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КАМІНГ-АУТ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА 

ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ 

 

Каменська А. М., 

 студентка факультету суспільних наук 

Ужгородський національний університет 

м. Ужгород, Україна 

В умовах сучасного постмодерного суспільства важливою 

є проблема відкритого та добровільного саморозкриття 

людиною своєї сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності 

та приналежності до певної соціальної меншини - камінг-ауту. 

Цим терміном описують як процес визнання своєї "інакшості" 

так і його результат. Здебільшого він використовується саме по 

відношенню до представників ЛГБТК+, однак є приклади 

вживання терміну й поза ЛГБТК+ спільнотою. В такому 

випадку розкриваються певні таємні моменти поведінки 

людини, її поглядів, переконань, інтересів та вподобань, щодо 

яких в суспільстві немає однозначного ставлення і які можуть 

викликати подив чи навіть осуд. Йдеться про "камінг-аут 

атеїста", "камінг-аут алкозалежного", "камінг-аут наркозалеж-

ного", "камінг-аут психічно нездорового" і т. д. 

Безпосередньо вираз "камінг-аут" походить від 

англійського "coming out",  що в свою чергу є скороченням від 

закріпленого англомовного виразу "coming out of the closet", що 

в буквальному сенсі перекладається як "вийти із шафи", тобто, 

"вийти з темряви; відкритися". 

Ввів поняття «камінг-аут» в загальний вжиток німецький 

журналіст і адвокат Карл Генріх Ульріхс після свого власного 

публічного камінг-ауту, що став першим в історії. Камінг-аут він 

розумів, як один з видів емансипації, спосіб звільнення і боротьби 

за права геїв, вважаючи, що закритість ЛГБТК+ спільноти не 

сприяє впливу на громадську думку і закликав гомосексуалів 

бути помітнішими. Відомі сексологи Іван Блох і Магнус 

Гіршфельд також міркували про можливість збільшення числа 
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камінг-аутів з метою впливу на дискримінаційні законодавчі акти 

і громадську думку [4, с. 1205]. 

Що стосується "саморозкриття" як відмови від вимушеного 

маскування, то результат такого кроку не завжди має виключно 

позитивні соціальні і психологічні наслідки для індивіда, що його 

здійснює. Це не одномоментний, а поступовий процес, який 

постійно розвивається і в більшості випадків рекомендовано 

спочатку "розкриватися" перед найближчим другом або членом 

сім'ї, що безумовно заслуговує повної довіри. Після цього 

робиться перерва і процес подальшого зізнанням (на роботі, в 

сім'ї, в дружньому колі) [1, с. 89-91]. 

Процесу камінг-ауту закономірно передує процес 

усвідомлення власної орієнтації, який починається, зазвичай, 

ще в ранньому віці, коли дитина починає відчувати свою 

відмінність від ровесників та усвідомлює, що може викликати 

цим неприязнь та осуд з їхнього боку [3, с. 148]. 

Оскільки представники ЛГБТК+ історично були 

маргіналізовані як сексуальні меншини, камінг-аут залишається 

проблемою для більшої частини ЛГБТК+ населення світу і може 

привести до відповідної реакції в формі гетеросексистської 

дискримінації і / або гомофобного насильства. 

Соціальні аспекти камінг-ауту вивчаються американськими 

дослідниками і в рамках соціології повсякденності. Так, соціолог 

С. Сейдман аналізує трансформації простору прояву відкритості 

гомосексуальними чоловіками і жінками і також говорить про 

репресивний характер «шафи», але при цьому, зазначає, що 

внаслідок змін, що сталися в останні десятиліття в області прав 

ЛГБТ і створення сприятливих умов для соціальної інклюзії, 

більшість представників ЛГБТК+ спільноти вже знаходяться 

"поза шафою" і тому сам акт виходу є зайвим [4, с. 1207]. 

З активною критикою ідеї камінг-ауту, як правило, висту-

пають гомофобно налаштовані спільноти і антигей-активісти. 

Неоднозначне ставлення до камінг-ауту спостерігається у 

феміністської спільноти. Зокрема, квір-феміністка Джудіт Батлер 

в своїй статті "Імітація і гендерна непокора" міркує про те, що сам 
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жест розкриття таємниці є як би визнанням своєї інакшості і 

виключеності з суспільства. Тим самим, той, хто здійснює камінг-

аут, на думку Батлер, ніби підтримує те,  що ми живемо в 

суспільстві, де нормальними є лише гетеросексуальні відносини 

[2, с. 36]. 
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Одним з найважливіших завдань всебічного розвитку дитини 

є навчання її соціально взаємодіяти з оточуючими людьми. 
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Особливості міжособистісних стосунків дітей молодшого 

шкільного віку з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня 

обумовлюються не лише рівнем інтелектуального розвитку, але й 

віком та своєрідністю структури дефекту. У рамках даного 

дослідження особливий інтерес представляють роботи Д.Н. 

Ісаєва, Н.Л. Коломинського та В.М. Синьова, оскільки в них 

висвітлено процес становлення та розвитку міжособистісних 

стосунків дітей з інтелектуальними порушеннями [2, с. 76]. 

Досліджуючи цю проблему, Н.Л. Коломинський зауважував, 

що особистісні стосунки в учнів початкових класів спеціальної 

школи розвиваються не зовсім так, як в учнів цих же класів 

загальноосвітньої школи. Як правило, розвиток особистісних 

стосунків між дітьми йде від меншої вибірковості до більшої, 

починаючи з першого класу. У групах дітей з інтелектуальними 

порушеннями диференціація проявляється вже в першому класі, 

що пояснюється некритичним прийняттям дітьми офіційної 

структури групи. За результатами теоретичного аналізу 

досліджень з означеної проблематики більшість учнів початкових 

класів спеціальної школи не розуміють свого становища в 

класному колективі, зовсім не володіють навичками спілкування; 

а деякі діти володіють лише невеликим обсягом слів і простих 

фраз. Але всіх їх поєднує обмежене розуміння зверненого 

мовлення, прихильність до ситуації, з одного боку, і відірваність 

міжособистісних стосунків від діяльності – з іншого. 

Комунікативна сфера не може здійснювати функцію 

спілкування, внаслідок недорозвинення. Погане розуміння жесту, 

уживання лише примітивних, стандартних жестів відрізняють 

дітей з порушеннями інтелекту від безмовленнєвих дітей і від 

дітей з іншими порушеннями (наприклад, з порушеннями слуху). 

У результаті, порушення комунікативних зв’язків призводить до 

значних порушень в інших сферах розвитку дітей молодшого 

шкільного віку з інтелектуальними порушеннями [5, с. 134]. 

Комунікативна сфера дітей молодшого шкільного віку з 

інтелектуальними порушеннями легкого ступеня порушена в 

силу розладів таких психічних процесів як пам'ять, увага, 
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мислення, сприймання. Необхідно розпочинати корекцію та 

удосконалення комунікативних відносин ще у дошкільному 

віці, не пускати розвиток на самоплив, адже дитина потребує 

уваги, тим паче, якщо це дитина з певними відхиленнями у 

психічному розвитку. 

