих, піщаних ґрунтах, біля водоймищ, боліт, на 
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узліссях лісів. Росте у добре освітлених і напівтінистих місцях. 

Rhus typhina Dissecta можна використовувати в одиночних і 

групових посадках, у всіляких комбінаціях і поодиноко на газоні. 

В озеленені територій можливе використання для закріплення 

схилів і берегів. 

Завдяки високій морозостійкості сумах можна вирощувати у 

всіх кліматичних зонах України. 

Рослини стійкі до шкідників, проте можуть пошкоджуватися 

грибковими захворюваннями, що вимагає обробки рослин 

фунгіцидами [2]. 

Період цвітіння оцтового дерева травень-червень. Чоловічі 

квітки в нього більші, жовтувато-зелені, в пухких волотях, а 

жіночі – яскраво-червоні, зібрані в щільні волоті. Рослинна 

дводомна, тому, для отримання насіння потрібно рослини 

висаджувати неподалік одна одної. Сумах – гарний медонос з 

красивими шишкуватими плодами, які приваблюють птахів. 

Цвітіння і плодоношення рослин починається на четвертому-

п’ятому році життя. Проте через 15-20 років рослина відмирає.  

Пірчасті листки рослин підсилюють декоративний ефект 

насаджень, особливо в осінній період, коли набувають жовтого, 

червоного та рожевого забарвлення [3]. 

Розмножується насінням і кореневими паростками. У літера-

турі є відомості про розробку технології мікроклонального роз-

множення представників роду Rhus, але для досягнення стабіль-

них результатів існують складнощі. Розмноження рослин in vitro 

дає змогу вирішувати важливі проблеми рослинництва, його 

можна застосовувати у селекційній роботі для репродукції нових 

гібридних сортів та отримання трансформованих рослин [4]. 

Сумах можна використовувати в озелененні міст, він стійкий 

до забруднення повітря. Завдяки анатомічним особливостям рос-

лин, а саме опушенню на листках і молодих пагонах, які добре за-

тримують пил від автомобільного транспорту Rhus typhina і його 

культивари варто висаджувати на прилеглих до доріг ділянках [5]. 

Отже, Rhus typhina стійкий до забруднення повітря та 

невибагливий до ґрунту і умов вирощування та догляду, тому 
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підходить для міських парків і присадибних ділянок. А ще оцтове 

дерево варто використовувати для закріплення схилів і берегів 

водойм.  
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АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ЗМІН ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЙ З ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

 

Лучковська С.І.,  

доцент кафедри права,  

Хмельницький національний університет,  

м.Хмельницький, Україна 

У зв’язку з прийняттям Закону Україну «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» 

[1] відбулася консолідація функцій з державного регулювання 

ринків фінансових послуг. Метою внесення вказаних змін до 

чинного законодавства було скорочення кількості регуляторних 

органів на ринках небанківських фінансових послуг.  

https://proxima.net.ua/ua/sumah-pushistij-olenerogij-rhus-typhina-dissecta.html
https://proxima.net.ua/ua/sumah-pushistij-olenerogij-rhus-typhina-dissecta.html
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Так, відповідно до зміненого законодавства Національний 

банк України став правонаступником Національної комісії, що 

здійснювала державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг стосовно повноважень та виконання функцій з державного 

регулювання і нагляду у сфері ринків фінансових послуг у межах, 

визначених Законом України «Про фінансові послуги та держав-

не регулювання ринків фінансових послуг» [2]. Зокрема, 

відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону України «Про Національний банк 

України» [3] Правління Національного банку України приймає 

рішення щодо державного регулювання та нагляду за діяльністю 

на ринках небанківських фінансових послуг (крім діяльності на 

ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійної 

діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичу-

вального пенсійного забезпечення). 

Окрім того, Постановою Правління НБУ «Про забезпечення 

здійснення повноважень та виконання функцій з державного 

регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з 

питань ліцензування та реєстрації» №82 від 25 червня 2020 р. 

встановлено, що Національний банк України з 01 липня 2020 

року забезпечує: 1) здійснення повноважень та виконання 

функцій Національної комісії, що здійснює державне регулю-

вання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), з 

державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових 

послуг з питань ліцензування діяльності з надання фінансових 

послуг та ведення державних реєстрів фінансових установ і 

реєстрів осіб, які не є фінансовими установами, але мають право 

надавати окремі фінансові послуги, а також реєстрації осіб, що 

надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг, 

передбачені нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України (Держфінпослуг), виданими до 01 липня 2020 року, 

перелік яких наведено в додатку до вказаної постанови, до 

визнання відповідних актів такими, що втратили чинність в 

установленому порядку; 2) прийняття рішень, віднесених законо-

давством до повноважень Нацкомфінпослуг як колегіального 
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органу або до повноважень уповноваженої особи Нацкомфінпос-

луг відповідними нормативно-правовими актами Нацкомфін-

послуг, Держфінпослуг, перелік яких наведено в додатку до 

вказаної постанови, Правлінням Національного банку України, 

уповноваженим колегіальним органом або уповноваженою 

посадовою особою Національного банку [4]. 

Також Національний банк України постановив не стягувати 

плату за видачу ліцензій на провадження господарської діяльності 

з надання фінансових послуг, передбачених пунктами 4-

7, 9, 11 статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та дер-

жавне регулювання ринків фінансових послуг» з 01 липня 2020 

року до прийняття відповідного акта Національного банку Украї-

ни, крім тих, плата щодо видачі яких установлюється  Тарифами 

на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національ-

ним банком України, затвердженими постановою Правління 

Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333 [5]. 

Національний банк України приймає рішення про відкликання 

(анулювання) ліцензії з підстави, визначеної пунктом 1 частини 

першої статті 38-1 Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» [2] , у порядку, 

визначеному законодавством України. 

Для забезпечення реалізації повноважень Національного 

банку України у сфері державного регулювання ринків небаківсь-

ких фінансових послуг Правлінням Національного банку 

України було затверджено Положення про Комітет з питань наг-

ляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових 

послуг (далі - Комітет). Новостворений Комітет став спеціально 

створеним колегіальним органом, якому Правління Національ-

ного банку делегувало окремі повноваження щодо здійснення 

нагляду за учасниками ринків небанківських фінансових послуг 

та регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових 

послуг, у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг, 

валютного нагляду, державного регулювання і нагляду у сфері 

фінансового моніторингу. 

Комітет здійснює свою діяльність на підставі нормативно-



 

37 

правових актів Національного банку, рішень Правління Націо-

нального банку вказаного Положення про нього. Основними 

завданнями Комітету є: 1) забезпечення стабільності й надійності 

ринків небанківських фінансових послуг України, а також захист 

прав споживачів фінансових послуг, що надаються учасниками 

ринків небанківських фінансових послуг; 2) вирішення питань 

нагляду та регулювання ринків небанківських фінансових послуг 

України; 3) визначення тенденцій розвитку ринків небанківських 

фінансових послуг і надання (за потреби) відповідних пропозицій 

Правлінню Національного банку; 4) забезпечення координації 

роботи підрозділів нагляду за ринками небанківських фінансових 

послуг, вдосконалення обміну інформацією, роботи підрозділів 

нагляду за ринками небанківських фінансових послуг, подаль-

шого розвитку процедур своєчасного й ефективного прийняття 

рішень і реагування щодо діяльності ринків небанківських 

фінансових послуг; 5) застосування заходів впливу/штрафних 

санкцій за порушення: юридичними/фізичними особами, які 

надають одну чи кілька фінансових послуг, а також інші послуги 

(операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, крім банків та 

об'єктів нагляду (оверсайта); небанківськими фінансовими 

групами законодавства в сфері фінансових послуг, захисту прав 

споживачів фінансових послуг, валютного законодавства, 

законодавства з питань фінансового моніторингу, застосування 

спеціальних персональних економічних та інших обмежувальних 

заходів (санкцій), нормативно-правових актів Національного 

банку; 6) сприяння вдосконаленню законодавчого забезпечення 

для здійснення нагляду та регулювання діяльності ринків неба-

ківських фінансових послуг, валютного нагляду, державного 

регулювання та нагляду в сфері фінансового моніторингу, захисту 

прав споживачів фінансових послуг, надання рекомендацій щодо 

внесення змін до нормативно-правових актів Національного 

банку; 7) забезпечення реалізації функцій Національного банку в 

сфері реєстрації та ліцензування учасників ринків фінансових 

послуг; 8) забезпечення реалізації функцій Національного банку в 

сфері захисту прав споживачів фінансових послуг [6]. 
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Виконуючи вказані вище завдання, Комітет з питань нагляду 

та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових 

послуг має право приймати рішення з питань реєстрації та ліцен-

зування щодо:1) унесення фінансової установи до Державного 

реєстру фінансових установ та видачу свідоцтва про реєстрацію 

фінансової установи або відмову в унесенні фінансової установи 

до Державного реєстру фінансових установ; 2) скасування 

рішення про внесення фінансової установи до Державного 

реєстру фінансових установ та видачу свідоцтва про реєстрацію 

фінансової установи; 3) виключення фінансової установи з 

Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва 

або про відмову у виключенні фінансової установи з Державного 

реєстру фінансових установ (крім виключення особи з реєстру як 

захід впливу); 4) взяття на облік юридичної особи, яка не є 

фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові 

послуги (послугу з фінансового лізингу) та видачу довідки про 

взяття на облік юридичної особи; 5) скасування рішення про 

взяття на облік юридичної особи, яка не є фінансовою установою, 

але має право надавати окремі фінансові послуги (послугу з 

фінансового лізингу) та видачу довідки про взяття на облік 

юридичної особи; 6) виключення юридичної особи з реєстру осіб, 

які не є фінансовими установами, але мають право надавати 

окремі фінансові послуги та анулювання довідки про взяття на 

облік юридичної особи (крім виключення особи з реєстру як захід 

впливу); 7) видачі або відмову у видачі ліцензії на провадження 

діяльності з надання фінансових послуг: надання коштів у позику, 

в тому числі й на умовах фінансового кредиту; надання гарантій; 

факторингу; фінансового лізингу; залучення фінансових активів із 

зобов'язанням щодо наступного їх повернення; у сфері страху-

вання; 8) відкликання (анулювання) ліцензії на провадження 

діяльності з надання фінансових послуг: надання коштів у позику, 

в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання гарантій; 

факторингу; фінансового лізингу; залучення фінансових активів із 

зобов'язанням щодо наступного їх повернення; у сфері страхуван-

ня за ініціативою особи або за наявності відповідних підстав [крім 
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відкликання (анулювання) ліцензії як захід впливу]; 9) реєстрації 

або відмову в реєстрації правил страхування, змін до правил 

страхування (зміни та/або доповнення).   

Окрім того, Комітет має право приймати рішення про 

застосування/незастосування до учасників ринків небанківських 

фінансових послуг, інших осіб, які можуть бути об'єктом нагляду/ 

перевірки Національного банку, таких заходів впливу у сфері 

державного регулювання ринків небанківських фінансових 

послуг щодо захисту прав споживачів фінансових послуг: 1) зобо-

в'язати порушника вжити заходів для усунення порушення та/або 

вжиття заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню 

порушення; 2) вимагати скликання позачергових зборів учасників 

фінансової установи; 3) накладати штрафи (крім випадків 

делегування повноважень щодо накладення штрафів уповно-

важеним посадовим особам Національного банку); 4) тимчасово 

зупиняти або відкликати (анульовувати) на провадження 

діяльності з надання фінансових послуг: надання коштів у позику, 

в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання гарантій; 

факторингу; фінансового лізингу; залучення фінансових активів із 

зобов'язанням щодо наступного їх повернення; 5) затверджувати 

план відновлення фінансової стабільності фінансової установи; 

6) укладати письмову угоду (вносити зміни до письмової угоди) з 

учасником ринків фінансових послуг, за якою така особа 

зобов'язується сплатити визначене грошове зобов'язання та/або 

вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій 

діяльності порушень, поліпшення фінансового стану фінансової 

установи, підвищення ефективності функціонування системи 

управління ризиками тощо; 7) установлювати для небанківських 

фінансових груп підвищених економічних нормативів, лімітів та 

обмежень щодо здійснення окремих видів операцій; 8) виключати 

відповідно до законодавства учасників ринків фінансових послуг 

(крім клієнтів) з Державного реєстру фінансових установ або 

реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право 

надавати окремі фінансові послуги [6]. 

 Вказані зміни чинного законодавства розширили можливос-
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ті Національного банку України у сфері реалізації  повноважень із 

забезпечення фінансової стабільності, завершення реформування 

фінансового сектору, поширюючи вимоги щодо прозорості, 

надійності та ефективності також на небанківський фінансовий 

сектор. Реалізація таких  новацій законодавства повинна сприяти 

системності розвитку небанківського фінансового сектору, 

переходу від секторальної моделі регулювання до ефективної 

інтегрованої моделі для забезпечення комплексності в реалізації 

функції регулювання ринкової поведінки та захисту прав 

споживачів на фінансовому ринку. 
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фінансових послуг: Закон України 12.09.2019р. № 79-IX. Відо-

мості Верховної Ради. 2019. № 44. Ст.277. 

2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001р. № 2664-III. 

Відомості Верховної Ради України. 2002. № 1. Ст.1. URL: 
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16.12.2020). 
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Правління Національного банку України від 25.06.2020р. № 83. 
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звернення: 16.12.2020). 
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6. Про Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності 

ринків небанківських фінансових послуг: Положення, затверд-

жено Рішенням Правління Національного банку України від 

29.07.2020р.  № 498-рш. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/-

vr498500-20 (дата звернення: 16.12.2020).  

______________________________________________________ 

УДК 634.739.2:581.5                 Природничі науки 

 

ФІТОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ЦЕНОПОПУЛЯЦІЇ OXYCOCCUS 

PALUSTRIS PERS. НА ТЕРИТОРІЇ БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТУ 

«РОЗТОЧЧЯ». 
 

Любинець Н.Ю.,  

аспірант 

Львівський національний аграрний університет 

Львів, Україна 

Науковий керівник: Капрусь І.Я. 

д.б.н.,  

Кожне угруповання характеризується певним видовим 

складом і притаманним лише йому співвідношенням видів різних 

систематичних категорій. В результаті взаємодії рослин між 

собою, з іншими мікроорганізмами та зовнішнім середовищем 

створюються стійкі рослинні угруповання [1, с.48].  

На території Біосферного резервату «Розточчя» вивчали 

видове різноманіття семи ценопопуляцій Oxycoccus palustris [2, 

с.134-136].  

Досліджені угруповання різняться флористичним багатств-

вом, тобто мають у своєму складі різну кількість видів рослин.  

Аналізуючи видовий склад угруповань з журавлиною болот-

ною на закладених пробних площах, можна зробити наступні 

узагальнення. 

1. Деревний ярус переважно утворений сосною звичайною 

та березою (пухнастою, бородавчастою чи обома), зрідка трапля-

ються інші види. Вік 5–20 р., висота до 15 м. Повнота деревостану 

низька: до 0,1 – 0, 3. На ПП №3 і №5 відмічено всихаючі дерева. 
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2. Підріст в більшості представлений сосною звичайною, 

дубом звичайним та березою пухнастою (висота 10 см – 0,5 м). 

3. Підлісок складають види крушина ламка та верба попе-

ляста, лише їх кількість відрізняється на пробних ділянках: 

незначний на ПП №1, №2 (більше по периферії), утворює зарості 

– на ПП №№ 4–6. 

4. Трав’яний покрив – найбільш відмінна характеристика 

кожного вивченого окремого угруповання. Флористичне багатст-

во пробних площ подано на рис. Кількість видів коливається в ме-

жах 17–28, найвище видове різноманіття відзначено для ПП №4.  
 

 
Рис. Флористичне багатство пробних площ з журавлиною болотною на 

території Біосферного резервату «Розточчя» 

 

Лише 6 видів рослин є спільними для всіх пробних площ. 

Варто відзначити рідкісні види, а саме: росичка круглолиста (ПП 

№1, №4), багно звичайне (ПП №2, №5, №7), теліптеріс болотний 

(ПП №7), білозір болотний (ПП №4), ринхоспора біла (ПП №1), 

андромеда ряснолиста (ПП №1).  

В оптимальних еколого-ценотичних умовах журавлина бо-

лотна активно розмножується вегетативним шляхом, утворюючи 

на повзучих пагонах додаткові корені. За рік приріст пагонів 
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може скласти до 50 см. Мозаїчний характер розташування 

заростей журавлини у фітоценозі обумовлений наявністю 

оптимальних умов щодо вологості та освітлення [3, с. 56]. 

На облікових ділянках проективне покриття журавлини 

болотної складало 10–70%, при переважаючому 30–50%. Змен-

шення освітлення внаслідок збільшення повноти деревостану до 

0,3 призводить до зменшення відсотка проективного покриття 

журавлини (ПП №7/2).   

Досліджені угруповання з журавлиною болотною характери-

зуються невеликою видовою різноманітністю (17–28 видів). 

Більшість видів трапляються поодиноко або їм властиве незначне 

проективне покриття. Такі види, як моління голуба, пухівка 

піхвова, осока чорна, багно звичайне, проективне покриття яких 

більше 10%, також не складають конкуренції для журавлини. 

Плодоносить журавлини і на ПП №7 під пологом куничника 

сіруватого (80%) та теліптериса болотного (20%). Лише зарості 

очерету звичайного (80%) на ПП №4 є загрозою, як для збільшен-

ня площі поширення журавлинників, так і їх плодоношення. 

Оскільки Oxycoccus palustris є  важливим компонентом рари-

тетних болотних угруповань Біосферного резервату «Розточчя»,  

необхідно проводити активні заходи (вирубування листяних 

порід дерев і чагарників, викошування трав) для покращення 

умов росту журавлини та розширення її площ. 

Література: 
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______________________________________________________ 

УДК 10      Педагогічні науки 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ 

І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ 

 

Макодзеба С.О., Шубний О.Ю. 

викладачі Лозівська філія Харківського 

 державного автомобільно-дорожнього коледжу 

м. Лозова, Україна 

В національній доктрині розвитку освіти України ΧΧΙ 

столітті зазначається, що світа «є засобом відтворення й нарощу-

вання інтелектуального, духовного потенціалу народу, … дієвим 

чинником модернізації суспільства, зміцнення авторитету 

держави на міжнародній арені». Належне виконання цих завдань 

можливе за умови модернізації самої освіти, ключовими позиція-

ми якої мають стати такі принципи, як відродження національно-

культурних традицій українського народу, демократизація та 

гуманізація всього навчально-виховного процесу. 

За три останні десятиліття в педагогічній науці виникло 

багато нових понять і термінів, запозичених з інших дисциплін, 

що свідчить про більш предметні зв'язки педагогіки з іншими 

науками. Так, сьогодні часто говорять про економність і раціона-

лізацію навчання, про навчальну техніку і технологію, про 

економіку освіти, комп’ютеризацію навчання тощо.  

Інформаційна освітня  технологія (ІОТ) -  модель навчаль-

но-виховного процесу, у якій мета досягається насамперед за 

рахунок найповнішого використання можливостей комп'юте-

рів (комп'ютерних мереж) та програмного забезпечення. 

Проникнення інформаційно-телекомунікаційних технологій в 

освітній процес створює передумови для кардинального 

оновлення як змістово-цільових, так і технологічних аспектів 

навчання. [5, с. 74] 

Сьогодні інформатизація освіти розглядається як упорядко-

вана сукупність взаємопов’язаних організаційно-правових, 
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соціально-економічних, навчально-методичних, науково-техніч-

них, виробничих та управлінських процесів, спрямованих на 

задоволення освітніх інформаційних, обчислювальних і телекому-

нікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу. З 

огляду на сучасні реалії, викладач повинен вносити в навчальний 

процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо 

це потрібно. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у 

формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше 

сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа 

засобів. Раніше викладачам важко було знайти індивідуальний 

підхід до кожного студента. Тепер же, з використанням комп'юте-

рних мереж і онлайнових засобів, навчальні заклади отримали 

можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задово-

льнити індивідуальні потреби кожного студента.  І як відомо, сту-

денти – це еліта нації. Соціальне замовлення не тільки України а 

й світового співтовариства вимагає перш за все людей, здатних до 

постійного та самостійного самовдосконалення й розвитку, особис-

тостей не з енциклопедично розвинутою пам’яттю, а з гнучким 

розумом, з швидкою реакцією на все нове, з добрими адаптацій-

ними та орієнтувальними навичками й творчими здібностями.   

Впровадження інтерактивних методик дає змогу докорінно 

змінити ставлення студента до об’єкта навчання, перетворивши 

його на суб’єкт. Студент стає співавтором лекції, семінарського 

заняття тощо. Він відчуває себе активним учасником подій і влас-

ної освіти та розвитку. Це забезпечує внутрішню мотивацію до 

навчання, що сприяє його ефективності. Успіх активного навчан-

ня залежить від правильного визначення його цілей і змісту, від 

способів досягнення цілей, тобто методів навчання: підбір нестан-

дартних завдань, творчі роботи, використання проблемних 

ситуацій та комп’ютерних програм. Від методів навчання 

залежить наскільки добре студент навчиться засвоювати знання, 

здобувати їх, робити висновки, а здобуті вміння й навички 

використовувати в житті.[4, с. 44] 

Потреба впровадження методів активного навчання зумов-

люється тим, що раніше використовувані методи навчання вияви-
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лися недостатньо придатними для вирішення нових соціально-

економічних, політичних завдань. 
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Пізнання таких фундаментальних проблем цивілізацій, як 

шлюб і форми його припинення, завжди викликало інтерес широ-

кого кола мислителів - від творців священних книг до дослідників 

посттрадіційної епохи (ХІХ ст.) і сучасного постмодерного 

суспільства. Дослідження різних форм і видів припинення шлюбу 

стосується історичних відповідей на виклики епохи римської 

цивілізації в зв'язку зі зміцненням та розвитком її основних, 

взаємозалежних структурних елементів. 
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Звісно, інститут припинення шлюбу відомий римському 

праву свого відтворення у сучасній правовій традиції повною 

мірою свого відтворення не знайшов, однак уявлення про 

розірвання шлюбу та особливості даної процедури мали відчут-

ний вплив но розвиток регулювання шлюбно-сімейних відносин, 

чим і зумовлено актуальність обраної теми. 

Регулювання шлюбно-сімейних відносин у римському праві 

стало предметом великої кількості наукових розвідок. Зокрема, 

даному питанню приділяли увагу такі науковці як В. Баранова, 

В. Вовк, Д. Дождєв, Ю. Задорожний, Є. Орач, В. Хворостов та 

багато інших. 

Метою роботи є з'ясування особливостей припинення шлюбу 

за римським правом. 

Починаючи з найдавніших часів в історії народів світу 

існували різні види і форми припинення шлюбу, що відповідають 

ціннісним орієнтирам певних релігійно-правових традицій. У 

Стародавньому Римі вони зводилися до трьох видів, відповідно 

до яких шлюб припинявся внаслідок:  

1) смерті одного з подружжя;  

2) втрати свободи або громадянства;  

3) розірвання шлюбу (розлучення) [1, с. 26]. 

Безпідставні розлучення або розлучення за згодою сторін 

тривалий час сприймали як jus nudus (голе, незабезпечене право), 

що засуджувалося суспільством. У зв'язку з цим слід зауважити, 

що вже за часів засновника Риму і першого його правителя 

Ромула були передбачені причини, що ведуть до законного 

розірвання шлюбу. Підхід Ромула до регулювання розірвання 

шлюбу обумовлювався тим, що на момент, коли виникла civitas 

Romanа, патріархальна сім'я вже була цілком самостійним 

організмом, що володів сімейним jus non scriptum, яке існувало, 

зберігалося і розвивалося на основі родової сакральної традіції [2, 

с. 256]. Стародавні сімейні правила, очевидно, були частиною 

загальної правової традиції та корелювали з існуючими норма-

тивно-правовими положеннями звичаєвого сакрального права - 

mores maiorum, consuetudo і mos regionis. Проте Закон Ромула 
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визначив наступні причини розлучень, які тоді були рідкістю: 

перелюбство дружини; отруєння чоловіка або замах на нього;  

підробка ключів; підміна дитини [2, с. 256].  

Слід зазначити, що однією з важливих особливостей давньо-

римського права (принаймні архаїчного і передкласичного 

періодів) була відсутність прямої залежності розлучення від 

безпліддя жінки або імпотенції чоловіки. Тобто розлучення було 

очевидно можливим, оскільки для цього були природні підстави, 

але існуюча традиція ускладнювала такий процес.  

Дослідники римського права вважають, що розлучення в 

Стародавньому Римі боло явищем редким. Це можна пояснити 

наступними причинами та обставинами:  

- в умовах становлення римської громади патріархальна 

сім'я була вже цілком самостійним суспільним організмом, з абсо-

лютною владою pater familias. Втративши всі попередні родинні 

зв'язки, дружина згідно з традицією, підтримувала культ нової 

сім'ї, ставши фізіологічним засобом її продовження. Тому розлу-

чення, очевидно, сприймався як явище виняткове, яке завдавало 

моральний і матеріальний збиток родині, підривало її престиж як 

основного суб'єкта приватних і публічних правовідносин в римсь-

кому соціумі, порушувало священну традицію роду (gens) і сім'ї 

(familia);  

- правове становище жінки в шлюбі cum manu не допус-

кало можливості розлучення з її ініціативи; 

- чоловік також не був зацікавлений в розлученні, оскільки, 

якщо це відбувалося без поважної причини, він ніс матеріальні 

втрати на користь дружини і богині родючості Церери;  

- патриції, як правило, укладали сакральний шлюб confar-

reatio, що тривалий час не передбачав можливість розлучення; 

- в архаїчний і частково передкласичний періоди певну 

роль в обмеженні свавілля чоловіка в його прагненні до 

розлучення грав Сonsilium когнатів дружини або друзів чоловіка, 

з якими він перед здійсненням одностороннього розлучення, як 

правило, радився, але рішення приймав самостійно; 

- після появи магістратури цензора в 443 р. до н.е. е. 
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виникає адміністративна відповідальність чоловіка за порушення 

процедури розлучення і за його безпідставність.  

Аналізуючи джерела права та історії, можна зробити висно-

вок, що першими кроками до систематизації та впорядкування 

процедури розлучень(кількість яких почала збільшувалась досить 

швидко) були leges Iulia et Papia Poppaea та lex Iulia de adulteriis, 

що були прийняті за Августа. У цих документах була вперше 

чітко визначена процедура розлучення. Вона зводилась до слів: 

"tuasres tibi habeto" (свої речі залиш у себе) – коли дружина йшла з 

будинку чоловіка, або "tuas res tibi agito" (свої речі забирай з 

собою) – коли чоловік виганяв дружину із свого будинку [3]. 

Розлучення у Римі були поодинокими, адже авторитет сім'ї 

та сімейної влади, суспільна думка заважали вільно розривати 

сімейні узи. Проте з плином часу ставлення римлян до розірвання 

шлюбу стало більш спокійним.  

Література: 

1. Олійник О.С. Особливості припинення шлюбу в давньо-

римському суспільстві: теоретичні аспекти. Збірник наукових 

статей, 2019. № 10. С. 25-39. 

2. Дячук Л.В. Форми прекращения брака в римском праве 

античной эпохи. Правоведение. 2014. № 4 (315). С. 251-270. 

3. Стовба О.В., Звягіна І.Н. Особливості припинення шлюбу. 

Розлучення в римському праві. URL: http://tdp.kpi.ua/wp-con-

tent/uploads/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0

%B0.pdf (дата звернення 26.11.2020). 



 

50 

______________________________________________________ 

УДК 615                                       Медичні науки  

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ І РОЛЬ ВІТАМІНУ D У 

ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ COVID- 19 

 

Матвійчук С. М. 

студентка 5 курсу медичного факультету №1 

Баланюк І.В. 

к. мед. наук, асистент кафедри внутрішньої медицини та  

інфекційних хвороб ВДНЗ України «Буковинський  

державний медичний університет» 

У 1929 році Фредерікс Гопкін отримав Нобелівську премію, 

відкривши один із найнеобхідніших вітамінів для організму 

людини – вітамін D - це стероїдний гормон, що виробляється ен-

догенно під дією ультрафіолетового випромінювання на шкіру 

або доступний з екзогенних джерел (їжі або харчових добавок). 

Вітамін D, як правило, відомий своєю роллю в підтримці здоров'я 

кісток і метаболізму кальцію та фосфору, проте нещодавно було 

виявлено багато інших ролей цього гормону, таких як модуляція 

імунної відповіді як при інфекційних захворюваннях. Інтерес до 

потенційної ролі вітаміну D у профілактиці або лікуванні гострих 

респіраторних інфекцій сягає 30-х років минулого століття, коли 

досліджували олію печінки тріски, як спосіб для зменшення 

прогулів на виробництві, через простудні захворювання.  Недос-

татність вітаміну D є проблемою охорони здоров'я, яка зачіпає по-

над мільярд людей у всьому світі та супроводжується порушен-

ням захисних сил організму і  підвищенням ризику виникнення 

вірусних та бактеріальних захворювань[3, ст. 323- 237]. 

У період сучасної пандемії COVID- 19, враховуючи біоло-

гічну роль вітаміну D у підтриманні противірусного імунітету, 

актуальним стає питання про його застосування в профілактиці та 

можливо лікуванні й цієї інфекції. У осіб зі зниженим імунітетом 

нова коронавірусна інфекція призводить до розвитку пневмонії та 

гострої дихальної недостатності. Існує певна залежність між 

розвитком цих ускладнень та забезпеченості їх організму 
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мікронутрієнтами -вітаміном D, C, B1, цинком, фолатами, омега- 

3- жирними кислотами. Варто зазначити, що дані вітаміни та 

мікроелементи мають здатність згладжувати токсичні ефекти та 

побічну дію деяких противірусних препаратів, що використову-

ються у лікуванні інфекційних захворювань. Досліджено також, 

що перехід від важкого дефіциту вітаміну D до помірного у 3 рази 

знижує ймовірність переведення хворого з пневмонією до 

реанімації та в 11 разів знижує ризик застосування ШВЛ у такого 

пацієнта [1, ст. 32- 34]. 

Визначають 3 основні напрямки впливу на COVID- 19, що 

забезпечуються вітаміном D: зниження хронічного запалення у 

пацієнтів із коморбідними патологіями, активація інтерферон- 

залежного противірусного імунітету, а також профілактика 

«цитокінового шторму». Сьогодні активно вивчається механізм 

протидії вітаміну D у ризику формування «цитокінового шторму» 

- патологічна реакція імунної системи, що полягає в надмірній 

неконтрольованій активації цитокінами імунної та інших систем, 

розвитку системної запальної реакції та циркуляторних порушень 

(цей синдром є головною причиною високої смертності при 

коронавірусній інфекції). При вірусних захворюваннях грипу та 

ГРВІ у гострій фазі у хворих спостерігають набряк, що локалізу-

ється в носоглотці та бронхах, але при COVID- 19 ці симптоми 

значно посилені та супроводжуються активним виділенням 

цитокінів [5]. Ініціює цей процес взаємодія спайк- білків, що 

розташовані на капсиді вірусу із рецепторами клітин організму 

людини. Основними чинниками, які пошкоджують альвеоло- 

капілярну мембрану, вважають: IL- 1 β, IL- 6, фактор некрозу пух-

лин α, адгезивні молекули, ядерний фактор κ. Вітамін D здатен 

активувати Т- лімфоцити, тучні та антиген- презентуючі клітини, 

що ослаблює запальну відповідь, шляхом зниження рівня 

цитокінів, гістаміну, лейкотрієнів та Ig Е. Відомо, що метаболіти 

вітаміну також підтримують вроджені противірусні ефекторні 

механізми, включаючи індукцію антимікробних пептидів та ауто-

фагію. Для забезпечення  цього клітинного імунітету необхідні 

вітамін D- рецептори та ферменти, які мають міститись в 
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моноцитах, макрофагах, В- і Т- лімфоцитах [1, ст. 32- 34].  

Існує кілька досліджень, які підкреслюють, що дефіцит віта-

міну D може потенційно призвести до гіпертонії, діабету, раку, 

серцево-судинної системи, особливо у людей похилого віку. Є 

дані, що ожиріння може призвести до дефіциту вітаміну D, хоча 

припускають і зворотну залежність, що сам дефіцит вітаміну 

може гальмувати втрату ваги та індукувати ожиріння. Відштов-

хуючись від цієї інформації можна прослідкувати певний взаємо-

зв’язок між рівнем вітаміну D та наявністю патологій на фоні 

яких інфекційні захворювання мають ускладнений перебіг. Клі-

нічно COVID-19 може протікати безсимптомно, у легкій, серед-

ньої важкості або важкій формах. Важка форма найчастіше прояв-

ляється у людей із хронічною коморбідною патологією, яка часто 

й формується на фоні недостатності вітаміну D. У групі ризику ті, 

хто страждає гіпертонією або іншими захворюваннями кровообі-

гу, хронічними захворюваннями легень, діабетом, важким ожи-

рінням та люди з ослабленою імунною системою[1, ст. 32- 34; 4]. 

Отже, підтримка належного рівня вітамінів та мікроелемен-

тів є обов’язковою і вкрай важливою в умовах пандемії сьогоден-

ня. Особливу увагу вчених привертає застосування вітаміну D у 

якості профілактики та лікування коронавірусної інфекції. Хоча 

на даному етапі вивчення імунорегулюючої функції цього 

вітаміну немає достатньої кількості напрацювань, проте у наяв-

них даних чітко прослідковується взаємозалежність між рівнем в 

організмі людини вітаміну D та важкістю перебігу (зокрема, 

наявністю ускладнень) коронавірусної інфекції. Достатній рівень 

цього вітаміну дозволяє підтримувати вроджений противірусний 

імунітет та гальмувати розвиток «цитокінового шторму», який є 

причиною грізних ускладнень – пневмонії та гострої дихальної 

недостатності.  

РНК- віруси (до яких входить COVID- 19) порівняно із ДНК- 

вірусами, мають більшу схильність до мутацій, що утруднило 

виготовлення вакцини та виводить на провідне місце підвищення 

противірусного імунітету, зокрема і за допомогою вітаміну D [2, 

ст. 9733- 9748]. Індивідуально можна підтримувати необхідний 
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рівень вітаміну вживаючи продукти, що містять його в значних 

кількостях – риба жирних сортів (лосось, оселедець, скумбрія), 

печінка, яєчні жовтки. Рутинне застосування препаратів вітаміну 

D не практикується, а проведення такої профілактики та ліку-

вання є перспективним напрямком у боротьбі з пандемією і 

потребує подальшого детального вивчення. 
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В останнє десятиліття зросла роль Інтернету в формуванні 

сучасної мовної ситуації  обумовленої збільшенням кількості 

ресурсів онлайн-комунікації. У більшості випадків, говорячи про 

комунікації в мережі, ми маємо на увазі комунікацію, що протікає 

в умовах анонімності (хоча ситуація змінилася з появою спеціаль-

них сайтів-комунікаторів «odnoklassniki», «vkontakte» «instagram» 

і т.п.).  Паперове листування поступилася місцем спілкування в 

Інтернеті: в соціальних мережах, чатах, блогах, на форумах і т.д. 

Лінгвісти отримали можливість фіксувати основні тенденції 

розвитку мови тут і зараз, позначаючи актуальність даної теми.  

Для нашого дослідження найбільший інтерес буде виявляти 

спілкування в електронному середовищі, тобто колективна 

онлайн-комунікація. Листування на в електронному середовищі 

характеризується авторством повідомлень (приналежністю пев-

ним користувачам), диференціацією постів по певним темам 

(здійснюється в основному модераторами і адміністраторами сай-

тів), безпосередності характеру спілкування (етно-, -соціо 

рівність) і, відповідно, довільним вибором мовних засобів. 

Особливий функціональний різновид мови – мова електрон-

них засобів комунікації – почав привертати увагу вчених-філоло-

гів ще наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., зокрема таких, як: 

А. Атабекова, Т. Виноградова, Р. Газізов,  О. Романов,  М. Сто-

лярова, О. Тур. 

Проте всі науковці зауважують, що проблема Інтернет-спіл-

кування залишається невивченою, малодослідженою. Очевидно, 

такий стан справ зумовлений тим, що більшість учених не мають 
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практичних навичок спілкування в мережі, володіють інформа-

цією про Інтернет-жаргон, Інтернет-сленг на теоретичному рівні 

розуміння цього явища. Проблема, яку розглядаємо, надзвичайно 

вузько порушена в працях українських дослідників, на відміну від 

російських.  

Метою нашої роботи є дослідження розвитку мовної комуні-

кації в електронному середовищі.  

Віртуальна комунікація є інтернет-комунікацію як поліфунк-

ціональне спілкування в електронному середовищі, для якого є 

характерними дистантність, опосередкованість, мультимедійність 

(і як наслідок – полікодовість повідомлень), гіпертекстуальність, 

розмаїття дискурсивних і жанрових втілень, а також можливість 

широкого варіювання за параметрами персональність, інституціо-

нальність [2, с.97]. 

Т. Колокольцева називає комунікацію в Інтернеті – доклад-

ною фіксацією сучасної мови, де знайшли своє відображення такі 

закономірності, які притаманні мові загалом: 1) тенденції до 

підсилення діалогічності, 2) тенденція до підсилення колоквіалі-

зації спілкування (саме інтернет-комунікація отримала специфіч-

не явище, як «письмове розмовне мовлення»), 3) тенденція до 

експресивізації суспільства (в інтернет-комунікації отримує 

яскраву презентація лінгвокреативне начало користувача), 4) не-

гативна тенденція – тенденція до глобального зниження та 

огрубіння мовлення (в мережі Інтернет спостерігається масове 

порушення етичних норм мовлення,  норм мовленнєвого етикету, 

а також і мережевого етикету [3, с.6-7].  

Л. Дротянко вказує на прямій залежності позитивних та 

негативних наслідків інтернет спілкування від рівня загальної 

культури інтернет-користувачів, оскільки технічні засоби вико-

нують допоміжну роль у таких комунікативних процесах [1, с.11].  

Л. Дротянко зазначає, що інтернет-комунікація широко 

використовує нові мовні засоби, запозичені з американського 

варіанту англійської мови. На думку науковця, специфічною 

рисою є стандартизація та уніфікація мовлення, що призводить до 

збідніння національних мов, нищення літературної мови – зникає 
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мовне багатство художньої літератури. Та все ж у культурному 

просторі інтернет-мережі спостерігається процес конструювання 

штучних слів та виразів – звичні номінування використовуються з 

метафоричним значенням, або і взагалі – порушується орфографія 

з метою трансформації форми слів або виразів [2, с. 8].  

Мовні засоби комунікації в електронному середовищі 

можуть бути класифіковані за такими групами: 

1. Найбільш часто в мережевий комунікації використовують-

ся: кількісна редукція ненаголошених голосних (Гриша, грят, оч, 

мож, Грю, пов), стяжіння голосних (паждіте, се, ніфегасе), 

спрощення приголосних (жизь), оглушення приголосних на кінці 

слова (мозк), фонетичні процеси, які з усної вербалізації через 

Інтернет перейшли в письмову форму (Близько 15%). 

2. Усікання кінцевих складів - продуктивний спосіб утворен-

ня неологізмів, більшість яких з павутини перейшли в усну 

повсякденну мову. 

3. В рамках Інтернет-спілкування користувачі часто вдають-

ся до написання іншомовних слів кирилицею, імітуючи таким 

чином іноземну мову. 

Варіанти імітації англійської мови (не гуд, девайсах, тест на 

грейд, респект, рид онли), українського (щоб було, дивчиху), 

калмицького (невчкн бяня = немного есть). 

4. Для Інтернет-спілкування характерною рисою є спрощен-

ня графічного позначення. В аналізованих повідомленнях форум-

чан були зафіксовані абревіатури (зп - заробітна плата, нр - Новий 

рік, др - День народження). 

Мережа Інтернет запроваджує нові стереотипи міжособис-

тісної мовленнєвої поведінки, а також нову форму існування 

власне мови й комунікації в цілому. Новий стиль життя вимагає 

трансформації старих мовних засобів комунікації або вживлення 

в нього нових. Так, сленг є загальновживаною лексикою в Інтер-

нет-користувачів, що відповідно наближує віртуальну комуніка-

цію до жанру усного розмовного мовлення [4, с.302]. 

Таким чином, можна сказати, що Інтернет сприяє розвитку 

процесу символічного обміну, при якому індивідуальне саморозу-
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міння індивідів опосередковується символічними матеріалами з 

різних джерел. Важливо відзначити, що в міжкультурному 

спілкуванні Інтернет як виконує роль культурного стандартиза-

торів, так і виявляє культурні відмінності. 