Для дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними 

порушеннями характерні труднощі у встановленні контакту з 

чужими людьми, що заважає їм орієнтуватись в навколишньому 

світі та спілкуватись з іншими дітьми та дорослими. 

Розвиток міжособистісного спілкування дітей є важливим 

педагогічним завданням протягом корекції комунікативних 

процесів дітей 6-9 років з інтелектуальними порушеннями [1, 

с. 87].  

Спілкування завжди відбувається на основі взаємодії аналізу 

та синтезу. Ця взаємодія зумовлюється об’єктивними зв’язками 

самих явищ. Слухаючи, наприклад, мелодію, ми не лише 

виділяємо окремі звуки, а й чуємо певне їх співзвуччя. Проте, 

серед суб’єктивних умов найсильніший вплив має обізнаність 

дітей, як встановлювати контакт з тією чи іншою дитиною-

однолітком або з дорослими. Діти молодшого шкільного віку з 

інтелектуальними порушеннями також, як і нормальні діти, без 

особливих труднощів помічають знайомих людей серед 

незнайомих, особливо, якщо ці люди пов’язані з певними 

позитивними або негативними емоціями. Зустріч з такою 

людиною викликає нові емоції, поліпшує або погіршує стан дітей. 

Ця особливість яскраво виявляється при описі дітьми з 

інтелектуальними порушеннями сюжетних малюнків, наприклад, 

малюнку сім’ї. Розглядаючи картину, діти насамперед виділяють 

саме тих, з якими склалися добрі стосунки, та тих, з якими 

міжособистісні стосунки порушені [4, с. 230]. 

У деяких випадках, коли емоційна забарвленість 

комунікації зі знайомою людиною дуже виразна, це може 

негативно впливати на дитину. Діти молодшого шкільного віку 

з інтелектуальними порушеннями дуже сильно звикають до 

однієї конкретної людини (дорослого чи однолітка), у них 
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з’являються різні емоції, коли з’являється нова, незнайома 

людина, з якою стає дуже важко встановити контакт, що 

призводить до низки проблем. 

Отже, діти молодшого шкільного віку з інтелектуальними 

порушеннями мають суттєві проблеми в комунікації: не вміють 

будувати зв’язки з оточуючими, що призводить до труднощів 

спілкування, їх спілкування емоційно не забарвлене, іноді 

безініціативне. 

Чим старшою стає дитина, тим більш свідомими стають 

мотиви вибору товариша. На перший план виступають гарна 

поведінка, вміння надати допомогу. Хороша успішність сама 

по собі не є вирішальним чинником у визначенні становища 

учня в колективі. 

Високий статус у колективі однолітків залежить від 

активності, комунікабельності, самостійності, врівноваженості, 

фізичної сили, хороших трудових умінь та навичок. 

Досягненню високого становища у колективі перешкоджають 

схильність до бійок, неохайність, лінощі, грубість. 

Агресивні прояви дітей з інтелектуальними порушеннями 

безпосередньо впливають на встановлення стосунків з одно літка-

ми. Однак, на наш погляд, особливості міжособистісних стосун-

ків, положення дитини в колективі, в свою чергу обумовлюють 

агресивні прояви дитини. Разом з тим агресивна реакція найчас-

тіше носить у них захисний характер, оскільки молодші школярі 

відчувають себе жертвою агресивних проявів іншої особи чи 

намагаються захистити когось від фізичних впливів. Можливі 

також прояви тенденцій до завдання ушкоджень самому собі [3, с. 

123]. Діти молодшого шкільного віку з інтелектуальними пору-

шеннями легкого ступеня залежні від оточення, що проявляється 

в пошуках допомоги чи підтримки в інших людей. Таким чином, 

агресивні прояви дітей даної вікової категорії тісно взаємопов’я-

зані з успішністю функціонування дитини в соціумі [2, с. 67]. 

Прояв агресивності у дітей молодшого шкільного віку може 

обмежуватись за умови прийняття та позитивного ставлення з 

боку оточення. У дітей найбільш вираженими виявилися 
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категорії: емоційність, покаліченість, активна байдужість та опис. 

У молодших школярів більш вираженими стають зміна настрою, 

роздратування, гнів та фізіологічне виснаження. 5,2 % дітей 

переживають більш гострі форми депресії. Внаслідок чого 

з’являється тенденція до уникнення контактів з людьми, захисна 

настанова стосовно будь-яких контактів, у них може проявлятись 

відкрита ворожість, негативізм і асоціальні форми поведінки [4, с. 

89]. Разом з тим, молодші школярі, порівняно з досліджуваними 

інших категорій, проявляють хвилювання і невпевненість з 

приводу того, чи приймають і люблять його дорослі і прагнуть 

всіляко переконатися у цьому. Найбільш вираженими в даному 

віці, порівняно з іншими, є невротичні симптоми. Отже, прояви 

ворожості, негативізму, асоціальних форм поведінки частіше за 

все з’являються у дітей молодшого шкільного віку за умови 

невпевненості у прийнятті з боку дорослого. 

Міжособистісні стосунки не відбивають справжніх 

інтелектуальних можливостей дитини з порушеннями розвитку, 

не можуть служити повноцінним джерелом передачі їх знань і 

відомостей [6, с. 9]. 

Без спеціального навчання у дітей молодшого шкільного віку 

з інтелектуальними порушеннями не розвивається можливість 

регулювати діяльність за допомогою власного мовлення: спосте-

рігається в окремих випадках супровідне мовлення, але зовсім не 

виникає фіксуюче й плануюче. Індуктивність у спілкуванні 

виявляється у відсутності прагнення розібратись в деталях 

встановлення контакту з ровесниками або дорослими. Порушення 

в сфері спілкування ускладнює життя в школі та за її межами. 

У дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними 

порушеннями особливості розвитку міжособистісних стосунків 

зумовлені інтелектуальним дефектом, вони недостатньо 

диференційовані, не осмислені. 

Тому ми вважаємо, що необхідно удосконалювати 

міжособистісні стосунки дітей молодшого шкільного віку з 

інтелектуальними порушеннями, що дасть їм змогу краще 

розуміти оточуючий світ. Також це покращить рівень спілкування 
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не тільки між однолітками, однокласниками, але і між дітьми та 

батьками, вчителями, які теж мають встановлювати та 

підтримувати спілкування з дітьми молодшого шкільного віку з 

інтелектуальними порушеннями. 
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The amount of fuel reserves is constantly declining. Coal and 

gas are burned at a high rate, so it is necessary to organize new 

ways of producing heat and electricity. To avoid an energy crisis, we 
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must quickly find an inexpensive and efficient source of energy. 

Nuclear energy is a very good prospect for further energy 

development in the world, but it also has its drawbacks. Although 

U235's power plants do not require large quantities, U235's reserves 

are slowly declining. The way out of this situation is the operating time 

of the fuel in the reactor in the form of Pu239. Therefore, we have a 

very good prospect of using reactors that use Pu239 fuel to generate 

heat and electricity. 