В рамках даного дослідження були описані найбільш ужи-

вані і цікаві мовні засоби, що використовуються користувачами 

Інтернет, в основному з метою надання комунікації розмовності і 

безпосередності. Фіксуючи і аналізуючи основні лінгвістичні 

особливості в мережевому середовищі, вчені отримали доступ до 

вивчення колективної особистості користувача Інтернету, впливу 

мережевої комунікації на формування мовної особистості, 

виявлення впливу на свідомість комунікантів мережі і т.д. Робота 

над подібними темами буде завжди цікавою і актуальною, 

оскільки дозволяє відобразити сучасну мовну ситуацію, звертаю-

чись до реальної людини в світі його щоденної комунікації. 
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Використання інтерактивних технологій можна вважати 

новою педагогічною модою. Проте – гарною і корисною, оскільки 

вона викликана неможливостю і небажанням навчати лише через 

запам’ятовування. 

Пошуки способів, методів, прийомів успішного й радісного 

навчання молодших учнів педагоги ведуть у багатьох напрямках. 

Наразі існує чимало технологій,  реалізація ЯКИХ передбачає 

різні форми взаємодії учнів між собою та учнів з учителем. 

Слово інтерактив (пер. з англійської іnter — взаємний, асt - 

діяти) означає взаємодіяти. Інтерактивний метод - це спосіб 

взаємодії через бесіду, діалог. 

Інтерактивне навчання - це навчання в режимі діалогу, під 

час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу 

з метою взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних 

завдань, розвитку особистісних якостей учнів. Інтерактивні 

методи навчання передбачають фронтальну роботу учнів та 

роботу малими групами. Найефективніші результати можна 

отримати при організації роботи учнів малими групами [1]. 

    Які сильні сторони  інтерактивних методів навчання? 

 Насамперед - підвищення "ККД" процесу засвоєння 

інформації 

За даними  учених учень засвоює матеріал: 

під час лекції – 5%; 

під час читання - 10%; 

під час роботи з відео/аудіо матеріалами — 20%; 
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під час демонстрації - 30%; 

під час дискусії - 50%; 

під час практики - 75%; 

під час навчання інших чи відразу застосовуючи знання - 

90%. 

Отже, інтерактивні методи навчання є найбільш цікавими і 

ефективними.  

Методи інтерактивного навчання можна поділити на дві 

великі групи: групові та фронтальні. Перші передбачають 

взаємодію учасників малих груп (на практиці від 2 до 6-ти осіб), 

другі  - спільну роботу та взаємонавчання всього класу [2]. 

Індивідуальні пошуки. Дедукція. 

Створюється ситуація, яка потребує від учнів активного 

пошуку розв'язань. Вчитель дає лише загальні вказівки. Може 

використовувати запитальники, індивідуальні ігри, завдання, 

тести.  

Інтегровані ігри. 

Це дуже різноманітні вправи, що дають змогу розрядити 

можливу напругу. Використовуються, щоб полегшити формуван-

ня добрих стосунків, особливо, якщо учні збираються вперше.  

Командне вирішення проблем 

Учні працюють у невеликих (3-6-особових) командах. 

Надається змога обговорити проблему і знайти її найліпше 

вирішення. Результати найчастіше представляються у графічній 

формі.  

Встановлення засад групової праці. 

Вправа виконується на початку теми (курсу). Полягає  в 

обговоренні й прийнятті засад дій, які стануть обов'язковими для 

групи учнів упродовж усього навчання Принципи записують і 

роздають кожному учасникові. 

Тренування творчості. 

Основними критеріями творчості у пізнавальній  діяльності 

учня є: самостійність (повна або часткова); пошук і вибір можли-

вих варіантів руху до мети;  створення або конструювання нового 

продукту.  
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Командні рішення 

До цієї групи потрапили різноманітні вправи, мета яких - 

прийняти спільне рішення всіма членами команди. Головний 

принцип - досягнення згоди, а не звернення до голосування.  

Самооцінювання 

Учасники оцінюють власний прогрес. Це може стосуватися 

однієї вправи, теми, модуля. Варто використовувати анкети і 

запитальники [3].  

Активні методи навчання поділяються на неімітаційні, які 

реалізуються на традиційних видах занять, та імітаційні, 

використання яких, як правило, пов’язане із застосуванням 

навчальних ігор.  

На основі узагальнення та аналізу різних точок зору з 

приводу виділення та класифікації ігрових методів навчання 

можна відокремити такі основні види: гра-вправа, ігрова дискусія, 

ігрова ситуація і навчально – рольова гра. 

Метод ігрової дискусії. 

Дискусійний метод навчання дозволяє серед різних варіантів 

рішень одного й того ж питання вибрати оптимальний.  При 

цьому в учня можуть виникати сумніви у правильності вибору.  

Метод ігрової ситуації. 

Цей метод сприяє заохоченню учнів до захопливої діяльності 

на основі певної ситуації, що розігрується, У зміст ситуації 

закладено  необхідну суму знань, умінь і навичок, якими повинні 

оволодіти учні. 

 Ігрова ситуація сприяє посиленню емоційно-психологічного 

стану, збуджує внутрішні стимули до навчальної роботи, знімає 

напругу, стомленість. До ігрової ситуації входять такі методи, як 

"аналіз конкретної ситуації”, "інцидент", "розгляд ділової 

кореспонденції" тощо. 

Метод навчально – рольової ділової гри 

Завдяки рольовій грі відбувається психологічна переорієн-

тація школярів. Кожний починає розуміти, що він уже не просто 

учень, який відповідає перед учителем, а особа, яка має певні 

права й обов'язки та несе відповідальність у прийнятті рішення[4].  
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Отже, раціональне використання ігрових методів сприяє 

позитивній зміні рівнів активності учнів: від репродуктивного 

через пошуковий до творчого. Тут допомагає логічне викорис-

тання даних методів від більш простих (ігри-вправи) до складних 

(рольові). Ігрові методи впливають на розвиток логічного 

мислення, теоретичних знань і практичних умінь та навичок, 

самостійності та самоосвіти, колективного співробітництва. 
 

Позитивні та негативні сторони інтерактивної моделі навчання 

Позитивні Негативні 

1. Розширюються пізнавальні 

можливості учня.  

1. На вивчення певної інформації 

потрібен значний час. 

2. Як правило, високий рівень засвоєння 

знань. 

2. Необхідний інший підхід в 

оцінюванні знань учнів. 

3.Учитель без зусиль може проконтролю-

вати рівень засвоєння знань учнів. 

3. В учителя відсутній досвід 

такого виду організації навчання. 

4.Учитель має змогу розкритись як 

організатор, консультант. 

4. Відсутні методичні розробки 

уроків з різних предметів. 

5. Партнерство між учителем і учнями та 

в учнівському колективі. 

 

 

Кроки впровадження інтерактивного навчання 

Розкрити поняття "інтерактивне навчання" та ознайомити 

учнів з правилами роботи в групах. 

Створити належний, доброзичливий мікроклімат в колективі 

налаштувати учнів на роботу). 

На уроці застосовувати не більше 2 інтерактивних методів. 

Завжди продумано, доцільно поєднувати традиційні та 

нетрадиційні методи навчання. 

Переваги інтерактнаного навчання 

1. Формування навичок культури спілкування (вміння вести 

дискусію, обговорення). 

2. Вироблення вміння приймати спільні рішення. 

3. Удосконалення вміння робити аналіз, синтез, висновки та 

узагальнення. 

4. Формування навичок ораторського мистецтва. Новітні 

тенденції гуманізації освіти пов'язані з пошуком і практичним 
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утіленням положення особистісно зорієнтованого навчання. 

Створення умов для розвитку творчих здібностей учнів, їхнього 

всебічного гармонійного розвитку вважаються головною метою 

педагогічної діяльності. 

Використання інтерактивної моделі навчання дає вчителю 

можливість фахового росту, навчання разом з учнями. Зробити 

перший крок допоможе саме новий підхід до навчання та його 

цілей. 

Понад дві тисячі років тому видатний китайський педагог 

Конфуцій сказав: 

Те, що я чую, я забуваю, 

Те, що я бачу, я пам’ятаю, 

Те, що я роблю, я розумію, 

Ці три простих твердження  обгрунтовують необхідність 

використання активних методів навчання.  

Література: 
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УДК 37.01/.09    Педагогічні науки 

 

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

Мельничук Н.В., 

аспірантка  

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний  

університет імені академіка Степана Дем’янчука»  

м. Рівне, Україна 

Стрімкий розвиток електроніки диктує нам свої правила. У 

XXI столітті не можливо обійтися без ультрафункціонального ґад-

жета. З огляду на сучасні реалії, викладач повинен «йти в ногу з 

часом» та пропонувати аудиторії більш інформативну та інтерак-

тивну форму заняття. Але тут виникає досить поширене серед нау-

ковців питання про те, чи справді мультимедійність така необхід-

на, чи не зашкодить інтенсивний потік інформації її сприйняттю.  

Насправді інформатизація освіти – це крок до інтелектуаль-

ного розвитку суспільства, а вдосконалення форм проведення 

занять за допомогою комп’ютерних технологій – можливість 

забезпечити студентам право отримати освіту на найвищому рівні 

з урахуванням сучасних вимог.  

У нормативних документах, зокрема, у Державній національ-

ній  програмі  «Освіта.  Україна XXI  століття»,  Законах  України  

«Про  загальну  середню  освіту»,  «Про  вищу освіту», Державній 

програмі «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті  і 

науці»   на   2006–2010   роки,   «Про   Основні   засади   розвитку 

інформаційного суспільства  в  Україні  на  2007–2015  роки»,  

Державній  цільовій  науково-технічній програмі  «Впровадження  

і  застосування  грідтехнологій  на  2009–2013  роки», Постанові  

Кабінету  Міністрів  України  від  17  березня  2004р.  No  326 

«Про затвердження  Положення  про  Національний  реєстр  

електронних  інформаційних ресурсів»,   Національній   доктрині   

розвитку   освіти   України   у   XXI столітті, «Концептуальних  
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засадах  розвитку  педагогічної освіти  України  та  її  інтеграції  в  

Європейський  освітній  простір»;  Концепції розвитку дистанцій-

ної освіти в Україні відображено основні аспекти інформатизації 

освіти. А все тому, що «інформатизація освіти сприяє підвищен-

ню ефективності та інтенсифікації навчального процесу за 

рахунок використання інформаційних технологій і впровадження 

нових методичних розробок в процес навчання, дає змогу 

ефективно витрачати державні ресурси й надавати якісні знання, 

формувати навички, компетентності відповідно до викликів 

суспільства на певному  етапі його розвитку [1, с.116]». 

По-перше, застосування інформаційних технологій (ІТ) в 

сучасній освіті «суттєво прискорює передавання знань і накопи-

ченого технологічного та соціального досвіду людства не тільки 

від покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої [2]». 

По-друге, ґаджети дають змогу отримувати знання не вихо-

дячи з дому. Сучасний студент чи школяр може online відвідати 

музей, картинну галерею або ж стати слухачем лекції престиж-

ного університету.  

По-третє, активне впровадження ІТ дасть змогу створити 

нову систему освіти, яка модернізує традиційну наукову нішу та 

відповідатиме особливостям сучасного світу. 

Також варто зазначити, що «використання засобів 

мультимедіа в освітньому процесі сприяє: 

- підвищенню мотивації студентів та школярів до навчання; 

- реалізації соціальної мети, а саме – інформатизації 

суспільства; 

- інтенсифікації процесу навчання; 

- розвитку особистості студента й учня; 

- розвитку навичок самостійної роботи з навчальним 

матеріалом; 

- підвищенню ефективності навчання за рахунок його 

індивідуалізації [2]». 

Зокрема, над проблемою інформатизації освіти працювали: 

В. Биков, Б. Бочаров, М. Воєводіна, О. Дубасенюк, Р. Гуревич, 

М. Жалдак, М. Кадемія, Л. Макаренко, М. Морзе, А. Олійник та 



 

65 

ін. Про застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 

фаховій підготовці майбутніх учителів української мови та 

літератури йшлося у дослідженнях О.Вернигори, Р. Гуріна, 

Н. Віннікової, С. Карамана, О. Кучерук. Оскільки сучасні вищі 

педагогічні заклади освіти готують учителя на основі компетен-

тнісного підходу, то важливим науковим напрямом досліджень є 

аспект формування загальних і фахових компетентностей. У 

професійній підготовці майбутніх учителів української мови та 

літератури виокремлено як одну із найважливіших літературо-

знавчу компетентність. Система формування й розвитку літера-

турознавчої компетентності майбутніх учителів української мови 

і літератури у процесі фахової підготовки була предметом 

дослідження Л. Базиль. 

На основі аналізу наукових досліджень з проблеми застосу-

вання ІТ в освіті  як засобу формування компетентності вчителя 

української мови та літератури виявлено певні суперечності між: 

- традиційною системою фахової підготовки майбутніх 

учителів української мови і літератури та необхідністю її 

модернізації; 

- об’єктивними потребами у застосуванні інформаційних 

технологій у процесі літературознавчої підготовки та недостатнім 

рівнем готовності   до зазначеного виду діяльності; 

- необхідністю розробки нових підходів і методики форму-

вання літературознавчої компетентності майбутніх учителів 

української мови і літератури та недостатнім рівнем системних 

наукових досліджень із цієї проблематики; 

На сьогодні традиційна підготовка учнів й майбутніх 

спеціалістів не відповідає вимогам часу, адже вона зосереджена 

на формуванні знань, умінь та навичок в окремій галузі. З огляду 

на те, що освітній простір потребує мобільного фахівця, здатного 

реалізовувати педагогічні інновації в ході теоретичного та 

практичного навчання, пріоритетним є знавець, який асоціюється 

з цілями Болонського процесу – той, який здатен донести до 

аудиторії якісну та сучасну інформацію. 

Таким чином, із застосуванням ІТ значно покращиться якість 
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освіти. Впровадження інформаційних технологій не тільки 

урізноманітнить та підвищить ефективність навчального процесу, 

а й дасть змогу учню чи студенту розвиватися самостійно. 

Література: 
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УДК 342                                     Юридичні науки 

 

ПЕРСПЕКТИКА РОЗВИТКУ РЕФЕРЕНДУМУ В УКРАЇНІ 

 

Мєдвєдєв П. В., 

магістр публічного  

управління та адміністрування 

Національний університет  

«Одеська юридична академія» 

м. Одеса, Україна 

Вчений Г. Сарторі, зазначає, що «лінія, яка розділяє вживан-

ня і зловживання, у разі з референдумами дуже тонка. Референ-

дум становить собою двосічний меч, яким творці конституції 

повинні користуватися з обережністю». Суддя Конституційного 

Суду України у відставці В. М. Шаповал зазначає, що з огляду на 

теорію і практику конституційного права нехарактерним є попе-

реднє з’ясування на референдумі волі народу щодо необхідності 

прийняття нового основного закону. Вважається, що така 

необхідність може бути визначена в процесі розробки і публікно-

го обговорення проекту чи проектів конституції. Реальним 

механізмом встановлення такої необхідності є й процес прийнят-

тя конституції представницьким органом, а також її прийняття чи 
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затвердження референдумом. В останньому разі попереднє з’ясу-

вання на референдумі волі народу щодо необхідності прийняття 

конституції значною мірою втрачає сенс. Народна ініціатива 

щодо проведення всеукраїнського референдуму здійснюється 

учасниками всеукраїнського референдуму шляхом збирання їх 

підписів під вимогою про проведення референдуму. Президент 

України зобов’язаний проголосити всеукраїнський референдум за 

народною ініціативою, якщо його питання не порушують вимог 

Конституції України, законів України та якщо під вимогою про 

його проведення підписалося не менше ніж три мільйони 

громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи 

під цією вимогою зібрано не менш як у двох третинах областей і 

не менш як по сто тисяч підписів у кожній області (ст. 29 Закону 

України «Про всеукраїнський референдум») [1, с.70]. В. Колісник 

з урахуванням висновків Конституційного Суду України, ще до 

прийняття Закону України «Про всеукраїнський референдум» від 

6 листопада 2012 р. запропонував доповнити розділ ХІІІ Консти-

туції України ст. 159¹ такого змісту:  «Конституція України прий-

мається Конституційною Асамблеєю, порядок формування якої 

визначається законом, та затверджується всеукраїнським рефе-

рендумом.  Проект Конституції України розробляється і вносить-

ся Конституційною Комісією. Президент України, Верховна Рада 

України та Кабінет Міністрів України призначають до складу 

Конституційної Комісії по сім фахівців у галузі права і визнача-

ють строк розробки проекту Конституції України». На сьогодні-

ній день з урахуванням положень Закону України «Про всеукра-

їнський референдум» від 6 листопада 2012 р. більш актуальним є 

процес прийняття нової Конституції, оскільки положення з цього 

приводу, викладені в Законі, стикнулися з критикою серед політи-

ків, науковців та громадськості. О. Крупчан зазначає, що регуляр-

не проведення референдумів робить законодавство складнішим, 

але більш пов’язаним з громадськими проблемами [2, c. 34].  

Серед низки найрізноманітніших чинників, які зумовили 

проблемну ситуацію з використанням потенціалу референдумів в 

Україні, виокремлюють: недосконалість теоретико-методологіч-
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ного забезпечення конституційного інституту референдуму, що 

виявляється у відсутності сучасних актуальних наукових концеп-

цій щодо референдуму як форми безпосереднього здійснення  

влади , відсутність спеціального законодавства про референдуми, 

зволікання із запровадженням у правотворчу та правозастосовчу 

практику з організації та проведення референдумів міжнародних 

стандартів, зокрема, визначених у відповідних резолюціях та 

рекомендаціях Парламентської Асамблеї Ради Європи, Комітету 

Міністрів Ради Європи, висновків Європейської комісії за 

демократію через право (Венеціанської комісії) тощо [3, с. 93].  

На думку багатьох вчених та практиків, зокрема, В. Л. Федоренка  

дана проблема є дуже серйозною, адже відповідно до Конституції 

громадяни мають права і свободи в частині волевиявлення на 

референдумі, але механізм реалізації цих прав і свобод має бути 

прописаний в законі. Без закону неможливо провести референдум 

як такий, незважаючи на те, що це право передбачено Конститу-

цією. Це величезна помилка законодавця. Неврегульованість 

питань проведення референдуму в Україні, відсутність актуаль-

ного законодавства про інші форми безпосередньої демократії, 

відсутності законодавства про гарантії свободи мирних зібрань у 

сукупності з іншими правовими, політичними, соціальними 

обставинами вкрай негативно позначаються на захисті і гаранту-

ванні прав і свобод людини в Україні, функціонуванні України, як 

правової і демократичної держави, а також, безперечно, має 

негативний вплив на реалізацію влади народу в Україні в цілому, 

і на процес реформування зокрема.О. О. Скрипнюк, зазначає, що 

прийняття Закону України «Про місцевий референдум» має 

спростити доступ громадян України до управління місцевими 

справами, а також забезпечить наявність демократичних та прозо-

рих інституцій, покликаних сприяти реальному воле виявленню 

територіальної громади, дати реальну можливість втілювати 

рішення, прийняті на місцевих референдумах, у сучасне політич-

не й економічне життя, та сприятиме становленню в Україні 

такого демократичного інституту, як громадянське суспільство [4, 

с. 37]. Особливу увагу вітчизняні вчені приділяють питанню 
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відповідності Конституції й законам України рішень, які прий-

маються на референдумах.Недосконалість чинного законодавства 

створює підстави для скасування в судовому порядку будь-яких 

рішень місцевих референдумів, що може підірвати довіру до такої 

форми народовладдя. Це перешкоджає широкій участі населення 

в місцевому самоврядуванні, стримує розвиток суспільної 

ініціативи, зростання соціальної активності членів територіальних 

громад [5, с. 822]. П. Н. Любченко висловив думку щодо спро-

щення процедури ініціювання проведення референдуму, як це 

врегульовано в деяких розвинених країнах світу, наприклад Італії. 

В Україні також може бути запроваджений порядок реєстрації та 

порядок розгляду ініціатив щодо референдуму відповідними 

комісіями. ініціативні групи  повинні звертатися безпосередньо в 

спеціально створені органи, які повинні виконувати обов’язки з 

контролю за діяльністю ініціативних груп [6,с.34].Також необхід-

но вирішити проблему матеріально-фінансової підтримки 

організації й проведення  референдуму в Україні. Сьогодні 

питання фінансування організації й проведення референдумів не 

врегульовані, хоча це питання теж є одним з ключових.  

Доцільно звернути увагу законодавця й на нинішні досяг-

нення науково-технічного прогресу. У Швейцарії, батьківщині 

референдуму, громадяни в цей час мають можливість голосувати 

з питань референдуму шляхом відправлення SMS- повідомлень 

або листів електронної пошти на сервер органу організації й 

проведення референдуму. Для того щоб один громадянин не 

проголосував двічі й не зловживав своїм правом, хоча це для 

Швейцарії й не характерно, з огляду на правову культуру, і, 

зокрема сформовану культуру проведення референдумів і 

прийняття участі в них, кожному громадянину, що має право 

брати участь у референдумі, привласнюється номер (код), що він 

повинен указати в SMS - повідомленні або листі електронної 

пошти [7, с. 25]. Орган організації й проведення референдумів 

бере до уваги тільки першу відповідь від громадянина, і наступні 

відповіді вже не враховуються (як правило, це здійснює 

спеціальна комп’ютерна програма). До того ж сьогодні деякі 
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смартфони (телефони) можуть зчитувати відбиток пальця свого 

власника, що також може бути підтвердженням голосування саме 

тим громадянином, що має право брати участь у голосуванні на 

референдумі, як альтернатива коду при згоді власників таких 

засобів зв’язку. Такий код можна, наприклад, закріпити за кож-

ним виборцем у Державному реєстрі виборців, що створений в 

Україні на основі Закону «Про Державний реєстр виборців». 

Звичайно, при цьому варто забезпечити належну охорону 

персональних даних громадян [8, с. 192]. 

Вдосконалення референтного процесу є проблемою комп-

лексною, а тому вимагає зваженого і цілісного підходу до її 

вирішення. При її розв’язанні потрібно спиратись у першу чергу 

на міжнародний досвід та міжнародні стандарти управління цими 

процесами. Загалом, міжнародні стандарти  знайшли своє 

відображення у низці рекомендаційних документів прийнятих 

Організацією з безпеки та співробітництва в Європі та Радою 

Європи та її органами у останні роки, відзначаються досить 

глибоким втручанням також в інженерію референтного процесу у 

національних державах та запровадженням інновацій тощо. Тому 

розробка  окремих законодавчих актів в Україні, які стосуються 

референдуму мають опиратися на них. 

Отже, у сенсі розвитку категорії «референдум» видається, що 

ключовим напрямом удосконалення нормативної складової 

реалізації безпосередньої демократії в Україні є перш за все 

оновлення Конституції України, а також розробка законодавства, 

яке б гарантувало такий важливий механізм народовладдя, як 

референдум.  
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Information resources The Internet contains a variety of text, 

audio and video material topics in different languages. However, in 



 

72 

order for students not to get lost in a lot of information of different 

content and quality, and the most productive used them for their 

educational and professional needs, emerged the need to develop 

special educational Internet resources, aimed at teaching students to 

work with the resources of the World Wide Web. Integrated use of 

Internet resources, in contrast to development habitual lesson plans, 

provides a progressive structure of admission, tasks. 

Internet resources, process and result. This can be seen as 

collective activity, where the group is divided into different roles and 

points of view to search for information in order to be able to present 

the result of research in the form of a presentation or publication, 

where would consider the chosen topic or task. As a communication 

tool, the Internet is expanding the process of remote teaching. Various 

communication opportunities, from e-mail groups to chats, provide the 

context of interaction on such sites for teachers at discussing possible 

projects, and for students during project implementation. 

Although Internet communication projects are usually quite 

simple and easy texts to study and social interaction, even they can 

provide focus for more complex and diverse learning modes activities 

with the support of information technology. Their function is therefore, 

to stimulate student participation in the learning process and focus 

them in the direction of applied learning. This structure of educational 

development is significantly different from that is associated with 

formal lesson planning, although the latter may be used to supplement 

the first. Specific educational task (ie a narrow concept of educational 

activities) - to prepare a plan for several to occupy. Conversely, the 

project is a learning focus that is capable provide an organizational 

structure for a series of classes and individual, though related activities. 

With regard to e-mail, it should be noted that its main purpose - 

fast and cheap communication with the whole world (friends by 

correspondence) – promotes autonomous learning, developing reading 

and writing skills. Others nice ways to learn to write with the inclusion 

of e-mail - group work or bug fix game. Actual use of email can be 

adapted to the use of almost any type of language activity. 

[1.Kovalenko.1991.c.42] The scheme of preparation can be 
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approximately as follows: topic selection - web research - topic 

presentation. Students should be given assignments in advance, so that 

in the next lesson they had the opportunity to present their own reports, 

reports, presentations and organize a discussion. Tasks are possible 

complicate with additional grammatical or lexical material – 

depending from the level of preparation of students. There will be 

active and effective development of communication skills occur only 

under conditions of creating situations of practical use languages as a 

means of intercultural cognition and interaction [7.Tokmenko, 2006, 

с.57]. 

The main technologies that exist in cyberspace that can be 

actively use in the process of learning a foreign language, translating 

them into the category means of teaching and education, can be 

divided into two groups: 1) means synchronous communication and 2) 

means of asynchronous communication [8.Yatsenko, 2007, с.42]. 

Synchronous communication tools are Internet tools that allow 

communicate in real time (chat, video chat and audio chat). Examples 

tools that enable synchronous communication with chat and voice 

communication is Skype Yahoo Messenger, ICQ. Skype users have 

the ability to establish an instant voice or video connection with a 

subscriber located anywhere in the world, or communicate on via 

written chat. There is also the possibility to organize conference, the 

so-called group chat. 

Although these Internet tools have appeared relatively recently, in 

the world the practice of teaching English has already gained some 

experience use in the educational process. So is Daphne Gonzalez, 

Professor Simon Bolivar University in Caracas (Venezuela) 

distinguishes five species pedagogical chat: 

• free topic chat, the main task of which is practice speaking, 

listening and writing in the language being studied; 

• chat aimed at solving a specific educational task (collaborative 

task oriented chat); 

• academic seminar or presentation chat; 

• chat aimed at working out a certain material or action (practice 

chat), for example, chat interviews; 
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• evaluation chat, aimed at monitoring and evaluating the degree 

assimilation of this or that material [Computer-Assisted Language 

Learning…]. 

Asynchronous communication tools are Internet tools that allow 

to exchange information with a delay in time (forums, electronic and 

audio mail, sites, blogs). A blog is a page of a site presented in the 

form of a journal or calendar in which the information is arranged in 

chronological order sequence. Aaron Campbell identifies three types of 

blogs that are used in teaching language disciplines: the tutor blog 

(supported by the teacher), the class blog (supported by the joint efforts 

of teacher and students), the learner blog (supported by the student 

individually). 

Another method of teaching is gaining popularity in higher 

education institutions foreign languages via the Internet - a method of 

Internet projects. Himself The project method was developed by the 

American educator W. Kilpatrick 20s of the twentieth century. The 

main purpose of the project method is to provide students opportunities 

for independent acquisition of knowledge in the process of solving 

practical tasks and problems that require the integration of knowledge 

from a variety subject areas. The teacher in the project is given the role 

of coordinator,expert, an additional source of information. Particular 

attention is paid to this method is given to telecommunication projects 

[6.Strikun 2007. [с.78]. Under the educational telecommunication 

project understand the joint educational and cognitive, creative 

activities of student partners, organized based on computer 

telecommunications that have a common problem, purpose, agreed 

methods, methods of activity aimed at achieving the common the 

result. The specificity of such international projects is that they, for the 

most part, interdisciplinary, as the discussion is in English language. 

Accordingly, the language environment and conditions for formation 

of the need to use a foreign language as a means of real 

communication in the process of intercultural interaction. 

The most modern method of learning is learning through web 

quests. Web quests are designed to maximize the integration of the 

Internet into different academic disciplines at different levels of 
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education. They can cover a particular problem or topic of the 

discipline or be interdisciplinary. 

During the work, students read, analyze and synthesize 

information, using the World Wide Web. Web quests were invented in 

San Diego State University in 1995. According to the original B. 

Dodge's publication web-quest - "demand-driven activities in which 

some or all of the information students work with is provided Internet 

resources, which also allows video conferencing. communication » 

[5.Polat c.101]. There are two types of web-quests: for short-term 

(purpose: deepening of knowledge and their integration; designed for 

one or three classes) and long-term work (purpose: deepening and 

transformation of students' knowledge; designed for a long term - for a 

semester or academic year). Essentially, web quests are mini-projects, 

clearly structured and clear motivated. 

Carrying out Internet projects makes it possible in practice use the 

acquired knowledge in real life situations, promotes development of 

communicative skills and abilities of students. There are two types of 

projects, planning, implementation and results of which differ from 

each other: WWW-projects and e-mail-projects. Projects are designed 

to provide students with assignments for performance of which they 

need to find information on the Internet and present then the results of 

your search. The theme of the project may correspond to the theme 

textbook or be independent of it. In any case, she has be interesting for 

students. 

To conduct the project, the teacher must prepare: formulate 

groups, determine the time frame of the project, think, what materials, 

other than the Internet, can be used by students to find necessary links, 

etc. It is best to communicate by e-mail with help e-mail projects. A 

successful project can be if it properly planned, has an interesting topic 

and corresponds to the level of knowledge of students. Usually, e-mail 

projects are conducted with the participation of two or more groups 

students from different countries for whom the language used is a 

foreign language, and not native. A stage is very important in 

conducting e-mail projects planning: finding partners, discussing the 

topic, arranging time framework, forecasting results. 
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The advantage of e-mail projects is that communication is in a 

foreign language happens to real partners. It is important to students 

that the texts are not created for the teacher in order to demonstrate 

their knowledge and get an assessment, and for peer partners in order 

to convey interesting information or discussion of a topical issue. This 

contributes to expansion language competence of students and increase 

motivation to study foreign languages [3.Podoprigorova, 2003.c112]. 

So in conclusion, we note that the use of computer programs in 

the learning process allows the most complete implementation of the 

principle personality-oriented learning. Individualization of the 

learning process is due to the great potential of computer tools for 

adaptation to the needs of each student. It becomes possible to take into 

account not only age features and level of preparation of students, but 

also individual psychological characteristics of each student. 
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старший викладач 

Бердичівського медичного фахового коледжу 

М. Бердичів, Україна 

Завжди є доцільним будь яку хворобу попередити, аніж її 

лікувати. Людина завжди зіштовхується із захворюваннями, 

мабуть у кожного були кашель, нежить чи головний біль. Будь 

хто буде себе відчувати нещасливим, якщо має навіть незначні 

патологічні зміни в організмі. Система охорони здоров’я України 

виділяє великі кошти як на лікування хворих, так і на профілак-

тичні заходи. Засоби масової інформації кожного дня закликають 

людей берегти своє здоров’я, вести здоровий спосіб життя. 

Нажаль, усвідомлення того, що потрібно займатись спортом, вжи-

вати здорову їжу, відмовитись від шкідливих звичок, приходить 

до людей надто пізно. Отримавши цілий «букет хвороб» через 

свою недбалість, людина розуміє, що недоречно було поклада-

тись на молодий вік та на думку, що «все життя попереду». Саме 
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тому, працюючи в закладі освіти з молоддю, треба прививати 

молодим людям почуття відповідальності за своє здоров’я, 

розвивати їх самосвідомість щодо негативних звичок, закликати 

до суспільно активного життя, що сприятиме збереженню 

працездатності на довгі роки.  

При викладанні предмету «Основи фармакології з рецепту-

рою» є ряд тем, які викликають особливий інтерес у здобувачів 

освіти. Одна із них це «Наркотичні і ненаркотичні анальгетики». 

Студентів цікавить фармакологічна дія наркотичних препаратів, 

їх вплив на центральну нервову систему, побічні ефекти. В 

даному випадку перед викладачем стоїть задача роз’яснити 

молодим людям доцільність використання цих препаратів з 

лікувальною метою та переконати в шкідливості не медикаменто-

зного їх застосування. Слід зосереджувати увагу студентів на 

негативний вплив наркотичних речовин на молодий організм, на 

порушення психічної діяльності та пригнічення роботи різних 

систем організму: серцево-судинної, кишково-шлункової та 

системи дихання. Такий стан може розвинутись навіть після 

першого використання одурманюючої речовини сумнівної якості 

[1, 110]. Студентів треба застерігати про те, що поряд з патологіч-

ними змінами у осіб, що отруюють себе речовинами наркотичної 

дії, виникає деградація особистості. Для отримання дози наркома-

ни йдуть на злочин, стають винахідливими, часто підступними; 

втягують у свою гру медичних працівників, що піддаються їх 

вмовлянню (а це вони уміють робити дуже добре). Тому є 

необхідним наголосити студентам про шкідливість вживання 

наркотиків з цікавості чи тому, що хтось сказав, що це круто. Ми, 

викладачі, вихователі, наставники лишній раз маємо розкрити 

негативну сторону наркотиків на організм без лікарського 

призначення та попередити про правову відповідальність під час 

роботи з наркотичними препаратами при виконанні функціональ-

них обов’язків. 

Під час вивчення теми «Засоби для наркозу. Спирт етило-

вий» не буде зайвим нагадати здобувачам освіти про шкідливий 

вплив на організм людини  спиртовмісних напоїв при їх регуляр-
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ному вживанні. Виготовлення студентами реферативних повідом-

лень, доповідей, які супроводжуватимуться відеороликами або 

презентацією наочно демонструватимуть молодим людям наслід-

ки зловживання алкоголем. Порушення роботи серцево-судинної 

системи, розлади травлення, розлади розумової діяльності, відхи-

лення в розвитку дітородної сфери завжди викликають у студен-

тів негативне відношення до пияцтва, особливо серед молоді. В 

першу чергу переймаються проблемами алкоголізму в суспільстві 

ті підлітки, у сім’ї яких дане питання стоїть досить гостро. Мож-

ливо не всі, але, на моє переконання, більшість молодих людей 

після перегляду яскравих слайдів з зображенням вражених алко-

голем органів у померлих з більшим розумінням відносяться до 

проблеми зловживання алкоголем на рівні нашої держави. 

Превентивне виховання студентів можна проводити при 

вивчені препаратів Н-холіноміметиків. Питання стосується впли-

ву нікотину - родоначальника даної групи на холінорецептори. 

Через високу токсичність нікотин, як лікарський препарат, не 

використовується, але люди отруюють ним свій організм під час 

паління тютюнових виробів. Найчастіше серед запитань, які 

ставлять студенти викладачам фармакології при вивчені даної 

теми, це питання, що стосуються препаратів для полегшення 

відвикання від паління цигарок. Ілюстративний матеріал у вигляді 

листівок із зображенням пошкоджених зубів курців, легень 

померлих, що палили тривалий час, не привабливий стан шкіри 

обличчя – це все є поштовхом замислитись про своє майбутнє, 

хто вже звик до паління. Доречним буде запропонувати студен-

там застосувати аутогенне тренування, яке радив використову-

вати німецький лікар Ханнес Ліндеман, формулюючи про себе 

наступне: «Паління для мене отрута… Звільнення від цигарок 

робить мене задоволеним і гордим». Впевнена, що спільними 

зусиллями зі сторони викладачів та батьків можна допомогти 

дітям позбутися згубної звички [2, 127]. 

На здоров’я молоді впливають не лише шкідливі звички, а й 

фактори, які не завжди від них залежать. Наприклад, інфекційні 

хвороби. Розповсюджуючись різними механізмами передачі віру-
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си і бактерії отруюють організм людей токсинами, виснажують 

його, призводять до втрати працездатності. Тому при викладанні 

предмету «Мікробіологія» варто звертати увагу студентів на 

заходи профілактики інфекційних хвороб, збудники яких вивча-

ються згідно програмового матеріалу. Завжди у вигляді дискусії 

розглядаємо матеріал, що стосується вакцинації. Частина студен-

тів негативно відгукується про використання планових введень 

вакцин. Це твердження ґрунтується на висловлюваннях, почутих 

від батьків, сусідів, репортажів із засобів масової інформації. Але 

з’ясувавши способи одержання вакцин, познайомившись з техно-

логією їх виробництва та дослідженнями у студентів різко зміню-

ється відношення до щеплення, вони розуміють важливість такої 

профілактики інфекційних захворювань. Пошукова робота сту-

дентів щодо статистичних даних по захворюваності населення до 

впровадження щеплення і за час проведення планових щеплень 

проти кору, краснухи, туберкульозу, дифтерії та інших захворю-

вань дає можливість повністю переконати студентів в ефектив-

ності використання вакцин.  

Обов’язковим є звернути увагу здобувачів освіти на ризик 

захворіти на інфекційні хвороби при безладних та незахищених 

статевих контактах. Гонорея, сифіліс та хламідіоз останнім часом 

виявляються у дуже молодих пацієнтів – 12-14-ти років. Необіз-

наність, вседозволеність, надмірна цікавість та розкутість в 

поведінці сприяють поширенню хвороб, що передаються стате-

вим шляхом. Виховання у студентів високих моральних якостей, 

позитивної поведінки, вміння обирати друзів та психологічна 

стійкість зменшать ризик захворіти на ХПСШ (хвороби, що 

передаються статевим шляхом). 

Людям, які працюють у сфері медицини, відомий латинський 

вираз: Non est medicina sine lingua Latina (Немає медицини без 

латинської мови). На заняттях при вивчені латинської мови озна-

йомлюю здобувачів освіти не лише з фонетикою і граматикою, а 

й багато часу відвожу на вивчення медичних термінів. Наприк-

лад, огляд теми «Іменники першої відміни» передбачає знайомст-

во з грецькими еквівалентами латинських іменників, які часто 
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зустрічаються в клінічній термінології. Буде не достатньо лише 

пояснити, що –therapia – це лікування, а запропонувати для вив-

чення терміни, де вживається даний терміноелемент з поясненням 

їх значення. Прикладами можуть бути заходи лікування і профі-

лактики: музикотерапія - лікування музикою [3, 21], хромотерапія 

– лікування кольорами, фелінотерапія – заняття з кішками, занят-

тя з кіньми – іпотерапія, з собаками – каністерапія та іншими 

тваринами – зоотерапія і т.д.  

Згідно плану навчального процесу вивчається предмет 

«Громадське здоров’я і громадське медсестринство», на заняттях 

якого висвітлюються питання первинної та вторинної профілак-

тики захворювань внутрішніх органів, хвороб новонароджених 

дітей та дітей першого року життя. Зазвичай студенти пов’язують 

появу недуги у дітей з проблемами вагітності, пологами та 

доглядом за дитиною в постнатальному періоді. Але необхідно 

направляти міркування молодих людей на те, що ще задовго до 

вагітності та батьківства молодь повинна берегти своє здоров’я і 

дбати про здоров’я своїх майбутніх дітей. Зловживання алкого-

лем, венеричні захворювання, хвороби внутрішніх органів 

напряму впливатимуть на стан організму нащадків. Такий підхід, 

на мою думку, дає змогу замислитись молоді над своєю поведін-

кою, проаналізувати можливі наслідки способу життя, перегляд-

нути своє відношення до власного здоров’я. «Людина – тонка і 

складна система, говорив І.П.Павлов, - вона здатна до самовіднов-

лення. Але спосіб нашого життя часто суперечить потребам 

організму і приносить йому шкоду».  

Сьогодні людство страждає від різних захворювань. Одне із 

них – ожиріння. У світі біля 640 мільйонів людей з надлишковою 

вагою. Одна із причин ожиріння – це не раціональне харчування, 

вживання висококалорійних продуктів на фоні гіподинамії. Сту-

денти повинні розуміти, що раціон людей має змінюватись в 

залежності від умов праці, стану здоров’я травної системи, а 

також слід зважати на вік [4, 29]. Студенти – наше молоде поко-

ління і ми повинні їх виростити і виховати здоровими, з активною 

життєвою позицією. 
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Держава є одним з основних суб’єктів контролю та регулю-

вання, а її діяльність на пряму впливає на її громадян та на 

взаємовідносини з іншими країнами. Таким чином контроль, що 

здійснюється на державному рівні є досить вагомим у її діяль-

ності. Державний контроль саме у бюджетних установах дає 

змогу відслідковувати, аналізувати діяльність розпорядників 

бюджетних коштів, як головних, так і похідних. 

Державний нагляд (контроль) – діяльність уповноважених 

законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних 
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органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої вла-

ди Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністра-

цій, органів місцевого самоврядування (далі  органи державного 

нагляду (контролю) в межах повноважень, передбачених законом, 

щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства 

суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільст-

ва, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допусти-

мого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного 

середовища [1]. 

Загалом же державний фінансовий контроль буває двох типів: 

• Внутрішній (здійснюється в межах виконавчої гілки 

державної влади, проводиться міністерствами, відомствами, орга-

нами державного управління стосовно діяльності підвідомчих їм 

підприємств і організацій у формі перевірок та ревізій); 

• Зовнішній (здійснюється визначеними Конституцією 

України та незалежними конституційними органами у межах 

наданих їм конституційних повноважень). 

Можна точно сказати, що й зв’язку з постійними змінами 

яких зазнає економіка у теперішний час важливим є прийняття 

рішень відповідно до стану у країні, для прийняття відповідних 

рішень важливим є надання релевантної, повної та правдивої 

інформації. Те, на скільки є прозорою система діяльності бюджет-

них установ безпосередньо впливає на стан як в середині країни, 

так і на статус держави на міжнародному ринку [2]. Таким чином 

важливою є контрольна функція держави, яка здійснюється через 

виконавчі органи влади. Від якості роботи таких органів, 

залежить те, на скільки ефективно держава використовує та 

планує власний бюджет, а також безпосередньо темпи, з якими 

буде відбуватися економічне зростання країни у цілому та на 

скільки вона буде задовольняти потреби своїх громадян. 

Загалом виділяють такі функції фінансового контролю [3]: 

– прогнозування стану виконання обов’язкових вимог 

господарюючими суб’єктами; 

– аналіз (обробка зібраної інформації) з метою виявлення 

можливих тенденцій відхилень та порушень законодавчих вимог; 
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– моніторинг, тобто постійний нагляд за ходом виконання 

бюджетного плану державної установи; 

– організація та проведення перевірок бюджетних установ, 

що надає можливість виявити відхилення відповідно до законо-

давчих норм та надати добровільні або ж примусові рекомендації 

щодо їх усунення; 

– активне застосування заходів державного контролю задля 

покращення діяльності бюджетної установи. 

Стосовно ж адміністративних покарань, органи контролю на 

пряму їх не здійснюють, вони лише передають інформацію до 

уповноважених установ для подальшого розгляду та впровад-

ження. 

Таким чином державний контроль можна сприймати як 

частину організаційної та управлінської діяльності установ, що 

маю право на його проведення [4]. 

Варто зазначити, що сфера дії Закону України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності», поширюється на [1]: 

– здійснення дій з контролю та нагляду за виконанням орга-

нами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими особами, юридичними особами та громадянами вста-

новлених Конституцією України, законами та іншими норматив-

ними правовими актами загальнообов’язкових правил поведінки; 

– видача органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами дозволів (ліцензій) на 

провадження певного виду діяльності та (або) конкретних дій 

юридичним особам та громадянам; 

– реєстрація актів, документів, прав, про реєстрацію актів, 

документів, прав, об’єктів, а також видання індивідуальних 

правових актів. 

Контроль різних сфер здійснюють різні установи, що мають 

відповідну спеціалізацію, а саме: Міністерство фінансів України, 

Рахункова палата України, Державна аудиторська служба Украї-

ни, Державна податкова служба України, Національний банк 

України, Пенсійний фонд, Державна митна служба та ін.[5] 
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Звісно така структура не є зовсім неефективною, робота цих 

установ є нескоординованою тому між ними відсутній взаємо-

зв’язок, таким чином досить часто відбувається дублювання 

процедур, що проводяться кожним з них. При чому не завжди 

кваліфікація спеціалістів кожної з установ є достатньою через не 

достатню професійність працівників. 

Загалом можна сказати, що державний контроль є важливою 

складовою функціонування країни й її розвитку у майбутньому, 

але враховуючи стан  недосконалої і часом суперечливої норма-

тивно–правової бази, яка регламентує діяльність з держаного 

контролю, питання формування ефективної системи  в сучасних 

умовах залишається однією із важливих загальнодержавних 

проблем, що однозначно повинна бути вирішена шляхом 

структурної реформації та удосконалення нормативної бази. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКІЙ 

МОВІ 

 

Мустафа О.О.,  

викладач-методист  

голова циклової комісії іноземних мов 

Борисенко О.І.,  

  викладач-методист  

Черкаського державного бізнес-коледжу,  

м. Черкаси, Україна 

Технології являються дуже великою частиною вивчення 

мови у всьому світі на всіх різних рівнях. Як в освіті для 

початківців, так і для більш досвідчених студентів. 

Як показує сучасна практика, традиційне навчання 

перешкоджає розумінню структури мови для студентів та робить 

їх пасивними одержувачами знань. Головною метою вивчення 

іноземної мови у вищих навчальних закладах є надбання 

студентами навичок справжнього використання та розуміння 

мови у життєвих та професійних ситуаціях, з якими вони точно 

зустрінуться в житті. 

Для того, аби підвищити ефективність навчання, потрібно 

застосовувати мультимедійні засоби, працюючи з якими, студен-

ти самі налаштовують зручні для себе умови навчання.  

В першу чергу комп'ютерні технології природно вписуються 

в життя студентів і є одним з найефективніших засобів, що 

допомагає значно урізноманітнити процес навчання. 

“Мультимедія” – це термін, який визначає застосування при 

навчанні аудіо, відео та різних комунікаційних технології для 

того, аби максимально наблизити середовище до англомовного. 

Можливості викладача значно збагачуються, завдяки цим 

технічним пристроям та роблять заняття більш насиченим і 

продуктивним. Тому можна виділити таке поняття, як технічна 

насиченість викладання. За допомогою мультимедійних проек-
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торів, що дають можливість робити матричні презентації, можна 

запобігти послідовне зчитування та запам’ятовування матеріалу 

і, звичайно відірвати студентів від друкованого тексту. Цю 

методику викладання можна відокремити як “мультимедійна 

технологія”, правильне і системне використання якої надає 

можливість збільшити обсяг подачі навчального матеріалу в 

десятки разів, досягнути достатньо високого рівня володіння 

англійською мовою. 

Головна мета застосування цифрових технологій при вив-

ченні англійської мови – це дослідження взаємовідносин між 

технологіями та викладанням наукового матеріалу. Також цей 

метод має свої переваги: 

• відкритий тип освіти; 

• формування технологічної грамотності у студентів; 

• стимулювання когнітивних аспектів навчання, таких як 

сприйняття та усвідомлення інформації;  

• розвиток навичок колективної роботи. 

Іноді все ще проблемою постає надійність цих технологій 

для використання в аудиторії. Це може стримувати викладачів 

застосовувати технології так часто, як їм хочеться. Також, це 

ускладнюється тим фактом, що вони стикаються зі студентами, 

які, принаймні на перший погляд, можуть здаватися більш 

цифровими компетентними, ніж їхні викладачі. Отже, студенти 

можуть кинути виклик своїм викладачам таким чином, щоб 

останні відклали використання технологій, які потенційно можуть 

змінити ситуацію, що відбувається в навчальній аудиторії. 

Як технологія може допомогти студентам перевірити свої 

вміння. 

У книзі для Британської Ради «Інновації в технологіях 

навчання для викладання англійської мови» стверджується, що 

цифрові технології ідеально підходять для того, щоб допомогти 

викладачам, які працюють зі студентами, і студентам, які працю-

ють самостійно, зробити необхідний підхід, що робить можливим 

їхній розвиток мови. Тут мається на увазі, щоб працювати з 

мовою, а не просто вивчати її. Стверджується, що здобувачі 
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освіти не можуть просто розвиватися на основі вкладених даних. 

Ми повинні взаємодіяти з іншими людьми, які використовують 

цю мову або, за можливості, з носіями мови і намагатися осмис-

лити її разом.  

Також, одним із найефективніших способів вивчення англій-

ської мови з використанням інформаційно-цифрових технологій є 

створення студентами презентацій. Перевагами є розвиток твор-

чих навичок та, в залежності від поставленої задачі до проекту, 

колективної співпраці між здобувачами освіти. 

Можна виділити декілька типів створення презентацій: 

• індивідуальні, 

• групові, 

• аудиторні. 

Якщо ми беремо письмо як вихідну точку, технологія у вигл-

яді текстових процесорів (і багатьох інших способів створення 

тексту) дозволяє нам працювати над мовою. Ми проходимо 

процес створення та відтворення тексту до тих пір, поки він не 

буде повністю зрозумілим для інших і не буде точним. Ми може-

мо створити чернетку, показати її іншим і, базуючись на відгуках, 

можемо внести зміни для покращення тексту. Інструменти також 

можуть допомогти нам, показавши, що наш орфографічний чи 

граматичний процес теж потребує певної роботи. Технологія 

робить це набагато простішим і більш імовірним, що студенти 

беруть участь у процесі редагування, щоб створити найякісніший 

текст, який вони можуть. У процесі виправлення своїх помилок 

студенти практикують правопис та повторно опрацьовують 

вивчений матеріал, що сприяє покращеному запам’ятовуванню. 

Найкращий варіант – коли студент пише статтю на знайому для 

нього тему. Потім це написане може надаватися для перегляду та 

коментування іншими. Також, при можливості студентам варто 

листуватися з людьми, котрі також вивчають мову, а в ідеалі, з 

носіями мови. 

Спроба знайти способи, аби люди мали значущу практику 

розмовної мови, може бути дуже складною. Пов’язання студентів 

з іншими здобувачами освіти по всьому світу за допомогою таких 
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інструментів, як відео конференції, може дати для них підставу 

задати питання, а потім спробувати зрозуміти відповідь. Це може 

також забезпечити підтримку для самого викладача під час його 

наукової діяльності. Технологія здійснює посередницький процес, 

виводячи мову та надаючи відгуки, які показують, чи зрозумілий 

запропонований викладачем матеріал.  

Педагогічну технологію розглядають як "цілісний процес 

визначення мети, постійне оновлення навчальних планів і 

програм, тестування альтернативних стратегій та навчального 

матеріалу, оцінювання педагогічних систем у цілому та встанов-

лення мети навчання заново, тільки-но з’явиться нова інформація 

про ефективність педагогічних систем". Сьогодні цей напрямок у 

педагогічній науці виступає пріоритетом майже для всіх країн 

світу. Проте розуміння поняття "педагогічна технологія" не є 

однозначним. Так, асоціація з питань педагогічних комунікацій та 

технологій визначає його як "комплексний, інтегративний процес, 

який включає людей, ідеї, засоби й методи організації діяльності 

для аналізу проблем, що охоплюють основні аспекти засвоєння 

знань та, одночасно, мотивують до навчання. Принцип вмотиво-

ваності виділяють як складову частину комунікативного методу 

навчання іноземної мови. Як відомо, існує декілька видів мотива-

ції: стійка та нестійка, позитивна та негативна, зовнішня та 

внутрішня. Одним із різновидів внутрішньої мотивації є комуні-

кативна мотивація. Але, при оволодінні іноземною мовою в 

атмосфері рідної мови, іноземна мова постає як штучний засіб 

спілкування. Він ніяк не може конкурувати з рідною мовою, 

довершеним і всеохоплюючим засобом спілкуванням. І, так звані, 

"природні" ситуації, що використовуються при навчанні, носять 

по суті штучний характер. Тому, якщо розраховувати лише на 

природу комунікації на іноземній мові, навряд чи вдасться зберег-

ти мотивацію і досягти успіху. Тому, для забезпечення природної 

потреби використання іноземної мови, краще використовувати 

новітні методи навчання. 

Ще однією сферою, яку технологія підтримує дуже ефектив-

но, є проектна робота. Залучення студентів до роботи над темами, 
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які їх цікавлять, або темами, які викладаються в інших частинах 

навчальної програми (іноді їх називають інтегрованим змістом та 

вивченням мови або CLIL) - це чудовий спосіб покращити свої 

навички. Технологія робить це можливим, де б ви не знаходились 

у світі. Викладачі та студенти можуть виходити в Інтернет, щоб 

читати чи слухати матеріали про різні сфери інтересів, а потім 

можуть писати або обговорювати про те, що вони виявили, 

розповідаючи іншим в аудиторії або в інших місцях світу. 

Для полегшеного вивчення англійської мови, з точки зору 

портативності потрібних інструментів, не обійтись без мобільних 

програм. Вони являють собою сукупність вправ для вивчення та 

закріплення вивченого матеріалу. Для користування цими програ-

мами вам не потрібно вивчати інструкцію чи звикати. Авториза-

ція студента, бажаючого вивчити мову, як правило, займає до 

п’яти хвилин. Після чого ви отримуєте великий асортимент 

варіацій для зручного вам користування. Всі програми адаптовані 

до незалежних від місця знаходження занять, в чому їх найбільша 

перевага. Головне - користуватися сучасними можливостями та 

приділяти мові принаймні 20 хвилин на день. Програми для 

вивчення англійської також пропонують закріплення матеріалу у 

вигляді тестів або своєрідних екзаменів. Яскраве оформлення та 

зручна подача матеріалу, як правило, підвищує інтерес та мотивує 

студента до вивчення мови. 

Якщо вище згадані програми належать компанії мовних 

курсів або розроблені вищим навчальним закладом, після 

проходження програми ви можете отримати сертифікат, який 

підтверджує вашу освіченість. Такий документ надає привілеї під 

час вступу до ВНЗ або працевлаштуванні. Звичайно, ви можете 

користуватися мобільними програмами аби збагачувати свої 

навички знання англійської мови з метою саморозвитку. 

Поповнення свого англомовного словарного запасу та отри-

мання цікавої для вас інформації також можливе за допомогою 

цифрових технологій. Завдяки вставленим у фільмах субтитрам 

ви можете переглядати свої улюблені фільми на англійській 

мові та, при цьому, перекладати самостійно. Даний спосіб пере-
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гляду сприяє запам’ятовуванню нових слів та виразів, 

базуючись на асоціаціях та враженнях від перегляду. Такий вид 

втручання технологій в навчальну сферу допомагає також розви-

нути особисті навички людини, наприклад слухову та зорову 

пам’ять. 

Таким чином, доведено позитивний вплив інформаційно-

комунікативних технологій і мережі Інтернет на можливості 

вивчення студентами англійської мови. Окрім розвитку мовних 

компетенцій, воно призвело до покращення мотивації вивчення 

мови та ступеню самодіяльності студентів. Отже, використання 

інформаційно-комунікативних технологій і мережі Інтернет 

доцільно з викладацької точки зору, та допомагає оптимізувати 

процес навчання. 
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Biotechnology is the use of living organisms and biological 

processes in production. The development of Biotechnology is 

associated with solving global problems of humanity eliminating the 

lack of food, energy, mineral resources, improving the state of Health 

and Environmental Quality. Thanks to biology, we can produce 

genetically modified products that will get greater fertility, larger size, 

greater resistance to external factors which will reduce the price of 

products that quickly deteriorate in hard-to-reach regions. [1, p.742]. 

For example, we will take Moscow and Norilsk prices for 

vegetables and fruit. In Norilsk the price level is impressive, prices are 

50% higher than in Moscow. This is due to the fact that food can be 

delivered to Norilsk in two ways – by ship via Yenisei or the Northern 

Sea route which is very long, or by plane beingqw very expensive. 

And this is not an unique case. [4, p.185]. 

Comparison of a receipt from Moscow and Norilsk. As we can 

see prices are almost 50 higher.  

The biological method of Biotechnology is the "scheme" used - 

"living Against Living". For example, antibiotics. Humanity has been 

suffering from pandemics since ancient times, and antibiotics have 

helped us solve another problem. Yes, there are very strong antibiotics 
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that destroy everything that gets in their way, but such antibiotics are 

not often used. [3, p.264]. 

 

 
 

Another problem of Biotechnology. in my opinion, is cloning. 

Cloning is the process of creating identical copies (replicating) of 

organisms or other objects in biology, which are called clones. Cloning 

could be a very good way to reproduce organisms. For example, we 

create only one species that is the best in its kind and simply clone it. 

But it іs not simple. The problem with cloning, first of all, is that 

during cloning the structure of DNA can change and this can lead to a 

decrease in resistance to various infections and epidemics. 

In 1997, there was the first ever example of successful cloning. 

Swedish scientist Jan Wilmut cloned a sheep named Dolly. She lived 

for 6 years and died in 2003. This was an example of successful 

cloning, and the whole world began to investigate this issue. [3, p.424]. 

Biotechnology has a big advantage all over the world. First of all, 

this is due to human pollution of the Environment, Food and their 

waste, but if a person cannot yet come up with a full-fledged 

alternative to plastic, then there is less use of pesticides and herbicides, 

which leads to less contamination of soils and waters. 
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Also, thanks to biotechnology, it is possible to reduce the harmful 

effects on soil fertility from plants, thereby increasing their fertility. 

One of the main problems in the world now is hunger. Despite the fact 

that people work in space, plan to colonize Mars, residents of poor 

countries , or, as they are called, "Third World countries", usually do 

not have access to the most necessary things – food and water. 

Biotechnology can also solve this problem. [2, p.265]. 

Thanks to biotechnology, scientists are constantly breeding 

varieties of crops that are more resistant to drought, low soil fertility, 

etc.there are already examples of successful breeding and use of such 

plants, and in the future there is a chance that plants will be grown 

where there is now nothing but sand or stone. 

Biotechnology also helps fight viruses as mentioned earlier, 

Biotechnology has created medical methods for treating cardiac 

diseases, sclerosis, hemophilia, hepatitis, and Aids. [5, p.255]. 

But biotechnology also has its drawbacks, the main of which is 

that at the moment the extraction of bio-products from the biosphere 

has reached 70%, when the latter works optimally at 15%. This means 

that the biosphere is gradually losing the ability to self-regulate and 

self-regulate. This leads to the fact that the ecosystem and the 

biosphere as a whole becomes unpredictable every year. 

So, we can conclude that biotechnology is a very important 

modern science that tries to solve global problems of humanity. It has 

many advantages, but do not forget about the disadvantages. In 

general, we can say that biotechnology is one of the sciences that can 

save humanity from an environmental catastrophe that will be caused 

by pollution of the entire Earth layer. 
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Вдосконалення системи надання адміністративних послуг 

має на увазі під собою відкритість, прозорість, ваємодію органів 

державної влади та місцевого самоврядування а також підви-

щення рівня довіри громадян до органів державної влади 

Метою роботи є аналіз загальнотеоретичних відомостей про 

процедуру та систему надання адміністративних послуг в Україні. 

Корегування системи такої процедури та дослідження її ефектив-

ності в сучасних умовах. 

Наразі в Україні створюється все більше демократичних 

нововведень. Таким чином все більш актуальним на сьогодення є 

процес покращення системи адміністративних послуг шляхом 

впливу органів виконавчої влади та мысцевого самоврядування. 

Нажаль у нормах чинного законодавства, яке підкріплює 

собою механізм надання адміністративних послуг існує досить 
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багато прогалин, Незважаючи на те, що процес формування даної 

системи  було розпочато вже давно, на сьогоднішній день прога-

лини не усунені. 

Протягом останніх років ми можемо спостерігати досить 

активну роботу з приводу впровадження нормативно-правового 

забезпечення надання адміністративних послуг, а саме: продов-

жують  все більше і більше центрів надання адміністративних 

послуг, було створено систему «Єдиного вікна», в якій ми маємо 

змогу отримувати досить широкий спектр послуг.  Але механізм 

надання адміністративних послуг в Україні не є бездоганним і 

однозначно потребує вдосконалення, через такі недоліки, як: при-

таманна йому непрозорість, невраховування інтересів громадян і 

органів влади.  

Початок впровадження механізму адміністративних послуг в 

державі припало на кінець минулого тисячоліття. 

Тим самим документом, у якому було закладено основи 

формування механізму надання адміністративних послуг, була 

Конвенція адміністративної реформи, затверджена Указом 

Президента України 1998р.  

 Метою реформи була зміна відносин між державою та наро-

дом, держава повинна була орієнтуватися на потреби громадян. 

На сьогоднішній день у Конвенції містяться норми, що є актуаль-

ними і на сьогодення: 

1) виконавча влада повинна спрямовувати свої зусилля під 

час надання адміністративних послуг на реалізацію задоволення 

потреб громадян;  

2) Держава повинна регулювати соціальні процеси тільки 

тоді, коли це стосується інтересів всіх громадян;  

3) Оплата за надання адміністративних послуг має здійсню-

ватись лише тоді, коли можна скористатися даною послугою, або 

не скористатись (на свй вибір); 

4) Управлінські послуги мають змогу стати бульш доступни-

ми для споживачів за умови, якщо послуги надаватимуться на 

початкових рівнях структури виконавчої влади [1]. 

Не менш важливим документом при розробці механізму на-
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дання адміністративних послуг була Концепція розвитку системи 

надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, зат-

верджена Указом Президента України 2006 р. Даний нормативно-

праовий акт містив у собі визначення принципів надання адміні-

стративних послуг, та виокремив основи, що стосуються оплати 

таких послуг, а також процедуру іх надання. Оцінка якасті надан-

ня адміністративних послуг також мала місце в Конвенції [2]. 

Згодом, 2007 року розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-

їни було затверджено План заходів щодо реалізації Концепції роз-

витку системи на-дання адміністративних послуг органами вико-

навчої влади, де більш дета-льно закріплено напрямки реалізації 

Концепції за відомствами і встановле-но відповідні терміни [3].  

Уряд намагався покращити систему надання адміністра-

тивних послуг у 2009 року. Таким чином було прийнято  Розпо-

рядження «Про заходи щодо впорядкування надання державних 

платних послуг», що мало на увазі під собою перегляд Держком-

підприємством процедур надання оплачуваних послуг переліком 

організацій, установ а також підприємств, які мають відношення 

до сфери управління Держкомпідприємства та обов’язкове 

проведення аналізу обґрунтованості надання повноважень з 

приводу видачі документів.  

У 2012 році ухвалено Закон України «Про адміністративні 

послуги», у якому визначено основні вимоги регулювання 

процедури адміністративних послуг, порядок надання послуг, 

тарифи плати за надання адміністративних послуг, інформацію 

про надання адміністративних послуг, стандарти якості надання 

таких послуг, строки надання послуг, інформацію про центри 

надання адміністративних послуг, інформація щодо надання 

інших супровідних послуг якому вяким регламентовано визна-

чення термінів, сферу дії Закону, законодавство у сфері надання 

адміністративних послуг, Відповідальність за порушення умов 

чинного законодавства та ін..[4].    

Принцип роботи держави задля задоволення потреб 

громадян є значним проривом у сфері адміністративних послуг, і 

має за собою такі позитивні наслідкип: процес створення центрів 
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надання адміністративних послуг, шляхом заохочення районних 

державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування до 

створення ЦНАПів, заборона на законодавчому рівна вимагання 

документи та іншої інформацію, яку центри надання адміністра-

тивних послуг мають змогу отримати самостійно, систематизація 

та упорядкування процедур надання адміністративних послуг. 

Відсутність встановлених стандартів якості надання адмі-

ністративних послуг, багатьох інших факторів, таких як: відкри-

тість, доступність, професійність, своєчасність свідчить про те, 

що механізм надання адміністративних послуг в нашій країні 

потребує коригування та вдосконалення. 

Наведені вище приклади документів і практика говорять про 

те, що механізм надання адміністративних послуг в Україні 

потребує особливої уваги та корегування.  Встановлення стандар-

тів якості надання адміністративних послуг (встановлення мініма-

льних вимог з приводу процедури надання тієї чи іншої послуги) 

сприятиме спрщенню та покращенню системи надання послуг як 

для громадян, так і для центрів надання адміністративних послуг.    

Література: 

1.  Указ Президента України від 22.07.1998 No 810/98// Про 

заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформ и 

в Україні. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/810/98 

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 

р. No 90-р// Про схвалення Концепції розвитку системи надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади. 

URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-%D1%80 

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 

2007 р. No494-р // Про затвердження плану заходів щодо 

реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних 

послуг органами виконавчої влади. 

 URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ (дата звернення 

02.06.2017). 

4. Закон України від 06.09.2012 р. No 5203-VI // Про 

адміністративні послуги. 
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______________________________________________________ 

УДК 37.04  Педагогічні науки 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ CLASSTIME НА УРОКАХ 

ІНФОРМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ  

 

Осміловська Надія Володимирівна, 

студентка факультету  

математики та інформатики 

Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника 

м. Івано-Франківськ, Україна 

Сьогодні в освіті активно залучають комп’ютерні технології 

та Інтернет  платформи до навчального процесу. Онлайн-тесту-

вання є одним із найважливіших компонентів сучасних техноло-

гій навчання, ефективним елементом контролю знань. Впровад-

ження тестування в освітній процес у поєднанні з комп’ютерними 

та інтернет технологіями забезпечує миттєвий зворотній зв’язок, 

максимальну автоматизацію перевірки завдань, спрощує перевір-

ку знань учнів, робить її об’єктивною, доступною, швидкою. 

Саме тому комп’ютеризоване тестування набуває актуальності.  

Тест сьогодні та тест десятиліття тому - це зовсім різні за 

змістом та структурою завдання. Тестування учнів еволюціону-

вало від перевірки запам’ятовування навчального матеріалу до 

перевірки логічного мислення та здатності розв’язувати завдання 

різного типу. Такий підхід до навчання стимулює критичне 

мислення, розвиває мотивацію до навчання. 

У період загальнонаціонального карантину та впровадження 

дистанційного навчання дуже гостро постало питання перевірки 

рівня засвоєння знань учнів. Беззаперечною істиною є те, що 

тести стали невід’ємною частиною навчання. Серед онлайн серві-

сів для забезпечення тестування на увагу заслуговує платформа 

Classtime, тому що вона має такі переваги: 

– кросплатформеність, тобто зручність роботи на будь-

якому ґаджеті з інтернетом (смартфон, планшет, комп’ютер);  

– доступність та безкоштовність в умовах карантину (на 
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сьогоднішній день основні функції безкоштовні, більш широкі 

доступні ну умовах преміум доступу); 

– автоматична перевірка тестування (особливо питань 

відкритого типу, достатньо в одного учня перевірити відповідь і 

всі з такою ж відповіддю автоматично буде оцінено);  

– доступ до відкритої бібліотеки питань, в тому числі 

бібліотека тестів ЗНО; 

– широкий вибір типів питань; 

– до запитань є можливість додати зображення та відео з 

YouTube;  

– до завдання можна додавати формули;  

– можливість приєднатись учням через код, QR код  або 

URL посилання; 

– історія сесій, у будь-який момент можна переглянути 

результати;  

– необмежена кількість питань та сесій.  

В сервісі Classtime можна створювати питання таких типів: 

одна правильна відповідь; кілька правильних відповідей; правда/ 

неправда (вірно/невірно); текст (відкрита відповідь); встановити 

відповідність; встановити відповідність (1+ відповідей в рядку, це 

означає що у рядку і в стовпці може бути декілька обраних елеме-

нтів); встановити порядок (послідовність); вибірка тексту; обрати 

область [1]. 

Аналізуючи результати дистанційного навчання виникла ідея 

детальніше  дослідити вплив системного проходження тестування 

на засвоєння матеріалу та на успішність учнів. Тому проводилось 

дослідження, яке полягало у визначенні залежності середнього 

значення тематичних оцінок у групі від кількості проведених 

тестувань. 
 

Таблиця 1 

Зведені дані по групах 

Рівень навченості 
Кількість учнів в групах 

8 Б (І) 8 Б (ІІ) 8 В (І) 8 В (ІІ) 9 А 9 Б 9 В 

початковий рівень (1-3) 0 4 1 0 0 0 1 

середній рівень (4-6) 5 2 6 6 2 1 4 
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достатній рівень (7-9) 3 5 5 9 9 9 4 

високий рівень (10-12) 3 3 1 1 0 0 0 

Загальна кількість учнів 11 14 13 16 11 10 9 

 

Залежність визначалась використовуючи коефіцієнт кореля-

ції. Коефіцієнт кореляції – показник, який використовують для 

вимірювання щільності зв’язку між результативними і фактор-

ними ознаками у кореляційно-регресійній моделі за лінійної 

залежності. Чим ближчий цей показник до 0, тим менший зв’язок, 

чим ближчий він до ±1 – тим зв’язок тісніший. Знак «плюс» при 

коефіцієнті кореляції означає прямий зв’язок між ознаками х і у, 

знак «мінус» – обернений [2]. 
 

Таблиця 2. 

Зведені дані по класах 

Клас  
Кількість тестувань за 

тему 

Середнє арифметичне тематичної 

оцінки в групі 

8 Б (І) 4 7,18 

8Б (ІІ)   3 6,50 

8В (І) 3 6,31 

8В (ІІ) 4 7,47 

9А 5 7,55 

9Б 5 7,80 

9В 4 6,11 

Коефіцієнт кореляції 0,77 

 

Отриманий коефіцієнт кореляції (0,77) дає підстави вважати, 

що зв’язок між кількістю тестувань та середньою  оцінкою в групі 

є прямий (тобто із зростанням кількості тестувань середня оцінка 

буде вищою). А оскільки достатньо близький  до 1, то можна 

вважати, що зв'язок  між величинами є тісним. 

Під час експерименту спостерігалась позитивна динаміка 

успішності учнів. Слід зауважити,  що не так стали отримувати 

надзвичайно високі оцінки, як кількість учнів  з початковим 

рівнем навченості дорівнює 0. 

Ще один експеримент проводився в 10 А класі. В І групі 

онлайн  тестування не проводились під час вивчення теми. А 

тільки щоуроку було вибірково опитано декілька учнів по теорії. 
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А в ІІ групі онлайн тестування проводилось щоуроку. Було 

розроблено 4 тести. Для виставлення тематичної оцінки було 

проведено тестування, з ідентичним набором питань. Та 

порівнювались одержані результати. 

 

Зведені результати по групах 

Рівень навченості 

Кількість учнів 

І група ІІ група І група ІІ група 

1-3 0 0 0% 0% 

4-6 6 1 55% 9% 

7-9 3 5 27% 45% 

10-12 2 4 18% 36% 

  
Згруповані дані за рівнем навченості. 

 
Рис. 1. Результати тестування 

  

Отже, за результатами тематичного оцінювання, видно, що у 

першій групі аж 55% учнів досягли середнього рівня навченості, 

тоді, коли у другій групі цей показник лиш 9%.  Тоді як, високо 

рівня у І групі учнів тільки 18%, а у ІІ другій групі складає 36%. 

Тому можна зробити висновок, що системне тестування впливає 

тільки позитивно на рівень навченості учнів. 
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Отже, можна зробити висновок, що системне використання 

тестів є ефективним у навчальному процесі, адже позитивно 

впливає не тільки на рівень навченості, а й на такі, кількісно не 

вимірні показники, як впевненість учнів на уроці, зацікавленість 

предметом і навіть збільшення бажання до навчання. 

Платформа Classtime для вчителя – це економія часу, 

необхідного для перевірки письмових робіт та збільшення часу 

для підготовки до уроків та інших [3]. 

Classtime – ефективний засіб організації навчання . Слід 

пам’ятати, Якою б ідеальною не була онлайн-платформа, вона не 

замінить живого спілкування, як і не замінить цілий урок.  

Література: 

1. https://www.classtime.com/uk/ 

2. http://www.ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/56-k/1501-ko-

efitsient-korelyatsiji.html 

3. https://osvitoria.media/experience/innovatsiyi-v-diyi-yak-plat-

forma-classtime-dopomagaye-na-urokah-case2/ 
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УДК 338.1   Економічні науки 

 

ВПЛИВ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ НА ОБСЯГИ ЗОВНІШНЬОГО 

ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНУ 
 

Палаженко Д.М. 

студентка 3 курсу 1 групи ФФО 

 Науковий керівник: Гейдор А.П. 

к.е.н,доцент кафедри  

економіки та фінансів підприємства 

Київський національний  

торговельно-економічний університет,  

м. Київ, Україна  

Неочікувана пандемія COVID-19 стала випробуванням не 

тільки для сфери охорони здоров’я але і для світової економіки. З 

метою подолання небажаної кризи, уряди усіх країн світу були 

змушені запровадити жорсткі заходи, які б змогли знищити 



 

104 

пандемію та підвищити економічне життя держави. Україна 

також не є винятком, тому аналогічно вдалася до обмежень, які 

повинні зберегти здоров’я населення. Але деякі з прийнятих 

заходів відобразилися на діяльності міжнародних інвесторів, які 

залучають власні кошти в економіку України. 

За даними Європейської бізнес асоціації (ЄБА), в першій 

половині 2020 р. індекс інвестиційної привабливості України впав 

до 2,51 проти 2,95 у попередній період.  

Серед позитивних аспектів, які відзначили бізнес-лідери за 

останні півроку, - запуск ринку землі, валютна лібералізація, 

продовження співпраці з МВФ, зниження облікової ставки НБУ, 

стабільна національна валюта. До традиційних проблем, що 

негативно впливають на бізнес-клімат, вони віднесли слабкість 

судової системи, відсутність зрушень у боротьбі з корупцією та 

значний вплив тіньової економіки. Втім, до них додалися нові 

фактори. Зокрема, постійні ротації в складі уряду, як наслідок – 

політична та економічна нестабільність, підвищення податкового 

тиску та зміни податкового законодавства, призупинення реформ 

та впровадження обмежувальних заходів через COVID-19 [1]. 

Для прикладу, Україна закрила міждержавні кордони, тим 

самим, ввела обмеження на експорт товарів, отже, вона порушує 

один з стандартів захисту інвестицій – справедливий та рівнопра-

вний режим, який надає право інвестору вимагати компенсацію 

від держави, якщо держава приймає несправедливі, непропорцій-

ні або індивідуальні заходи.  

Закриття торговельних та бізнес-центрів – це також пору-

шення стандартів захисту інвестицій. Тобто, іноземний власник 

не отримає плату за оренду, адже законодавством вказано, що на 

період, коли користування орендованими приміщеннями немож-

ливе, орендарі можуть не сплачувати оренду. Таким чином, 

держава, позбавляє інвестора прибутку. 

Інвестування в сферу IT виявляється найбільш зручним 

в період епідемії через безпечність робочого процесу, відсутність 

потреби в офісному обладнанні та транспортних пересувань 

(табл. 1). 
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За словами виконавчого директора UkraineInvest Сергія 

Цівкача, держава планує за 2020-2022 рр. залучити близько 2,2 

млрд дол. інвестицій в економіку України [2]. 

Також 11 грудня 2020 р., планується проведення міжнарод-

ної конференції для інвесторів, де розкриються такі теми як: 

розвиток ринку інвестицій в найближчій перспективі, посилення 

захисту прав інвесторів, історії успіху інвесторів в Україні; перс-

пективи релокації виробничих потужностей в Україну, стимулюв-

ання залучення інвестицій в малий та середній бізнес. 

Відплив прямих іноземних інвестицій за період карантину 

Національний банк України зафіксував обсягом 1,5 млрд доларів 

(табл. 1). Найбільше втратила промисловість, а саме компанії ме-

талургійного сектору – майже 740 мільйонів доларів. На другому 

місці – підприємства із виробництва хімічних речовин і хімічної 

продукції – відтік у понад 650 мільйонів доларів. У той же час 

іноземні інвестори вклали свої кошти у наступні сфери: фінанси 

та страхування, IT-технології, а також у наукову та інноваційну 

діяльність. 

Таблиця 1 

Інвестиції за видами економічної діяльності  

в І кварталі 2019-2020 рр. 
 

За період карантину в економіку України інвестували 35 міль-

ярдів доларів. Найбільше – Кіпр та Нідерланди – 9 та 8,5 млрд 

доларів [3].   
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Виходом зі такої ситуації є створення умов для приваблення 

інвестицій: 

1) Спеціальні вигідні умови для інвесторів, що здійснюють, 

так звані, «зелені» інвестиції; 

2) Подальший розвиток ринку землі, розблокування 

приватизації, реформа корпоративного управління; 

3) Започаткування та розвиток креативних індустрій. 

Підсумовуючи, можна сказати, що хвиля пандемії ще не 

скоро пройде, тому уряд має вводити певні обмеження, але вони 

мають бути пояснені та зрозумілі. Також Україні потрібно зроби-

ти такі фінансові механізми, які підтримають іноземних інвестор-

рів для того, щоб вони і надалі співпрацювали з вітчизняними 

виробниками. Отже, саме зараз, як ніколи, важливе об’єднання  

всіх сил та ресурсів як з боку держави, так і з боку громадян, 

підприємців, інвесторів, щоб подолати не тільки пандемію, а й 

економічну кризу. 
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УДК 502 Природничі науки 
 

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ 

НЕЗАКОННІЙ ВИРУБЦІ ДЕРЕВ 
 

Паливода Вероніка Віталіївна  
курсант 4-го курсу факультету підготовки  

фахівців для органів досудового розслідування  
Науковий керівник  Ярошенко Артем Сергійович, 

к.ю.н., доцент кафедри  
цивільного права та процесу,  

Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ 

 Лісовий кодекс визначає ліс як екосистему, у якій поєдну-

ються в більшій мірі дерева та чагарникова рослинність з 

відповідними ґрунтами, трав'яна рослинність, тварини, різні 

мікроорганізми та інші природні компоненти [1, с. 1].   

Варто зазначити, що зі всіх природних комплексів на Землі, 

найважливіше значення в природі та житті людей посідають ліси. 

Даний природний комплекс найбільше постраждав від господ-

дарської діяльності та раніше інших став об’єктом охорони. 

В лісовому господарстві України порушено правила приро-

докористування, нераціонально використовується лісоматеріал, 

утворюється велика кількість відходів при виробництві, має місце 

надмірна вирубка лісів, зокрема лісів І групи, радіоактивне 

забруднення лісів Чорнобильської зони, масове вирубування 

порівняно молодих дерев [2, с. 375]. 

Я вважаю, що найбільш розповсюдженою та глобальною є 

проблема вирубки лісів в Україні. На жаль, лісокористування – це 

галузь дуже приваблива для зловживань та порушень, однак 

шкода, яка заподіюється лісам, може призвести до істотних 

негативних наслідків, або навіть до екологічної катастрофи. 

До загальних, основних причин виникнення проблем у лісо-

вій сфері можна віднести недосконалість системи управління та 

розвитку лісового господарства, відсутність системи фінансуван-

ня, правових та економічних механізмів, недосконалість 
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податкової бази. Держава не стимулює запровадження природо-

зберігаючих технологій та чітко не визначає правовий статус 

земель під полезахисними лісовими смугами, що призводить до 

істотного погіршення стану насаджень та їх загибелі [3]. 

Щодо незаконної рубки, то за доцільне виділити 2 причини. 

По-перше, соціальна, що характеризується низьким рівнем 

соціально-економічного розвитку деяких регіонів, а саме високий 

рівень безробіття, низькі заробітні плати, мала зацікавленість в 

інвестиційному забезпеченні. По-друге, економічна причина, яка 

полягає в бажанні отримати швидку вигоду окремими громадяна-

ми чи групами, які заготовляють деревину без спеціально дозволу 

для переробки або комерційного продажу. Основними спожива-

чами даної деревини являються об’єкти, що діють за рамками 

чинного законодавства.  

Правова охорона лісів є комплексом організаційних, право-

вих та інших заходів щодо раціонального використання лісового 

фонду та лісів, що не входять до лісового фонду, збереження лісів 

від знищення, пошкодження, послаблення, забруднення, пожеж, 

від шкідників і хвороб та інших негативних впливів. Землі 

лісогосподарського призначення перебувають під особливою 

охороною держави як категорія земель, охорона та захист яких 

здійснюється з урахуванням загальних принципів земельного та 

лісового законодавства з дотриманням вимог щодо раціонального 

використання земель, так і з урахуванням біологічних та інших 

особливостей лісів як окремого компонента навколишнього 

природного середовища [4, c. 238]. 

Важливим питанням щодо вирубки лісів та порушення права 

лісокористування в Україні є порядок доступу. Ліси в Україні мо-

жуть перебувати в  державній, комунальній та приватній формах 

власності. В ЛК України передбачено, що громадяни мають право 

в лісах державної та комунальної власності, а також, за згодою 

власника, в лісах приватної власності вільно перебувати, безопла-

тно без видачі спеціального дозволу збирати для власного спожи-

вання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби 

тощо, крім випадків, передбачених законодавством [2, c. 376]. 
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Підтримую думку Куркодим В. Ю., що для ефективної 

боротьби з незаконною рубкою лісів варто запровадити систему 

електронного обороту деревини. Суть в тому, щоб при заготівлі в 

стовбур ставили чіп з інформацією про походження та основними 

характеристиками деревини. Це б дало змогу робити перевірку 

матеріалу за першої необхідності, а також унеможливити продаж 

дерев без чіпу, тобто в незаконний спосіб. Такий облік дозволить 

відслідковувати перевезення деревини не лише по Україні, а й за 

кордоном [5, c. 1]. 

Також, як варіант, слідує заборонити продаж ялинок та сосен 

на новорічні свята. Альтернативою «новорічному дереву» може 

бути штучна ялинка, вирощена в горщику, або ж посаджена на 

вулиці.  

Окрема глава Лісового Кодексу визначає відповідальність за 

порушення лісового законодавства. Згідно зі ст. 105 ЛК України, 

порушення лісового законодавства тягне за собою дисциплінарну, 

адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідаль-

ність [1, c. 105]. 