Another method is more difficult to implement, but more 

profitable, namely the use of energy released in the synthesis of light 

nuclei. This is the essence of fusion. Thermonuclear bomb explosions 

can confirm the possibility of implementing this method. 

To compare how much more profitable nuclear fusion is 

compared to burning coal, 1 kilogram of deuterium is required to 

produce the same amount of energy against 10,000 tons of coal. 

Also in the reactor where the fusion reactions take place there are 

no by-products of the reaction. 

          The disadvantage of thermonuclear reactors is the difficulty 

of self-sustaining the nuclear reaction. This requires the use of huge 

superconducting magnetic coils. But to date, there is no effective way 

to convert the energy released during fusion into electricity. However, 

research has been conducted for 50 years. Several experimental 

thermonuclear reactors have even been designed in leading countries. 

Thus, it is necessary to develop the energy of our country, to find 

the most profitable ways to generate energy. If we still manage to find 

a profitable way to produce electricity, it will help ensure the rapid 

economic development of our country in the future. 
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Головна мета розроблення компанією комплексу маркетингу 

– забезпечити їй стійкі конкурентні переваги задля завоювання 

стабільних позицій на ринку. Зовнішнє середовище стрімко 

змінюється, та стає своєрідним «двигуном прогресу» тільки 

сильним компаніям. І щоб компанії залишитися «в грі» 

маркетингових баталій, необхідно оперативно реагувати на ці 

зміни. Дана реакція полягає в розробці і впровадженню методів, 

які потрібні для рішення поставлених задач. І успішне функціону-

вання цих методів забезпечить комплекс маркетингу.  

Основоположником популярної сьогодні моделі «4Р» став, 

Джером Маккарті, який виділив основні чотири елементи і 

об'єднав їх в єдину концепцію.  

Проте, зважаючи на постійний технологічний розвиток, 

постійні зміни в «світі продажів», можна помітити, що сучасна 

концепція комплексу маркетингу не обмежена принципом «4Р». 

Сучасні компанії в своєму комплексі маркетингу використовують 

такі елементи, як людський фактор, матеріальне підтвердження 

товару, процес тощо. Нині цей перелік може налічувати від 

чотирьох до шістнадцяти компонентів [1,с.228].  

Першою і найважливішою частиною маркетингового 

комплексу, яку компанія розробляє для цільового ринку, є товар. 

Важливо створити привабливу упаковку товару та використати 

ефективний товарний знак. 

Якщо розглядати товар як складну концепцію, ми можемо 

сприйняти його на трьох рівнях: товар за задумом, товар у 

реальному виконанні, товар із підкріпленням.  Перший рівень 

відображає потребу, яку задовольняє товар, переваги, які отримує 
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споживач, використовуючи його. На другому рівні товар сприй-

мається як реально створена річ із специфічними властивостями і 

характеристиками. Позиція товарів може також суттєво 

підтримуватися іншими послугами та перевагами - це відображає 

третій рівень товару. Одним із важливих елементів розробки 

товару є упаковка, яка на розвиненому ринку стає все більш 

ефективним маркетинговим інструментом та частиною корпо-

ративного іміджу. До упакування також включається етикетка. 

Етикетка включає назву продукту, торгову марку, штрих-код, 

вміст товару, рекламні матеріали та інструкції щодо зберігання та 

використання. При необхідності до упаковки додається детальна 

інструкція щодо використання складних продуктів.  

Збалансована цінова політика має значний вплив на 

ринковий успіх компанії. Ціни часто змінюються протягом 

життєвого циклу товару: від високих – для залучення покупців 

товарів, спрямованих на престиж, до низьких, призначених для 

масового ринку. Ціни тісно пов’язані з іншими складовими 

маркетингового комплексу компанії, особливо з самим товаром, 

його якісними характеристиками та рівнем обслуговування. 

Обраний рівень розподілу товарів і витрати на їх просування 

також пов'язані з рівнем цін. Коригування цінової політики 

компанії вимагає безлічі стратегічних і тактичних рішень. 

В умовах насиченого ринку недостатньо розробити новий 

якісний продукт, встановити для нього оптимальну ціну та вибра-

ти ефективні канали збуту. Такий компонент маркетингового 

комплексу як - метод просування товару, тобто серія маркетинго-

вих рішень, пов’язаних із комунікацією - набуває все більшого 

значення. Система маркетингової комунікації компанії фокусує-

ться на інформуванні споживачів, переконанні їх, нагадуванні про 

товар, підтримці продажів та створенні позитивного іміджу для 

компанії  [2].  

Не треба забувати про основний інструмент ринку – рекламу. 

В її основі лежить інформація та переконання. Вона, по суті, пре-

дставляє можливість продавати споживачеві повідомлення про 

послугу та товар, віддаючи перевагу та відрізняючи від конкурен-
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та. Реклама у сучасному світі стає частиною громадського життя, 

передаючи свіжі новини, суспільні, політичні та благодійні ідеї.  

Будь-яка маркетингова діяльність підприємства буде більш 

ефективною, якщо постійно контролювати дії маркетингових 

рішень та їх доцільність та ефективність. Виявлення факторів 

ризику у сфері управління збутовою політикою повинно здійсню-

ватись на основі постійного моніторингу маркетингового середо-

вища підприємства. З метою нівелювання виявлених ризиків 

необхідно їх аналізувати з погляду їх імовірності, небезпеки і 

важливості та на основі цього розробити маркетингові стратегії 

щодо управління ризиками у сфері управління [3,с.26-28]. 

Підводячи підсумок, варто наголосити, що правильно 

складений комплекс маркетингу, безсумнівно, принесе свої 

«плоди». Не варто забувати, що немає єдиної й універсальної 

моделі комплексу маркетингу. Компанія може використовувати 

будь-яку модель, включаючи всі нові компоненти, виходячи зі 

своїх індивідуальних особливостей. 

Існують і інші комплекси маркетингу, в основі яких 

покладено інший принцип побудови. Прикладом є модель «4С», 

де основна увага приділяється перевагам споживачів. але скільки 

б ви не додавали компонентів в свою модель, як би ви не 

змінювали її, в результаті принцип «4Р» залишається основою 

основ для будь-якого комплексу маркетингу.  
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"Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського" 

 На практиці при укладанні договорів щодо розпоряджання 

правами інтелектуальної власності складно врахувати всі можливі 

наслідки впровадження у договір тих чи інших положень. Однак 

деякі елементи волі сторін залишаються поза увагою, оскільки в 

момент укладання правочину вважаються неважливими.  

Згідно з класичною теорією сутність ліцензії полягає в тому, 

що ліцензіар надає ліцензіату дозвіл на використання об’єкта і 

тим самим ліцензіар бере на себе зобов’язання утримуватися від 

застосування ним санкцій стосовно того, хто використовує цей 

об’єкт. Проте все більше стає очевидним, що в сучасному світі 

основним змістом ліцензійного договору стає не стільки надання 

дозволу, тобто права на використання, а більшою мірою є 

покладання на ліцензіара обов’язку забезпечити можливість 

ліцензіата реалізувати це право шляхом передачі технічних знань, 

досвіду, технічної підтримки, навчання персоналу і надання 

допомоги ліцензіату в їх використанні і застосуванні.  

Зміст ліцензійного договору являє собою сукупність умов, 

що характеризують особливість даного договірного зобов'язан-

ня. Незважаючи на те що трактуванню істотних умов договорів 

в літературі приділяється багато уваги, однозначного їх розу-

міння ні в доктрині, ні у практиці немає.  

Відповідно до ст. 1109 ЦК України,  умовами ліцензійних до-

говорів є наступні: вид ліцензії, сфера використання об'єкта права 

інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за дого-

вором,способи використання зазначеного об'єкта,територія та строк, 

на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати 
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плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності [1].  

Отже, першою істотною умовою договору є його предмет. 

Предметом ліцензійного договору є права на використання 

об’єкта права інтелектуальної власності [1]. При узгодженні 

умови про предмет сторонам має сенс  максимально повно 

конкретизувати об'єкт ІВ  в тексті договору, а саме перерахувати 

його індивідуальні ознаки.  

Другою істотною умовою є умова про права та способи 

використання об’єкта права інтелектуальної власності. Відпо-

відно до ч. 6 ст. 1109 ЦК України права на використання об’єкта 

права інтелектуальної власності та способи його використання, 

які не визначені в ліцензійному договорі, вважаються такими, що 

не надані [1]. Тобто використання об’єктів права інтелектуальної 

власності іншими способами, ніж ті, що зазначені в договорі, 

вважаються неправомірними. Відповідно до ч. 3 ст. 156 ГК Укра-

їни,  умови використання винаходу, корисної моделі, промислово-

го зразка у сфері господарювання визначаються законами [2].  

Однією із умов ліцензійного договору є також розмір, 

порядок і строки плати за використання об’єкта ІВ. Варто взяти 

до уваги, що  законодавством України не передбачено надання 

дозволу на використання об'єктів ІВ лише на платній основі. При 

укладенні оплатного ліцензійного договору сторони мають 

погодити плату за надання прав на використання об’єкта права 

інтелектуальної власності, що є предметом ліцензійного договору 

(ліцензійний платіж). Зокрема, відповідно до ст. 19 Закону Украї-

ни «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій»  ціна технологій чи розмір плати за їх використання є 

істотними умовами укладення договорів про трансфер технологій 

[3]. Вартість виключних прав залежить від багатьох факторів 

економічного, технічного та правового характеру. Якщо ж розмір, 

порядок і строк здійснення оплати чітко не встановлені в 

договорі, то застосовуються загальні вимоги ЦК України.  

Наступною умовою ліцензійного договору є вид ліцензії, 

оскільки нею визначається обсяг прав, що передається. 

Відповідно до ч. 3 ст. 1108 ЦК України ліцензія на викорис-
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тання об’єкта права інтелектуальної власності може бути 

виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, 

що не суперечить закону. У випадку, якщо в договорі відсутня 

умова щодо виду ліцензії, вважається, що за ліцензійним 

договором надається невиключна ліцензія [1].  

Аналізуючи ч. 7 ст. 1109 ЦК України, можна зробити 

висновок, що однією умов ліцензійного договору є територія, на 

яку поширюються надані права на використання об’єкта права 

інтелектуальної власності [1]. Ліцензійний договір  може бути 

обмежений певною географічною територією. Наприклад, права 

можуть надаватися по всьому світу, або для конкретних країн чи  

їх окремих частин. Територія використання залежить від того, що 

ліцензіар може запропонувати з точки зору прав і того, чи може  

ліцензіат скористатися ними на певній території.  

Однією із найважливіших характеристик ліцензійного дого-

вору є його строковий характер. Згідно з ч. 1 ст. 1110 ЦК України 

ліцензійний договір укладається на строк, встановлений догово-

ром, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності 

виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт 

права інтелектуальної власності [1].  Слід звернути увагу, що у ч. 

3 ст. 1110 ЦК України згадується щодо пролонгації ліцензійного 

договору за умови відсутності у ньому умови про строк: «…Якщо 

за шість місяців до спливу зазначеного п’ятирічного строку жод-

на зі сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову 

від договору, договір вважається продовженим на невизначений 

час. У цьому випадку кожна із сторін може в будь який час відмо-

витися від договору, письмово повідомивши про це другу сторо-

ну за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк 

для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін [1]».  

Враховуючи юридичну практику, зміст ліцензійного договору 

зазвичай також становлять  положення про: можливість сублі-

цензії,  умови щодо технічної допомоги, удосконалення об'єкта ІВ, 

фінансове адміністрування, антиконкурентні застереження, 

регулююче право, заяви та гарантії, врегулювання спорів, 

відповідальність сторін [4]. 
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Ліцензіат, особливо який володіє винятковою ліцензією, зазви-

чай прагне отримати право надавати субліцензії. В цьому випадку, 

така можливість повинна бути окремо обумовлена в договорі.  

Залежно від виду переданої технології, в договорі часто існує 

пункт  про надання ліцензіату технічної допомоги у вигляді 

документації, даних та експертизи. Коли мова йде про вдоскона-

лення, також відомих як  поліпшення або нові зразки, важливо 

визначити, що є ліцензією, а що вважається новою технологією 

або новим об'єктом інтелектуальної власності. Іншими словами, 

якщо не включити  пункт про вдосконалення до договору, 

можлива ситуація, коли ліцензіар  більше не буде вважатися 

власником прав на об'єкт інтелектуальної власності в цілому.  

Положення про фінансове адміністрування включають в 

зобов'язання ліцензіата вести бухгалтерський облік і звітність, 

повідомляти про результати використання об'єкта інтелектуальної 

власності і виплачувати відповідні роялті.  У договорі має бути 

чітко вказано, на кого покладається обов'язок акумулювати і 

сплачувати відповідні податки, включаючи митні збори, акцизи 

або податки на доходи іноземної юридичної особи. Доходи 

іноземної юридичної особи є найбільш спірним питанням в 

міжнародних ліцензійних договорах. Якщо одна сторона 

зобов'язується взяти на себе відповідальність за утримання таких 

податків, договір, як правило, містить положення, згідно з яким 

інша сторона зобов'язана надати посильну допомогу щодо будь-

яких можливих відшкодувань. 

Однією з умов ліцензійного договору може бути обмеження 

у використанні наданих прав. До таких обмежень ліцензіар 

вдається з метою уникнути конкуренції ліцензіата. Обмеження 

може стосуватися обсягу випуску предмета ліцензії або ліцензія 

обмежується тільки виробництвом продукції, яка використо-

вуватиметься для певних цілей. Обмеження може стосуватися 

також використання предмета ліцензії на певному виробництві 

або продажу продукції на певній території. Територіальні 

обмеження мають місце тоді, коли ліцензіар за межами території 

дії договору сам бажає реалізувати предмет ліцензії.  
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При розгляді можливості укладення договору з іноземним 

суб'єктом необхідно передбачити регулююче право. Також необ-

хідно  враховувати законодавство країни, яка є територією дії 

ліцензії, відповідно до  умов ліцензійного договору [6]. Наприк-

лад, в більшості країн необхідна реєстрація ліцензійного договору 

у відповідних національних відомствах. Крім цього, в деяких 

країнах може бути необхідним отримання дозволу або обмеження 

на певні види діяльності.   