Отже, можна зробити висновок, що немає необхідності забо-

ронити вирубку лісів в цілому. Варто боротися з незаконною 

діяльністю щодо лісокористування. На сьогоднішній день стан 

лісів сильно погіршився, а площі земель лісогосподарського приз-

начення значно зменшились. Дана проблема потребує негайного 

реагування та вирішення. Стратегія має базуватися не тільки на 

природоохоронному підході, а й на впровадженні нових техноло-

гій та збільшенні численності лісів. 
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УДК 34   Юридичні науки 

  

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В СИСТЕМІ МВС 

УКРАЇНИ 
  

Петренко С.П., 

  викладач кафедри спеціальної  

фізичної  підготовки 

 Дніпропетровський  державний   

університету внутрішніх справ 

м. Дніпро,Україна 

Максимальний позитивний ефект при фізичному тренуванні 

досягається тоді, коли спрямованість, інтенсивність, тривалість і 

періодичність використовуваних навантажень адекватні можли-

востям організму. 

 Для цього визначають рівень різних показників фізичного 

стану. Як уже відзначалося вище, дозувати різні за спрямованістю 

навантаження за інтегральним показником, що характеризує 

фізичний, стан нераціонально, тому що такий показник не 

відбиває розвитку окремих складових фізичного стану. 

Відповідність рівнів величини різних складових фізичного 

стану чоловіків що, мають незадовільні показники. в першу чергу, 

пояснюється низьким рівнем фізичної активності[1]. 

В кондиційному тренуванні виділяють п’ять рівнів  фізич-
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ного стану. І  ці п'ять рівнів охоплюють широкий діапазон резуль-

татів. Тоді як показники різних складових фізичної підготовле-

ності рядового та начальницького складу МВС України мають 

значно менший діапазон значень: наприклад практично весь обсяг 

результатів у бігу на 3000 м відповідає відмінному і доброму 

рівням за тестом Купера.  

Виходячи з цього, я вважаю  за доцільне здійснювати догля-

дати за трьома рівнями градації. І для того, щоб не вводити нові 

нормативні вимоги,  пропоную оцінювати фізичну підготовле-

ність працівникам МВС України відповідно до вимог Настанови з 

фізичної підготовки. 

Застосування фізичних вправ тієї чи іншої спрямованості в 

заняттях з фізичної підготовки обумовлена вмістом професійної 

діяльності та їхнім оздоровчим впливом  на організм. Причому 

володіння поліцейським  високим рівнем професійної підготовле-

ності без  високого і стабільного рівня здоров'я не можливо. Як 

відомо, характер і параметри функціональних проявів, особливо 

на максимальному рівні, цілком залежить від структурних 

особливостей домінуючої в даній дії  функціональної системи і 

від того,  як вона забезпечується всім необхідним для роботи. 

Основним фактором, який лімітує  результат дії, буде стан 

тих ланок  домінуючої в адаптації системи, які випробовують 

максимальна щодо своїх можливостей навантаження[2]. Отже  

контрольні вправи повинні відображати стан цих структур 

організму, які у тринувальному  процесі будуть нести найбільше 

стосовно своїх максимальних можливостей навантаження.  

Отже , можна зробити висновок, що заняття із спеціальної 

фізичної підготовки, які є обов’язковою   навчальною дисциплі-

ною серед вищих навчальних закладів України системи МВС, 

здійснюють вплив на такі професійно-важливі психологічні 

якості, необхідні для професійної діяльності працівників поліції: 

оперативне мислення, увагу та спостережливість, вольові якості 

(ініціативність, сміливість, рішучість, відповідальність), емоційну 

стійкість, що в комплексі формують психологічну готовність 

працівників ОВС до стресових факторів. 
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УДК 615.8        Медичні науки  
 

РОЛЬ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ПІСЛЯ ЗАРАЖЕННЯ COVID-19 
 

Пєсоцька І.О. 

студентка медичного інституту  

Буйвало В.П. 

Викладач-стажист кафедри фізичної терапії,  

ерготерапії та спортивної медицини  

Сумський державний університет  

м. Суми, Україна 

Пацієнти після COVID-19, особливо ті, хто потребував 

високого рівня догляду, можуть мати високі потреби у фізичній, 

психолого-когнітивній реабілітації. Проте ресурси, необхідні для 

надання реабілітаційного лікування, обмежені, оскільки системи 

охорони здоров’я зіткнулися з браком високоякісного лікування 

симптомів вже до виникнення кризи COVID-19. З цієї точки зору 

ми описуємо потенціал адміністрування віртуальної реальності 

(ВР) швидкої індивідуальної реабілітації на відстані та пропозиції 

щодо рішення для майбутнього сплеску попиту на реабілітацію 

після COVID-19. 

ВР складається з головного дисплея (HMD), який може 

забезпечити користувача комп’ютерними візуальними ефектами у 

захоплююче, реалістичне мультисенсорне середовище. Деякі 

дослідження, присвячені ВР, розкривають потенціал для реабілі-

тації та можуть бути корисними для людей після COVID-19. Ми 

стверджуємо, що це впровадження у віртуальні платформи 

допомоги сприяло подоланню певних бар'єрів та стимулювало б 
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поширення терапії ВР, як для пацієнтів після COVID-19 так, 

можливо, для інших пацієнтів з подібними потребами в 

реабілітації в майбутньому. 

Пандемія коронавірусу COVID-19, яка за два з половиною 

місяці практично поширилася на усі континенти і зачепила 80% 

країн світу – це перевірка людства на здатність протидіяти загаль-

ноцивілізаційним загрозам, організовуватися для вирішення 

нагальних проблем і робити правильні висновки. Сьогодні багато 

країн по всьому світу ведуть боротьбу з цим вірусом. Проте у 

важкохворих пацієнтів з COVID-19 постала нова проблема: 

синдром після інтенсивної терапії, як наслідок коронавірусної 

інфекції. [4] 

Відомо, що пацієнти, які отримують інтенсивну терапію, ма-

ють високий ризик для фізичних, психологічних та когнітивних 

порушень. Для багатьох пацієнтів з COVID-19, які потрапляли у 

відділення інтенсивної терапії, часто потребувалося декілька тиж-

нів такої інтенсивної терапії. Крім того, традиційні профілактичні 

заходи, такі як зменшення стресових факторів навколишнього 

середовища, рання мобільність або написання щоденника реані-

мації, практично неможливі через запобіжні заходи боротьби з 

інфекцією, схильність до позиціонування та позбавлення соціаль-

них контактів. Отже, пацієнти з COVID-19 мають потенційно 

значну потребу у фізичній, психологічній та когнітивній реабілі-

тації після виписки з реанімації та лікарні [7]. 

З цієї точки зору ми розглянемо, як віртуальна реальність 

(ВР) може забезпечити реабілітацію пацієнтів після COVID-19. 

Ми підсумовуємо потреби у реабілітації пацієнтів, які хворіли на 

COVID-19, особливо тих, хто перебував в інтенсивній терапії, 

потенціал реабілітації ВР та очікувані проблеми щодо реалізації 

реабілітації ВР вдома.  

Традиційні методи лікування не враховують додаткових 

емоційних та соціальних побічних ефектів цієї конкретної кризи, 

таких як соціальне дистанціювання, обмеження відвідувань 

членів сім'ї та консультації первинних доглядачів при виписці 

пацієнтів. ВР надає медичним працівникам засоби для швидкого, 
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тимчасового та індивідуального реабілітування на відстані, і 

пропонує рішення для подолання майбутнього сплеску попиту на 

терапію. 

ЩО ТАКЕ ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ? 

У літературі термін «Віртуальна реальність» використовуєть-

ся для широкого кола технологічних втручань. Вони варіюються 

між головними дисплеями (HMD), проекціями з плоским екраном 

та великими тренажерами. Всі вони поділяють можливість 

перевести користувача за допомогою комп’ютерних зображень у 

захоплююче мультисенсорне середовище. Сучасні гарнітури ВР, 

такі як Oculus Go (Facebook, Inc .; Menlo Park, США), Oculus Quest 

(Facebook, Inc.; Menlo Park, США) або HTC Vive (корпорація 

HTC; Taoyuan, Тайвань), можуть забезпечити безпечну та 

доступну реабілітацію в домашніх умовах. Як повідомляється, їх 

побічні ефекти обмежені [1]. Ці гарнітури дозволяють ВР стати 

частиною телемедицини: будь-який вид надання медичної допо-

моги на відстані, використовуючи такі технології, як телефонні 

дзвінки, відеоконференції та віддалений моніторинг [5]. Статті, 

що тут наведені, аналізують будь-який тип ВР. Ми посилаємося 

на їхні висновки, коли описаний зміст також може бути 

застосований у сучасних ВР для реабілітації вдома. 

У відновлених пацієнтів із COVID-19 спостерігаються 

дефіцити, які зазвичай піддаються фізіотерапевтичним втручан-

ням, наприклад, тренінги з опором при слабкості дихальних 

м’язів та реабілітація на основі фізичних вправ для порушень 

рухливості та інших фізичних функцій [6]. Подібні фізіотерапевт-

тичні втручання були проведені у ВР. Дослідження показали, що 

віртуальна реабілітація після інсульту покращує рівновагу, 

здатність вирішувати екологічні проблеми та швидкість ходьби 

порівняно з іншими втручаннями [3].  Огляди також продемонст-

рували ефективність ВР у підвищенні рухливості суглобів та ру-

хової функції для пацієнтів з хронічними порушеннями опорно-

рухового апарату, позитивний вплив на реабілітацію осіб з 

гериатричними синдромами та кращий баланс серед дітей з ДЦП 

[9]. Незважаючи на те, що це різні патології від COVID-19, 
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подібність цілей лікування та перешкод (наприклад, поступли-

вість, тривога при рухах та втома) свідчать про те, що ВР також є 

корисним для пацієнтів після COVID-19. 

Високі фізичні та психологічні стресові фактори під час 

прийому в реанімацію регулярно призводять до когнітивних 

порушень, таких як втрата пам’яті, нездатність зосередитися та 

може спричинити більший ризик розвитку деменції. Без 

втручання такі порушення можуть тривати роками після виписки 

[2]. Когнітивні втручання, включаючи вправи на пам’ять та 

вправи для побудови оптимізму, можуть зменшити ці симптоми. 

Вони можуть бути легко надані за допомогою ВР і дозволяють 

виконувати вправи з індивідуальною стимуляцією [3]. 

ПЕРЕВАГИ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ Реабілітація ВР як частина телемедичних рішень 

має кілька переваг порівняно з традиційною реабілітацією. По-

перше, враховуючи постійну потребу нашого суспільства в 

соціальній дистанції, терапію можна проводити на відстані. По-

друге, ВР дозволяє терапевтам одночасно лікувати пацієнтів. Тоді 

як терапевти повинні контролювати сеанси на відстані в деяких 

випадках підтримка в режимі реального часу, як правило, не пот-

рібна, що збільшує автономність пацієнтів і зменшує навантажен-

ня на терапевтів. Інші телемедичні рішення, такі як відеодзвінки, 

терапія відео чи іграми на плоскому екрані, пропонують (деякі) 

подібні переваги. Віртуальна реальність особливо відрізняється 

тим, що вона надає своїм користувачам тривимірне 3D-середови-

ще. Занурення робить терапію веселішою та зменшує відволікан-

ня від зовнішнього середовища. І те, і інше може збільшити при-

хильність до терапії та залучення. Крім того, ВР може допомогти 

для відвернення уваги пацієнтів від перевтоми та тривоги, які в 

іншому випадку заважають їхній здатності рухатись [8]. Крім 

того, ВР пропонує широкі інструменти порівняно з іншими теле-

медичними послугами, що дозволяють терапевтам за допомогою 

приладової панелі та програмного забезпечення для відстеження 

постійно контролювати дотримання лікування та ефективність 

пацієнтів. 
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БАР'ЄРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВР 

Криза COVID-19 стимулювала впровадження телемедичних 

технологій у декількох сферах [2]. Це відкриває можливість 

застосовувати лікування ВР як частини телемедицини. Тим не 

менше, існує кілька проблем, які необхідно вирішити, перш ніж 

реабілітація ВР може бути здійснена. По-перше, потрібно 

створити набори інструментальних засобів ВР у трьох сферах: 

фізичній, психічній та когнітивній терапії. Існуючих ВР-програм 

вже багато. Завданням для розробників та терапевтів ВР буде 

швидкий відбір та у деяких випадках (пере) дизайн додатків, які 

безпечні та ефективні для реабілітації вдома, на базі досвіду 

пацієнтів, що до цього часу залишається дефіцитним та розподі-

леним. Ще однією перешкодою для впровадження є безпека 

використання ВМ HMD в домашніх умовах. Пацієнти, особливо 

ті, що мають дисбаланс, мають потенційний ризик для безпеки, 

виконуючи вправи на рухливість, наприклад, випадкові падіння. 

Для підвищення безпеки пацієнтів слід добре проінструктувати 

щодо виконання вправ на рухливість на вільному від майданчику 

об'єктів. На щастя, нові ВР HMD мають заходи безпеки, перехо-

дячи від віртуального середовища до реального оточення при 

наближенні до об’єктів. Ми також рекомендуємо робити всі 

психологічні та когнітивні вправи, сидячи на стільці. Інші проб-

леми стосуються витрат на придбання гарнітури ВР та навчання з 

ВР. Навчальні заняття та технічна підтримка необхідні для того, 

щоб взяти будь-якого пацієнта за допомогою гарнітур ВР та 

переконатися, що з’єднання з Інтернетом стабільне для гри. Фізіо-

терапевтам та лікарям загальної практики, які найкраще призна-

чають ВР, в даний час не вистачає допоміжної логістики для 

надання пацієнтам цих навчальних занять та технічної підтримки. 

Для цього в ідеалі ВР буде вбудовано всередину більшої 

платформи віртуального догляду. Ці платформи вже забезпечу-

ють телемедицину та мають інфраструктуру для додавання ВР до 

своїх службових ліній. Очікується, що такі послуги в геомет-

ричній прогресії збільшаться під час і після цієї пандемії. Медичні 

працівники можуть залучати віртуальні платформи догляду, щоб 
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позичати або здавати в оренду гарнітури ВР пацієнтам для 

використання вдома, оскільки придбання гарнітури в ідеалі не є 

відповідальністю пацієнта і в довгостроковій перспективі не є 

стійкою бізнес-моделлю. В ідеалі витрати покриваються загаль-

ним медичним страхуванням, роблячи ВР однаково доступним 

для всіх. Нещодавно були зроблені перші кроки, коли страхові 

компанії вирішили відшкодувати реабілітацію пацієнтам із 

COVID-19, що може включати лікування ВР. Отже, віртуальні 

платформи допомоги можуть полегшити потребу в освіті, щоб 

навчити пацієнтів користуватися гарнітурами ВР. Навчальні 

заняття можуть проводитись дистанційно для пацієнтів, персо-

налізованих відповідно до їх досвіду роботи з комп’ютерними 

технологіями. За необхідності ці сесії можуть бути підтримані 

віч-на-віч кваліфікованим членом сім'ї. Підтримка за запитом 

повинна бути постійно доступною для відповіді на запитання та 

вирішення технологічних артефактів. Коли платформи віртуаль-

ної допомоги відповідають критеріям конфіденційності та 

безпеки, фізіотерапевти можуть безпечно відстежувати прогрес 

пацієнтів та відповідно коригувати та повідомляти плани 

лікування. 

ВИСНОВОК 

Криза COVID-19 породила потребу в розширенні технологій 

телемедицини. Ми вважаємо, що терапія ВР дає можливість 

одужати пацієнтам із COVID-19 та постачальникам медичних 

послуг взяти участь в ефективній домашній та індивідуальній 

реабілітації, яка контролюється на відстані. Потрібно подолати 

декілька бар'єрів для впровадження, включаючи розробку відпо-

відного, безпечного, простого у використанні та економічно 

вигідного набору інструментів ВР, організацію домашньої терапії 

ВР, підтримку на відстані та відшкодування витрат. Вбудо-

вування ВР у віртуальні платформи допомоги допоможе 

подолати ці бар’єри та стимулювати розповсюдження терапії ВР 

як для пацієнтів після COVID-19 в даний час, так і, можливо, для 

інших пацієнтів із подібними потребами в реабілітації в 

майбутньому. 
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Конституція Україні гарантує кожній особі право на судовий 

захист. При цьому, відповідно до ст. 64 Конституції України 

право особи на судовий захист не може бути обмежено навіть в 

умовах воєнного або надзвичайного стану [1]. 

В зв’язку з поширенням на території України коронаві-

русної хвороби (COVID-19) виникла необхідність активного 

реагування судових органів на існуючі виклики. Нормативне 

регулювання питань, пов’язаних із появою та поширенням 

COVID-19, а також із встановленням режиму надзвичайної 

ситуації та запровадженням карантину на території України, 

здійснюється: − Законом України «Про внесення змін до дея-

ких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 

виникненню й поширенню коронавірусної хвороби (COVID-

19)» [2]; − Постановою КМУ № 211 від 11.03.2020 р. «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіра-

торної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» [3]; − Наказом МОЗ України від 28.03.2020 р № 722 

«Організація надання медичної допомоги хворим на корона-
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вірусну хворобу (COVID-19)» [4]; − іншими нормативно-

правовими актами України. 

В свою чергу, Всесвітня організація охорони здоров’я надала 

такі рекомендації щодо запобігання поширенню пандемії: «У 

випадку, якщо у вашій місцевості зареєстровано розповсюдження 

COVID-19, дотримуйтесь простих запобіжних заходів: тримай-

тесь на безпечній дистанції від оточуючих, носіть маску, добре 

провітрити приміщення, уникайте місць скупчення людей , мийте 

руки і прикривайте ніс та писок зігнувши лікоть чи серветкою 

при чханні або кашлі » [5]. 

Президент Асоціації правників України Денис Бугай так 

прокоментував роботу судової системи в умовах карантинних 

обмежень: «Навесні судова система досить серйозно обмежила 

роботу через карантинні умови. До судів не пускали нікого, крім 

учасників процесу. Також було застосовано норму, яка дозволяла 

переносити засідання за ініціативою сторін, чим сторони активно 

користувалися. Серед інших обмежень у роботі судів юрист 

назвав, зокрема, неможливість преси бути присутньою в залі засі-

дань, оскільки «сторонніх осіб до суду не пускають», відсутність 

можливості здати матеріали в канцелярію - матеріали приймають-

ся на вході, без комунікації з працівниками канцелярії »[6].  

Вказані обмеження, на нашу думку, можуть створюють 

перепони для реалізації сторонами господарського процесу, своїх 

процесуальних прав та обов’язків. Зокрема, відповідно до ч 1 ст. 

42 ГПК України учасники справи мають право: 

- подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо 

інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; 

ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, 

експертам, спеціалістам; 

- подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, 

наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під 

час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, 

доводів і міркувань інших осіб [7]. 

Вказані права учасники справи та /або їх представники 

можуть ефективно реалізовувати лише безпосередньо приймаючи 
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участь у судовому процесі. Звичайно медичні обмеження 

зумовлені поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та 

побоювання учасників справи та /або їх представники захворіти 

на неї суттєво впливають на можливість фактичної використання 

усього комплексу своїх процесуальних прав у господарському 

процесі. 

У цій ситуації, саме законодавець має вжити адекватних 

юридичних заходів, щодо забезпечення з одного боку принципів 

господарського судочинства, таких як: рівність усіх учасників 

судового процесу перед законом і судом; гласність і відкритість 

судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 

змагальності сторін; розумність строків розгляду справи судом та 

неприпустимість зловживання процесуальними правами; а з 

іншого убезпечити життя і здоров’я суддів, учасники справи та їх 

представники від існуючих ризиків.  

На жаль, на сьогодні, відсутні статистичні дані щодо 

кількості хворих на COVID-19 серед адвокатів, а також відсутня 

інформація про кількість випадків зараження на COVID-19 після 

відвідування господарських судів. В той же час, про серйозність 

ситуації свідчить той факт, що станом на 18 липня 2020 року в 

Україні за весь час пандемії 207 суддів та працівників апарату 

суду захворіли на COVID-19 [8]. Таким чином, відсутність дієвих 

механізмів попередження поширення COVID-19 в судах України 

в цілому, а в Господарських судах зокрема не лише ставлять під 

загрозу життя і здоров’я адвокатів, суддів та працівників апарату 

суду, але й можуть привести до повного зупинення діяльності 

окремих судів.  

З метою реагування на ситуацію, що склалась Верховною 

Радою України 18 червня 2020 року був прийнятий Закон Украї-

ни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким, зокрема, 

вносились зміни і до Господарського процесуального кодексу 

України. Зокрема, «встановлювалось, що під час дії карантину, 
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встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою 

учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд 

вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у 

разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуаль-

них дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні 

строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причи-

ни їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, 

впровадженими у зв’язку з карантином. Суд може поновити від-

повідний строк як до, так і після його закінчення. Окрім того, суд 

за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлюний 

судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної 

дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими 

у зв’язку з карантином» [9]. На нашу думку вказаний норматив-

ний акт лише частково вирішує процесуальні проблеми, що 

перешкоджають реалізації права учасників справи та осіб, які не 

брали участі у справі на судовий захист. Зокрема, мова йде про 

відтермінування господарськими судами розгляду справи та/або 

перегляд вже прийнятих рішень господарських судів за наявності 

у учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд 

вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки 

поважних причин пропуску процесуальних строків. На нашу 

думку, у цьому випадку мова йде в першу чергу про осіб, що вже 

хворіють на COVID-19 та/або осіб, що змушені знаходитись на 

самоізоляції/обсервації. Така позиція є цілком обґрунтована, 

оскільки вказаним особам на період дії карантину забороняється 

самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації. На термін 

перебування в самоізоляції, обсервації, в тимчасових закладах 

охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталях) особі видається 

листок непрацездатності, який оплачується в розмірах і в поряд-

ку, встановлених законодавством для осіб, визнаних тимчасово 

непрацездатними внаслідок захворювання. «Наразі судді реагу-

ють на прохання перенести засідання у зв'язку з COVID-19, тільки 

якщо сторона надає документ, що підтверджує наявність вірусу 

або підозру на захворювання» [10].  
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В той же час, питання безпосереднього захисту учасників 

господарського процесу, суддів та працівників апарату суду під 

час проведення судових засідань так і не були вирішенні.  

Звичайно в умовах швидкого поширення коронавірусної 

інфекції є потреба використовувати адекватні заходи боротьби з 

поширенням її в судових органах, при цьому не зупиняючи 

процедуру розгляду господарських справ та не обмежуючи право 

особи на судовий захист. В існуючих умовах до таких заходів ми 

відносимо запровадження в господарських судах дистанційного 

правосуддя - підсистеми «Електронний суд», тобто надання 

можливості для участі у судовому засіданні сторін у справі поза 

межами суду з використанням власних технічних засобів. Таким 

чином, зацікавлені особи безпосередньо приймають участь у 

господарському процесі, ефективно використовують свої 

процесуальні права, при цьому вони не наражають жодним чином 

суддів та працівників апарату суду на COVID-19.  

На жаль, незважаючи на те, що зміни до процесуального 

законодавства, де передбачається запровадження ідеї «Електрон-

ного суду», регламентованої шляхом розбудови Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС) дату-

ється ще 2017 роком, на сьогодні в Україні, мова не йде про 

масове впровадження в господарських судах дистанційного 

правосуддя, оскільки відсутні технічні можливості його реаль-

ного впровадження. 

В той же час, 16 грудня 2020 року Верховна Рада України 

підтримала проект закону України № 3985 про поетапне 

впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 

системи. Зокрема, у пояснювальній записці до цього законо-

проекту зазначалось, що оскільки на даний час підсистеми ЄСІТС 

знаходяться на різному етапі готовності, доцільно передбачити її 

поетапне запровадження, що дозволить розпочати використання 

підсистем та модулів, які вже знаходяться на фінальному етапі їх 

розробки не чекаючи готовності інших підсистем, які розробка 

яких знаходиться на початковому етапі. Таке поетапне запровад-

ження ЄСІТС також дасть змогу забезпечити комплексну 
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підготовку до початку її функціонування на належному рівні в 

судах та органах і установах системи правосуддя [11]. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69679 

Підсумовуючи залишається сподіватись, що в умовах 

боротьби з поширення пандемії COVID-19 всі зацікавлені 

державні органи оперативно здійснять всі необхідні кроки, щоб 

нарешті «Електронний суд» розпочав свою роботу та забезпечив 

можливість для учасників господарського процесу приймати 

участь у судових засіданнях дистанційно та подання документів в 

електронній формі. 
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УДК 659                 Медичні науки 

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ  СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ 

ТЕРАПЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН (З ДОСВІДУ ВИКЛАДАЧІВ 

КОВЕЛЬСЬКОГО ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ) 

 

Прокопчук С.О. 

Викладач внутрішньої медицини Ковельського 

фахового медичного коледжу 

м. Ковель, Україна 

Анотація. У статті аргументовано, що професійна підготов-

ка майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи 

передбачає врахування засадничих ідей і вимог до організації 

освітнього процесу в медичних коледжах, що відображають 

сукупність дидактичних принципів. До основних дидактичних 

принципів, яких необхідно дотримуватися у професійній підго-

товці майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи у 

медичних коледжах, віднесено принципи науковості, послідов-

ності та систематичності, доступності, зв’язку навчання з 

життям (теорії з практикою) та ін. [1, с. 12] З метою дотримання 

принципу науковості у професійній підготовці майбутніх фахів-

ців медсестринства враховуються наукові дані різних сфер діяль-

ності людини: медичної, педагогічної, психологічної та ін. 

Реалізація дидактичного принципу послідовності і систематич-

ності базується на формуванні системних знань студентів про 

медичну сферу і професійну діяльність у ній молодших спеціа-

лістів сестринської справи. Важливим у професійній підготовці 

студентів у медичних коледжах є принцип доступності. Майбут-

ні молодші спеціалісти сестринської справи повинні зрозуміти і 

засвоїти необхідний і доступний науковий і навчальний контент, 

уникаючи інтелектуальних, моральних, фізичних перевантажень. 

Принцип зв’язку навчання з життям, з майбутньою професійною 

діяльністю базується на тому, що студенти повинні усвідомлю-

вати важливість і необхідність вивчення всіх дисциплін у медич-
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ному коледжі, щоб стати компетентним фахівцем [1, с. 23]. 

Ключові слова: професійна підготовка, медичний коледж, 

студенти, принципи навчання, молодші спеціалісти сестринської 

справи 

Актуальність проблеми 

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку Украї-

ни суспільство вимагає забезпечення різних галузей соціального 

життя висококваліфікованими кадрами, зокрема, фахівцями 

системи охорони здоров’я населення. Це диктує необхідність 

підвищення якості освіти шляхом упровадження новітніх 

інформаційних технологій у навчально-виховний процес [2, с. 14]. 

Крім того, для сучасної молоді виявляється замалим стандартний 

набір традиційних класичних методів викладання, навіть якщо 

вони успішно випробувані не одним поколінням студентів.  

Різні аспекти використання інформаційних технологій, 

зокрема мультимедіа, досить широко висвітлюються у педагогіч-

ній та науково-методичній літературі. Проте проблема формуван-

ня інформаційно-освітнього середовища, адекватного до вимог 

часу, ще довго залишатиметься однією з найактуальніших у 

дидактиці.  

Мета дослідження 

Метою нашого дослідження є обґрунтування сучасних мето-

дів формування професійної компетентності студентів з допомо-

гою комплексного застосування інформаційних, зокрема мульти-

медійних технологій, при вивченні терапевтичних дисциплін 

студентами медичного коледжу. 

Матеріали та методи 

Нами розроблено та розміщено на електронних носіях в 

інтернет-клубі коледжу навчальні матеріали для лекцій, практич-

них занять та позааудиторної самостійної роботи. Завдяки створе-

ній картотеці цих матеріалів і телекомунікаційній внутрішній 

мережі з виходом в Internet студентам надано можливість самості-

йно опрацьовувати навчальний матеріал у зручний час. Для  дос-

лідження ефективності використання інформаційних технологій та 

діагностування якості професійної підготовки студентів застосову-
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валися спостереження, анкетування, аналіз, порівняння та узагаль-

нення даних щодо успішності з дисциплін терапевтичного циклу.  

Результати та їх обговорення 

Мультимедійні  засоби – це: 

▪ компактність подання матеріалу 

▪ інформаційна ємність 

▪ емоційна привабливість 

▪ наочність, мобільність 

▪ інтерактивність  

▪ багатофункціональність 

Завдання методики використання мультимедіа в сучасних 

методах формування професійної компетентності - формування 

інформаційного середовища для досягнення цих цілей.  

Це здійснюється застосуванням у мультимедійних продуктах 

одночасної дії графічної, аудіо- (звукової) і візуальної інформації. 

Доцільність використання комп’ютерних технологій під час 

лекцій позитивно оцінили студенти -77 % і викладачі - 87 %. 

Доцільність використання комп’ютерних технологій під час 

індивідуальної роботи позитивно оцінили студенти – 67та викла-

дачі – 71. 

Доцільність використання комп’ютерних технологій під час 

практичних занять (синя) та здійснення контролю знань (червона) 

пірамідки на слайді презентації студенти вважають- 12 і 48%, 

викладачі – 40 і 80%. 

Типи презентацій: 

1) Комп’ютерні діафільми з використанням елементів анімації 

2) Презентації для повторювально – узагальнюючих занять 

3) Класичні комп’ютерні  презентації 

4)  Навчальні відеофільми, створені зусиллями викладачів  

Вимоги до презентацій 

- зміст, глибина та обсяг навчальної інформації відповідає 

пізнавальним можливостям студентів, враховує їхню інтелекту-

альну підготовку і вікові особливості  

- слайди презентації містять тільки основні моменти лекції 

(основні визначення, схеми, анімаційні та відео-фрагменти, що 

відображають сутність явищ, що вивчаються)  
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- слід уникати великих текстових фрагментів 

- потрібно виділяти в текстах найбільш важливі моменти, 

використовуючи напівжирний чи курсивний шрифт 

- загальна кількість слайдів не повинна перевищувати  20-25  

- не перевантажувати слайди різноманітними спецефектами  

- у кольоровій гамі слайда не повинно переважати більше 

трьох кольорів 

- найкращі кольори для фонів – холодні, текст повинен 

відображатися темним кольором на світлому фоні, або білим 

кольором на темному фоні 

- необхідно чітко розрахувати час на показ того чи іншого 

слайду  

Лекційні презентації 

- Наповнюємо графологічними структурами, малюнками, 

таблицями, схемами, алгоритмами практичних навичок 

- Включаємо тестові завдання (особливо тести ІІ рівня) та 

ситуаційні задачі 

- Додаємо звукові явища: наприклад, запис роботи серця в 

нормі та при різних патологічних станах (мітральний стеноз, 

тахікардія тощо)  

Практичні заняття 

- Використовуємо слайд-шоу з певної теми (запис ЕКГ, 

сучасні лікарські засоби, методи діагностики захворювань тощо) 

- Використовуємо короткі відеофільми («Астматичний 

напад та лікування бронхіальної астми», «Гастроскопія – огляд 

шлунка» та 129н..)  

Тестовий контроль 

- Опрацьовують профільні бази тестових завдань та 

екзаменаційні буклети минулих років 

- У програмі передбачена робота над помилками, що дає 

студентам можливість більш повно засвоїти навчальний матеріал  

- Самоконтроль під час підготовки студента до практич-

ного заняття  

- Було вибрано три контрольні групи студентів третього 

курсу спеціальності «Лікувальна справа», одинакові за кількісним 

складом (кожна по 10 осіб) та успішністю 
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- У першій групі лекційні та практичні заняття проводи-

лись традиційно,  у другій  групі лекції читались із застосуванням 

мультимедійних технологій, а практичні заняття проводились 

традиційно, у третій групі лекційні та практичні заняття 

проводились із застосуванням мультимедійних технологій  

- Дослідження проводили протягом 8 тижнів, тобто в 

період лекційного курсу та на початку циклу практичних занять 

- Перший контроль було зроблено через тиждень після 

вивчення першої теми, другий – через 2 тижні після вивчення 

першої теми, третій – через тиждень після вивчення першої теми 

на практичному занятті 

- Перший і другий етапи проходили у вигляді комп’ю-

терного контролю, а третій етап відбувався комплексно –  

проводився комп’ютерний контроль і заміри практичних навичок  

- Відмічено стабілізацію відтворення навчальної інформації 

студентами з часом 

- Виявилась тенденція зростання якості закріплення знань 

та практичних навичок студентами, з якими лекційні та практичні 

заняття проводились із застосуванням мультимедійних технологій 

- Досвід використання програмного продукту Power Point 

показує його надзвичайно високу ефективність у формуванні 

професійної компетентності студентів при викладанні терапев-

тичних дисциплін 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

- Застосування інформаційних технологій створює широкий 

спектр можливостей для реалізації дидактичної мети, розвитку 

творчості, формування професійної компетентності студентів , 

дозволяє істотно підвищити ефективність навчального процесу  

- Для створення і використання мультимедійного матеріалу 

необхідне знання персонального комп’ютера та навички роботи зі 

спеціальним програмним забезпеченням  

- Створення мультимедійних продуктів — процес, який 

вимагає серйозних часових затрат і знань із різноманітних галузей  

- Зловживання спецефектами і надмірні обсяги інформації, 

які представлені мультимедійними засобами, можуть відволікати 

увагу в процесі навчання  
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- Мультимедія є виключно корисною і плідною навчаль-

ною технологією, завдяки притаманній їй якості інтерактивності, 

гнучкості та інтеграції різноманітних типів мультимедійної 

навчальної інформації  

- Мультимедійні засоби навчання є перспективним і висо-

коефективним інструментом, що дозволяє надавати масиви 

інформації у більшому обсязі, ніж традиційні джерела інформації, 

і в тій послідовності, яка відповідає логіці пізнання і рівню 

сприйняття конкретного контингенту студентів  

- Метою наших подальших досліджень є розвиток комп-

лексного застосування мультимедійних технологій та їх правиль-

ний підбір при вивченні терапевтичних дисциплін  

Література: 

1. Філоненко М. М. Методика викладання у вищій  медич-

ній школі на засадах компетентісного підходу. 

2. Руденька Т. М. Формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців  мистецьких спеціальностей засобами арт-

педагогіки.  
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ПРИНЦИПИ ВІДКРИТТЯ РЕСТОРАНІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ 

 

Ралко О.С., 

кандидат економічних наук, доцент,  

доцент кафедри адміністративного менеджменту  

та зовнішньоекономічної діяльності, 

Національного університету біоресурсів  

і природокористування України, 

м. Київ, Україна 

Найчастіше заклади громадського харчування є суб’єктами 

малого та мікропідприємництва, що підтверджується і статистич-

ними даними [1]. Враховуючи цю особливість, саме для них 

настали важкі часи в умовах пандемії. Ретельний план та 

дотримання ключових факторів успіху для відкриття ресторану 
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дозволить втриматись на ринку та досягти прибутковості. 

Сімейні ресторани – це оновлений варіант стилізації під добре 

всім відому кав'ярню. Загалом такі заклади перебувають у приват-

ній власності. Здебільшого вони розміщені біля парків та за 

містом, щоб дітям було де побігати на свіжому повітрі і відпочити 

від забрудненого повітря в мегаполісі. Відрізняються простим 

оформленням меню, а також інтер’єру. Не у всіх сімейних ресто-

ранах можна замовити алкогольні напої: починаючи з пива і закін-

чуючи коктейлем. Зустрічає клієнтів господиня (хостес – сучас-

ною термінологією), вона ж, як правило, і касир, проводжає їх до 

вільного чи заброньованого столика, і тільки потім офіціанти 

приймають саме замовлення [4]. Нерідко на ринку послуг ресто-

ранного господарства можна зустріти заклади для сімейного 

відпочинку, які професіонально займаються організацією харчу-

вання та дозвілля сім'ї, а також пропонують асортимент страв 

«домашньої кухні». Зазвичай, такий ресторанний бізнес займаєть-

ся обладнанням ігрових майданчиків для дітей, розробляє програ-

ми відпочинку, а також головне меню та дитяче, здебільшого про-

понуються послуги особи, яка доглядає за дітьми (bаbу-sittег) [2]. 

Питання дитячого дозвілля гостро стоїть не тільки у великих 

містах, але і в регіонах, оскільки інфраструктура ресторанів 

сімейного типу не розвинена, і малюків просто нікуди діти під час 

прийому їжі дорослих. Будь-яка мама хоче порадувати свою 

дитину і не шкодує при цьому грошей, тому відкриття дитячої 

ігрової кімнати в закладі сімейного типу є прибутковим і 

перспективним бізнесом. Наявність дитячої кімнати дає багато 

додаткових можливостей відвідувачам [5]. 

Протягом останніх років вимоги відвідувачів ресторану 

постійно ускладнювалися. Так, якщо 10–15 років тому клієнти з 

подивом споживали суші і молоде вино, то в бажаннях сучасного 

клієнта обов’язковими вимогами до ресторанів є наявність 

дитячої кімнати, звукового супроводу, аніматорів. Проведення 

дитячих свят з використанням дитячого меню, клоунів, улюблені 

персонажів казок, герої мультфільмів, фокусників, ілюзіоністів, 

лялькового театру, шоу мильних бульбашок, рухливих ігор, 
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кулінарних майстер-класів, турнірів із караоке. А також надання 

дитячого майданчика [6]. 

Вимоги до закладів ресторанного господарства поділяються 

на загальні та відмінні для закладів певного типу і класу. До 

загальних вимог відносять такі: 

– у закладах ресторанного господарства всіх типів і класів 

повинні забезпечуватися безпека життя і здоров'я споживачів та 

збереження їхніх речей, виконання санітарних вимог та технічних 

норм і правил, чинних ДСТУ, ГОС-Тів, ТУ, збірників рецептур 

страв, кулінарних і кондитерських виробів, наказів про порядок 

розроблення та затвердження технологічної документації на 

фірмові страви, кулінарні та борошняні кондитерські вироби [6]; 

– в усіх закладах ресторанного господарства рекомендується 

передбачати умови для пересування інвалідів на колясках; 

– заклади ресторанного господарства повинні мати необхід-

ні, відповідно до свого типу, виробничі, торговельні та побутові 

приміщення, а також устаткування для приготування і продажу 

їжі, що відповідають екологічним та санітарно-гігієнічним нор-

мам, правилам техніки безпеки і протипожежним вимогам; 

– склад і площі приміщень закладів мають відповідати буді-

вельним нормам і санітарно-технічним вимогам до сфери ресто-

ранного господарства. Також важливим є врахування сучасних 

вимог до дистанції між відвідувачами в умовах пандемії; 

– архітектурно-планувальні рішення та матеріально-технічне 

оснащення приміщень закладів ресторанного господарства мають 

базуватися на принципах раціональної організації виробничо-

торговельних процесів; 

– у закладах ресторанного господарства має бути забезпечена 

відповідно до типу і класу гармонія зовнішнього та внутрішнього 

оформлення; 

– відповідно до типу і класу закладу ресторанного господарс-

тва має бути забезпечена наявність достатньої кількості столового 

посуду, наборів та столової білизни; 

– кількість та професійно-кваліфікаційний склад працівників 

виробництва та обслуговуючого персоналу має забезпечувати 
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виконання вимог згідно з типом і класом закладу ресторанного 

господарства; 

– обслуговуючий персонал закладу ресторанного госпокарст-

ва повинен надавати споживачам вичерпну інформацію про 

кулінарну продукцію, товари та послуги; 

– інформація про тип і клас закладу, режим його роботи має 

бути розміщена на фасаді приміщення; 

–  варто одразу продумати організацію доставки їжі. 

Відмінні вимоги до закладів ресторанного господарства 

визначені у таких основних характеристиках [2]: 

– місцезнаходження закладу і стан прилеглої території;– вид, 

тип та особливості будівлі; 

– комфортність, зовнішній і внутрішній дизайн приміщення; 

– оснащення закладів устаткуванням, меблями, посудом, 

столовими наборами, білизною; 

– процес обслуговування та доставки; 

– асортимент продукції та вимоги до оформлення меню, 

прейскуранта і карти вин; 

– кваліфікація персоналу; 

– номенклатура додаткових послуг; 

– наявність сайту ресторану з меню, складом страв, прейску-

рантом та всіма видами додаткових послуг. 