Заяви і гарантії є твердження або запевнення з приводу 

окремих положень.  Аналізуючи судову практику щодо ліцен-

зійних договорів, важливо передбачити  такі заяви і гарантії: 

1) виняткові права на об'єкт ІВ належать ліцензіару; 2) на 

момент вступу в силу укладеного сторонами ліцензійного 

договору ліцензіару нічого не відомо про права третіх осіб, які 

могли бути порушені наданням даної ліцензії; 3) на основі всіх 

наявних у ліцензіара відомостей права, що становлять предмет 

ліцензії, є дійсними і не порушуються будь якими  третіми 

особами; 4) використання ліцензіатом об'єкта інтелектуальної 

власності при наданні виключної ліцензії [6]. 

При укладенні ліцензійного договору, сторони повинні 

усвідомлювати можливість виникнення спору, і передбачити 

засоби вирішення. В першу чергу, вирішенню спору повинна 

сприяти гнучкість договору і його відкритість до можливих змін. 

Для випадків, коли цього недостатньо, необхідно передбачити 

механізми вирішення спорів. При розробці положень про 

врегулювання спорів сторони можуть виходити з декількох 

варіантів. Традиційно сторони погоджуються вирішувати спори 

шляхом судового розгляду в певному національному суді. Однак 

все частіше сторони обирають альтернативні процедури 

вирішення спорів, наприклад, арбітраж і посередництво, або 

посередництво з подальшим арбітражем.  

Договір вважається укладеним тільки тоді, коли між сторона-

ми в потрібній для відповідних випадків формі досягнуто згоди зі 

всіх істотних його умов. Істотними умовами договору є умови 

про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні 
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або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умо-

ви, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто 

згоди [1]. З метою передбачити основні юридичні аспекти відно-

син, у які вступають сторони договору, необхідно обов’язково 

враховувати вимоги спеціального законодавства, які можуть 

містити істотні умови договорів щодо тих чи інших об’єктів 

права інтелектуальної власності та напрацьовану практику.  
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УДК 81`06     Філологічні науки 

 

АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МОВИ: 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТОРІЧНОЇ ЛЕКСИКИ В 

УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

Кобченко І.Є. 

студентка  юридичного факультету 

    Дніпровського державного університету 

внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 

У  сучаснії українськії літературнії мові відбуваються значні 

мовленєві зміни: лексеми однієї мовної підсистеми переходять в 

іншу. У зв’язку із цим особливої уваги потребує просторічна 

лексика, що межує, з одного боку, із діалектами, арго, жаргоном, 

сленгом, а з іншого – з літературною мовою. Саме у просторічній 

лексиці можна спостерігати найбільшу кількість перехідних 

лексичних явищ, визначення стилістичного статусу яких 

викликає певні труднощі. При цьому на лексичному рівні постає 

необхідність розмежування просторіччя й усіх підсистем сучасної 

української літературної мови. 

Послуговуються такою лексикою у розмовному мовленні, 

інколи у мові художніх творів, щоб підсилити мовленнєвий 

колорит персонажів, які не володіють літературною мовою. 

Уживання просторічної лексики категорично заборонено в 

офіційно-діловому та наукових стилях. 

Лексичний склад сучасного просторіччя може поповню-

ватися різними джерелами: розмовна-просторічна лексика, 

діалектно-просторічна й жаргонно-просторічна лексика, яка 

вирізняється функціонально-стилістичною кваліфікацією. 

Для просторічної лексики в значно більшій мірі, ніж для 

розмовної, характерне стилістичне зниження. Якщо зниження 

розмовної лексики відчувається тільки тоді, коли вона введена в 

писемну літературну мову, то зниження просторічної лексики 

відчувається не тільки по відношенню до писемної, але й до усної 
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форми літературної мови. 

Розрізняємо дві групи просторічної лексики:  

1) слова зі зниженим експресивноемоційним забарвленням  

2) слова, що своєю граматичною, фонетичною формою або 

слововживанням різко відходять від літературної норми.  

Серед слів зі зниженим забарвленням виділяємо слова з 

певною мірою грубості. 

Як і кожна інша лексична група, просторічна лексика не 

постійна в своєму складі для всіх часів розвитку мови: одні 

просторічні слова виходять з ужитку, деякі переходять в розмов-

ну лексику, а звідти – і в писемну літературну мову. В свою чергу, 

просторіччя поповнюється новими словами. Однак, далеко не вся 

просторічна лексика вноситься в словники, які, як правило, є 

нормативними. Але та частина, що ввійшла в них, як і та, що 

залишилася поза межеми словників, але побутує в мові, повинна 

бути правильно визначена, повинна мати своє недвозначне ім’я. 

Можемо зробити висновок, що існують різні думки і щодо 

відношення цієї лексики до літературної мови: переважна 

більшість лінгвістів вважає її такою, що стоїть на межі 

літературної мови, інші ставлять її поза літературною мовою, 

треті, не оцінюючи її відношення до літературної мови, говорять 

лише про використання її в літературній мові. І все ж, незванаючи 

а деякі розбіжності в оцінці цього лексичного шару та його 

відношення до літературної мови, в російській лексикографії та 

працях з лексикології і лінгвостилістики викристалізувалося 

визначення просторічної лексики як складової частини 

загальнонародної лексики, що стоїть на межі літературної, 

окремими елементами проникаючи в неї, а іншими (грубе 

просторіччя, вульгаризми) далеко відступаючи поза її межі.  
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УДК 347               Юридичні науки 

 

РОЛЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЦЯ ЗАПОВІТУ 

У СПАДКОВИХ ВІДНОСИНАХ 

 

Коваленко М. Д. 

студентка юридичного факультету 

Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

Актуальність наукових досліджень у сфері виконання 

заповіту обумовлюється тим, що чинний ЦК України інакше, ніж 

законодавство радянської доби, вирішує питання призначення 

виконавця заповіту та його повноважень. Проте доводиться 

констатувати, що українське законодавство недостатньою мірою 

відповідає потребам регулювання досліджуваних відносин. ЦК 

України містить тільки норми загального порядку, а Закон 

України «Про нотаріат», норми якого мають спеціальний 

характер щодо відносин з виконання заповіту, взагалі оминає 

зазначені питання.  

Науковим дослідженням у цій сфері займалися  Б.С. Антімо-

нов та К.О. Граве , В.А. Рясенцев , В.К. Дроніков , П.С. Нікітюк, 

А.А. Бугаєвський, В.В. Луць, О.В. Дзера, Є. О. Харитонов, 

О.Є. Кухарєв.  

Згідно ст. 54 Конституції України, спадщина охороняється 

законом [1]. 
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Новим Цивільним кодексом України, який набув чинності 

з 01.01.2004 року, в українському спадковому праві відновлено 

інститут виконавця заповіту, відомий ще законодавству Росії 

та інших зарубіжних держав як інститут „душеприказчика". 

Виконавець заповіту є обов’язковим суб’єктом спадкових 

правовідносин, коли йдеться про спадкування за заповітом. 

В українському спадковому праві роль виконавця заповіту є 

складною і багатогранною. Він не лише виконує волю заповідача, 

а й забезпечує охорону прав та законних інтересів спадкоємців, 

інших зацікавлених осіб, здійснює управління спадщиною тощо. 

Виконавець заповіту призначається заповідачем, спадкоємцями 

або з їх ініціативи – судом, а в разі відсутності спадкоємців – 

нотаріусом. Виконання обов’язків виконавця заповіту є 

добровільним, оплатним та контрольованим з боку спадкоємців. 

Виконавцем заповіту може бути фізична особа з повною 

цивільною дієздатністю або юридична особа. В одному 

заповіті можливе призначення декількох виконавців[2]. 

Цивільний кодекс України передбачає два випадки 

призначення виконавця заповіту не самим заповідачем, а іншими 

особами : за ініціативою спадкоємців та за ініціативою нотаріуса. 

У першому випадку виконавець заповіту призначається за 

взаємною згодою спадкоємців, а якщо спадкоємці не досягнуть 

згоди, то на вимогу одного з них виконавець заповіту 

призначається в судовому порядку. 

У другому випадку з ініціативи нотаріуса виконавець 

заповіту може бути призначений, якщо заповідач не призначив 

виконавця заповіту або якщо виконавець відмовився від 

виконання заповіту чи був усунений від його виконання і якщо 

цього потребують інтереси спадкоємців. 

Однією із умов призначення особи виконавцем заповіту є 

її згода, яка витребовується нотаріусом і може бути оформлена 

як самостійна заява, що додається до заповіту або ж 

зазначається в заповіті чи в окремому документі. 

Якщо заповідач не призначив виконавця заповіту або якщо 

особа, яка була ним призначена, відмовилася від виконання 
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заповіту або була усунена від виконання заповіту, спадкоємці 

мають право обрати виконавця з числа спадкоємців або 

призначити виконавцем заповіту іншу особу (ч. 2 ст. 1287 ЦК). 

Це положення закону треба сприймати з урахуванням кількості 

спадкоємців, оскільки в разі спадкування лише одним 

спадкоємцем за заповітом саме він має вважатися виконавцем 

заповіту або вправі передати такі повноваження іншій особі. 

Хоча це положення й випливає з аналізу даної норми, слід 

зазначити, що розмір частки у спадковому майні спадкоємця не 

враховується, хоча апріорі можна вважати, що при збільшенні 

частки одного спадкоємця щодо часток інших заповідач виявив 

свою волю, віддавши переваги одному з них[4]. 

Згода бути виконавцем заповіту від особи, яку призначає 

виконавцем заповідач, може бути отримана в момент призна-

чення, тобто за життя спадкодавця. Проте, якщо йдеться про 

секретний заповіт або якщо виконавець заповіту призначається 

після смерті заповідача-спадкодавця, то згода бути виконавцем 

заповіту може бути отримана після відкриття спадщини, тобто 

після смерті спадкодавця. У кожному разі така „наступна" згода 

має бути подана до нотаріуса за місцем відкриття спадщини у 

письмовій формі[5]. 

Повноваження виконавця заповіту як сукупність обов’яз-

ків цієї особи передбачені статтею 1290 Цивільного кодексу 

України. Ці повноваження є досить широкими та поділяються 

на дві категорії: 

1. Обов’язки, спрямовані на забезпечення інтересів спадко-

ємців (охорона спадкового майна, повідомлення спадкоємців, 

відказоодержувачів, кредиторів про відкриття спадщини).  

2. Обов’язки, спрямовані на забезпечення інтересів інших 

осіб (забезпечення одержання частки в спадщині особами, які 

мають право на обов’язкову частку в спадщині, та забезпечен-

ня виконання спадкоємцями інших дій, до яких вони були 

зобов’язані заповітом, – щодо заповідального відказу, передачі 

сервітуту тощо)[2]. 

Нотаріус за місцем відкриття спадщини видає виконавцю 
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заповіту відповідний документ, який підтверджує його 

повноваження, – свідоцтво виконавця заповіту[3]. 

За виконання своїх повноважень виконавець заповіту має 

право вимагати плату, яка може бути зазначена у заповіті як 

певна сума або частина майна, що переходить до виконавця 

заповіту як плата за виконання ним своїх повноважень. Якщо 

розмір винагороди не був визначений заповідачем, спадкоємці 

та виконавець заповіту можуть домовитися щодо розміру 

плати за виконання останнім своїх повноважень. Якщо такої 

домовленості не досягнуто, винагорода визначається судом. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО 

ШКОЛИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ЗАСОБАМИ МНЕМОТЕХНІК 
  

Когут Ангеліни Расимівни , 

студентки ННІ педагогіки 

Житомирський державний університет 

 імені Івана Франка 

м. Житомир, Україна 

Розвиток мовлення дітей дошкільного віку є одним із важливих 

завдань підготовки дітей до школи, оскільки вона є важливим 

елементом соціалізації.  

Комунікативна готовність дітей до школи визначається 

здатністю дітей підтримувати стосунки з дорослими та 

дітьми, використовувати необхідні мовні та немовні засоби, 

достатній словниковий запас, вміння вільно спілкуватись, 

проявляти ініціативу у спілкуванні, дотримуватись етичних 

норм спілкування. 

 Проблема комунікативної готовності дошкільників була 

предметом дослідження таких вчених. Яки А. Богуш, М. Вашу-

ленко, Н.Гавриш, А.Іваненко, Г.Ніколайчук, Л.Калмикова, 

О.Хорошковська. 

Виклад основного матеріалу. 

Комунікативна готовність дошкільників до школи 

передбачає оволодіння мовленнєвими вміннями та навичками, 

усвідомлення мовлення як головного засобу спілкування та 

регулювання поведінки. Ці вміння мають велике значення для 

підготовки дітей до школи, подолання труднощів[1, с. 12]. 

Н. Шиліна підкреслювала важливість мовленнєвої 

підготовки дошкільників до школи. Вона визначила та 

проаналізувала поняття «мовленнєва готовність дітей до школи» 

та «комунікативна готовність дітей до школи», визначила основні 

напрямки, мовленнєвої підготовки дітей до школи в закладах 

дошкільної освіти. 

Т. Піроженко досліджувала проблему комунікативної 
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готовності дітей до школи. . Вона визначає певні завдання для 

розвитку комунікативних вмінь у дітей, серед яких визначається: 

- забезпечення цілісності та життєздатності різних сторін 

комунікативного розвитку; 

- розвиток всіх форм та засобів спілкування; 

- розвиток дослідницької діяльності та спілкування; 

- вдосконалення комунікативних здібностей[2, с. 10]. 