Варто взяти до уваги, що найбільша кількість ресторанів від-

кривається у великих містах, таких як Київ, Львів, Одеса, Харків, 

Дніпро. Велика кількість подібних закладів приводить до високої 

конкуренції. Саме тому під час відкриття ресторану варто дослі-

дити не великі мегаполіси, а міста, в яких цей бізнес не такий 

поширений, проте вони мають розвинену транспортну інфра-

структуру. Успіх бізнесу полягає в його здатності задовольняти 

ключові потреби покупця. Але дуже часто покупці мають різні 

вподобання і смаки, що робить неможливою роботу з усією 

аудиторією ринку, оскільки «універсальність» продукту робить з 

нього середній товар із середніми характеристиками, який не 

подобається повністю жодному покупцеві. 
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Окрім визначення концепції для ресторану сімейного типу, 

місця розташування, цільової аудиторії закладу, дуже важливим є 

дослідження конкуренції. Так, якщо ресторан сімейного типу 

буде знаходитися біля школи, дитячого садочку, але поряд із ним 

буде знаходитися аналогічний заклад, орієнтований на сімейний 

відпочинок чи розважальний центр для дітей, навряд чи відкриття 

другого подібного закладу виявиться успішним. 
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Український народний одяг є невід’ємним атрибутом у житті 

людини, адже він символізує духовну культуру українського 

народу, стародавні традиції, обряди, звичаї. Оздоблення орнамен-

тами одягу є необхідним для кожного регіону тому, що вони 

дозволяють доторкнутися до культури народу. Орнаментальні 

мотиви українських вишивок сягають своїм корінням у місцеву 

флору та фауну, в історичну традицію. 

Зооморфні зображення в українському народному одязі 

несуть дуже важливу інформацію. Завдяки  символам та знакам 

вишитий одяг стає оберегом та виконує охоронну, магічно-

обрядову функцію. В системі українських орнаментів домінує 

простота, до яких входять явища природи та речі, якими люди 

користувалися повсякденно. Кожен елемент вишивки має певне 

значення, згідно з яким його використовували. [1] 

Для народного орнаменту характерний його ритм, такий же 

як у пісні. Оскільки, символ можна повторювати в безконечність 

або замкнути в єдине обрамлення і так завершити композицію 

орнаменту. Такий  символ має велику енергетичну силу, його 

часто  можна зустріти на вишитих українських сорочках.[2] 

Зооморфний орнамент у вишивці представлений зображен-

ням тварин (свійські та дикі), птахів,  комах. У народному одязі 

найбільш поширені зображення птахів . Зазвичай їх зображають в 

поєднанні з рослинними орнаментами (квіти, виноградна лоза), 

що розміщені біля них. Іноді їх поєднують з геометричними 

орнаментами. 
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В орнаменти закладалися символи вічного руху, відроджен-

ня, зораного і засіяного поля, родючості, тобто все те, що було 

тісно пов’язане з життям народу. На вишитому одязі часто можна 

побачити такі образи: 

➢ «кінь» - працьовитість, дружба; 

➢ «голуб» - кохання, вірність; 

➢ «ластівка» - благополуччя, радість; 

➢ «риба» - веселе життя; 

➢ «зозуля» - добробут, достаток;[3] 

Отже, зооморфні зображення мають важливе значення для 

духовного та культурного життя українського народу.  В цілому 

орнаментальні композиції із застосуванням  зображенням тварин 

у вишивках на традиційному одязі несуть важливу інформативну 

та знакову функцію. Особливо важливо є те що,  кожен символ та 

орнамент має свій давній і глибокий зміст. 
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The need to solve complex applied problems with a large amount 

of computation and the fundamental limitation of the maximum speed 

of the "classical" - according to the von Neumann scheme - computers 

led to the emergence of multiprocessor computing systems (MCS). 

The use of such computer technology allows you to significantly 

increase the productivity of computers at any existing level of 

development of computer equipment [1, p.125] .  

In this case, however, it is necessary to "parallel" generalize the 

traditional - sequential - technology for solving problems on a 

computer. So, in the case of MCS, numerical methods should be 

designed as systems of parallel and interacting processes that can be 

executed on independent processors. 

 The algorithmic languages and system software used must ensure 

the creation of parallel programs, organize synchronization and mutual 

exclusion of asynchronous processes, etc [1, p.110]. 

Nowadays, there are several aspects of the need to introduce 

parallelism in solving software problems: 

- Limiting the maximum performance of single-processor computers; 

- The constant need to solve problems that exceed the capabilities 

of modern computers (the problem of the "big challenge"); 

- The need for a collective mode of solving problems; 

- Automation of management of distributed technical systems; 

- Technical requirements for cost reduction and reliability 

improvement. 
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In general terms, parallel computing refers to data processing 

processes in which several machine operations can be performed 

simultaneously. Achieving parallelism is possible only if the following 

requirements for the architectural principles of building a computing 

system are met: 

the independence of the functioning of individual computer 

devices - this requirement applies equally to all the main components 

of a computing system - to input-output devices, to processing 

processors and to memory devices; 

redundancy of elements of a computing system - the organization 

of redundancy can be carried out in the following basic forms: the use 

of specialized devices such as, for example, separate processors for 

integer and real arithmetic, multilevel memory devices (registers, 

cache); 

duplication of computer devices by using, for example, several 

processing processors of the same type or several RAM devices. 

An additional form of ensuring parallelism can be a pipeline 

implementation of processing devices, in which the execution of 

operations in devices is represented as the execution of a sequence of 

subcommands constituting an operation; as a result, in computations 

on such devices, several different data elements may be simultaneously 

at different stages of processing [2, p.287]. 

When considering the problem of organizing parallel computing, 

the following possible modes of execution of independent parts of the 

program should be distinguished: 

multitasking mode (time sharing mode), in which a single 

processor is used to execute processes; this mode is pseudo-parallel, 

when one single process can be active (executable), and all other 

processes are waiting for their queue to use the processor; 

using the time sharing mode can improve the efficiency of 

organizing computations (for example, if one of the processes 

cannot be executed due to waiting for input data, the processor can 

be used for a ready-to-run process), in addition, in this mode, many 

effects of parallel computations appear (the need for mutual 

exclusion and synchronization of processes, etc.) and, as a result, 
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this mode can be used in the initial preparation of parallel 

programs; 

parallel execution, when several data processing commands can 

be executed at the same time; this computation mode can be provided 

not only in the presence of several processors, but can also be 

implemented using pipelined and vector processing devices; 

distributed computing; This term is usually used to indicate 

parallel processing of data, in which several processing devices are 

used, which are sufficiently remote from each other and in which the 

transfer of data over communication lines leads to significant time 

delays; as a result, efficient data processing with this method of 

organizing computations is possible only for parallel algorithms with 

low intensity of interprocessor transmission flows data;  

The listed conditions are typical, for example, when organizing 

computations in multicomputer systems formed by combining several 

separate computers using communication channels of local or global 

information networks. 
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Актуальність.  

Під терміном “фізична працездатність” прийнято розуміти 

потенційну здатність людини проявляти максимум фізичного 

зусилля в ході виконання фізичної статичної, фізичної динамічної 

або змішаної роботи. Причому визначено, що рівень фізичної 

працездатності чітко корелює із провідними характеристиками 

адаптаційних можливостей організму людини та його загальною 

витривалістю, і, разом з тим, зниження її величин засвідчують 

недостатність фізичної підготовленості досліджуваних осіб [1, с. 

139; 2, с. 20; 3, с. 15; 4, с. 112; с, с. 162; 6, с. 52]. 

Мета. Метою дослідження є визначення особливостей фізич-

ної працездатності дівчат і юнаків, що перебувають в умовах 

сучасного закладу вищої освіти, залежно від рівня рухової актив-

ності їх організму. 

Матеріали та методи. В ході досліджень для визначення 

рівня фізичної працездатності студентів застосовувалась мето-

дика степ-енергометрії (РWC170) з одним навантаженням, яка 

передбачала наступне. Протягом дослідження дівчата і юнаки 

впродовж 3-х хвилин піднімались на сходинку, висота якої 

складала 1/3 довжини їх нижніх кінцівок, та спускались з неї 
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приставним кроком у темпі приблизно 30 підйомів за 1 хвилину. 

В положенні стоячи на сходинці ноги студентів мали бути 

прямими, а тулуб знаходитися у вертикальному положенні. Перед 

проведенням степ-тесту дівчата і юнаки знайомились із з 

технікою виконання фізичного навантаження та здійснювали 

пробну серію підйомів і спусків. Після закінчення фізичного 

навантаження досліджувана особа відпочивала в положенні 

сидячи. Визначення рівня фізичної працездатності здійснювалась 

шляхом реєстрації частоти серцевих скорочень як у стані спокою, 

так і відразу після закінчення фізичного навантаження з наступ-

ним розрахунком його значень за спеціальною формулою. Для 

оцінки рівня рухової активності розраховувались величини 

енерговитрат дівчат і юнаків на підставі використання хроно-

метражно-табличного методу. 

Результати та обговорення. Під час визначення та подаль-

шого аналізу результатів досліджень виявлено, що значення 

досліджуваних показників щодо рівня фізичної працездатності 

дівчат і юнаків, який надає адекватну інформацію про здатність їх 

організму виконувати тривалу та важку роботу без ознак втоми, 

котра швидко зростає, зумовлюючи розвиток достатньо глибин-

них як фізіологічних, так і патофізіологічних ознак зрушень у 

функціональному стані організму та визначаючи здатність до 

швидкого відновлення, серед дівчат і юнаків, які відносились до 1 

групи рухової активності (величини добових енерговитрат в 

межах до 9000 кДж у дівчат та в межах до 11000 кДж – у юнаків) 

показники фізичної працездатності становили відповідно 

72,66±1,65 Вт та 107,57±3,04 Вт, серед дівчат і юнаків, які 

відносились до 2 групи рухової активності (величини добових 

енерговитрат від 9000 до 11000 кДж у дівчат та 11000 до 13500 

кДж у юнаків), – відповідно 106,64±1,46 Вт (р(t)1-2<0,001) та 

163,82±1,80 Вт (р(t)1-2<0,001), серед дівчат і юнаків, які 

відносились до 3 групи рухової активності (величини добових 

енерговитрат понад 11000 кДж у дівчат та понад 13500 кДж у 

юнаків), – відповідно 139,85±1,33 Вт (р(t)2-3<0,001; р(t)1-3<0,001) та 

200,29±1,29 Вт (р(t)2-3<0,001; р(t)1-3<0,001). 
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Таким чином, найоптимальніші показники фізичної праце-

здатності реєструвались і серед дівчат, і серед юнаків, яких слід 

було віднести до 2 групи рухової активності, натомість, серед 

представників інших груп порівняння потрібно було відзначити 

або відносно низький, або відносно високий ступінь їх вираження 

у зіставленні з нормативними величинами зазначених показників 

для окремих віково-статевих груп, які підлягали дослідженню, у 

переважній більшості яких визначено, що значення фізичної 

працездатності за РWC170 у здорових, проте нетренованих, дівчат 

становить 75-125 Вт, у здорових, проте нетренованих, юнаків – 

115-180 Вт. 

Звертала на себе увагу і значна кількість суттєвих статис-

тично-значущих відмінностей, які реєструвались між показни-

ками, що визначались. Саме такі розбіжності були властиві і 

для студенток, і для студентівк, які належали до різних груп 

(р1<0,001), і для різних статевих груп досліджуваних осіб з од-

наковим рівнем значень добової рухової активності (р<0,001). 

Висновки. В ході проведених досліджень виявлено, що 

найбільш оптимальні показники фізичної працездатності 

реєструвались серед дівчат і юнаків, яких слід було віднести до 

2 групи рухової активності (величини добових енерговитрат 

відповідно коливались в межах від 9000 до 11000 кДж у дівчат 

та в межах від 11000 до 13500 кДж у юнаків), причому виявле-

ні дані цілком адекватно корелювали із змінами у функціональ-

ному стані організму дівчат і юнаків, які визначались.  
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доцент кафедри програмної інженерії 

Національний педагогічний університет  

імені М.П. Драгоманова 

Інтернет-лінгвістика, або лінгвістика мережі (netlinguistics) – 

підрозділ лінгвістики, який був сформульований Девідом Криста-

лом. Цей підрозділ науки займається вивченням нових форм 

вживання та використання мови, що виникли під впливом актив-

ного розвитку інтернет-простору та інших «нових» засобів 

передачі інформації, таких як текстові повідомлення. Починаючи 

з моменту появи науки, що вивчає мотивацію людської поведінки 

під час роботи з комп’ютерними системами (людино-комп’ютер-

ну взаємодію, human-computer interaction, HCI), яка, у свою чергу, 
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призвела до виникнення зв’язку шляхом використання комп’юте-

ра (computer-mediated communication, CMC) чи Інтернету 

(Internet-mediated communication, IMC), експерти визнали, що 

лінгвістика відіграє ключову роль у формуванні цієї науки, особ-

ливо відносно сприйняття веб-інтерфейсу. Вивчення мови інтер-

нету, яка постійно розвивається, дозволяє забезпечити подальший 

розвиток онлайн-простору і може допомогти не лише лінгвістам, 

а і всім користувачам [1]. 

Мережева організація контенту має свою достатньо окресле-

ну специфіку, яка полягає в тому, що інформацію можна аналізу-

вати з різних позицій, не зводячи все виключно до поглибленого 

вивчення лише одних вихідних текстів. Відправним пунктом для 

мережевих лінгвістичних досліджень може, наприклад, бути 

аналіз динаміки розповсюдження та частоти використання неоло-

гізмів, які виникли в результаті спонтанного виникнення так 

званих інтернет-мемів. Чи може подібній, орієнтований перш за 

все на практиків, підхід, який включає елементи лінгвістики, 

SEO-анализу, соціології та інше, стати відправною точкою для 

створення нової прикладної дисципліни networklinguistics. 

Вивчати інтернет-лінгвістику можна за чотирма концепці-

ями: соціолінгвістичної, освітньої, стилістичної та практичної. З 

розвитком онлайн-простору з’явилися нові області вивчення цієї 

науки, наприклад, корпусна лінгвістика. Зважаючи на те, що 

кількість інтернет-користувачів весь час збільшується, майбутній 

розвиток інтернет лінгвістики визначений: з появою нових 

комп’ютерних технологій і користувачі будуть намагатися 

створювати нові способи спілкування в онлайн-просторі [2]. 

Одними з найбільш популярних інтернет-технологій для вив-

чення в рамках цієї концепції є: Web2.0, блоги, Wiki-технології. 

Останнім часом достатньо часто чути термін Web 2.0, ніби 

нова віха в історії розвитку веба. Web 2.0 – інформаційні техно-

логії, які дозволяють користувачам створювати та поширювати 

власний контент у всесвітньому павутинні [3]. За визначенням 

Тіма О’Рейллі, Web 2.0 – це методика проектування систем, які 

шляхом врахування мережевих взаємодій стають тим кращими, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%E2%80%99%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BB%D0%B8
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чим більша кількість людей ними користуються. Особливістю 

Web 2.0 є принцип залучення користувачів до наповнення та 

багаторазового вивіряння матеріалу [4]. 

Визначення Тіма О’Рейллі потребує уточнення. Говорячи 

«стають кращими», мається на увазі скоріше «стають більш 

наповненими», тобто мова, як привило, йде про наповнення 

інформацією, однак питання її надійності, достовірності, 

об’єктивності не розглядаються. Тобто Web 2.0 можна визначити 

як комплексний підхід до організації, реалізації та підтримки веб-

ресурсів, особливістю якого є принцип залучення користувачів до 

наповнення та багаторазової перевірки контенту. 

Від самого початку необхідно уточнити, що веб є частиною 

інтернету, так як інтернет це більш глобальне поняття, ніж веб, 

що є його сервісом. По суті термін «Web 2.0» позначає проекти та 

сервіси, які активно розвивають та покращують самі користувачі: 

блоги, вікі-проекти, соціальні мережі тощо. Прикладами проектів 

Web 2.0 є: Вікіпедія - вільна багатомовна енциклопедія; Google; 

Earth - Google-карти; Flickr - онлайн-фотоальбом; Netvibes – пер-

сональний робочий стіл; Digg.com - ресурс новин; uCoz - веб-хос-

тинг; Facebook - соціальна мережа. Додаток Web 2.0, як правило, 

більше взаємодіє з кінцевим користувачем. Таким чином, кінце-

вий користувач є не лише користувачем додатку, а й учасником за 

допомогою: підкастингу, встановлення міток, RSS, соціальної 

мережі (Facebook, наприклад), ведення блогу, Wiki - технології. 

Блоги призвели до появи нового способу ведення щоден-

ників, і, з лінгвістичної точки зору, мова, яка використовується в 

них, постає «в самому природньому вигляді». Інша особливість 

блогів на відміну від майже всіх друкованих форм літератури – 

можливість публікації текстів без редакторської правки та стан-

дартизації матеріалу. Девід Крістал стверджує, що блоги стали 

«початком нової стадії в еволюції писемної мови». Популярність 

блогів зросла до такого ступеня, що окрім первинних блогів у 

письмовій формі, стали з’являтися фотоблоги, відеоблоги, аудіо-

блоги та мобблоги. Такий розвиток інтерактивної блогосфери 

призвів до появи нових лінгвістичних визначень і стилів, ще 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%E2%80%99%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Earth
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Earth
https://uk.wikipedia.org/wiki/Flickr
https://uk.wikipedia.org/wiki/Netvibes
https://uk.wikipedia.org/wiki/Digg.com
https://uk.wikipedia.org/wiki/UCoz
https://uk.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki
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більша кількість яких має виникнути в майбутньому [3]. 

Сутність концепції Wiki-технології полягає в тому, що вона 

пропонує всім користувачам редагувати будь-яку сторінку чи 

створювати нові сторінки на Wiki-сайті, використовуючи звичай-

ний браузер без яких небудь його розширень. Wiki підтримує 

зв’язки між різними сторінками за рахунок майже інтуітивнозро-

зумілого створення посилань на інші сторінки та відображення 

того, існують дані сторінки чи ні. Wiki не є ретельно виготовле-

ним сайтом для випадкових відвідувачів. Навпаки, вона прагне 

залучити відвідувачів до неперервного процесу створення та 

співпраці, який постійно змінює вигляд сайту. Для створення 

Wiki-середовища необхідне спеціальне програмне забезпечення – 

двигун Wiki. Wiki двигун – це приватний вид систем управління 

сайтом, простий у структурі та функціональний [6]. 

Вікі - це колекція веб-документів, створених спільно. В осно-

вному, вікі-сторінка - це веб-сторінка, яку кожен може створюва-

ти разом з іншими користувачами, прямо в браузері, не знаючи 

HTML. Вікі починається з однієї головної сторінки. Кожен автор 

може додавати інші сторінки до вікі, просто створюючи посилан-

ня на сторінку, яка ще не існує. Історія попередніх версій кожної 

сторінки в вікі зберігається з переліком змін, зроблених кожним 

учасником. Вікі мають безліч застосувань, таких як: 

• Для групових лекцій або навчальних посібників; 

• Для планування роботи на факультеті або розкладу 

сумісних зібрань; 

• Для студентів при спільному авторстві в онлайн-книзі, 

створенні контенту за темою, що встановлена керівником; 

• Для спільних оповідань чи створення віршів, де кожен 

учасник пише окремий рядок або строфу тощо; 

• Як особистий журнал для екзаменаційних нотаток або 

переробок (з використанням окремих вікі) тощо [5]. 

Отже, з появою більш досконалих систем комунікації засоба-

ми Інтернет-використання комп’ютера в сукупності з підвищеною 

готовністю майбутніх фахівців з лінгвістики підлаштовуватися 

під нові вимоги роботи, яка постійно технологічно удосконалю-
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ється, очікується, що ще більша кількість майбутніх лінгвістів 

продовжать змінювати свій стиль праці, щоб мати можливість 

брати участь у нових формах комунікації. 

• Вибір 

• База даних 

• Зовнішній інструмент 

• Зворотній зв'язок 

• Форум 

• Глосарій 

• Урок 

• Вікторина 

• SCORM 

• Огляд 

• Wiki 

• Семінар 
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ПЕРЕКЛАД ОФІЦІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ НА  УКРАЇНСЬКУ 

 

Старусєва Євгенія Олексіївна 

Студентка центру заочної,  

дистанційної та вечірньої форм навчання 

Сумський державний університет 

м.Суми, Україна 

Офіційний переклад ділових документів користується 

попитом в епоху після Другої світової війни,коли англійська мова 

набула статусу міжнародної мови і стала визнана загальним засо-

бом спілкування у багатьох країнах. Незважаючи на те, що люди 

в багатьох країнах розмовляють цією мовою, при необхідності 

перекладу документів слід звернутися до фахівця, тому що тільки 

спеціаліст своєї справи може зробити якісний переклад необхід-

ної інформації. 

Актуальність – великий попит на переклад офіційно-ділових 

документів як на міжнародному рівні,так івсередині нашої країни. 

Завдання: 

− здійснити аналіз типів документів,дати їм визначення; 

− описати характерності кожного виду документів; 

−  знайти та  зробити аналіз і граматичних,і лексичних 

особливостей при перекладі документів. 

Наукова новизна зумовлена тим, що, незважаючи на поглиб-

лені дослідження з цього питання, методи та можливості вирі-

шення проблем перекладу, пов’язані з перекладом угод, контрак-

тів, листів-запитів та скарг, були вивчені та систематизовані. 

Методи дослідження – теоретичний аналіз необхідної літера-

тури,описовий та перекладацький аналізи. 

Мовна формула є юридично важливою частиною тексту, і 

без цього документ не матиме достатньої юридичної сили.З 

граматичної точки зору контракти викликають великий інтерес; 

головна функція договору – цеокреслення прав та обов’язків обох 
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сторін.При перекладі ділових документів варто враховувати 

специфіку цього виду перекладу,а саме:особливу побудову 

речень, лексику; важливо також зберегти синтаксичну структуру 

оригіналу тексту настільки, наскільки це можливо. 

Опираючись на здійснений аналіз різних видів документів, 

ми виявили, що найбільш часто трапляються такі проблеми при 

перекладі,як перекладацькі трансформації, калькування, описовий 

переклад,використання  пасивних конструкцій,а також іноді 

транслітерація. 

Результати дослідження полягаю у тому,що в майбутньому 

дану інформацію можна буде використовувати перекладаючи 

ділову документацію, а також навчаючимайбутніх перекладачів. 

Результати дослідження можуть бути застосовані при вирішенні  

проблем при перекладі англо-української ділової документації. 
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навчальних закладів. Вінниця: Нова книга, 2005. 224 с. 

3. Верховцова, О. М. Making a newStart : метод.-навч. посіб. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

СТИМУЛЮВАННЯ  ПРОДАЖІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

 

Терещенко Ж.А. 

студентка економічного факультету 

Харківського національного університету  

імені В.Н. Каразіна 

м. Харків, Україна 

Маркетингові комунікації - це зв'язки, що утворюються 

фірмою з контактними аудиторіями (споживачами, постачальни-

ками, партнерами) за допомогою різних засобів впливу, до яких 

відносяться реклама, PR, стимулювання продажів, пропаганда, 

особистий продаж і прийоми прямого маркетингу, які використо-

вуються підприємствами, організаціями для досягнення реклам-

них, маркетингових цілей. Головне завдання маркетингових 

комунікацій - донести до цільової аудиторії основну конкурентну 

відмінність бренду, яке в свою чергу вплине на вибір і покупку 

товару споживачем. [1] 

Банківська установа - це компанія, що займається фінансо-

вими та грошовими операціями, такими як депозити, позики, 

інвестиції та обмін валюти. Банківські установи охоплюють 

широкий спектр ділових операцій в секторі фінансових послуг, 

включаючи банки, трастові компанії, страхові компанії, брокерсь-

кі фірми і інвестиційних дилерів. Практично кожен, хто живе в 

розвиненій економіці, постійно або хоча б періодично потребує 

послуг банківських установ. Банківські установи тим чи іншим 

чином обслуговують більшість людей, бо фінансові операції є 

критично важливою частиною будь-якої економіки, оскільки 

окремі особи і компанії покладаються на фінансові установи в 

угодах і інвестуванні. Уряд вважає за необхідне контролювати і 

регулювати банки і фінансові установи, тому що вони дійсно 

грають таку невід'ємну частину економіки. Сьогодні клієнт банку 

самий розбірливий. Працюючи з банками, покупець шукає саме 
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той банк, який може задовольнити всі його нинішні і майбутні 

потреби за доступною конкурентоспроможною вартістю. Банк 

також все більше піклується про якість. 

Особливу увагу варто приділити стратегії стимулювання 

продажів. Стимулювання продажів - це заходи з просування, 

спрямовані на торгівлю і торговий персонал; стимулювання 

споживача - це заходи з просування,  орієнтовані на споживача. 

Цільова аудиторія диктує як цілі стимулювання, так і набір 

використовуваних засобів стимулювання продажів. Щоб сформу-

лювати цілі стимулювання продажів, розробники повинні 

враховувати два фактори: що вдає із себе аудиторія і який підхід 

застосувати - активний або реактивний. Активні довгострокові 

заходи призначені для досягнення наступних цілей: 

1) Забезпечення додаткового доходу або частки ринку. 

2) Розширення цільового ринку. 

3) Появи позитивної думки про товар. 

4) Збільшення цінності товару і стану торгової марки. 

Реактивні заходи є відповіддю на негативну або короткостро-

кову ситуацію. Вони намагаються досягти наступних цілей: 

1) Справлення з конкуренцією. 

2) Скорочення товарних запасів. 

3) Забезпечення припливу готівкових коштів. 

4) Забезпечення виходу з бізнесу. 

Цілі стимулювання споживачів зводяться до наступного: 

–збільшити число покупців; 

–збільшити кількість товарів, куплених одним і тим же покупцем. 

Сучасний етап розвитку маркетингу, що супроводжується 

активним впливом і впровадженням інформаційно-технічних 

нововведень практично в усі аспекти життєдіяльності потенцій-

них споживачів рекламованих товарів і послуг, обумовлює 

зміщення акцентів комунікаційної діяльності рекламодавців в 

нові інформаційні поля. Сьогодні, безумовно, одним з ключових 

трендів роботи зі споживачем є все більша орієнтація основного 

упору в комунікаційній активності компаній у віртуальне 

середовище - мережу Інтернет. 
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Віртуальна мережа як середовище здійснення маркетингових 

комунікацій є якісно новим інформаційним простором для впливу 

на споживача, на відміну від традиційних засобів комунікацій. 

Добре зарекомендовані себе раніше, традиційні, або класичні 

методи комунікацій, як правило, малозастосовні до реалізації 

маркетингових комунікацій в мережі Інтернет, а саме діяльність 

банків у соціальних мережах. На відміну від традиційних каналів 

комунікацій, Інтернет надає користувачам якісно новий рівень 

контролю і вибору інформаційних потоків. Однією з основних 

завдань для маркетологів було побачити, як їхні зусилля окупа-

ються і як їх соціальні ЗМІ можуть впливати на важливі змінні, 

пов'язані з банком. У дослідженні, яке вивчало вплив використан-

ня соціальних мереж на установи, повідомляється, що банки 

активно використовують соціальні мережі з метою реклами, 

маркетингу, спілкування і побудови відносин з клієнтами і 

брендингом. Дослідження також підкреслюють переваги вико-

ристання соціальних мереж, такі як зниження витрат, дохід, 

генерація, інновації, поліпшення відносин з клієнтами, підвищен-

ня репутації банку, забезпечення цінностей. [4] Існує цікавий 

історичний факт: «Телебаченню треба було 28 років, щоб отрима-

ти визнання серед 50% населення, мобільному зв'язку знадоби-

лося 15 років, а соціальним мережам - всього 3,5 року ». 

Отже, дослідження маркетингових стратегій стимулювання 

продажів в банківській сфері перш за все мають напрямок збору 

інформації, її аналізу та проведення різноманітних маркетингових 

досліджень, завдяки чому можуть пропонуватися перспективи 

розвитку цінової політики та банківських послуг комерційним 

банкам. Маркетингові служби виконують роль збирання інформа-

ції про споживачів цих послуг, про клієнтів цих банків, про 

задоволення їхніх потреб структурами банку та його робітниками, 

які напряму мають контакт з клієнтом, а також про шляхи та 

способи покращення цих послуг, іміджу банківської установи ті 

ефективності її діяльності та підвищення ефективності продажів 

банківських продуктів та послуг. 

Стратегія стимулювання продажів у банківській сфері за 
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допомогою Інтернет-ресурсів, наприклад, соціальні мережі, має 

велику перевагу над прямими продажами. Маркетингова 

діяльність банків у мережі Інтернет дозволяє знизити витрати на 

рекламу, підвищити лояльність клієнтів банку, а також залучити 

нових до використання послуг та продуктів банку. Онлайн 

маркетинг банківських установ набирає оберти на сьогоднішній 

день, та як показує практика, достатньо успішно. 
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Інтенсивний розвиток комп’ютерної галузі, комп’ютеризація 

практично всіх сфер науки, техніки, промисловості, а також 

стрімкий процес проникнення комп’ютерів у сферу повсякдень-

ного життя сучасної людини призвели до настільки ж стрімкого 

розвитку відповідної термінології. Знання технічних термінів 

комп’ютерної лексики іноземною мовою стало однією з основних 
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вимог роботодавців. На відміну від простого користувача, 

фахівець у сфері інформаційних технологій працює з текстами, 

написаними іноземною мовою і без спеціальних знань розібра-

тися в комп’ютерній термінології досить складно. 

Комп’ютерний сленг вживається не тільки при спілкуванні 

на теми, пов’язані з комп’ютером і програмним забезпеченням, 

він є характерною особливістю всіх жанрових різновидів 

електронної комунікації. Тому виникає необхідність розібратися в 

комп’ютерному сленгу, щоб бути компетентним у цій сфері й не 

заплутатися у величезній кількості інформації, представленій у 

всесвітній павутині. 

Існує декілька шляхів, за якими перекладач може виконати 

переклад одиниць комп’ютерного сленгу: прямий і непрямий. 

Очевидно, що перший варіант є небажаним, оскільки харак-

терний порушенням принципів перекладацької адекватності. 

До першого типу – прямого – відносяться такі способи пере-

кладу, як транскрипція, транслітерація і калькування. Викорис-

тання цих прийомів стає адекватно лише при певних умовах. Їх 

доречно використовувати лише в тих випадках, коли значення 

вихідного англійського слова зрозуміло з контексту, а переклад не 

порушить норм української мови [1, с. 177]. На підтвердження 

вищезазначеного положення наведемо приклади: 

Firewall – файрвол (Брандмауер); 

“A firewall is essential in preventing others from breaking into 

your machine” [2] – Брандмауер необхідний для запобігання 

проникненню інших людей у ваш персональний комп’ютер. 

Motherboard – материнська плата (також в українському 

сленгу використовуються слова такі слова як «мамка», «мати», 

«материнка»); 

“You need fast, large hard disks, lots of processing power, and a 

good motherboard and chipset” [3] – Вам потрібні швидкі та 

великого об’єму жорсткі диски, велика обчислювальна потуж-

ність, а також якісна материнська плата та чіпсет. 

Mainframe computer – мейнфрейм (великий універсальний 

високопродуктивний відмовостійкий сервер). 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8C-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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“Douglas, the developer of a graphical tic-tac-toe game in 1952 

on a mainframe computer at the University of Cambridge” [4] – 

Дуглас, розробник графічної гри в хрестики-нулики в 1952 році 

на мейнфреймовому комп'ютері Кембриджського універси-

тету. 

Зазвичай перекладачі в подібних випадках вдаються до 

непрямого типу перекладу або використовують перекладацькі 

трансформації. 

Метою використання цього підходу є більш точна і логічно 

правильна передача сленгових одиниць за допомогою мови 

перекладу. При адекватному перекладі необхідним є дотримання 

стилістичних норм української мови для створення стилістичного 

аналога оригінального слова [1, c. 178]. 

Для кращого розуміння видів лексичних трансформацій, 

звернемося до класифікації, запропонованої Л.С. Бархударовим 

[5, с. 210]: 

1. Конкретизація. Конкретизація – заміна слова або цілого 

словосполучення з більш широким значенням на слово або слово-

сполучення  з більш вузьким значенням. Типовим прикладом 

прийому конкретизації є заміна при перекладі дієслів to say та to 

tell, які можуть інтерпретуватися на українську мову не тільки як 

«говорити» і «розповідати», а й як повторити, заперечити, 

помітити, відзначити, стверджувати, повідомляти, висловлюва-

тися, запитати та ін. 

2. Генералізація. Генералізація – це заміна одиниці вихідної 

мови, що має більш вузьке значення, одиницею мови, що має 

більш широке значення [5, с. 216]. 

Наприклад: 

Central processing unit або CPU – центральний процесор (або 

центральний процесорний пристрій); 

“Early computers had a central processing unit and remote 

terminals” [6] – Перші комп’ютери мали центральний процесор і 

дистанційні термінали. 

3. Заміна наслідку причиною і навпаки. У процесі перекладу 

нерідко мають місце лексичні заміни, засновані на причинно-
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наслідкових зв'язках між поняттями. Так, слово або словосполу-

чення вихідної мови може замінюватися при перекладі словом 

або словосполученням мови перекладу, яке позначає причину дії 

або стану [5, с. 217]. Наприклад:  

Bus – комп'ютерна шина; 

“In computer architecture, a bus is a communication system that 

transfers data between components inside a computer, or between 

computers [7] – В комп'ютерній архітектурі шина – це система 

зв'язку, яка передає дані між компонентами всередині комп'ю-

тера або між комп'ютерами. 

4. Компенсація. Одним із способів досягнення еквівалент-

ності при перекладі є прийом компенсації. Цей прийом викорис-

товується в тих випадках, коли деякі елементи тексту вихідної 

мови не мають еквівалентів в мові перекладу і не можуть бути 

передані його засобами [5, с. 217]. Наприклад: Casual – казуал 

(людина, яка серйозно і постійно не займається якоюсь справою 

і глибоко не захоплюється, але час від часу проявляє до неї 

інтерес); 

5. Антонімічний переклад. Сутність цього прийому полягає 

в лексико-граматичній заміни, тобто в трансформації конструкції 

в негативну чи навпаки [5, с. 212]. Наприклад: “She is not 

unworthy of your attention” [8] – Вона заслуговує твоєї уваги. 

6. Описовий переклад. Вдаватися до прийому описового 

перекладу доводиться, коли в українській мові відсутня 

будь-яка варіантна відповідність англійському слову. Опи-

совий переклад полягає в передачі значень англійського 

слова за допомогою більш поширеного пояснення [9, с. 210]. 

Наприклад: 

Doomer – шанувальник комп’ютерної гри Doom. 

7. Опущення. Опущення – спосіб перекладу, при якому 

деякі слова видаляються з тексту. Ними можуть бути артиклі, 

присвійні займенники або деякі лексеми [5, с. 212]. Наприклад: 

Cache replacement policies – алгоритми кешування. 

“In computing, cache algorithms (also frequently called cache 

replacement algorithms or cache replacement policies) are 
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optimizing instructions-or algorithms-that a computer program or a 

hardware-maintained structure can follow in order to manage a 

cache of information stored on the computer [10] – В 

обчислювальній техніці алгоритми кешування (також часто 

звані алгоритмами заміни кеша або правилами заміни кеша) 

оптимізують інструкції або алгоритми, яким може слідувати 

комп'ютерна програма або підтримувана апаратним забезпе-

ченням структура для управління кеш-пам'яттю інформації, 

що зберігається на комп'ютері. 

8. Додавання. Додавання є протилежним прийому опущення 

і є розширенням оригіналу, пов'язане з необхідністю доповнити 

його зміст [11, с. 71]. Наприклад: 

Network – Обчислювальна мережа. 

By rank, computer networks can be divided into local area 

networks within the enterprise, organization and global or WAN 

networks of subscribers that connect countries and continents. [12] 

– За рангом обчислювальні мережі можна поділити на 

локальні LAN-мережі в межах підприємства, організації та 

глобальні або WAN-мережі абонентів, які з’єднують країни, 

континенти. 

9. Евфемістичний переклад. Евфемістичний переклад – це 

заміна нецензурних слів мови оригіналу на слова з менш сильною 

експресією в мові перекладу. Цим прийомом користуються, коли 

в тексті оригіналу зустрічаються грубі слова і нецензурна 

лексика. Використання таких слів є частим випадком серед 

Інтернет-користувачів [9, c. 214]. Наприклад: Noob – нуб (чайник, 

новачок в будь-якій грі). Once a noob, always a noob [13] – Якщо 

«чайник», то це назавжди. 

Абревіація є досить поширеним явищем в англійській мові 

особливо серед користувачів персональних комп’ютерів. При 

перекладі на українську мову абревіатури можуть бути перекла-

дені різними частинами мови або цілими словосполученнями, 

наприклад: 

IC – I See – зрозуміло (іменник); 

WBU – What about you – Ти як? (дієслово); 
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ASAP – As soon as possible – якомога швидше – (словосполу-

чення). 

Отже, ми з'ясували, що для перекладу англомовного сленгу в 

цілому і комп'ютерної мови зокрема характерні ті ж прийоми 

перекладу, що і для літературної мови. Існує два так званих 

шляхів, за якими перекладач повинен виконати переклад 

сленгових одиниць: прямий і непрямий. Зазвичай перекладачі в 

подібних випадках вдаються до непрямого типу перекладу або 

так званим перекладацьким трансформаціям: конкретизації, 

генералізації, заміні наслідку причиною, компенсації, антоніміч-

ному перекладу, описовому перекладу, опущенню, додаванню й 

евфемістичному перекладу. 
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Недосконалість облікової системи, відсутність можливості 

належними чином задовольнити потреби й вимоги користувачів 

інформації стає перепоною на шляху підвищення ефективності 

управління доходами від основної діяльності. 

В сучасних умовах господарювання підвищення рівня 

конкурентоспроможності діяльності підприємства, рівня його 

рентабельності та ефективності діяльності неможливе без 

удосконалення системи управління підприємством, зокрема, і 

управління його доходами від операційної діяльності. Таке 

удосконалення стає неможливим без використання сучасних 

форм, методів і принципів обліку, що ставлять нові вимоги до 

формування неупередженої, повної, своєчасної, зрозумілої та 

корисної облікової інформації про його доходи [1]. 

Такі умови господарювання вимагають суттєвих змін функ-

ціональної спрямованості бухгалтерського обліку, трансформа-

цію його з фіксуючого інструменту господарської діяльності на 

інструмент її аналізу та більш широкого формату використання 

https://www.geeksforgeeks.org/
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елементів управлінського обліку. Особливої актуальності набу-

вають питання відображення в обліку та звітності тих показників, 

які б повністю задовольняли інтереси потенційних користувачів. 

Нестабільне зовнішнє середовище вимагає від менеджменту 

підприємств розроблення оптимальніших систем управління. 

Кожен етап переходу до нового стилю управління 

характеризується різкими змінами як на внутрішньому так і на 

зовнішньому рівнях. Природньо, що таке ускладнення завдань 

приводять до необхідності застосування таких підходів які б 

реалізували потребу і в якісній організації виробничо-комерційної 

діяльності підприємств, і особливо в інформаційному супроводі 

та управлінні нею [4]. 

Процес прийняття управлінського рішення щодо збільшення 

обсягу доходів від операційної діяльності – це постійний процес 

дослідження стану та потреб розвитку об’єкта управління на 

основі інформації, з подальшим напрацюванням необхідних 

управлінських рішень. Процес дослідження обсягів доходів від 

операційної діяльності та його обліку виступає як єдність трьох 

послідовних етапів: етап спостереження, осмислення інформації 

(аналіз господарської діяльності), планування діяльності. Для 

кожного з цих етапів притаманна особлива форма. 

Проблеми організації та методики, що пов’язані з необхід-

ністю розробки моделі, орієнтованої на потреби управління 

доходами від операційної діяльності перешкоджають широкому 

впровадженню управлінського обліку в Україні. Так, відсутність 

загальноприйнятних критеріїв організації обліку, різноманіття 

вибору методологічних підходів, дефіцит кваліфікованих кадрів, 

непередбачувана поведінка споживчого ринку ускладнюють 

впровадження управлінського обліку доходами від операційної 

діяльності. 

Процес управління доходами від операційної діяльності оці-

нюється рівнем його ефективності, що визначається відповідніс-

тю економічних моделей та методів, які застосовуються стратегіч-

ним завданням управління. В сучасних ринкових умовах методи 

управління доходами від операційної діяльності мають від-
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повідати меті стратегічного управління суб’єкта господарювання.  

Проте, в практичних умовах здійснення господарської 

діяльності, дуже складно застосовувати економічно обґрунтовані 

моделі, які обмежують можливості системи інформаційного 

забезпечення управління доходами, зокрема, і низьким рівнем 

кваліфікації менеджменту, часто відсутністю необхідного техніч-

ного забезпечення, іншими продукуючими факторами.  

Обґрунтування вибору методу управління доходами в 

більшості випадків характеризується застосуванням ситуативного 

підходу. Пошуку найбільш раціонального рішення з управління 

доходами від операційної діяльності сприяє поєднання різних 

методів на основі даних управлінського та бухгалтерського 

обліку [2].  

Оскільки управління доходами від операційної діяльності 

спрямоване на створення передумов для здійснення успішної 

економічної діяльності, то їх облік набуває значної вагомості у 

сучасних умовах господарювання.  