На думку А. Богуш, А. Іваненко, В. Гербова, Н. Орланова, 

комунікативна готовність передбачає наявність вмінь та навичок 

усного мовлення, здатність використовувати мовні одиниці для 

спілкування, осмислення знакової системи мови, спеціальні 

вміння у читанні, письмі. 

Комунікативна компетентність — це комплексне 

використання мовних і немовних засобів спілкування з метою 

комунікації та спілкування в різних ситуаціях спілкування. 

Загальна мовленнєва підготовка передбачає  необхідну 

адаптацію дітей до шкільного навчання, програмних умов щодо 

оволодіння нормами та правилами мови, мовленнєвих дій, що 

необхідні для оволодіння мовленнєвими вміннями[3, с. 12]. 

А. Маркова визначає, що у дітей старшого дошкільного віку 

мовлення є відокремленим від безпосереднього  практичного 

досвіду дитини та набуття нових функцій у діяльності.  

На думку Л.Виготського важливим новоутворенням старших 

дошкільників є виникнення регулювальної функції мовлення. 

Дитина оволодіває послідовним та контекстним мовленням, що 

забезпечує формування узагальнюючої функції мовлення і 

забезпечує дитині вихід за межі безпосередніх ситуацій[4, c. 44]. 

Комунікативні вміння дітей дошкільного віку базуються на 

наслідуванні та уявленні дітей про дорослий світ. Їх стосунки та 

правила поведінки. Основою комунікативних знань є теоретичні 

знання, якими діти ще не володіють. Усвідомлення комунікатив-

них вмінь визначається через здатність дошкільників здійснювати 

спілкування відповідно до завдань адекватно-комунікативної 

ситуації та партнерів, а також вміння аналізувати та оцінювати 

комунікативні контакти з однолітками та дорослими. 
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З метою розвитку комунікативних вмінь та навичок 

використовуються різні форми та методи мовленнєвої діяльності.  

Мнемотехніка є ефективним інструментом всебічного мовле-

ннєвого розвитку дітей. Вона допомагає вирішити різні проблеми 

мовлення через використання різних вмінь та навичок, а також 

використання творчого підходу та забезпечення ситуацій успіху. 

Мнемотехніка розширює творчі можливості дитини, 

підвищує самооцінку дитини через результативність у навчанні, 

зменшує стресовість, збільшує навчальну мотивацію, розвиває 

пізнавальні можливості дітей, активізує внутрішні механізми.  

Особливістю методики є те, що кожне слово чи маленьке 

словосполучення придумується картинка, тому текст замалову-

ється схематично та дивлячись на ці схеми — малюнки дитина 

легко опановує інформацію. 

Основні засоби мнемотехніки, що спрямовані на розвиток 

мовлення дітей є мнемоквадрати, мнемодоріжки, мнемотаблиці, 

мовні та настільно-друковані ігри, Що застосовуються під час 

різних видів мовленнєвої діяльності[5, c. 59].  

Основними методами мнемотехніки є піктограми, цифро-

образ, синтез, аналогія, порядкова система, перетворення, 

стенографіст, підсилення, збереження, колаж. 

Велике значення для розвитку зв’язного мовлення мають 

мнемотаблиці — схеми, які містять в собі певну інформацію. Ці 

таблиці можуть бути наочні, схематичні та наочно-схематичні. 

Коли діти справляються з наочною моделлю, можна поступово 

переходити до схематичної. 

Мнемотехніка як комплексна технологія включає в себе 

наступні методи. 

1. Цифрообраз — це такий прийом, де цифрова інформація 

поєднується з певними образами чи їх системами. 

2. Синтез — це прийом створення асоціативних зв’язків між 

інформаційними одиницями, для яких не має значення послідов-

ність, їх об’єднують в єдиний інтегральний образ зі спільним 

асоціативним зв’язком. 

3. Метод перетворення — це такий метод обробки 
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інформації, що здатний перетворювати складну для сприймання 

інформацію на більш зручну для ефективного відтворення. 

4. Піктограма — це прийом зображення абстрактної та 

образної інформації за допомогою малюнків. 

5. Метод з’ясування — це прийом поєднання інформаційних 

одиниць через створення між ними асоціативних відносин. 

5. Колаж — ефективний метод фіксування інформації за 

допомогою наклювання під час різних видів діяльності — 

малювання, художня праця, аплікація. 

6. Метод порядкової системи — спрямований на 

запам'ятовування інформації за порядковим номером через 

застосування спеціальної системи образів[6, c. 90]. 

Мнемотехніка будується від простого до складного. Робота 

починається від простих мнемоквадратів, послідовно переходячи 

до мнемодоріжок, а потім і до мнемотаблиць. 

Мнемотехніка як ефективний прийом розвитьку мовлення 

дітей використовується в певній послідовності. 

1. Робота із мнемоквадратами -малюнки, що позначають 

одне слово, словосполучення, просте речення. 

2. Показ мнемодоріжки — квадрат з чотирьох квадратів, за 

якими можна скласти невеличку розповідь. 

3. Мнемотаблиці — відображення основних схематичних ла-

нок, за допомогою яких можна відтворити розповідь чи вірш 

[7, c. 120]. 

Різні прийоми мнемотехніки слід починати використовувати 

з молодшого до старшого дошкільного віку, поступово усклад-

нюючи малюнки. Дітям слід показувати кольорові малюнки, 

оскільки діти краще запам'ятовують яскраві образи та 

зосереджують увагу на більш важливим матеріал. 

За допомогою мнемотехніки діти можуть засвоїти основні 

норми та правила поведінки, визнані у суспільстві. Діти 

засвоюють правила поведінки в садочку, в громадських місцях, в 

природі, в ігровій та повсякденній діяльності. 

Отже, формування комунікативних навичок дітей 

дошкільного віку є необхідним для їх соціалізації та пізнавальної 
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активності, за умови використання методів мнемотехніки, що 

розкривають асоціативні зв’язки. 
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Козуб Олександра Сергіївна,                                                          

учениця 10 класу                                                                

Ангелова Юлія Валеріївна, 

заступник директора з НВР  

Калашниківського навчально-виховного комплексу                                                           

Мачухівської сільської ради Полтавського району  

Полтавської області 

Актуальність теми. Головне завдання сучасного закладу 

загальної середньої освіти (ЗЗСО) – надати учням не тільки 

глибокі та міцні знання основ наук, а й забезпечити всебічний 

розвиток кожної дитини на основі виявлення її здібностей, 

формування інтересу до навчання.  

У Законі України «Про освіту», відмічено, що складовою 

екологічної компетентності є екологічна культура і дбайливе 

ставлення до довкілля, таким чином засвоєння знань про природу 

є частиною всебічного розвитку дитини [2]. 

У Концепції національного виховання значну увагу при-

ділено формуванню екологічної культури, заохочення молоді до 

активної екологічної діяльності, вихованню дбайливого ставлення 

до природних багатств.   

У проекті «Концепції позашкільної еколого-натуралістичної 

освіти на основі компетентнісного підходу» чітко визначено, що 

«одним із перспективних підходів у педагогічній науці виступає 

компетентнісний підхід, який представляє такий вид змісту 

освіти, котрий не зводиться до знаннєво-орієнтаційного компо-

ненту, а передбачає оволодіння досвідом вирішення життєвих 

проблем, виконання ключових функцій, соціальних ролей» [6]. 