На визначення стратегії оптимізації доходів операційної 

діяльності суб’єкта господарювання, її аналіз та оцінку 

прогнозованих результатів впливає в першу чергу розвиток 

ринкової економіки, який потребує від них ефективного та 

економічно обґрунтованого підходу до прийняття управлінських 

рішень в питаннях планування діяльності. Саме тому політика 

максимізації рівня доходності є однією із головних складових 

фінансової стратегії суб’єкта господарювання [3]. 

 Формування ефективного рівня доходів від операційної 

діяльності у тих розмірах, які б забезпечили покриття поточних 

витрат, сплату податків та зборів, отримання запланованої суми 

прибутку, можливість забезпечити його розширене відтворення є 

необхідною умовою успішного функціонування суб'єкта господа-

рювання.  

Отже, особливо актуальним завданням на сьогодні є 

розроблення в першу чергу принципів та методів управління в 

галузі максимізації доходів як для сучасної економічної теорії, так 

і для практики господарювання.  



 

163 

Література: 

1. Бойчик, І.М., Харів, П.С., Хопчан, М.І., Піча, Ю.В (2014). 

Економіка підприємства: підручник. Львів: Новий світ  

2. Бутинець, Ф.Ф., Давидюк, Т.В., Канурна, З.Ф., Малюга, Л.В. 

(2015). Бухгалтерський управлінський облік: підручик. Житомир: 

Рута 

3. Засадна, Х.О. (2015). Бухгалтерський облік основних 

господарських операцій у програмі 1С: Бухгалтерія 7.7. навч. 

Посібник. Київ.: ЦУЛ. 

4. Ловінська, Л.Г., Жилкіна, Л.В., Голенко, О.М. (2016). 

Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник. Київ: КНЕУ. 

______________________________________________________ 

УДК 657      Економічні науки 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГІЙ МАРКЕТИНГУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ 
 

Фам Т.Н., 

студентка економічного факультету 

Харківський національний університет  

імені В.Н. Каразіна 

м. Харків, Україна 

На сьогоднішній день не можливо представити країну яка б 

не використовувала електронний бізнес. Ведення електронному 

бізнесу в Україні  ще відстає від західних держав, але розвиваєть-

ся досить активно, навіть швидше за країни, які мають вищий 

рівень доходу населення. 

Діджиталізація економіки істотно змінили швидкість роботи 

в економіці. Інтернет та цифрові пристрої є рушійною силою 

економічного зростання [2].  

Електронний бізнес (електронний бізнес) в умовах діджита-

лізації - це ведення бізнес-процесів в Інтернеті [2]. Ці процеси 

електронного бізнесу включають в себе купівлю та продаж 

товарів і послуг, обслуговування клієнтів, обробку платежів, 
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управління виробничим контролем, співпраця з діловими 

партнерами, обмін інформацією, запуск автоматизованих послуг 

для співробітників, набір персоналу. 

Електронний бізнес може включати в себе ряд функцій і 

послуг. Вони варіюються від розвитку інтросітей і екстранету до 

надання електронних послуг через Інтернет постачальниками 

послуг додатків. 

Сьогодні, коли корпорації постійно переосмислюють свій 

бізнес з точки зору Інтернету - зокрема, доступності, охоплення і 

постійно мінливих можливостей Інтернету, - вони ведуть 

електронний бізнес, купуючи запчастини та витратні матеріали в 

інших компаній, беручи участь в рекламних акціях і проводити 

спільні дослідження. 

Найбільш яскравим прикладом електронного бізнесу є 

Amazon, яка, будучи найбільшим в світі ринком електронної 

комерції і найбільшою інтернет-компанією, заснованою на 

доходи, використовувала свою модель електронного бізнесу, щоб 

підірвати безліч сталих галузей, від публікацій до супермаркетів. 

Іншими прикладами є Uber і Lyft, які створили підприємства, 

які підбирають водіїв і людей, яким потрібні поїздки. Uber Eats, 

платформа Uber для замовлення їжі, запущена в 2014 році, є 

прикладом того, як електронний бізнес може розширюватися в 

епоху цифрових технологій. 

Сайти про подорожі, такі як Expedia, Travelocity і 

TripAdvisor, які дозволяють споживачам досліджувати, планувати 

і бронювати все або окремі поїздки на основі індивідуальних 

критеріїв, таких як ціна, рейтинги споживачів, місця розташу-

вання і т.д., є іншими прикладами моделі електронного бізнесу. 

Тим часом, Schindler Group, швейцарська ліфтова компанія, 

заснована в 1874 році, є прикладом того, як успадкована компанія 

включає електронний бізнес в свою організацію, оскільки вона 

використовує Інтернет речей та інші цифрові послуги для 

перетворення продуктів і послуг, які вона пропонує за межами 

ліфти і ескалатори в Інтернет і мобільні послуги. 

Електронний бізнес докорінно змінив методи роботи кор-
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порацій, а також некомерційних організацій, державних установ 

та інших подібних організацій, що дозволило їм підвищити 

продуктивність, знизити витрати і прискорити роботу.  

Наприклад, системи електронного виставлення рахунків, 

автоматизованого виставлення рахунків і цифрових платежів 

скорочують час, який співробітники повинні приділяти цим 

завданням, які багато компаній виконували вручну лише кілька 

десятиліть тому [1]. В результаті економії часу підприємства 

можуть або зменшити кількість співробітників, або переключити 

робочий час на більш важливі завдання. Крім того, такі цифрові 

системи скорочують час між виставлянням рахунків і оплатою, 

тим самим покращуючи грошовий потік для бізнесу. 

Інтернет пропонує можливість завоювати авторитет у своїй 

ніші і розширити свою присутність в Інтернеті, як ніколи раніше. 

З огляду на поточне зростання цифрового маркетингу, 

особливо в США, скоро витрати на цифрову рекламу візьмуть на 

себе традиційну рекламу, таку як телевізійна реклама. На 

сьогоднішній день 60% маркетологів в різних галузях вже 

переорієнтувалися на цифровий маркетинг [4]. 

Ось ще кілька статистичних даних, які допоможуть вам 

зрозуміти зростання і популярність цифрового маркетингу: 

- Більше 80% покупців / покупців вивчають інформацію в 

Інтернеті, перш ніж вкладати кошти в продукт / послугу; 

- Майже 60% дорослого населення США регулярно 

використовують Facebook; 

- 94% маркетологів B2B активно використовують LinkedIn 

для маркетингу; 

- До 2019 року на мобільний зв'язок буде припадати більше 

70% витрат на цифрову рекламу; 

- 90% підприємств B2C вважають соціальні мережі 

найбільш ефективною тактикою контент-маркетингу. 

Незалежно від того, чим компанія займається, необхідно 

брати до уваги важливість цифрового маркетингу. В іншому 

випадку можна програти конкурентам, які використовують 

новітні методи цифрового маркетингу. 
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У успішних бізнесів є стратегія цифрового маркетингу, яка 

враховує всі моменти які описані нижче. Хоча деякі можливості 

можуть бути цифровими, інші - набагато більш особистими, і 

загальна тенденція всіх цих ініціатив полягає в тому, що замовник 

завжди правий [3]. 

У будь-якому випадку, це не просто випадок, коли потрібно 

попрацювати тут і там, а, скоріше, створити маркетинговий план, 

який допоможе компанії досягти успіху тобто він повинен мати 

такі методи та критерії, щоб бути відомим та конкуруючими 

компаніями[3]: 

- Відмінний веб-сайт, щоб підтримати ваші маркетингові 

кампанії в сфері цифрового маркетингу; 

- Створювання великих обсягів контенту на веб-сайті або в 

списках готелів; 

- Мета-пошуковий маркетинг; 

- Онлайн-відгуки і репутація; 

- SEO для цифрового маркетингу; 

- Зосередження на локальному SEO; 

- Просування в соціальних мережах; 

- Соціальне відповідальність до готелів; 

- Динамічна реклама; 

- Електронний маркетинг; 

- Ремаркетинг в Інтернеті; 

- Нові технології. 

Щодо нових технологій, то вони виявляються надзвичайно 

ефективними в бізнесі, особливо велике значення мають чат-боти. 

Чат-боти створюються розробниками і мають різні функції, що 

підвищують продуктивність і зручність використання веб-сайту 

[5]. 

Отже, діджиталізція означає просування товарів або брендів 

через Інтернет. В останні дні попит на цифровий маркетинг в 

готелях стає все більш високим завдяки маркетингу в соціальних 

мережах (SMM), який працює з сайтами соціальних мереж, і 

пошукової оптимізації (SEO), завдяки чому веб-сайт з'являється в 

результатах пошуку з рекламою в Google і онлайн-журналах від 
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маркетинг в пошукових системах (SEM), відеомаркетінга через 

YouTube і веб-сайти - це типи цифрового маркетингу. 
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Проблема дискримінації є однією з найактуальніших проб-

лем, а расова дискримінація є одним із найбільших серйозних 

порушень прав людини. 

Одним з найважливіших принципів прав людини є рівність 

між людьми. Стаття 1 Загальної декларації прав людини проголо-

шує, що «всі люди народжуються вільними і рівними у своїй 



 

168 

гідності та правах». Наслідком принципу рівності є недискримі-

нація.  

Відповідно до статті 21.1 Хартії основних прав Європейсь-

кого Союзу, «будь-яка дискримінація за будь-якою ознакою статі, 

раси, кольору шкіри, етнічного чи соціального походження, 

генетичних особливостей, мови, релігії або переконань, політич-

них або інших поглядів, приналежності до національних меншин, 

майнового стану, народження, інвалідності, віку чи сексуальної 

орієнтації, забороняється».  

У Європейському Союзі існує кілька директив по боротьбі з 

дискримінацією, які регулюють захист прав кожної людини. 

Директива Ради Європейського Союзу «Про забезпечення 

виконання принципу рівності людей незалежно від расової чи 

етнічної приналежності» №2000/43/ЄС від 02.06.2000р. заборони-

ла як пряму, так не пряму дискримінацію в державному та при-

ватному секторах, спростила процес доведення факту дискримі-

нації, допустивши використання будь-яких доказів аж до 

статистичних даних, поклала тягар доведення на відповідача, 

зобов’язала держави заснувати спеціальні органи сприяння 

просуванню рівності та представляти свої звіти Комісії [1]. 

Директива расової рівності забезпечує рівне ставлення до 

людей, незалежно від їх расового чи етнічного походження. 

Рамкова директива рівності зайнятості забороняє дискримінацію 

на робочому місці за ознакою інвалідності, сексуальної орієнтації, 

релігії або переконань, а також за віком. Рівність чоловіків і жінок 

передбачена в двох директивах, в одній — з питань праці та зай-

нятості, в інший — з питань доступу до товарів і послуг. Законо-

давство Європейського Союзу вимагає від кожної держави-члена 

мати спеціальний національний орган з питань рівності, до якого 

може звернутися за порадою і підтримкою будь-яка людина. 

Глобалізація зробила наші суспільства більш багатонаціо-

нальними, ризики дискримінації також зросли та призвели до 

міжнародного поділу праці та міграції. Через це були прийняті 

правові стандарти з метою сприяння цим цінностям і боротьбі з 

расовою дискримінацією.  
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Два пакти Організації Об’єднаних націй від 1996 року, що 

продовжують розвиток захисту прав людини, і Управління дотри-

мання прав людини, починаючи з 1948 року, містять положення, 

які передбачають, що права повинні застосовуватися повністю 

без дискримінації.  

Також розроблені інші конкретні інструменти для боротьби з 

найбільш поширеними формами дискримінації. 14 грудня 1960 

року ЮНЕСКО прийняла Конвенцію проти дискримінації в 

освіті, яка визнає вирішальну роль освіти у забезпеченні рівних 

можливостей для членів усіх національних, расових або етнічних 

груп. Це перший обов'язковий документ в системі Організації 

Об'єднаних Націй, який містив детальне визначення терміну 

«дискримінація». Конвенція кваліфікує її як «будь-яке розмежу-

вання, виключення, обмеження або переваги, засновані на расі, 

кольорі, статі, мові, релігії або політичній чи іншій думці, 

національному чи соціальному походження, економічному стані 

або народженні». Конвенція закликає держави вжити негайних 

заходів на користь рівності в освіті та пов'язує концепцію освіти 

безпосередньо з правами людини [2].  

21 грудня 1965 року була прийнята Міжнародна конвенція 

про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенція 

забороняє будь-які расові відмінності, що ґрунтуються на «расі», 

кольорі, етнічному або національному походженні і призначені 

для запобігання і покарання расистських розмов або расистських 

дій [3, с. 94]. Вислів «расова дискримінація», визначений цією 

Конвенцією, означає будь-яке розрізнення, виняток, обмеження 

чи перевагу, основані на ознаках раси, кольору шкіри, грома-

дянства, родового чи етнічного походження, метою або наслідком 

яких є скасування або применшення визнання, використання чи 

здійснення на рівних засадах прав людини та основних свобод у 

політичній, економічній, культурній, соціальній чи будь-яких 

інших галузях суспільного життя. 

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації закріплює зобов’язання перед державами-учасни-

ками, права на рівність перед судом і всіма іншими органами, що 



 

170 

здійснюють правосуддя; права на особисту безпеку і захист з боку 

держави від насильства або тілесних ушкоджень, заподіюваних як 

урядовими службовими особами, так і будь-якими окремими 

особами, групами чи установами; політичних прав, зокрема права 

брати участь у виборах, голосувати і виставляти свою кандида-

туру на основі загального і рівного виборчого права, права брати 

участь в управлінні країною, так само як і в керівництві держав-

ними справами на будь-якому рівні, а також права рівного 

доступу до державної служби; інших громадянські права [5]. 

Держави-члени Ради Європи прийняли Протокол № 12 щодо 

Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) у 2000 році, який 

забороняє будь-яку форму дискримінації з боку органів державної 

влади на будь-яких підставах. Існує також Додатковий протокол 

до Конвенції про кіберзлочинність, прийнятий у 2003 році 

стосовно криміналізації дій расистського та ксенофобського 

характеру, вчинених через комп'ютерні системи.  

Під егідою Організація Об’єднаних Націй прийнято ще 

багато міжнародно-правових актів, які були спрямовані на 

посилення міжнародної співпраці щодо протидії дискримінації, 

ксенофобії та расизму: Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права від 16.12.1966 р., Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні та культурні права від 16.12.1966 р. та інші, 

які присвячені захисту прав людини та основних інтересів. Також 

є акти, які мають на меті подолання дискримінації в окремих 

сферах або щодо окремих її проявів: Конвенція Міжнародної 

організації праці про дискримінацію в галузі праці і знань №111 

від 25.06.1958 р., Декларація про подолання дискримінації щодо 

жінок від 07.11.1967 р. та Конвенція про ліквідацію дискримінації 

щодо жінок від 18.12.1979 р. Акти, які закріплюють загальні 

норми та стандарти у сфері прав людини в аспекті рівності та 

свободи у користуванні правами: Конвенція про права дитини від 

20.11.1989 р., Конвенцію щодо статусу біженців від 28.07.1951 р., 

Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 

таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 

10.12.1984 р. 
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Європейська комісія проти расизму та нетерпимості (ЄКРН), 

створена в 1993 році, є незалежним механізмом моніторингу, 

який розглядає заходи, вжиті державами-членами для боротьби з 

расистськими явищами, а також ефективність таких заходів. 

ЄКРН регулярно відвідує держави-члени, щоб проаналізувати 

ситуацію на місці та своєчасно публікувати звіти та рекомендації. 

В рамках Європейського Союзу боротьба з дискримінцією є 

одним з головних пріоритетів Агентства Європейського Союзу з 

основних прав. Ця державна установа публікує звіти про реальну 

ситуацію в Європейському Союзі і аналізує наявні заходи щодо 

боротьби з расовою дискримінацією. [4].  

Завдяки широким міжнародним та європейським діям, 

застосуванню міжнародних договорів та співпраці для подолання 

дискримінації та расизму є прогрес у боротьбі з цим негативним 

явищем, але недостатній. Оскільки, у більшості держав суспільст-

ва складаються з безліч різних релігійних, мовних, етнічних груп, 

то сучасне міжнародне право має направляти держави на забезпе-

чення мирного співіснування різних культур. Лише ґрунтуючись 

на тому положенні, що всі вони є в рівній мірі цінними і мають 

право на існування, а особи, які належать до них, не повинні 

відчувати себе обмеженими у правах, тільки тоді можна досягну-

ти мирного співіснування. Не досягнувши цього  і не підтримую-

чи миру між різними групами будуть виникати конфлікти, 

розв’язати які значно складніше, ніж запобігти з самого початку. 
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______________________________________________________ 

УДК 81-13: Філологічні науки 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТОК У ВИВЧЕННІ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Халявка Л.В. 

викладач факультету філології та журналістики 

Полтавський національний педагогічний  

університет імені В. Г. Короленка 

м. Полтава, Україна 

Поточний розвиток освіти різних країн тяжіє до пошуку 

нових цілей та ідей. Збільшується інформаційна насиченість під-

ручнків та посібників за рахунок ускладнення та збагачення 

понятійного апарату. Сучасна освіта прагне не допустити будь 

якого істотного відставання від розвитку науки, що, у свою чергу, 

підштовхує та прискорює розвиток виробництва, а значить і 

освіти. 

Однак можливості мозку люди запам’ятовувати обмежені. 

Про ефективність навчання ми можемо говорити лише базуючись 

на залишкових знаннях, тобто кількості інформації, яку студент 

може відтворити через певний проміжок часу. Саме тому потріб-

на технологія навчання, яка допоможе та узагальнити отримані 

знання, закріпити вміння і навички. Саме такою технологією є 
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картування мислення або майндмеппінг. Майндмеппінг – це 

метод формування інтелект-карт, техніка зручного запису та 

систематизації інформації. 

Метод майндмеппінгу винайдений англійським психологом 

Тоні Бьюзеном. Використання цього методу дозволяє підключити 

до обробки інформації ліву півкулю, що відповідає за логіку, 

аналіз, мову, і праву півкулю, яка домінує у сфері уяви, кольору, 

тривимірного сприйняття. Залучення обох півкуль мозку рівною 

мірою робить інтелектуальну роботу більш плідною, тоді як 

традиційно в навчальному процесі використовують переважно 

лівопівкульні ментальні здібності [2, c. 64]. 

«Інтелект-карти» – це простий, але унікальний інструмент, 

який дозволяє піддавати інформацію ефективній обробці для її 

кращого структурування. «Інтелект карта» – це техніка подання 

будь-якого процесу чи події, думки або ідеї в комплексній, 

систематизованій, графічній формі [5, c. 3]. 

В основі концепції ментальних карт лежить уявлення про 

принципи роботи людського розуму: асоціативне (нелінійне) 

мислення, візуалізація мисленнєвих образів, цілісне сприйняття 

(ґештальт). Інтелект-карти є ефективним інструментом структу-

ризації та аналізу інформації. Вони дозволяють скоротити процес 

засвоєння навчальних матеріалів, підвищити ступінь запам’ятову-

вання інформації. 

Побудова карти починається з центрального образу – завдан-

ня, яке потрібно вирішити; ідея, що потребує розвитку; проект 

планування, який потрібно зробити; інформація, яку потрібно 

запам’ятати. «Центральний образ» – це «стовбур» дерева, від 

якого відходять гілки рішень. Кілька товстих гілок цього дерева 

відповідають основним, базовим ідеям, асоціативно пов’язаних з 

центральним образом. Від них відходять другорядні ідеї-асоціації. 

Від другорядних ідей «пророщуються» асоціації більш низького 

рівня й т.д. Таким чином, у інтелект-картах реалізується 

асоціативність та ієрархічність мислення – від загального до 

часткового [4, c. 2]. Нижче приклад інтелект-карти для вивчення 

граматики англійської мови: 
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У структурі інтелект-карти головна тема, на якій акцентту-

ється увага, розміщується в центрі і розкривається через ключові 

слова, що містяться на різнокольорових гілках, які розходяться 

від центру. Подібний спосіб запису дає змогу «…необмежено 

вдосконалювати та доповнювати інтелект-карту, підвищувати її 

якість, ефективність, оригінальність, привабливість за допомогою 

кольорів, малюнків, символів, абревіатур. Це сприяє розвитку 

творчих здібностей учнів при створенні і подальшому викорис-

танні карт, генеруванні ідей, а також поліпшує запам'ятовування 

інформації, що міститься в їх структурі» [1, с. 14]. 

«Інтелект-карти» можна використовувати на всіх етапах 

роботи з лексичним та граматичним матеріалом, від введення 

нового матеріалу до його автоматизації та контролю. «Інтелект-

карта», що використовується в якості вербальної опори при 

навчанні монологічному висловлюванню, може бути дуже ефек-

тивною. При роботі з текстом важко переоцінити користь від 
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складання планів-переказів текстів у вигляді «інтелект-карт». По-

перше, таке не лінійне, а графічне, представлення інформації 

значно полегшить завдання переказу, а, по-друге, інформація, яку 

запам’ятали таким чином, буде зберігатися в пам’яті значно 

довше [3, c. 325]. 

Отже, інтелект-картки допомагають повністю засвоїти 

інформацію, містить високий навчальний потенціал. Вони роз-

вивають творче мислення, креативність студентів. дають змогу: 

оволодіти методами і прийомами кодування та декодування 

інформації, її згортання та розгортання завдяки різним знаково-

символьним засобам; застосовувати методи та прийоми генеру-

вання й аналізу ідей. 
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мислення (майндмеппінгу) на уроках хімії старшої профільної 
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УДК 340.624.6        Медичні науки 

 

ЗАСТОСУВАННЯ  ЗАСАД  СУДОВО-МЕДИЧНОЇ  

ФОЛТЕРОЛОГІЇ  ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ  ЖИВИХ  ОСІБ  ПІСЛЯ  

ТОРТУР 

 

Хижняк В.В., 

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри  

судової медицини та медичного правознавства 

 ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, 

Харківський національний медичний університет,  

Моргун О.О., 

лікар-судово-медичний експерт 

Дергачівського міського відділення, 

Пасюга О.І. 

лікар-судово-медичний експерт 

Балаклійського районного відділення, 

Моргун А.О., 

лікар-судово-медичний експерт, 

Харківське обласне бюро  

судово-медичної експертизи, 

м. Харків, Україна. 

Актуальність перманентного розвитку засад судово-медичної 

фолтерології під час проведення судово-медичної експертизи 

живих осіб, які зазнали тортури, наразі висока. На цьому наголо-

шують як громадські діячі й активісти, так і фахівці судово-

медичного спрямування. 

М. Погуляєвський 3 грудня 2020 р. опублікував в Інтернет-

виданні «Парламент UA» свою статтю «Поліційне свавілля: 

служити й захищати, чи бити й ґвалтувати». Він констатує, що «в 

Україні явище поліційного свавілля є досить розповсюдженим. 

Також регулярно можна почути про спроби підкинути докази чи 

тиснути на людину, щоб "вибити зізнання"» [1]. 

М. Погуляєвський нагадує про «цьогорічні події у містечку 
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Кагарлик на Київщині. 25 травня стало відомо, що внутрішня 

безпека Нацполіції затримала двох поліціянтів Кагарлицького 

відділу поліції. Службовців затримали за підозрою у зґвалтуванні, 

тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як 

свідка. Наступного дня поліціянтів взяли під варту. 2 липня було 

висунуто підозру ще двом правоохоронцям. Після початку 

досудового розслідування почали надходити повідомлення про 

факти тортур, які відбувалися в Кагарлицькому відділі поліції. 

Загалом у справі три епізоди: зґвалтування та катування у травні 

та січні 2020-го року» [1]. 

З іншого боку, В.Д. Мішалов та співавтори (2018) у 5 

підрозділі «Судово-медична оцінка проявів заподіяння катувань і 

мордувань та шляхи їх ефективної документальної фіксації у 

форматі «Стамбульського протоколу» розділу 8 своєї книги 

констатують, що «на превеликий жаль, ще й сьогодні після реор-

ганізації колишньої міліції в сучасну «поліцію» мають місце 

прояви старих звичок – поводження до громадянина як до істоти, 

яка споконвічно, заздалегідь позначена печаткою вини ... Доводи-

ться визнати, що окремі охоронці порядку і сьогодні мають хибну 

уяву щодо свого високого призначення. Вони, не замислюючись 

про наслідки, легко переступають межу, за якою починається 

беззаконня, грубе порушення прав людини» [2, с. 428]. 

Мета нашої доповіді полягає в тому, щоб зробити акцент на 

необхідності удосконалення засад судово-медичної фолтерології 

та її широке впровадження у практику судово-медичної 

експертизи живих осіб. 

Поняття судово-медична фолтерологія було запропоновано 

для визначення меж і специфічної методики судово-медичного 

супроводу кримінального розслідування тортур (катувань). Також 

було удосконалено понятійний апарат цього напрямку судової 

медицини шляхом опрацювання нових оригінальних понять. 

Автор зупинився на своїй оригінальній назві згаданого розділу 

судової медицини на основі перекладу на німецьку слів 

«тортури» і «мучення» (нім. – die Folter) – «фолтерологія», а 

проведення експертиз – «фолтерія» [3]. 
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В.В. Войченко та співавтори (2017) показують необхідність 

судово-медичної оцінки тортур в форматі «Стамбульського 

протоколу». Для цього авторами пропонується проводити якісну 

документальну фіксацію шляхом об’єктивної оцінки результатів 

медичного обстеження потерпілого та вивчення відповідної 

медичної документації, використання фотографічної зйомки, 

відтворення графічних зображень тілесних ушкоджень на контур-

них схемах та базових 3D моделях тіла людини, застосування 

додаткових діагностичних лабораторних методів обстеження, 

дотримуючись такого правила: чим більше об’єктивних даних, 

тим доступнішим є встановлення істини [4]. 

Ці вчасні пропозиції потрібно негайно впроваджувати в 

практику судово-медичної експертизи живих осіб після 

заподіяння тортур. Але не завжди на рівні первинної судово-

медичної експертної ланки це можливо у повному обсязі. Для 

ілюстрації наведемо судово-медичний випадок з експертної 

практики одного з авторів цієї доповіді – О.О. Моргун. 

02.04.2017 р. у лісосмузі гр-ну Д. четверо осіб зв’язали руки і 

ноги скотчем, а потім почали бити гр-на Д. гумовим шлангом по 

всьому тілу, а потім залишили його зв’язаного там же. На момент 

проходження експертизи гр-н Д. скаржився на болі в місцях 

забоїв: тулубі, кінцівках, голові, лівому яєчку. Під час огляду на 

спині по всій поверхні виявлено, приблизно, 21 синець витягнутої 

овальної, лінійної та витягнутої прямокутної форм, що спрямо-

вані у різні боки, розмірами від 2,8х3,3 см до 1,8х23,5 см. Вони 

червоно-фіолетового кольору з чіткими контурами, краї синців 

представлені переривчастими саднами з червоно-коричневою 

твердою поверхнею, розташованою на рівні оточуючої шкіри. 

Праве плече по передній та задній поверхнях на ділянці площею 

19,5х30 см має червоно-фіолетовий синець, на фоні якого є 12 

переривчастих саден витягнутих овальних форм, що спрямовані у 

різні боки, розмірами від 2,6х4,5 до 2,7х10,4 см. Поверхня саден 

тверда, червоно-коричневого кольору, розташована на рівні 

оточуючої шкіри. На лівому плечі в середній та нижній третинах 

є 3 синці неправильної овальної форми, розмірами від 2,8х3,4 см 
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до 3,2х12,5 см, вони червоно-фіолетового кольору з відносно 

чіткими контурами. На лівому стегні по задній поверхні 5 синців 

витягнутих прямокутних форм. Вони спрямовані майже вздовж 

осі кінцівки, розмірами від 1,9х2,2 см до 2,8х17 см, червоно-

фіолетового кольору, з чіткими контурами. По краям вказаних 

синців є переривчасті садна, з червоною поверхнею, розтало-

ваною на рівні оточуючої шкіри. 

Експерт надала висновок, що синці із саднами по краях на 

спині та лівому стегні, синець та 12 саден на правому плечі 

утворилися від ударних дій та від ударів тертя тупого твердого 

предмету, що має довгасту форму. «Висновок експерта» був 

ілюстрований фотографіями потерпілого Д. 

Раніше нами показана доцільність проведення судово-медич-

ної експертизи тортур щодо живих осіб із застосуванням 

високотехнологічних медично-діагностичних методів – позитрон-

но-емісійна томографія та/або функціональна магнітно-

резонансна томографія [5]. У наведеному вище випадку додаткові 

обстеження нажаль не проводилися. 

Висновки. 1. Залишається актуальним розвиток судово-

медичної фолтерології внаслідок частих випадків судово-медич-

ної експертизи живих осіб, які зазнали тортури. 2. Судово-

медична оцінка проявів заподіяння катувань і мордувань (тортур) 

повинна мати ефективну документальну фіксацію у форматі 

«Стамбульського протоколу». 3. Таку методологію треба негайно 

впроваджувати в практику судово-медичної експертизи живих 

осіб. 4. Проведення судово-медичних експертиз тортур потребує 

застосування надсучасних медично-діагностичних методів – 

позитронно-емісійна томографія та/або функціональна магнітно-

резонансна томографія. 

Література: 

1. Погуляєвський М. Поліційне свавілля: служити й захи-

щати, чи бити й ґвалтувати / Марко Погуляєвський [Електронний 

ресурс]. Режим доступу https://parlament.ua/ru/article/policzejskij-
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професор кафедри міжнародних відносин,  

міжнародної інформації та безпеки, 

Харківський національний університет  

імені В.Н. Каразіна,  

м. Харків, Україна. 

В умовах сучасної пандемії COVID-19 суттєво зростають 

ризики міжнародної епідеміологічної безпеки, що обумовлює 

збільшення соціальної напруги в Україні на шляху до Євроінте-

грації, з одного боку, а з іншого боку – послаблює позиції України 
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як надійного партнера на теренах міжнародної співпраці. Ці 

ризики давно вивчаються міжнародною спільнотою і їм протисто-

ять зусилля урядів багатьох країн. 

Одним з основних ризиків міжнародної епідеміологічної 

безпеки є глобалізаційні процеси сучасної цивілізації. 

Мета доповіді полягає в актуалізації глобалізаційних ризиків 

у сфері міжнародної епідеміологічної безпеки. 

Очевидно, що основоположною в сфері протидії поширенню 

епідеміологічних захворювань є співпраця держав в межах 

Всесвітньої організації охорони здоров’я (далі – ВООЗ). Основні 

повноваження ВООЗ щодо реагування та координації зусиль 

держав у протидії епідеміологічним хворобам зазначені в Статуті 

ВООЗ. Так, відповідно до статті 2 Статуту до основних функції 

ВООЗ належить: "діяльність в якості керуючого та координуючо-

го органу з міжнародної роботи із охорони здоров’я; забезпечення 

та підтримка такого адміністративного та технічного обслугову-

вання, включаючи епідеміологічне та статистичне, яке може бути 

необхідним. Виконавчий комітет ВООЗ має право в межах свого 

кола питань приймати надзвичайні заходи, які вимагають 

негайної дії. Зокрема, він може вивчати будь-яке питання, на 

терміновість якого звертає увагу будь-яка держава член ВООЗ та 

уповноважувати Генерального директора ВООЗ приймати 

необхідні заходи для боротьби з епідеміями" [1]. 

Міжнародна епідеміологічна безпека опікується соціальними 

і медико-епідеміологічними аспектами протидії негативним 

явищам у глобальному планетарному масштабі. На цьому шляху 

глобалізація має певний негативний вплив на міжнародну 

епідеміологічну безпеку. 

Глобальні взаємозв'язки генерують глобальні епідеміологічні 

проблеми. Такі прояви глобалізації як інтенсифікація міжнародної 

міграції населення, активація міжнародної торгівлі сільськогоспо-

дарськими, свійськими і дикими тваринами і птахами, кормами, 

сировиною і товарами, розвиток швидкісних транспортних 

засобів перетворюють світ в єдину глобальну епідеміологічну 

систему, в якій всі процеси, що відбуваються, взаємно пов'язані та 



 

182 

взаємно обумовлені. У зв'язку з цим сучасна епідеміологія, на 

думку Б. Черкаського, від традиційного поняття "інфекційні (па-

разитарні) хвороби різних країн" змушена поступово переходити 

до поняття "інфекційні (паразитарні) хвороби людства" [2, с. 5, 6]. 

З позицій міжнародної епідеміологічної безпеки думку цього 

автора логічно доповнити тезою про необхідність сталого харак-

теру міжнародної епідеміологічної безпеки шляхом забезпечення 

міжнародними зусиллями благополучної глобальної епідеміоло-

гічної ситуації.  

Визначимо основні ризикогенні фактори глобалізації, що 

суттєво впливають на міжнародну епідеміологічну безпеку на 

сучасному етапі розвитку міжнародних відносин. До них 

насамперед відносяться такі ризик-фактори: 

– багаторівнева інтернет-революція; 

– інтенсифікація міжнародної міграції населення; 

– фінансово-економічна та інформаційно-комунікативна 

контрастність; 

– активація міжнародної торгівлі сільськогосподарськими, 

свійськими і дикими тваринами і птахами, кормами, сировиною і 

товарами; 

– розвиток швидкісних транспортних засобів; 

– конфесійні, культурні, етнічні та інші особливості різних 

країн; 

– міжнародні культурні контакти та обмін, туризм; 

– західна культурна експансія, коли через засоби масової 

інформації люди споживають одні й ті ж самі культурні продукти, 

нав'язується гомогенізація культурного простору, американська 

ерзац-культура споживання; 

Ці фактори треба ретельно вивчати та вчасно корегувати 

чинні міжнародні й вітчизняні профілактичні заходи впливу на 

міжнародну епідеміологічну безпеку. Важливо враховувати 

негативний вплив на міжнародну епідеміологічну безпеку 

глобалізаційних процесів в освітньому просторі, зокрема, під час 

академічної мобільності. Це вільний обмін між університетами 

професорами, аспірантами і студентами. При цьому спрямова-
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ність потоків студентів йде з країн, де народжується ринок, і країн 

з перехідною економікою до університетів США і Євросоюзу. 

Провідні університети різних країн відкривають свої філії в 

різних географічних частинах світу, практично використовуючи 

місцевий професорсько-викладацький склад. Створюються 

університети для студентів з різних країн, на перетинах націо-

нальних культур. 

Крім того, міжнародна епідеміологічна безпека потерпає від 

впровадження наукових досліджень з вартістю високотехнологіч-

ного устаткування і наукової інфраструктури настільки великою, 

що жодна з країн самотужки вже не в змозі проводити повноцінні 

дослідження. Тому епідеміологічний негатив глобалізації в науко-

во-технічній сфері проявляється у розширенні участі іноземного 

капіталу в фінансуванні національної науки, співкобітництві 

національних університетів з іноземними промисловими компані-

ями, міждержавному співробітництві. Серед негативних аспектів 

глобалізації в науковій галузі для країн, що розвиваються, з'явила-

ся інтелектуальна еміграція, у тому числі наукових кадрів. 

Певні епідеміологічні проблеми створює глобалізація 

міжнародних соціальних і економічних процесів у виді глобаліза-

ції злочинності, що стала більш організованою, транснаціональ-

ною. Злочинні угрупування набагато швидше державних систем 

всіх країн реагують на розвиток всіх типів комунікацій, на будь-

які пом'якшення прикордонного і візового контролю та полег-

шення пересування. Самим небезпечним проявом глобалізації 

злочинності в напрямку підриву міжнародної епідеміологічної 

безпеки стає міжнародний тероризм, який може застосувати у 

будь-який час смертельні небезпечні інфекційні хвороби, не 

зважаючи на можливість пандемічних наслідків таких дій для 

людства з багатомільонними жертвами. 

Міжнародна епідеміологічна безпека повинна зважати на 

такий глобалізаційний ризик, як наявність колекцій живого 

вірусного матеріалу в різних країнах. Противники зберігання 

вірусу показують велику глобальну епідеміологічну небезпеку ви-

току вірусу з таких колекцій. Прибічники вважають, що 
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знищення цього унікального біологічного об'єкта може непо-

правно позбавити науку унікальних потенційних можливостей, 

що на даний час не можуть навіть бути оціненими у повній мірі. 

Внаслідок відсутності спільної позиції у цьому питанні кілька 

разів відкладалася дата знищення запасів вірусу віспи. Було 

навіть рішення ВООЗ про знищення колекції вірусу віспи не 

пізніше 2002 р. Але пізніше було вирішено утриматися від 

виконання такої дії. 

Висновки. 1. Наразі актуалізуються глобалізаційні ризики у 

сфері міжнародної епідеміологічної безпеки. 2. Відповідальними 

за міжнародну епідеміологічну безпеку є не тільки уряди держав, 

але й міжнародні інституції, в першу чергу, ВООЗ. 3. Наведено 

перелік основних ризиків глобалізації, що суттєво впливають на 

міжнародну епідеміологічну безпеку. 4. Самим небезпечним про-

явом глобалізації злочинності в напрямку підриву міжнародної 

епідеміологічної безпеки стає міжнародний тероризм. 
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Анотація: Стаття присвячена аналізу основних характеристик 

американського медіадискурсу в зазначений період на основі 

публікацій газет The New York Times, BBC News, Washington Post, 

New York Daily News, а також інформаційних відео ресурсів IBS 

News, CBS News, CNN та Channel 4. Досліджено основні лексичні, 

синтаксичні маркери дискурсу, показана динаміка їх змін та 

варіювання в залежності від жанру та типу повідомлення. 

У зв’язку з розвитком технологій, що пов’язані з мас-медіа та 

масовими комунікаціями, дискурс адаптується до сучасний 

реалій. Існують різні синонімічні назви медіадискурсу, такі як: 

мас-медійний дискурс (Желтухіна, 2003), дискурс мас-медіа 

(Кочкін, 2003, Шейгал, 1998), масово-інформаційний дискурс 

(Карасик, 1998, Олянич, 2007). [1, с.36] 

В загальному вигляді медіадискурс – це сукупність процесів 

та продуктів мовленнєвої діяльності в сфері масової комунікації в 

усьому багатстві та складності їх взаємодії. При вивченні функ-

ціонально обумовлених дискурсів загалом і медіадискурсу 

зокрема, потрібно враховувати, що концепція дискурсу традицій-

но відмежовується як «мова, яка є занурена у життя», в той час як 

поняття тексту має на увазі наявність зв’язку з мовою письмен-

ною. Саме тому повне розуміння концепції медіадискурсу 

неможливе без порівняння з такими важливими категоріями як 

текст та медіатекст.[2, с.61] 

Медійний дискурс належить до тих типів дискурсу, які 

найбільш динамічно розвиваються, постійно перебуваючи у 

пошуку нових форм. Медіадискурс орієнтований на широку 
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аудиторію, з якою інформант не має зворотного зв’язку, тому 

постійний пошук ефективних способів донесення інформації та 

впливу на реципієнта зумовлює необхідність розробки чіткого 

набору лексичних та синтаксичних засобів, а також нових форм 

подачі тексту. Цим і зумовлена актуальність даного дослідження: 

простежити основні тенденції розвитку форм і засобів амери-

канських засобів масової інформації. 

Для дослідження було обрано період між 2001 та 2020 

роками, оскільки це був час особливих подій різного плану на 

ступеню впливу на суспільство, тож можна простежити основні 

тенденції в розвитку форм рефлексії засобів масової інформації 

(ЗМІ) на ці події та їх взаємодію із суспільством.  

Дане дослідження базується як за загальнонаукових методах 

індукції (пошук спільних і відмінних характеристик), аналізу і 

синтезу (визначення загальних критеріїв), статистики (матема-

тична обробка даних), так і суто лінгвістичних – дискурсивного та 

текстуально-структурного аналізу. Об’єктом даного дослідження 

є особливості функціонування американського медіадискурсу в 

процесі рефлексації суспільно значущих подій, предметом – 

дискурс друкованих (текстових) та аудіо-візуальних ЗМІ.   

Дискурсивні характеристики друкованих інформаційних видань 

Для аналізу були обрані події різного плану, ступеню впливу 

на суспільство та рівня залученості ЗМІ у їх висвітленні. Відпові-

дно, події були підібрані з різним діапазоном суспільного резона-

нсу: від повідомлень про трагічні події великого масштабу (терак-

ти, напади, природні катаклізми тощо) до також новини загально-

інформативного характеру (огляди політичних подій, вибори 

президентів тощо). Список обраних подій включає 10 позицій: 

1. Інавгурація президента Джорджа Буша Молодшого - 

20.01.2001. (Див. джерела [3], [4]) 

2. Теракт 11 вересня  - 11.09.2001. (Див. джерела [5], [6]) 

3. Снайперська атака у Белтвеї (стрілянина в районі Вашинг-

тону, округ Колумбія) - 02-24.10.2002. (Див. джерела [7], [8]) 

4. Спалах декількох торнадо на Півдні США (Super Tuesday 

tornado) - 05.02.2008. (Див. джерела [9], [10]) 
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5. Інавгурація президента Барака Обама - 20.01.2009. (Див. 

джерела [11], [12]) 

6. Напад в молодшій школі Сенді-Хук (масове вбивство в 

початковій школі району Сенді-Хук) - 14.12.2012. (Див. джерела 

[13], [14]) 

7. Інавгурація президента Дональда Трампа - 20.01.2017. 

(Див. джерела [15], [16]) 

8. Смерть президента Джорджа Буша Старшого - 30.11.2018. 

(Див. джерела [17], [18]) 

9. Пандемія COVID-19 – від 01.03.2020. (Див. джерела [19], 

[20]) 

10.  Джо Байден перемагає на президентських виборах - 

07.11.2020. (Див. джерела [21], [22]) 

Проаналізувавши друковані видання, ми розділили новини та 

три основні категорії, щодо вмісту повідомлення: ті, що повідом-

ляють шокуючі події, тривожні та повідомлення інформативного 

характеру. 

Дослідивши новини, що описували події шокуючого харак-

теру, було виявлено тенденцію використання простих слів в 

експрес-повідомленнях, які несли у собі просте та зрозуміле усім 

пояснення того, що відбувається (жертви подій названі 

узагальнено – people; місця: floor, World Trade Center, office тощо).  

Що стосується другої категорії, а саме «тривожних» новин, 

то прослідковується схожа тенденція, що і у попередній категорії, 

а саме використання простих іменників, що позначають 

предмети, дії й події.  

У третій категорії повідомлень, а саме інформаційних 

новинах, ми вже бачимо зміни у вживанні іменників, адже тут на 

зміну простим, приходять абстракті іменники, які є характерні 

для цього дискурсу (inauguration, service, ceremony).  
 

Таб. 1 Частота вживання іменників у друкованих виданнях 

Тип подій Іменники, що позначають предмети Абстрактні іменники 

Катастрофи 90% 10% 

Тривожні події 85% 15% 

Інформаційні новини 45% 65% 
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Що стосується синтаксичного рівня, то в категорії шокуючих 

новин переважають короткі прості речення, а також еліптичні. 

Складні речення частіше зустрічаються в інформаційних новинах, 

адже в цьому типі переважає не емоційність автора, а аналітична 

подача інформації. 

Та сама тенденція прослідковується і у структурі тексту. Чим 

більш емоційно написаний текст – тим менші абзаци, і навпаки, 

чим більш аналітичні новини – тим довші та насичені інформа-

цією блоки тексту. 

Загалом, можна простежити вплив характеру презентованих 

подій, на структуру тексту. За обраний період часу не спостері-

гається особливих змін у структурі тексту, окрім більшої 

діджиталізації та використання допоміжних засобів. 

Дискурсивні особливості відео-повідомлень 

Відео-повідомлення є особливим способом передачі інфор-

мації, в якому поєднано аудіо та візуальні засоби спілкування. 

Сьогодні цей тип презентації інформації є найбільш популярним, 

адже поєднання вербальної подачі інформації із зображенням 

сприймається більш динамічно.  

Для подачі шокуючих нових, основною тенденцією залиша-

ється використання простих іменників на позначення предметів 

та подій. Лексика є досить простою і водночас емоційною, адже 

більшість подій транслювалися та коментувалися у прямому 

ефірі. В цьому випадку ми часто чуємо повтори та емоційно 

забарвлену лексику, адже ведучі теленовин слідкували за подіями 

разом з усіма глядачами. 

Так само, для тривожних нових, є притаманною тенденція 

використовувати прості іменники на позначення предметів та 

подій. Проте у цій категорії вже менше вживається емоційно за-

барвлена лексика та прослідковується більш аналітична частина. 

У інформаційній категорії повідомлень, ми також прослідко-

вуємо зміни у вживанні іменників, адже тут на зміну простим, 

приходять абстракті іменники, які є характерні для цього дискур-

су. Тут відсутня емоційно забарвлена лексика, та іноді відсутні 

коментарі ведучого щодо подій, так звана рубрика ‘no comments’. 
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Загалом, відеоматеріали мають свою особливість, адже 

поєднують текст та зображення подій. Це є вагомим підсиленням 

та підтвердженням інформації, адже дуже часто використовується 

інтерв’ю з очевидцями подій, де ми найчастіше і можемо почути 

емоційно забарвлену лексику, повтори тощо. 

 

Таб.2 Засоби дискурсу відео-повідомлень 

Тип подій 
Лексика, що 

переважає 

Структури 

синтаксичні 
Тип відео 

Катастрофи Прості імен-

ники - 87% 

Прості речення  

прямим порядком 

слів - 77% 

Пряме включення, ін-

терв’ю з очевидцями 

Тривожні 

події 

Прості 

іменники - 

84% 

Прості речення  

прямим порядком 

слів - 62% 

Пряме включення, 

інтерв’ю з очевидцями, 

коментарі репортерів 

Інформаційні 

новини 

Абстракті 

іменники – 

73% 

Складні речення з 

складносурядністю 

– 66% 

Підготовлені відео ре-

портажі з коментарями 

репортерів. 

 

Отже, наведені аналітичні дані свідчать про чіткий взаємо-

зв’язок між типом новин та лексичними, синтаксичними засобами 

і структурою тексту чи відео – чим більше подія є шокуюча, тим 

більше емоційно забарвлене відео та простіше у своїй структурі. 

Динаміка у розвитку та зміні даного типу медіадискурсу 

прослідковується, адже відео репортажі стають менш емоційно 

забарвленими, мають у собі більш чітку інформацію, а від цього 

змінюється і структура повідомлення. 

Висновки 

Отже, провівши дане дослідження, ми чітко прослідкували 

взаємозв’язок між типом повідомлення та лексичними, син так-

сичними та іншими його характеристиками, що безпосередньо 

впливають на подач та сприйняття інформації. Загальна законо-

мірність може бути сформульована так: шокуючі, вражаючі та 

трагічні події представлені простою конкретною лексикою, 

простими структурами речень і тексту, тоді як аналітичні й 

інформативні повідомлення – абстрактними іменниками, спеці-

альною термінологією та складними реченнями і будовою тексту. 

Стосовно цих засобів на рівні лексики синтаксису й структури 
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тексту, можна сказати, що вони не зазнають істотних змін 

протягом періоду 2001-2020 років. 

Також важливо зауважити, що у медіадискурсі відео-репор-

тажів простежується певний зсув у дискурсивних формах 

презентації  новин: проста констатація факту і його експресивна 

подача змінюються на аналітичні репрезентації подій. Такий зсув 

відображає певні концептуальні зміни, що спричинені прагненням 

залучити аудиторію до аналітичного сприйняття й осмислення 

поточних подій. До того ж, аналітично-орієнтований дискурс 

виглядає більш переконливо. 
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Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

м. Ізмаїл, Україна 

В умовах інноваційної діяльності вчителя особливу важли-

вість набувають людські якості педагога, які стають професійно 

значущими передумовами створення сприятливих відносин в 

навчально-виховному процесі [1, с.2]. 
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Відомо, у педагогічній діяльності вчитель є активною, твор-

чою особистістю, яка завжди виступає організатором у повсяк-

денному житті школярів, пробуджує інтереси, веде учнів за 

собою – це може тільки людина з розвиненою волею, де особис-

тої активності відводиться вирішальне місце. Педагогічне керів-

ництво класом зобов’язує вихователя-вчителя бути винахідливим, 

кмітливим, наполегливим, завжди готовим до самостійного 

вирішення будь-яких ситуацій. 

Аналіз історії питання показує, що найважливішу роль в 

розробці основ теорії педагогічної творчості зіграла психологічна 

наука, що дослідила основні закономірності творчого процесу в 

найрізноманітніших видах діяльності. У фундаментальних працях 

піддавалися дослідженню найрізноманітніші зрізи творчого 

процесу, що допомагають осмислити його сутність в педагогічній 

діяльності, чому значною мірою сприяли і дослідження видатних 

вчених [2, с.9]. Педагогічна діяльність вимагає від вчителя 

постійного творчого пошуку.  

Аналіз наукової літератури з проблеми розвитку творчого 

потенціалу студентів в процесі професійної підготовки у вищому 

навчальному закладі показав, що дане питання носить дискусій-

них характер. Однак аналіз показав, що певними бар’єрами, що 

перешкоджають розвитку творчого потенціалу студентів, є 

наступні фактори: 

– недостатність усвідомлення особистісних смислів творчих 

здібностей, звужене рамками стандартизованого мислення; 

– несформованість навичок творчого самореалізації і 

самовизначення. 

В ході аналізу було встановлено, що проблема розвитку 

творчого потенціалу студентів тісно переплітається з питанням 

про розвиток їх креативності. Незважаючи на те, що в даний час 

немає загальноприйнятого визначення поняття «креативність», а 

також нерідко цей термін розглядається як тотожний поняттю 

«творчість», проведений аналіз дозволив прийти до висновку про 

те, що існує ряд характеристик, що визначають їх специфіку [3, 

с.11]. 
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Деякі вчені вважають, що серед бар’єрів, що перешкоджають 

розвитку креативності, домінуючу роль відіграють особистісні і 

ситуативні чинники. Тимчасові обмеження, стрес, тривожність, 

нездатність швидко ухвалити рішення при наявності орієнтова-

ності на це, негнучка мотивація, невпевненість у своїх здібностях, 

стандартизованість в рішенні задач, а також негативний досвід 

неуспіху можна віднести до ситуативних показниками. Особис-

тісні чинники визначають внутрішні, найчастіше психологічні 

особливості особистості, які можуть виражатися в полярних 

характеристиках: надмірна самовпевненість або низька віра в 

себе, свої можливості, переважання негативного настрою, а також 

страх потерпіти невдачу, нездатність до подолання механізмів 

високою особистісної захисту та багато іншого. 

Деякі вчені, аналізуючи особистість як найвищу точку всієї 

структури людських властивостей, а індивідуальність як «глиби-

ну» особистості та суб’єкта діяльності, прийшли до висновку про 

те, що творча активність зумовлює людську індивідуальність. 

На противагу цій позиції ряд вчених концентрують увагу на 

аналізі системи видів діяльності особистості, одним з компонентів 

якої є творча діяльність, що характеризується як здатність до дії. 

На наш погляд, безумовно, позитивним є факт прийняття до уваги 

творчої діяльності як окремого компонента системи, однак, з 

іншого боку, спостерігається звуження сутності даного поняття 

рамками знань, умінь і навичок [2, с.10]. 

Виконуючи завдання освіти і формування особистості май-

бутнього професіонала, виконуючи якийсь соціальне замовлення 

суспільства в професійних кадрах, важливо сформувати творче 

мислення (цілепокладання; аналіз, що вимагає подолання бар’є-

рів, установок, стереотипів; перебір варіантів, класифікація та 

оцінка), яке є найважливішою умовою розвитку творчого потен-

ціалу особистості. 

Існують різні підходи до визначення факторів, що впливають 

на розвиток креативності. Розглядаючи вузівську середу як осно-

ву для розвитку креативності студентів, ми в першу чергу 

покладаємося на виділення факторів створення і підтримки такої 



 

195 

освітньої середовища, яка сприяла б розвитку творчості та підтри-

мувала індивідуальність особистості того, хто навчається. При 

цьому важливо враховувати і бар’єри, що впливають на розвиток 

творчого потенціалу особистості. Творчість – завжди вихід за 

рамки, зміна існуючих знань, розумінь, норм, створення нового 

змісту, що не включеного попередньо в програму засвоєння. Тому 

в евристичному навчанні контролю підлягає не стільки ступінь 

засвоєння готових знань, скільки творче відхилення від них. 

Основний критерій оцінки – особистісне прирощення учня, 

порівняння його з самим собою за певний період навчання [1, с.5]. 

Новий підхід до освіти – це засіб підвищення ефективності 

уроків, форма міждисциплінарного спілкування, яка піднялася на 

новий рівень якості. Новий підхід в початковій освіті – це не 

універсальна оцінка різних життєвих подій, а комплексний підхід 

до їх взаємозв’язкам. Наприклад, в реалізації інтегрованого осві-

ти, це можна продемонструвати в усіх відношеннях з допомогою 

суто наукових знань, літератури, музики, мистецтва. Це позитив-

но впливає на емоційно-моральний розвиток особистості дитини, 

формування у нього творчого мислення [2, с.23]. 

Наступні вимоги пред’являються до знань, навичок і умінь, 

які учні повинні придбати при формуванні творчої діяльності: 

– до якої міри освоїв матеріал програми; 

– освоїти основні поняття і правила по темі; 

– вміти самостійно виконувати завдання за обраною темою; 

– зрозуміти основні проблеми, що вивчаються тим; 

– вміти використовувати навчальні посібники та обладнання, 

інформаційні технології при виконанні завдань; 

– вміти демонструвати і розвивати свої здібності; 

– вміти ставити цілі по темі, будувати плани і оцінювати 

результати; 

– вміти довести свою точку зору при вивченні тем; 

– вміти рекомендувати свої варіанти [3, с.15]. 

Ці вимоги дозволяють вчителю знати інтереси учнів, їх 

навчальну діяльність, індивідуальні тенденції і допомагають 

визначити структуру навчального процесу в цьому відношенні. 
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Удосконалення методики виховання, пошуки нових шляхів і 

методів навчання, пов’язаних із загальними педагогічними ідеями 

розвивального навчання, розвиток творчого мислення, самостій-

ності та ініціативи дітей знаходиться в полі зору педагогів і 

проявляється в розробці питань викладання різних предметів. У їх 

числі можна відзначити і увагу до імпровізації як діяльності, в 

значній мірі стимулює творчий розвиток дитини. 

Розвиток творчої активності майбутніх вчителів початкових 

класів ґрунтується на досвіді їх різної навчальної, практичної, 

соціальної діяльності. Тому в освітніх стандартах особлива увага 

приділяється активному, практичному змісту освіти, конкретним 

засобам діяльності, знань, навичок і умінь, що застосовуються в 

реальних життєвих ситуаціях. 

Творчі здібності притаманні кожній людині, але ступінь 

новизни буде різна. Педагогічна творчість також неоднорідне 

поняття, в ньому виділяється кілька рівнів: репродуктивний, 

рівень оптимізації, евристичний і дослідницький [1, с.19]. 

У педагогічній діяльності відбувається мобілізація творчості 

педагога, отже, підвищення його професійного рівня, тобто його 

творчий саморозвиток. 

Таким чином, жива педагогічна думка, накопичивши 

багатющий досвід в людинознавстві, здатна сьогодні брати участь 

в пошуку нових, більш ефективних ідей виховання та розвитку 

особистості. Самостійно і творчо це виконати може тільки 

педагог, який досяг певного рівня майстерності і творчості. 

Відмінною особливістю початкової освіти є також те, що 

рівень готовності дітей до школи відрізняється тим, що психо-

фізіологічний розвиток соціального досвіду не однаковий. 

Відповідно, в початковій освіті варто створити умови для творчої 

активності кожного учня і вираження його унікальної індивіду-

альності. 

Отже, розвиток творчого потенціалу студента являє собою 

процес розвитку його особистості, максимально центрованої на 

творчості, якій властива усвідомлена і цілеспрямована творча 

активність у розвитку творчих здібностей, необхідних для 
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ефективного вирішення різних креативних завдань в різних видах 

особистісно та професійно значущих видах діяльності. Впровад-

ження евристичних технологій в процес навчання і виховання 

студентів покликане забезпечити ефективність розвитку їх 

творчого потенціалу, що об’єднує окремі компоненти викладання 

занять з розвитку креативного мислення в цілісну культурофор-

муючу систему. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Челапко С.В.,  

студентка педагогічного факультету 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

м. Ізмаїл, Україна 

В умовах інноваційної діяльності вчителя особливу важли-

вість набувають людські якості педагога, які стають професійно 

значущими передумовами створення сприятливих відносин в 

навчально-виховному процесі [1, с.2]. 

Відомо, у педагогічній діяльності вчитель є активною, 

творчою особистістю, яка завжди виступає організатором у 
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повсякденному житті школярів, пробуджує інтереси, веде учнів за 

собою – це може тільки людина з розвиненою волею, де осо-

бистої активності відводиться вирішальне місце. Педагогічне 

керівництво класом зобов’язує вихователя-вчителя бути винахід-

ливим, кмітливим, наполегливим, завжди готовим до самостій-

ного вирішення будь-яких ситуацій. 

Аналіз історії питання показує, що найважливішу роль в 

розробці основ теорії педагогічної творчості зіграла психологічна 

наука, що дослідила основні закономірності творчого процесу в 

найрізноманітніших видах діяльності. У фундаментальних працях 

піддавалися дослідженню найрізноманітніші зрізи творчого 

процесу, що допомагають осмислити його сутність в педагогічній 

діяльності, чому значною мірою сприяли і дослідження видатних 

вчених [2, с.9]. Педагогічна діяльність вимагає від вчителя 

постійного творчого пошуку.  

Аналіз наукової літератури з проблеми розвитку творчого 

потенціалу студентів в процесі професійної підготовки у вищому 

навчальному закладі показав, що дане питання носить дискусій-

них характер. Однак аналіз показав, що певними бар’єрами, що 

перешкоджають розвитку творчого потенціалу студентів, є 

наступні фактори: 

– недостатність усвідомлення особистісних смислів творчих 

здібностей, звужене рамками стандартизованого мислення; 

– несформованість навичок творчого самореалізації і 

самовизначення. 

В ході аналізу було встановлено, що проблема розвитку 

творчого потенціалу студентів тісно переплітається з питанням 

про розвиток їх креативності. Незважаючи на те, що в даний час 

немає загальноприйнятого визначення поняття «креативність», а 

також нерідко цей термін розглядається як тотожний поняттю 

«творчість», проведений аналіз дозволив прийти до висновку про 

те, що існує ряд характеристик, що визначають їх специфіку [3, 

с.11]. 

Деякі вчені вважають, що серед бар’єрів, що перешкоджають 

розвитку креативності, домінуючу роль відіграють особистісні і 
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ситуативні чинники. Тимчасові обмеження, стрес, тривожність, 

нездатність швидко ухвалити рішення при наявності орієнтовна-

ності на це, негнучка мотивація, невпевненість у своїх здібностях, 

стандартизованість в рішенні задач, а також негативний досвід 

неуспіху можна віднести до ситуативних показниками. Особис-

тісні чинники визначають внутрішні, найчастіше психологічні 

особливості особистості, які можуть виражатися в полярних 

характеристиках: надмірна самовпевненість або низька віра в 

себе, свої можливості, переважання негативного настрою, а також 

страх потерпіти невдачу, нездатність до подолання механізмів 

високою особистісної захисту та багато іншого. 

Деякі вчені, аналізуючи особистість як найвищу точку всієї 

структури людських властивостей, а індивідуальність як «гли-

бину» особистості та суб’єкта діяльності, прийшли до висновку 

про те, що творча активність зумовлює людську індивідуальність. 

На противагу цій позиції ряд вчених концентрують увагу на 

аналізі системи видів діяльності особистості, одним з компонентів 

якої є творча діяльність, що характеризується як здатність до дії. 

На наш погляд, безумовно, позитивним є факт прийняття до уваги 

творчої діяльності як окремого компонента системи, однак, з 

іншого боку, спостерігається звуження сутності даного поняття 

рамками знань, умінь і навичок [2, с.10]. 

Виконуючи завдання освіти і формування особистості 

майбутнього професіонала, виконуючи якийсь соціальне замов-

лення суспільства в професійних кадрах, важливо сформувати 

творче мислення (цілепокладання; аналіз, що вимагає подолання 

бар’єрів, установок, стереотипів; перебір варіантів, класифікація 

та оцінка), яке є найважливішою умовою розвитку творчого 

потенціалу особистості. 

Існують різні підходи до визначення факторів, що впливають 

на розвиток креативності. Розглядаючи вузівську середу як 

основу для розвитку креативності студентів, ми в першу чергу 

покладаємося на виділення факторів створення і підтримки такої 

освітньої середовища, яка сприяла б розвитку творчості та 

підтримувала індивідуальність особистості того, хто навчається. 
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При цьому важливо враховувати і бар’єри, що впливають на 

розвиток творчого потенціалу особистості. Творчість – завжди 

вихід за рамки, зміна існуючих знань, розумінь, норм, створення 

нового змісту, що не включеного попередньо в програму засвоєн-

ня. Тому в евристичному навчанні контролю підлягає не стільки 

ступінь засвоєння готових знань, скільки творче відхилення від 

них. Основний критерій оцінки – особистісне прирощення учня, 

порівняння його з самим собою за певний період навчання [1, с.5]. 

Новий підхід до освіти – це засіб підвищення ефективності 

уроків, форма міждисциплінарного спілкування, яка піднялася на 

новий рівень якості. Новий підхід в початковій освіті – це не 

універсальна оцінка різних життєвих подій, а комплексний підхід 

до їх взаємозв’язкам. Наприклад, в реалізації інтегрованого 

освіти, це можна продемонструвати в усіх відношеннях з допо-

могою суто наукових знань, літератури, музики, мистецтва. Це 

позитивно впливає на емоційно-моральний розвиток особистості 

дитини, формування у нього творчого мислення [2, с.23]. 

Наступні вимоги пред’являються до знань, навичок і умінь, 

які учні повинні придбати при формуванні творчої діяльності: 

– до якої міри освоїв матеріал програми; 

– освоїти основні поняття і правила по темі; 

– вміти самостійно виконувати завдання за обраною темою; 

– зрозуміти основні проблеми, що вивчаються тим; 

– вміти використовувати навчальні посібники та обладнання, 

інформаційні технології при виконанні завдань; 

– вміти демонструвати і розвивати свої здібності; 

– вміти ставити цілі по темі, будувати плани і оцінювати 

результати; 

– вміти довести свою точку зору при вивченні тем; 

– вміти рекомендувати свої варіанти [3, с.15]. 

Ці вимоги дозволяють вчителю знати інтереси учнів, їх 

навчальну діяльність, індивідуальні тенденції і допомагають 

визначити структуру навчального процесу в цьому відношенні. 

Удосконалення методики виховання, пошуки нових шляхів і 

методів навчання, пов’язаних із загальними педагогічними ідеями 
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розвивального навчання, розвиток творчого мислення, самос-

тійності та ініціативи дітей знаходиться в полі зору педагогів і 

проявляється в розробці питань викладання різних предметів. У їх 

числі можна відзначити і увагу до імпровізації як діяльності, в 

значній мірі стимулює творчий розвиток дитини. 

Розвиток творчої активності майбутніх вчителів початкових 

класів ґрунтується на досвіді їх різної навчальної, практичної, 

соціальної діяльності. Тому в освітніх стандартах особлива увага 

приділяється активному, практичному змісту освіти, конкретним 

засобам діяльності, знань, навичок і умінь, що застосовуються в 

реальних життєвих ситуаціях. 

Творчі здібності притаманні кожній людині, але ступінь 

новизни буде різна. Педагогічна творчість також неоднорідне 

поняття, в ньому виділяється кілька рівнів: репродуктивний, 

рівень оптимізації, евристичний і дослідницький [1, с.19]. 

У педагогічній діяльності відбувається мобілізація творчості 

педагога, отже, підвищення його професійного рівня, тобто його 

творчий саморозвиток. 

Таким чином, жива педагогічна думка, накопичивши багатю-

щий досвід в людинознавстві, здатна сьогодні брати участь в 

пошуку нових, більш ефективних ідей виховання та розвитку 

особистості. Самостійно і творчо це виконати може тільки педа-

гог, який досяг певного рівня майстерності і творчості. 

Відмінною особливістю початкової освіти є також те, що 

рівень готовності дітей до школи відрізняється тим, що психофізі-

ологічний розвиток соціального досвіду не однаковий. Відповід-

но, в початковій освіті варто створити умови для творчої актив-

ності кожного учня і вираження його унікальної індивідуальності. 

Отже, розвиток творчого потенціалу студента являє собою 

процес розвитку його особистості, максимально центрованої на 

творчості, якій властива усвідомлена і цілеспрямована творча 

активність у розвитку творчих здібностей, необхідних для 

ефективного вирішення різних креативних завдань в різних видах 

особистісно та професійно значущих видах діяльності. Впровад-

ження евристичних технологій в процес навчання і виховання 
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студентів покликане забезпечити ефективність розвитку їх 

творчого потенціалу, що об’єднує окремі компоненти викладання 

занять з розвитку креативного мислення в цілісну культурофор-

муючу систему. 
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Впровадження карантинних обмежень мало вплив на  всі 

сфери життя та суттєво змінило умови та вимоги до всіх 

учасників освітньої діяльності вищої школи. Набули надзвичай-

ної актуальності питання спроможності забезпечення якості 

освітнього процесу в екстремальних умовах функціонування. 

Безумовно, в реалізації освітніх  програм в умовах, які ніхто не 

міг передбачити, можна знайти певні вади і недоліки. Але, разом з 

тим,  глобальна ситуація, яка склалася, спонукає до створення 
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новітніх інтерактивних навчально-методичних матеріалів, які 

здатні були б забезпечити високу якість освіти навіть за умов 

гібридної, змішаної форми навчання, чи навіть у стовідсотково 

дистанційному форматі. 

Освітній процес у Центрі підготовки іноземних громадян в 

умовах карантину відбувається у гібридній дистанційній формі з 

широким використанням цифрових технологій. Для забезпечення 

якості освітнього процесу створюються нові онлайн-курси на 

платформі Open edX – одній з найпоширеніших систем управлін-

ня онлайн - курсами.  

Навчання за допомогою Open edX базується на певних 

принципових засадах, які необхідно мати на увазі у процесі 

створення навчально-методичних матеріалів. Це, насамперед, 

вільний графік навчання – кожен учасник може самостійно 

формувати свій графік, переглянути записаний відеоурок або 

зробити домашнє завдання в будь-який зручний час, але в межах 

періоду проходження курсу. Доцільно використовувати змішану 

модель навчання, за якої  матеріал онлайн-курсів подається за 

допомогою декількох каналів презентації (відео лекції, записані 

викладачами, опис уроку в текстовому вигляді, посилання на 

додаткові матеріали, обговорення). Весь цей комплекс допомагає 

слухачеві найбільш ефективно зрозуміти і сприйняти інформацію.  

У Центрі підготовки іноземних громадян ЗДМУ було 

створено онлайн-курс «Перші кроки з українською мовою»,  

метою якого є формування та розвиток мовних та мовленнєвих 

навичок на початковому етапі вивчення української мови як 

іноземної.  

Процес створення нашого онлайн-курсу включав в себе такі 

етапи, як: розробка робочої програми (тематичний план), створен-

ня проєкту сценарію онлайн-курсу (розширений план курсу), 

сценарію онлайн-курсу (наповнення матеріалом проекту сцена-

рію) і технічний перенос сценарію в Open edX Studio.  

Всі вказані етапи є важливими для успішного завершення 

роботи над онлайн-курсом. Після затвердження  робочої програ-

ми йде найбільш трудомісткий етап – розробка проєкту сценарію 
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онлайн-курсу. Автори планують, скільки часу треба для підго-

товки відеоматеріалів, мультимедійного супроводу, технічної 

обробки і заповнення матеріалом створеного курсу на платформі 

Open edX. За кожним із процесів закріплюється відповідальний 

автор. Додатково планується час на тестування курсу і частота 

оновлення матеріалу курсу новою інформацією.  

Виважено варто підходити до структурування онлайн-курсу. 

Кожний розділ повинен мати чітку структуру: мета навчання, 

перелік навичок, необхідне технічне забезпечення, глосарій і 

теоретичний матеріал для кожної теми. Планується контроль 

знань слухачів і завдання, які треба виконати.  

Проект сценарію курсу згодом наповнюється готовим 

теоретичним матеріалом, посиланнями на відео-лекції та завдання 

для оцінки знань слухачів курсу. Сценарій курсу – це завершений 

проект, який розпочинає новий етап – технічне заповнення мате-

ріалом онлайн-курсу на платформу Open edX Studio. Відповідаль-

ний за технічне впровадження (адміністратор курсу) створює курс 

в Open edX Studio; створює команду курсу співавторів і наділяє їх 

повноваженнями; створює структуру курсу і корегує час початку 

реєстрації. Використання шрифтів, належним чином врівноваж-

жений розподіл текстового і графічного матеріалу, розмір тексто-

вих фрагментів – все це повинно враховуватися при створенні 

теоретичних блоків курсу. Кожен автор наповнює закріплену за 

ним тему теоретичним і мультимедійними матеріалами зі 

сценарію онлайн-курсу.  

Для максимального обміну інформацією та візуалізації між 

тьютором (викладачем) і слухачами необхідно використовувати 

можливості Microsoft Offіce 365. Після отримання пароля студент 

заходить у свій обліковий запис Microsoft. Offіce 365 надає 

слухачеві повний набір інструментів для роботи з документами та 

спілкування в мережі. Таким чином, розроблений онлайн-курс 

готовий до початку реєстрації слухачів.  

Апробація курсу показує, що дистанційне навчання може 

бути таким же ефективним, як і традиційне, доповнюючи та 

урізноманітнюючи його. Доступ до повного набору інструментів 
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Microsoft Offіce 365 допомагає слухачам належним чином 

засвоювати навчальну програму і дає можливість викладачу 

переорієнтуватися з так званої «трансляції» знань на створення 

специфічного освітнього середовища, у якому між учасниками 

створюються рівноправні партнерські взаємини.  

Література: 

1. Антонян І., Попович Н. Використання інтерактивних 

методів навчання при викладанні іноземних мов у закладах вищої 

освіти. Лінгвістика : зб. наук. пр. 2019. № 1 (40). С. 108–117. 

2. Грищенко І. Активізація репрезентативних систем 

сприйняття у процесі навчання української мови як іноземної. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія : Філологія. Одеса, 2018. № 35. С. 15–17. 

3. Лагуткина О. А. Дистанционное обучение: за и против 

[Электронный ресурс] / О. А. Лагуткина // Проект “Инфоурок”. – 

2016. – Режим доступа к журн. : https:// infourok.ru/statya-na-temu-

distancionnoe-obuchenie-za-iprotiv-1215266.html.  

______________________________________________________ 

УДК 72.01.725    Архітектура 

  

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 

  

Черныш Илья   

Киевский национальный университет  

технологий и дизайна,  

Украина   

Анотация. Проанализированы исторические условия развития 

городских набережных как части городской среды; актуализова-

на проблематика проектирования городских набережных на 

современном этапе.   

Ключевые  слова:  принципы  архитектурно-градостроитель-

ного проектирования, организация общественных пространств, 

городские набережные, прибрежные территории, благоустрой-

ство, ландшафт.   
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Chernysh I.  

WATERFRONT AS PART OF THE URBAN ENVIRONMENT: 

HISTORICAL AND ARCHITECTURAL ASPECT 

The historical conditions of the development of urban waterfronts as 

part of the urban environment are analyzed; the problems of urban 

waterfronts design at the present stage are actualized.  

Key words: principles of architectural urban planning, organization of 

public spaces, urban waterfronts, coastal areas, revitaliz 

ВСТУПЛЕНИЕ   

 В формировании архитектурного плана структуры города и 

поселка, расположденного в прибрежной или приречной зоне, 

важное место принаджедит набережной, которая виполняет 

многочисленные функции – транспортную, хозяйственную, еко-

номическую, екологическую, рекреационную. Также набережной 

принадлежат функции инженерной защиты  и благоустройсява 

прибережной полосы, ведь именно с ней связано строительство 

причалов, прогулочных аллей, пляжей, озеленение территории.  

Природные водоемы – реки, озера, морское побережье – 

имеют большое значение для развития населенных пунктов с 

момента их возникновения. Взаимосвязь города и водоема фор-

мирует структуру поселения, определяет его характер. Развитие 

набережных принадлежит к важнейшим задачам современного 

городского ландшафта. В наше время уделяется значительное 

внимание восстановлению, реконструкции и ревитализации 

городских набережных, портов и зон вокруг водоемов, качеству 

их архитектурно-пространственной организации.   

Несмотря на значительную историю существования набере-

жных проблема их  проектирования стала объектом исследование 

лишь в XX ст., а в XXI вв. значительно актуализировалась в 

разных направлениях. Так, развитие набережных в контексте фор-

мирования городской застройки, стало темой исследования 

историков архитектуры В. Кочедамова,  П. Гольденберга, C. Min-

ca, E. Macdonald и др.  

Вопросы архитектурного проектирования и ландшафтного 

дизайна набережных наряду с другими элементами городской 

структуры изучают исследователи М. Нефедов, Г. Большаков, 
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А. Вергунов и др. Отдельно данной теме адресованы специальные 

монографические издания, авторами которых стали Н. Денисов, 

О. Боборикын, U. P. Timur и др. 

Тематика городской набережной  является также актуальной 

для исследователей «нового урбанизма». Так, Й. Гел, например, 

рассматривает принципы ревитализации набережных как важную 

составляющую обновления городской застройки, формирования 

городских пространств, привлекательных и комфортных для 

человека.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ   

На основе рассмотрения публикаций выявить особенности 

исторического развития городских набережных и определить 

современные тенденции их проектирования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исторически набережные всегда были связаны с транспор-

том, торговлей, экономикой городов. Связанные с циклами жиз-

недеятельности города, набережные отражали все изменения, 

которые происходили в его социальном, экономическом, про-

мышленном укладе. Прибрежные районы были идеальной жилой 

зоной: они обеспечивали население продовольствием, были 

пригодны для расселения людей и их защиты. Многие города 

возникли и выросли возле водоемов.   

Современные исследователи выделяют такие этапы истори-

ческого развития взаимодействия города и порта (1):  

1.  Примитивный городской порт (до середины XIX в.): 

тесное взаимодействие города и порта.  

2.  Расширяющийся порт (XIX – нач. XX в.): порт быстро 

развивается, формируются линейные причальные набережные.  

3.  Индустриальный городской порт (середина XX в.): с 

развитием танкерных, контейнерных и ролкерных технологий 

транспортировки порт требует все большей площади, отдельных 

территорий, доступа к внешнему транспорту (автомобильная, 

железная дорога). Порт распространяется за пределы центра 

города, зачастую захватывая всю береговую линию и отрезая 

город от побережья.  
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4.  Отступление от береговой линии (1960–80 гг.): порты 

переносятся на отдельные участки за пределами города, прибреж-

ная индустриализированная территория в пределах городской 

черты приходит в упадок.  

5.  Реорганизация прибрежной территории (с 1970-х гг.): 

порты развиваются за пределами населенных пунктов, в то время 

как прибрежная территория города ревитализируется, включается 

в структуру города.  

К началу истории человеческой цивилизации восходят 

города Двуречья и Египта – Урук, Мемфис, Ур, Вавилон, возраст 

которых – около 6000 лет. В доиндустриальных городах прибреж-

ные районы обеспечивали процветание населения. Набережные в 

городах возводились прежде всего с целью защиты от размыва и 

затопления территории. С XVIII в. набережные сочетали в себе 

функцию городской улицы и портового причала: небольшие суда 

и технологии ручной погрузки-разгрузки не приводили к 

конфликту между этими функциями.  

В индустриальную эру отношения изменились. Порты стано-

вятся специализированными предприятиями на обособленных 

территориях, занимают большие пространства, отрезая город от 

реки. На следующем этапе деиндустриализация территорий 

городских портов в середине ХX ст. вызывает упадок прибреж-

ных районов. Е. В. Гуськова (3) выделяет три разновидности 

прибрежных городских территорий, нарушающих взаимодейст-

вие города и водоема: пустующие и заброшенные, транзитные 

(отданные под магистрали) и промышленные.   

С 1970-х гг. интерес к набережным возрождается, исследу-

ются возможности восстановления связи города и водоема через 

ревитализацию «отрезающих» прибрежных территорий. В этом 

контексте Е. В. Гуськова (4) сравнивает определения набережных, 

данные А. Г. Большаковым и А. П. Вергуновым. Большаков 

рассматривает набережную как «приречную улицу», как линей-

ную структуру, образующую «фронт». Вергунов указывает, что 

«набережные – это объемно-планировочные комплексы у водое-

мов, занимающие значительные городские территории. Они 
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непосредственно связаны с городской застройкой и акватори-

ей…» Первый подход зачастую приводит к «отрезанию» реки от 

городской структуры, в то время как комплексное рассмотрение 

на основе подхода Вергунова позволяет исследовать набережную 

как элемент связи города и водоема. В конце XX в. в процессе 

ревитализации прибрежных территорий восстанавливалась 

транспортная доступность водоема, проводилась архитектурная 

реновация территории. При этом продолжалось и даже усилива-

лось развитие автомобильных набережных, которые все так же 

«отрезали» город от водоема. В XXI в. приоритетом становится 

развитие пешеходных набережных как мест отдыха и общения 

жителей города (2).   

Прибрежная зона города имеет существенное влияние на 

развитие  городских территорий. Так, Сидней, Лондон, Амстер-

дам, Гонконг, Токио, Торонто, Осака, Кобе и Дублин являются 

крупными городами, жизнь которых прямо зависит от этой 

составляющей. Деиндустриализация прибрежных территорий и 

портов в начале ХX ст. стала причиной упадка економики ряда 

городов, а ее восстановление – их фактическим возрождением.  

Абрис и конструкция набережной определяется линией 

водоема - пересечением плоскости его зеркала при отметке гори-

зонта, подпорной стенки набережной. Для защиты прибрежных 

территорий от течений, оползневых явлений проводят берегоук-

репительные работы и возводят гидросооружения, влияющие на 

состояние русла реки. В зависимости от величины водного 

пространства и его очертаний, расположения, протяжнености 

набережной, последняя может иметь вид бульвара с ландшафт-

ным озеленением. Так, например, самая протяженная набережная 

в Европе, которой признана набережная города Днепра в Украи-

не,  имеет изогнутый контур, так как берег Днепра в центральной 

части города имеет мягкий изгиб. Это обстоятельство было 

учтено при трассировке линии набережной. Она формировалась 

на фоне общего пересмотра отношения к окружающей природе, 

борьбы за чистый воздух, воду и землю. Состоящая из трёх 

частей - Заводской, Сичеславской и набережной Победы, она 
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проходит по правому берегу реки Днепр от жилого массива 

Парус на западе до Южного моста на юге. Наружная стена 

Днепровской набережной, примыкающая к воде, облицована 

гранитом. Парапет смонтирован из звеньев литой чугунной 

решётки, закреплённых между гранитными блоками, что улучша-

ет видимость водной поверхности реки.  Широкая полоса зелёных 

насаждений длиной в 40 метров проходит вдоль набережной, 

создавая ее обрамление. На участке между центральным и 

парковым мостом, у воды, располагается терраса шириной 8 м, 

которая оберегает от городского шума и создает укрытие от 

солнца в жаркие летние дни.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Городские набережные формируются в 18 веке, сочетая 

функции улицы и причала. С развитием портов город теряет связь 

с прибрежными территориями. Восстановление этой связи начи-

нается с ревитализацией заброшенных промышленных террито-

рий в конце 20 века и продолжается сегодня с развитием 

пешеходных набережных.  
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Територія нашої планети характеризується надзвичайною 

мозаїчністю штучних і природних систем. Наприклад, в оточенні 

родини, яка проживає в квартирі багатоповерхового будинку, 

превалює штучно створене. Особняк з присадибною ділянкою, на 

якому знаходяться елементи природного ландшафту з комплек-

сом рослин і тварин, з більшою відкритістю для природних 

факторів створює більш комфортні умови проживання та забезпе-

чує більшу доступність до природних ресурсів (свіже повітря, 

чиста вода, сонячне світло і т. п.). Якщо ж він знаходиться в 

невеличкому містечку з парком, річкою чи озером, тоді можна 

говорити про деякий баланс і гармонію всіх трьох середовищ. 

Цього, очевидно, не скажеш про величезний мегаполіс, в якому 

присутність природного середовища зведена до мінімуму. На 

такій території практично відсутні кругообіг речовин і трансфор-

мація сонячної енергії за участю продуцентів, пов’язаних з ними 

консументів і редуцентів. Вся відповідальність за стан нашої 

планети лежить на людстві, і цей стан залежить тепер рівною 

мірою як від нашого інтегрального інтелекту, так і нашої доброї 

волі [6, с. 14-16]. 

Енергоефективний будинок – це такий будинок, в якому 

оптимізовані всі енергетичні процеси. Оскільки основні енерго-
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витрати в середніх широтах пов'язані з опаленням, перш за все в 

енергоефективні будинку повинні бути до мінімуму знижені 

тепловтрати. Енергоефективним можна вважати будинок, якому 

для опалення та гарячого водопостачання досить енергії індивіду-

альних поновлюваних джерел: сонячних батарей, вітроустановок. 

Мінімізація споживання енергії робить такий будинок частково 

екологічним, оскільки вироблення енергії завжди пов'язана з 

негативними впливами на навколишнє середу.  Енергоефектив-

ним будинок споживає як мінімум втричі менше енергії на 

обігрів, тобто не більше 150 кВтг / м. З цього значення починаєть-

ся нижчий клас енергоефективності, так званий будинок низького 

енергоспоживання (дне) по європейській класифікації, в 

перерахунку на більш холодний російський клімат.  

Будівництво екобудівель сприятиме розвитку високотехно-

логічних виробництв. Це системи енергоефективної вентиляції, 

теплозберігаючі вікна, в т.ч. із змінними параметрами, системи 

управління, теплові насоси, сонячні батареї, агрегати водневого 

енергетичного циклу та багато іншого. Екодім стимулюватиме 

високопродуктивну працю в будинку і на прилеглій ділянці, для 

цього також потрібні високотехнологічні інструменти та облад-

нання. Тим самим будуть стимулюватися високотехнологічні 

виробництва і згортатися виробництво ресурсномісткої продукції: 

труб і будматеріалів для підземних комунікацій, усіляких канаво-

копачів, котелень і теплоцентралей, перекачувальних насосів і т.д. 

У міру збільшення обсягів будівництва екобудівлі будуть розви-

ватися обслуговуючі його високотехнологічні виробництва і 

відповідно, закриватися або реконструюватися старі. Екодім – це 

не специфічний вид житла для якихось особливих кліматичних, 

національних або економічних умов. Екодім буде однаково 

доречний і на вічній мерзлоті і в тропічних джунглях, хоча буде 

виглядати по-різному [4, с.26]. 

Згідно з європейським рейтингом найбільш екологічним 

стіновим матеріалом вважається деревина, але в тому випадку, 

якщо вона не оброблена антисептиками, антипіренами, лаками з 

високим рівнем вмісту летучих органічних сполук.  Друге місце 
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щодо екологічності займає газобетон. Третє місце в рейтингу 

займає кераміка. З ними щодо екологічності успішно конкурують 

матеріали кустарного виробництва: саман, глинобіт та їх різно-

види. До екологічних покрівельних матеріалів зазвичай відносять 

очерет, керамічну черепицю, мідь, сланець. Екологічними утеп-

лювачами вважаються очеретяні і деревоволокнисті мати, керам-

зит, перліт, піноскло [1]. 

  При плануванні треба прагнути до зменшення розмірів 

прибудинкової ділянки, що вилучається з природи (площа самого 

будинку і майданчиків з твердим покриттям). Планування ділян-

ки передбачає оптимальне взаємне розташування будинку, 

квітника, ботанічної площадки з урахуванням природного ухилу, 

напрямку вітрів, навколишньої рослинності, розподілу ґрунтів. 

Екодім не повинен затінювати зі східною, особливо південної і 

західної сторін тому, що від цього залежить ефективність роботи 

сонячних систем [5, с. 18]. 

Вітровий генератор на даху можна використовувати не 

тільки для комерційних будівель. Деякі компанії виробляють 

вітрогенератори для житлових будинків. Вони можуть 

генерувати половину енергетичних потреб будинку. Компактні 

за розміром, ці пристрої здатні виконати таку ж роботу, що і 

великий комплекс. Якщо велика частина енергії та електрики 

витрачається на опалення та охолодження будинку, можна 

встановити вікна з подвійними склопакетами. Тим, хто вітає 

ідею збереження природи, припаде до смаку бамбуковий паркет. 

Бамбук є швидко поновлюваним природним матеріалом. Він 

дуже міцний і вологостійкий. Дерев'яну підлогу можна повністю 

замінити сучасними матеріалами. Наприклад, переробленим 

пластиком. Сонячні батареї є найбільшим активом для шану-

вальників екологічних інтер'єрів. Витрати на установку великі, 

але вони швидко окупаються зниженням енерговитрат. Якщо ви 

шукаєте більш естетичний спосіб, спробуйте влаштувати на 

даху сад. Подвійний ефект вам гарантований. Вирощуючи щось, 

ви зберігаєте те, що використовується для покрівлі. Частиною 

екобудинку може бути, наприклад, установка системи збору 
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дощової води. Вона економить величезну кількість водо про-

відної води і використовує дощ найефективнішим чином. Або 

можна додати природні елементи в оформлення інтер'єру. 

Гілочки, шишки і жолуді можуть стати природною прикрасою 

будинку. Крім сонячних панелей, є й інші способи, щоб заоща-

дити гроші і поберегти навколишнє середовище. Наприклад, 

геотермальний тепловий насос. Первісна вартість трохи вище, 

ніж у традиційного джерела опалення. Однак, такий тепловий 

насос дозволить знизити витрати в довгостроковій перспективі і 

зберегти природу. Ця система опалення значно тихіше, ніж 

традиційна [2]. 

Один з принципів екологічності архітектури – це гармонія і 

краса. Це не просто естетична категорія, а й одна з основних 

цінностей людства, яка не залишає байдужими людей упродовж 

багатьох тисячоліть. Поняття краси не однозначно, але склада-

ється з таких характеристик, як гармонійність форм, витонче-

ність, співмірність, природність, точність пропорцій і сприймає-

ться як синтез форми і змісту, злитий в єдиний образ. Виявлення 

напрямків, прийомів і методів екологічності та екологізації 

архітектурного середовища на основі аналізу розглянутих 

прикладів дозволяє вибирати і застосовувати в проектній прак-

тиці реального проектування і будівництва прийоми формуван-

ня екологічного житла, як для постійного, так і для тимчасового 

проживання [3]. 
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Питання, пов'язані зі створенням моделей, методів, елементів 

архітектури комп'ютингу розпізнавання кіберфізичних об'єктів на 

основі використання метрики подібності-відмінності, є актуаль-

ними у зв’язку з необхідністю створення ефективних засобів, які 

дають можливість здійснювати пошук даних в кіберпросторі за 

прийнятний час [1].  

Мета дослідження – суттєве зменшення обчислювальної 

складності алгоритмів комп'ютингу розпізнавання кіберфізич-

них об'єктів шляхом розробки ефективної інфраструктури 

матричних даних (моделей, методів, архітектур) з викристан-

ням метрики подібності-відмінності. Задачі дослідження 

орієнтовані на удосконалення та створення моделей, методів і 

архітектур комп'ютингу розпізнавання кіберфізичних об'єктів.  

Об'єкт дослідження – кіберсоціальні/кіберфізичні процеси і 
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явища, автоматично керовані комп'ютинговими сервісами на ос-

нові використання метрики подібності – відмінності. Предмет 

дослідження – регулярні матричні структури, які використовую-

ться для створення методів і алгоритмів паралельного розподілу 

та об'єднання векторів рядків і стовпців по метриці подібності-

відмінності для синтезу архітектури кіберфізичного комп'ютингу 

розпізнавання. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити 

такі задачі: проаналізувати сучасні технологічні тенденції; 

розширити моделі, методи, архітектури комп'ютингу розпіз-

навання кіберфізичних об'єктів. У процесі реалізації завдань 

дослідження виконано огляд новітніх програмно-апаратних 

рішень, орієнтованих на створення ефективних засобів, які 

дають можливість здійснювати пошук даних в кіберпросторі 

за прийнятний час. 

Термін «інтернет поведінки» (IoB) аналітики від Gartner 

вперше запропонували в прогнозі ще на 2020 рік як технології 

для моніторингу поведінкових явищ і управління даними, які на 

них впливають. До них відносяться: розпізнавання осіб, відсте-

ження місця розташування і великі дані. Gartner прогнозує, що 

до кінця 2025 року понад половини населення світу буде задіяно 

хоча б в одній програмі IoB [1]. Технологічним ядром для 

вирішення практичних завдань є кіберфізичний комп'ютинг, 

оформлений в структури Machine Learning. Такий комп'ютинг 

передбачає аналітику великих даних, яка використовує примі-

тивні теоретико-множинні операції, процедури та алгоритми 

паралельної дії з метою підвищення продуктивності при пошуку 

квазіоптимальних рішень [2,3]. У середовищі комп'ютингу 

пошуку на анвансцену виходить метрика подібності-відмінності. 

Тому важливо мати ефективний спеціалізований процесор, як 

найпростіше ядро, для паралельного і високопродуктивного 

рішення задач синтезу і аналізу [2]. Структурно метрика 

подібності-відмінності використовує дві формули, які оперують 

двома паралельними операціями and, xor для отримання резуль-
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туючих векторів: S(a, b)ai ∧
𝑖=1,𝑛

bi ; bi; D(a, b) = ai  ⨁
𝑖=1,𝑛

bi. 

Важливо визначити загальні структури даних, щоб зрозуміти, як 

трансформуються окремі компоненти (координати векторів) 

один в другий при синтезі і аналізі. Процес синтезу знаходиться 

в обчислювальної залежності від технологічно досконалих 

структур даних. Нормована метрика подібності-відмінності 

використовує дві формули, що також викорисовують в алгебрі 

логіки дві паралельні операції, але доповнені арифметикою під-

рахунку одиничних координат, отриманих в результаті вико-

нання логічних операцій. З'являється також спільний знаменник 

у вигляді диз'юнкції однойменних координат векторів, який слу-

жить інтегратором розрізнених структур даних процесів в 

загальний вектор тільки істотних координат, відносно яких 

виконується нормування подібності-відмінності: 

 

  S(a, b) =
Σi=1

n (ai ∧
𝑖=1,𝑛

bi)

Σi=1
n (ai ∨

𝑖=1,𝑛
bi)

; D(a, b) =
Σi=1

n (ai ⨁
𝑖=1,𝑛

bi)

Σi=1
n (ai ∨

𝑖=1,𝑛
bi)

. 

 

Запропоновано метод і апаратна реалізація секвенсора для 

пошуку подібності-відмінності-включення, який характеризуєть-

ся отриманням структурованої оцінки взаємодії двох об'єктів, яка 

дає можливість більш точно визначати шляхи трансформування 

одного об'єкта в інший, а також вибирати більш суттєві об'єкти з 

пари при прийнятті рішення. Запропоновані методи можуть бути 

застосовані для пошуку одиночних і кратних дефектів в цифрових 

програмних і апаратних системах. Показано, що методи аналізу 

можна використовувати для матриць, заданих чисельними пара-

метрами в довільній формі, а також для пошуку даних, пов'язаних 

з ідентифікацією процесів і явищ в кіберпросторі. Розроблені 

методи орієнтовані на апаратну реалізацію виконання паралель-

них логічних реєстрових операцій, які забезпечують істотне (на 

порядок) підвищення швидкодії в порівнянні з існуючими анало-

гами, виконаними в програмному коді. Обмеження запропоно-
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ваних методів пошуку даних пов'язані з необхідністю виконання 

процедури синтезу матричних структур даних, яка має квадратич-

ну обчислювальну складність. 
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У наші часи ретельно розроблені класифікації стилістичних 

засобів (тропів) привертають все менше уваги дослідників, на 

перший план виходять теорії метафори та метонімії, що 

пропонують по-новому поглянути на ці поняття. Провідними 

підходами в дослідженні метафори й метонімії є семантичний та 

когнітивний. Кожен з них пропонує свої переваги для аналізу. У 

роботі робиться спроба поєднати обидва підходи. Ці теорії тісно 

взаємопов’язані й доповнюють одна одну. 

Тема роботи передбачає розгляд проблем при перекладі 

стилістичних засобів, в основі яких лежить метафора чи метоні-

мія. Поєднання класичного та когнітивного підходу дозволяє під 
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новим кутом зору поглянути на перекладознавчі проблеми. 

Перекладацькі класифікації, наявні на цей момент, часом супереч-

ливі та досить умовні, як це визнають самі науковці. Єдиних 

принципів перекладу метафор та метонімії не існує, але можливе 

виявлення певних перекладацьких стратегій, які за конкретних 

умов можуть виявитися корисними. Цим обумовлена необхід-

ність продовження досліджень у даному напрямку. 

Актуальність роботи полягає у тому, що у ній використо-

вується як семантичний, так і когнітивний підхід для аналізу 

метафор та метонімій у політичному дискурсі та проблеми, що 

можуть виникнути при перекладі. 

Об’єктом дослідження є стилістичні засоби, що ґрунтува-

лися на метафорі та метонімії. 

Предметом дослідження є особливості використання цих 

стилістичних засобів у політичних промовах та проблематика їх 

перекладу. 

Мета роботи полягає у виявленні особливостей ораторсь-

кого мистецтва в політичному дискурсу і розгляді проблем 

перекладу стилістичних засобів із позицій когнітивної лінгвістики 

та семантики, а також визначенні основних перекладацьких проб-

лем та стратегій їх вирішення. 

Відповідно до поставленої мети в ході дослідження перед-

бачається вирішити такі завдання: 

1) порівняти семантичний та когнітивний підходи до 

визначення, виділення та класифікації метафор й метонімій; 

2) виявити особливості вживання метафор та метонімій у 

політичному дискурсі; 

3)  виділити основні стратегії для вирішення проблем, що 

виникають при перекладі зазначених стилістичних засобів та 

стратегії їх вирішення; 

4) систематизувати отримані результати. 

Когнітивний підхід дозволяє виявити відмінності у культу-

рах та способах концептуалізації дійсності, відкриває принципи 

побудови метафори і метонімії у мові у цілому і в політичному 
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дискурсі зокрема, дає можливість розглянути метафору та метоні-

мію як базові механізми побудови тропів. 

Семантичний підхід дозволяє глибше проникнути в суть 

процесу метафоризації та метонімізації на рівні знаків, він дозволяє 

спостерігати, як взаємодіють елементи метафори в конкретній 

групі метафор та інших стилістичних засобах. Що стосується 

метонімії, семантичний підхід пропонує найбільш оптимальні 

методи аналізу у порівнянні з когнітивним, який залишається тісно 

пов’язаним з інтуїцією. 

У політичному дискурсі метафора та метонімія можуть 

виступати у ролі вагомого риторичного засобу, створюючи вира-

женість та легкість сприйняття образності. Політичні промови 

представляють собою сферу для досліджень стилістичних засобів, 

а використання нових концепцій дозволяє виявити особливості, 

властиві ораторському мистецтву політиків. 

Відомий той факт, що метонімія та метафора – це загалом 

різні тропи, однак теж не піддається критиці той факт, що не 

завжди зрозуміло, яку класифікацію їм надати. У метонімії екс-

пліцитна основа або іншими словами джерело та імпліцитна 

основа або іншими словами ціль, об’єднуються у референціальну 

складову, тоді як у метафорі джерело заміщується метою [1, 

с. 20]. Із цього випливає, що експліцитна складова у метафорі 

відкидає свою референцію та конвенціональну складову, а у 

метонімії конвенціональна основа залишається на тому ж місці, 

але втрачається референціальна складова, оскільки вона є части-

ною модифікатора імпліцитної частини. Роль експліцитної части-

ни у метафорі полягає у збереженні ознак, деякі із яких виража-

ють ціль. А ознака, що висвітлюється експліцитною складовою у 

метонімії, перетинаються із метою. Метафоричне джерело лише 

частково перегукується із метою [2, с. 17]. Найважливішим 

компонентом метафоричної інтерпретації є вибір певної ознаки, 

при якому інтерпретатор залучає безліч знань про джерело, які 

співвідносилися б із даним контекстом. Обрану ознаку відокрем-

люють від джерела та використовують із метою, збільшуючи 

зміст та створюючи щось зовсім нове [3, с. 32]. 
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Особливі риси метафор полягають у тому, що вони можуть зро-

бити теми, як «Життя − це мандрівка». [4, с. 27] Б. Уоррен описує 

цю особливість як метафоричне джерело, що має власника цих 

певних ознак. Одне й теж саме джерело може використовуватись 

для вираження різних ознак однієї цілі у різних контекстах [5, с. 34].  

Проблеми перекладу можуть бути пов’язані зі збереженням 

смислового навантаження, образності, емоційно-оцінної інформа-

ції, способу опису ситуації та висвітлення однакових елементів 

метафори та метонімії як основних стилістичних засобів, прита-

манних політичному дискурсу.  

Найчастіше використання певних трансформацій обумовле-

но такими проблемами, як багатозначність допоміжного суб’єкта 

та відмінності у комбінаториці. [6, С. 29 − 36] Найчастіше, пере-

дача образу оригіналу не викликає особливих проблем, проте у 

мові перекладу оригінальний спосіб може бути інтерпретований 

суперечливо, якщо у контексті не зазначено, чи висвітлює той ті, 

чи інші ознаки, які маються на увазі в оригінальній метафорі.Про-

блеми сполучуваності також є причиною різних трансформацій, 

нерідко викликаючи перестановку сем метафори, що не перешко-

джає передачі образності оригінальної метафори. 

Серед стратегій перекладу метафор і метонімій виділяють 

такі: повний переклад, переклад метафори або метонімії за допо-

могою іншої метафори або метонімії, переклад метонімії 

метафорою і метафори метонімією, експлікація та опущення. [7, 

С. 70 − 74] 

Отже, труднощі перекладу тісно пов’язані із такою якістю 

метафор і метонімій, як універсальність. При їх перекладі проб-

леми виникають в умовах відмінності використання певних 

понять, стилістичної несполучованості експліцитного елемента із 

імпліцитним та нестачі фонової інформації.  

Література: 

1. Kobyakova I. K., Ovsianko O. L., Shvachko S. O. Dimension 

of nominative and communicative units. Нова філологія: збірник на-

укових праць. Запоріжжя: ЗНУ. 2020. Вип. 79.  С. 46 – 53. 



 

222 

2. Chernyk M. V. Stages of the Artistic Realia. Introduction 

into English Literary Texts. Філологічні трактати. 2020. Т. 12, 

№1. С. 7–16. 

3. Croft W. The role of domains in the interpretation of metaphors 

and metonymies. Cognitive Linguistics. 2003. P. 51−53. 

4. Jakobson R., Halle M. Fundamentals of language. Cambridge: 

GruytervGmbH & Co, 2002. P. 39−45. 

5. Каліщук Д. М. лінгвокультурні особливості перекладу 

політичного дискурсу. Філологічні трактати. Суми: Сумський 

державний університет, 2006. №11 (95). Т. 1. С. 47−49. 

6. Жулавська О. О. Відтворення англійських синтезій них 

метафор слухових відчуттів в українських перекладах. Вісник 

ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. №89. С. 29 – 36.  

7. Жулавська О. О. Стратегії одомашнення і очуження в 

англо-українському перекладі синестезійних метафор (на 

матеріалі художнього тексту). Science and Education a new 

Dimension. Philology. VII (62), Issue 211, 2019. С. 70 – 74.     

______________________________________________________ 

УДК 80   Філологічні науки 
 

ХАРАКТЕР І ФУНКЦІЇ ОБРАЗІВ-ДОМІНАНТ  

У Т. ШЕВЧЕНКА 
 

 Юлія Тома (Шмалько), 

викладач зарубіжної літератури, 

 української мови та літератури 

Фахового коледжу  

Міжнародного гіманітарного університету 

м. Одеса, Україна 

Яким чином звиклі, навіть буденні слова враз перетворюють-

ся на явище мистецтва? Ця проблема хвилювала багатьох 

дослідників. 

Кожний письменник у процесі творчості накопичує певний 

банк образів. Усі вони мають відчутний зв’язок із древніми пер-

шоелементами. Змістова, ідейна й формальна значущість домі-
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нант не залежить від частотності повторень, проте й й частотність 

буває показовою. Так міфологема Бога і все, що пов’язане з 

релігією, має дуже високу частотність – більше 1500 вживань. 

Домінантні образи - це свого роду символи, які мають 

свою історію, походження, що сягає у сиву давнину. 

Принциповою для розуміння авторського кредо Шевченка є 

домінанта дім («Поставлю хату і кімнату…»). Дім є найваж-

ливішим місцем на землі для кожної людини. У своєму домі 

кожен чується так, ніби перебуває посеред світу, тому дім 

може слугувати за символ цілого світу [3,495]. Стоїки звуть 

світ спільним домом богів і людей. Під надійним дахом 

власного дому людина впнрше відчуває ясність цілого світу. 

Вірогідно, що в давні часи в домі ховали померлих. Римляни 

називали гроби вічними домами. 

Через образ «дім Божий» треба розуміти місце всюдисущої 

присутності Бога. Дім – це і його мешканці, родина, родовід, 

покоління. У Новому Заповіті Божим домом стає уся спільнота 

християнська. Своїм учням говорив Господь: «В домі батька мого 

є мешкань багато» - натяк на небо [1,7]. 

Навколо домінанта дім утворюється смислове поле, в межах 

якого виникають різня поетичні образи й ситуації. Образ дім 

таким чином, формує наскрізні метафори із сенсом доля: 

Старіюся в чужій хаті – 

Така доля моя! 

(«Полюбилася я…») [4,80]. 

Дім має перше трактування - це рідний край, Україна, 

батьківщина. До них тяжіє все, що оточує людину вдома, що 

згадується й на чужині. Одним із таких образів стає домінанта 

кінь. І у фольклорі, і в поезії всіх часів кінь - це лише реальна 

свійська тварина, помічник і друг господаря і вояка, це й 

метафоричний образ, символ із глибоким сенсом. Кінь - прудка 

істота, яку людина підкорила собі, віддавна був символом руху 

сонця й місяця[3,291]. Білі коні вказували на світлі божества, 

чорні нагадували про богиню ночі. 
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Кінь є також символом битви й гордості, зверхності. «У день 

сідлають коней, проте валка залежить від Господаря», - можна 

прочитати у Святому Письмі. В Апокаліпсисі є численні згадки 

про коня, є там кінь білий, кінь кольору вогню, є чорний і є ще 

білий, як труп. На трупно-білому вершник - це Смерть. Коні на 

пам’ятниках символізують швидкоплинність людського життя. 

На іконах - про шлях Христа, його розп’яття, що відвертається від 

Христа, є символом згубної невіри. 

У поетиці Шевченка кінь - основа розгалуженої системи 

метафор, формотворчий образ у різних іпостасях. Ос., наприклад, 

у ролі еліпсу:  

Отак сину, Помолившись Богу, 

Осідлаєм буланого 

Та й гайда в дорогу! 

Козак і кінь – контамінований, неподільний образ: 

… кінь осідланий 

Тупою ногою 

Під козаком… 

(«Невольник»)  [4,166]. 

Усі шевченківські домінанти мають спільне підґрунтя, всі 

вони створюють всеохопну цілість творчої індивідуальності 

поета. Чи можна образ кона уявити без дороги? Отже, і дорога - 

вельми важливий образ-символ. Як усе в світі, людина перебуває 

у постійному русі. Кожен, хто усвідомлює себе у часі та просторі, 

рух вимірює певною дорогою. Усі релігії вказують своїм 

послідовникам певну дорогу життя. Дорога, шлях - це вічний рух, 

це життя, тому вздовж дороги - хрести, щоб люди помолились, 

криниці, щоб води напились: 

І над шляхом в полі 

Височенний хрест поставив… 

Зо всього роздолля 

Широкого було видно. 

Се, бачиш, для того, 

Щоб знать було, що криниця 

Єсть коло дороги… 
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(«Москалева криниця»)  [4,41]. 

Великого розповсюдження набрала в поетиці Шевченка й 

домінанта зірка. Зірка - це не лише краса небосхилу, що впливає 

на уяву людини, це також таїна, яка відчувається за їх мерехтін-

ням. Зірки, що сяють на нічному небі, ніби вказують на велич 

Творця. Появу Христа на Землі було оголошено трьом мудрецям 

зі Сходу через появу зірки. Існує переконання, що зірки є симво-

лом створеної Богом гармонії космосу, яка виявляється для 

людини у циклі знаків Зодіаків. Такі зірки символізують суд 

Божий [3,127]. 

У Шевченка стрічаємо й образ вранішньої зорі зі значенням 

зірки: 

…Моя зоре досвітняя, 

Єдиная думо... 

Так ти, моє зоре, 

Просіяєш надо мною, 

Ніби заговориш, 

Усміхнешся… 

Спасибі, зіронько!... 

(«Невольник»)  [4,166]. 

Досить розмаїта у Шевченковій поезії символіка різних 

кольорів. У невеличкому тексті різні барви виконують певні 

художні функції, беруть участь у створенні пейзажу, стають 

основою метафори, асоціюються з усталеними образами народної 

творчості, наприклад: 

За сонцем хмаронька пливе, 

Червоні поли розстилає 

І сонце спатоньки зове 

У синє море: покриває 

Рожевою пеленою… 

Розстилає туман сивий… 

(«За сонцем хмаронька пливе…»)  [5,75]. 

Кольори міфології й культурних обрядах - у не випадкові, 

вони відіграють певну роль: визначають окремі предмети, нап-

риклад, молоко _ це білий колір, земля – символ чорного, небо – 
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синій колір, рослини – зелений [3,495]. Шевченко широко вико-

ристовує саме таку регламентацію кольорів, особливо для 

визначення синього й зеленого. 

Усі домінуючі образи в поетиці Шевченка з поліфункціо-

нальні й полісемантичні. Їх можна розглядати на різних рівнях: 

лексичному, синтаксичному, ритмомелодійну, зображально-вира-

жальному, в системі тропів, як елемент композиції, як художньо 

деталь [2,12]. Отже: 

- Поетичні домінанти беруть участь у формування лірич-

ного сюжету, надають його розвиткові потрібного авторові 

скеруванні. У такій функції вони себе оточують наскрізними об-

разами для окремих творів, спорідненими лексемами, наприклад, 

домінанта сон (Не спалося, дрімота, снилося, сплячий, проки-

нувся і т.ін.); 

- Домінантні образи сприяють композиційній завершеності 

творів. Беруть участь в обрамленні строф і тексту в цілому, в 

анафоричних зачинах строф, рядків, надають чіткості й заверше-

ності розвиткові сюжету, в деяких випадках вказують на кульмі-

націю. У композиційну завершеність входять і заголовки, в яких є 

ключовий образ: «Сон», «Б’ють пороги; місяць сходить…», 

«Вітер з гаєм розмовляє…», «Гори мої високії…», «За думою 

дума роєм вилітає», «За сонцем хмаронька пливе…» й ін.; 

- Домінантні образи беруть участь у створенні широкої сис-

теми антитез, протиставлень, контрастів, зіткнень різного харак-

теру (наприклад, батьківщина - чужина), а також контрастуючі 

пари світоглядного характеру: день і ніч, грім і тиша, любов і 

ненависть, сон і пробудження і т. ін. Виникає складна система 

протиріч, антиномій лексичного, синтаксичного, композиційного, 

змістовного та духовного характеру. Можна сказати, що немає 

жодного твору, де б художні образи не створювала амбівалентну 

ситуацію, наприклад: 

І це трапляється меж нами, 

Що ніж на серце наставля, 

А сам цілує! 

(«Меж скалами, неначе злодій..»)  [5,75]; 
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- Домінанти використовуються для створення пейзажних 

картих, деякі з них формують сюжет і композицію, одухотво-

ряють природу, сприяють утворенню психологічних характерис-

тик, портретів, соціальних і світоглядних оцінок. Усі ці грані 

художніх функцій ключових образів переплітаються, доповню-

ючи один одного, пояснюють сенс і ставлення митця до об’єктів 

зображення, прочиняють двері до розуміння підтексту, створю-

ють неподільну єдність і гармонію. Ось, наприклад: «І ти, моя 

єдиная, Встаєш із-за моря. З-за туману, слухняная Рожевая зоре!» 

[5,70]. 

- Усі поетичні домінанти беруть участь у створенні різного 

роду метафор і метафоричних висловів, створюють метафори-

різновиди (метафори родового відтінка, метафора орудного 

відмінка, розкриті метафори з двома семами, метафоричні 

епітети, численні уособлення, прозопопеї й т.ін.); 

- Майже в усіх своїх функціях поетичні домінанти є й худо-

жніми деталями - зображальними, характерологічними, метафо-

ричними, або символічними портретними деталями. Деталь має 

значну потенційну силу, вона здатна активізувати сприйняття 

твору читачем, спонукаючи його до творчості, надати простір 

його асоціативній уяві. Художня деталь несе на собі відблиск 

світоглядних уподобань автора. Деталь має можливість читачеві 

домалювати цілісну картину; 

- Відчутною є роль образів-домінант у загальній ритмоме-

лодиці віршів. Домінуючі у словах-фаворитах звуки – алітерації 

та асонанси - змінюють загальний ритм. У ритмомелодиці дуже 

важливі фонетичні повторення, гра звуками у різних позиціях, 

цілих текстів.  

Отже, Тарас Шевченко загострив до прозорої ясності й 

глибини кожне слово, з кожного зробив силою свого таланту 

художній образ великої уваги, надав йому в контексті творів 

особливої неповторної краси. Образи-домінанти сприяють 

вічному діалогові між нами, читачами, й великим митцем, від 

чого маємо неповторну естетичну насолоду.  
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Designing a new algorithm is not a simple task. In fact, it is 

considered an art [1, 2] that involves a combination of mathematical 

background, creativity, discipline, passion and probably other unclassi-

fiable abilities. In parallel computing the scenario is no different, there 

is no golden rule for designing perfect parallel algorithms. 

There are some formal strategies that are frequently used for 

creating efficient parallel algorithms. Leighton and Thomson [3] have 

contributed considerably to the field by pointing out how data structu-

res, architectures and algorithms relate when facing the act of imple-

menting a parallel algorithm. In 1995, Foster [4] identified a four-step 

strategy that is present in many well designed parallel algorithms; par-

titioning, communication, agglomeration and mapping (see Fig. 13). 
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Partitioning 

The first step when designing a parallel algorithm is to split the 

problem into parallel sub- problems. In partitioning, the goal is to find 

the best partition possible; one that generates the highest amount of 

subproblems (at this point, communication is not considered yet). 

Identifying the domain type is critical for achieving a good partition of 

a problem. If the problem is data-parallel, then the data is partitioned 

and we speak of data parallelism. On the other hand, if the problem is 

task-parallel, then the functionality is partitioned and we speak of task-

parallelism. Most of the computational physics problems based on 

simulations are suitable for a data-parallelism approach, while 

problems such as parallel graph traverse, communication flows, traffic 

management, security and fault tolerance often fall into the task-

parallelism approach. 

Communication 

After partitioning, communication is defined between the sub-

problems (task or data type). There are two types of communication; 

local communication and global communica- tion. In local communi-

cation, sub-problems communicate with neighbors using a certain 

geometric or functional pattern. Global communications involve 

broadcast, reductions or global variables. In this phase, all types of 

communication problems are handled; from race conditions handled 

by critical sections or atomic operations, to synchronization bar- riers 

to ensure that the strategy of computation is working up to this point. 

Agglomeration 

At this point, there is a chance that sub-problems may not 

generate enough work to become a thread of computation (given a 

computer architecture). This aspect is often known as the granularity of 

an algorithm [5]. A fine-grained algorithm divides the prob- lem into a 

massive amount of small jobs, increasing parallelism as well as 

communication overhead. A coarse-grained algorithm divides the 

problem into less but larger jobs, reduc- ing communication overhead 

as well as parallelism. Agglomeration seeks to find the best level of 

granularity by grouping sub-problems into larger ones. A parallel 

algorithm run- ning on a multi-core CPU should produce larger 
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agglomerations than the same algorithm designed for a GPU. 

Mapping 

Eventually, all agglomerations will need to be processed by the 

available cores of the computer. The distribution of agglomerations to 

the different cores is specified by the mapping. The Mapping step is 

the last one of Foster’s strategy and consists of assigning agglomera-

tions to processors with a certain pattern. The simplest pattern is the 1-

to-1 geometric mapping between agglomerations and processors, that 

is, to assign agglomer- ation ki to processor pi. Higher complexity 

mapping patterns lead to higher hardware overhead and unbalanced 

work. The challenge is to achieve the most balanced and sim- ple 

patterns for complex problems. 

Fig. 13 illustrates all four steps using a data-partition based 

problem on a dual core architecture (c0 and c1). 
 

 
Figure 13. Foster’s diagram of the design steps used in a parallelization 

process 
 

Foster’s strategy is well suited for computational physics because it 

handles data- parallel problems in a natural way. At the same time, 

Foster’s strategy also works well for designing massive parallel GPU-

based algorithms. In order to apply this strategy, it is necessary to know 

how the massive parallelism programming model works for map- ping 

the computational resources to a data-parallel problem and how to 

overcome the technical restrictions when programming the GPU. 
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Сучасний етап науково-технічного розвитку суспільства 

висуває нові, набагато вищі вимоги до творчого потенціалу 

фахівців, що передбачає володіння новими науковими методами, 

вміння орієнтуватися в потоці наукової інформації, знаходити 

найраціональніші конструкторські, технологічні й організаційні 

рішення. 

Перед спеціалістами різних напрямів підготовки все частіше 

постають завдання, які вимагають, окрім фахової кваліфікації, 

знання методів опрацювання результатів спостережень, 

планування експериментів, математичних методів моделювання 

та оптимізації процесів дослідження. Отже, сучасний фахівець 

повинен мати не тільки глибоку професійну підготовку, а й 
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певний обсяг знань у галузі наукових досліджень, що передбачає 

засвоєння методологічних засад наукової праці, уміння збирати і 

опрацьовувати інформацію, розробляти програми наукових 

досліджень, аналізувати одержані результати та оформляти їх у 

вигляді наукового звіту. 

Поряд із практичними уміннями здійснювати наукове дос-

лідження, необхідною умовою ефективної та успішної наукової 

діяльності є готовність особистості до науково-дослідної роботи, 

її пошукова активність, продуктивна дослідницька поведінка, 

стійке прагнення до творчого наукового пошуку та комплекс 

індивідуально-психологічних і характерологічних особливостей, 

що забезпечить високу ефективність її професійного функціону-

вання.[1, с. 114] 

Напрям наукового дослідження визначається галуззю науки, 

специфікою наукових інститутів. Під науковим напрямом 

розуміють сферу наукових досліджень наукового колективу, яка 

спрямована на вивчення певних фундаментальних, теоретичних і 

експериментальних завдань у відповідній галузі науки. 

Розвиток наук у сучасному суспільстві спричиняє «верти-

кальну» інтеграцію науки – тенденцію до все більшого зближення 

науки з практикою, а в зв`язку з цим – до зближення між фунда-

ментальними і прикладними науками, поглиблення процесів 

диференціації та інтеграції наукового знання. Результатом дифе-

ренціації є поява окремих теоретичних систем і відокремлення їх 

у самостійні галузі науки з власними предметом, мовою і 

методами.  

Розвиток будь-якої галузі науки здійснюється впродовж 

чотирьох послідовних етапів:  

– започаткування науки; 

 – період початкового формування і розвитку ідей, який 

характеризується «вибуховим» зростанням інформації; 

 – період експлуатації ідей, коли кількість авторів і 

публікацій зростає, але темпи цього зростання знижуються; 
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 – період насичення: галузь вичерпує себе, основні ідеї 

переходять у підручники, а далі можливий розпад на декілька 

галузей або зникнення як самостійної галузі досліджень. 

У зв'язку з вимогами державного освітнього стандарту 

нового покоління виникла необхідність у педагогічній діяльності 

враховувати інтелектуально-інноваційну специфіку сучасного 

освітнього середовища. Формування наукового мислення є трива-

лим процесом поетапного здійснення цілого ряду взаємопов'яз-

аних проміжних цілей. Сьогодні в рамках фундаменталізації 

системи освіти інваріантом системи проміжних цілей є вимога 

переходу розумової діяльності майбутніх фахівців з рівня 

репродуктивної на рівень творчої діяльності. Немає сумнівів у 

тому, що такий перехід вимагає наукового мислення, залучення 

до аналізу протиріч і постановки проблем, висунення гіпотез, їх 

обґрунтування і доведення при поясненні явищ. 

При формуванні у студентів наукового мислення необхідно 

розрізняти змістову  і методичну сторони проблемного подання 

матеріалу. Відбувається поступове переведення студентів з рівня 

формально-логічних узагальнень на рівень змістовних узагаль-

нень, а згодом – на рівень гіпотетико-дедуктивного мислення і, 

відповідно, наукового пояснення і прогнозування явища, встанов-

лення причиннонаслідкових зв'язків, вміння пояснити методику 

рішення завдання. Найвищого рівня пошукової самостійності 

можна домогтися на заняттях, що проводяться дослідним мето-

дом. Важливо в ході навчання відпрацьовувати методику рішення 

експериментальних завдань на основі міжпредметних зв'язків, 

застосовуючи методи наукового пізнання з поступовим 

ускладненням характеру завдань.[3, с. 54] 

У процесі аналізу протиріччя, який створив комплексну 

проблемну ситуацію, у студентів виникає суб'єктивний стан інте-

лектуальної здивованості і прагнення вийти з нього. Проблемна 

ситуація як структурний компонент творчого мислення є одини-

цею рівня наукового мислення студентів. Отже, необхідною є 

система проблемних ситуацій і завдань на основі пізнавальних 

протиріч. 
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Одночасно, практичні заняття мають готувати зацікавлених 

студентів до наукової діяльності. Цього можливо досягти у різні 

способи:  

– при розв’язанні практичних ситуацій демонструвати 

варіантність їх розв’язку із поясненням логіки кожного варіанту;  

– обговорювати неоднозначність сутності багатьох категорій, 

наводити інші підходи до їх тлумачення і відображення;  

– стимулювати самостійні дослідження студентів, по-перше, 

ставлячи завдання критично оцінити певне визначення, концеп-

цію, методику, сформувати власні пропозиції і логічно їх обґрун-

тувати, по-друге, ставлячи завдання знайти тему, яка потребує 

додаткового дослідження, дослідження в іншому аспекті, що 

спричинено зміною економічних і соціальних умов, або не 

досліджувалася. 
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м. Дніпро, Україна 

Функціонування і розвиток промислових підприємств 

потребує підвищення ефективності та раціональності використан-

ня матеріальних ресурсів, тому що саме вони становлять значну 

питому вагу в структурі собівартості виготовленої продукції. 

Особливо актуальною ця проблема є для матеріаломістких 

підприємств олійно-жирової галузі. Одним з потенційних напрям-

ків інтенсифікації використання матеріальних ресурсів на 

олійнопереробних підприємствах має бути багатоцільове вико-

ристання відходів і побічної продукції виробництва [1]. 

Зростання виробництва нерафінованої і рафінованої олії в 

Україні за останні роки має сталу динаміку (табл. 1).  Відповідно 

до даних табл. 1 в період 2015 – 2019 років виробництво нераді-

нованої і рафінованої  олії зросло в 1,5 рази [2]. 

Зростання обсягів виробництва цільової продукції збільшує і 

кількість відходів, які утворюються на олійнопереробних вироб-

ництвах. Частина з них використовується як вторинний матері-

альний ресурс в різних галузях промисловості для одержання 

продуктів, що мають товарну і споживчу цінність. Один з таких 

продуктів – соапсток, що є відходом рафінації олії з викорис-

танням лужної нейтралізації вільних жирних кислот. 
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Залежно від схеми нейтралізації соапсток має певні фізико-

хімічні показники. Масова частка загального жиру в ньому 

складає 12 – 25% (для концентрованого соапстоку 25 – 40%), 

масова частка жирних кислот коливається в межах 10 – 15% (для 

концентрованого соапстоку 22 – 25%) [3]. 
 

Таблиця 1  

Виробництво нерафінованої і рафінованої соняшникової олії в Україні 
Олія 

соняшникова 

та її фракції 

(крім хімічно 

модифікован

их) 

Кількість виробленої промислової продукції  

(валове виробництво) за рік, т 

2015 2016 2017 2018 2019 

Нерафінована  3715772 4423980 5354832 5148606 5836206 

Рафінована 528123 587131 724752 684734 787442 

 

Соапстоки  піддають переробленню за допомогою таких 

технологічних процесів, як висолювання і розкладання мінераль-

ною кислотою. Одержувані з них жирні кислоти придатні для 

використання у хімічній технології, виробництві поверхнево-

активних речовин, біодизелю, мила і синтетичних мийних 

засобів, в гірничодобувній та інших галузях [4]. 

Соапстоки як висококалорійні кормові добавки використо-

вуються в тваринництві і птахівництві. В 1 кг соапстоку міститься 

8500 – 8700 ккал обмінної енергії, що відповідає енергії 3,4 кг 

концентрованих кормів [5]. 

Способи перероблення і використання жировмісних відходів 

і побічних продуктів олійнопереробних виробництв постійно 

вдосконалюються і доповнюються новими розробками науковців, 

дослідників і виробників. Та все ж має місце утворення значної 

кількості відходів, що не переробляються (табл.2). 

Можна зробити висновок, що впровадження у виробництво 

інноваційних технологій перероблення вторинних матеріальних 

ресурсів, створення безвідходних технологій нейтралізації олій  

суттєво підвищить ефективність діяльності олійнопереробних 

підприємств і дозволить зменшити шкідливий вплив відходів 

виробництва на навколишнє середовище. 
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Таблиця 2 

Утворення відходів за класифікаційними угрупованнями державного 

класифікатора відходів у 2017 – 2019 роках [6] 
Найменування відходів за 

класифікаційними угрупованнями 

державного класифікатора відходів  

Обсяг утворених  відходів, тонн 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Залишки технологічні рафінації олії та 

жирів 
211055 4744 8575 
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