Таким чином, формування і розвиток екологічної компетентно-

сті учнів є однією із ключових ідей модернізації виховання і освіти. 
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Метою статті є обґрунтування практичної  значущості 

формування екологічної компетентності в системі позакласної 

роботи сучасного закладу освіти. 

Виклад матеріалу. Враховуючи тенденції екологізації 

змісту навчальних дисциплін, а також компетентнісний аспект в 

освітній системі, у педагогічній науці з'являється нове поняття 

«екологічна компетентність». Саме формування екологічної 

компетентності є одним із завдань освітньої системи, яке 

здійснюється в процесі екологічної підготовки. Оскільки, 

екологічна компетентність є елементом життєвої компетентності, 

то процес її формування повинен бути багатогранним і включати 

взаємодію закладів освіти, сім'ї та суспільства.  

Формування екологічної компетентності є пріоритетним в 

процесі навчання та виховання  учнів. Екологічна компетентність 

полягає у обізнаності з екологічним станом планети, держави, 

регіону; розумінні причин і наслідків екологічної кризи та умови 

виходу з неї, знанні екологічних законів; раціональному 

використанні природних ресурсів, охороні і збереженні довкілля. 

На формування екологічної компетентності особистості 

впливають соціальні та педагогічні чинники [5].  

Соціальними чинниками є: 

– створення суспільством життєвих екологічно спрямованих 

орієнтирів для особистості; 

– здоровий спосіб життя в колективах різних напрямів 

(формальних та неформальних об’єднаннях дітей тощо) як 

чинник, що суттєво впливає на систему відносин особистості та 

суспільства; 

– національна та світова духовна культура, що сприяє 

формуванню екологічної свідомості, самосвідомості підлітків, які 

вчаться оцінювати себе та інших людей з позиції екологічних 

критеріїв та духовних цінностей нації, світової цивілізації. 

Педагогічними чинниками є: 

– ефективність системи виховання; 

– комплексність та цілісність виховного процесу; 

– взаємозв’язок виховання в колективі та самовиховання; 
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– диференціація та індивідуалізація виховання; 

– зв’язок з життям, різноманітність видів діяльності у 

вихованні. [6] 

Виходячи з теоретичних засад формування екологічної 

компетентності як категорії екологічної діяльності, пов’язаної з 

екологічною свідомістю, екологічним мисленням та екологічними 

цінностями, можемо стверджувати, що екологічна компетентність 

має діяльнісний характер і передбачає здатність мобілізувати 

знання, ставлення учнів, готовність реалізувати їх у конкретній 

екологічній ситуації.  Ефективність формування екологічної 

компетентності учнів великою мірою залежить від середовища, у 

якому відбувається їх життєдіяльність. Ефективність впливу 

довкілля на особистість учня в освітньомуу закладі залежить від 

здатності педагогічного колективу організувати комфортне 

еколого-розвивальне середовище.  

Проєктна діяльність Калашниківського НВК еколого-

валеологічного спрямування. Складаючи План розвитку Кала-

шниківського НВК, педагогічний колектив одним з напрямків 

освітнього процесу обрав еколого-валеологічний, оскільки жит-

тєво необхідним стає створення умов, за яких учні  усвідомлю-

вали б практичну значущість екологічної компетентності, 

проявляли б свою зацікавленість, набували здатності й готовності 

до ініціативної творчої діяльності екологічного спрямування. 

Проектна діяльність посідає важливе місце в організації роботи 

освітнього закладу. На базі методу проектів розробляється План 

розвитку закладу. Наше наукове дослідження є спробою узагаль-

нення результатів здійснення еколого-валеологічного напряму 

Плану розвитку Калашниківського НВК.  

Отже, розглянемо, як відбувалося формування екологічної 

компетентності учнів в системі роботи освітнього закладу при 

здійсненні проектів еколого-валеологічного напряму. У закладі в 

рамках еколого-валеологічного напряму здійснюються проєкти 

«Наш вибір – здоров'я», «Роздільний збір та утилізація ТПВ», 

«Галерея кімнатних рослин», «Одне дерево посадив – недарма 

прожив», «Парад квітів біля школи». 
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Для досягнення результативності у набутті екологічної 

компетентності учнів за ініціативи школи в рамка проєкту 

«Роздільний збір та утилізація ТПВ» спільно з сільською радою 

розроблено Програму по збору, сортуванню та вивезенню 

твердих побутових відходів на період до 2021 року. Ключовою 

ідеєю створення екологічної програми є боротьба з причинами 

виникнення стихійних сміттєзвалищ. Однією з таких причин є 

відсутність знань і навичок щодо роздільного збору відходів, 

адже цьому не вчать у школі, в інститутах, навіть доросла людина 

не завжди може отримати чітку інформацію про те, навіщо 

взагалі потрібно сортувати вміст свого сміттєвого відра.  

У рамках просвітницької діяльності щодо користі сортування 

твердих побутових відходів (ТПВ) школа налагодила партнерські 

стосунки з незалежним громадським об’єднанням екологічних 

активістів «Еколтава». З 2017 року  для учнів Калашниківського 

НВК у закладі організовуються зустрічі з представниками  ГО 

«Еколтава»  та ГО «Зелена хвиля» (м.Київ).  

Особистість має бути корисною суспільству, тому вона має 

бути фізично розвинена, соціально адаптована, психічно 

врівноважена, має жити у гармонії з природою і мати чіткі 

позитивні мотивації, мати духовну основу. Тому одним із 

проєктів нашої школи є проєкт «Наш вибір – здоров'я». Процес 

реалізації проекту проходить за участю всіх учасників освітнього 

процесу: адміністрації, учителів, учнів, класних керівників, 

практичного психолога, соціального педагога, батьків, 

представників громадськості, технічного персоналу, бібліотекаря.  

Найефективнішими формами та методами роботи є: години 

спілкування, тренінги, «круглі столи», спільні з батьками заходи, 

консультаційні пункти, діяльність органів учнівського 

самоврядування, інтелектуальні та розвивальні ігри, гуртки та 

факультативи, конференції, диспути, дискусії, дні відкритих 

дверей, уроки, моніторинги, просвітницькі акції.  

Працюючи над проєктом  «Наш вибір – здоров'я» ми 

зрозуміли, що в школі основний час діти проводять у приміщенні, 

а тому дуже важливим є його мікроклімат. Тому було  розроблено 
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проєкт «Галерея кімнатних рослин», що покликаний 

покращити склад повітря у шкільних приміщеннях, його 

зволоженість, зменшити забруднення  та призвести до загального 

позитивного впливу на здоров’я людини. В результаті реалізації 

завдань проєкту «Галерея кімнатних рослин» створено  відділи та 

колекції кімнатних рослин, аналіз та систематизація їх; 

впроваджено та реалізовано міні-проєкт по озелененню 

шкільного приміщення; зібрано матеріали про історію  

виникнення кімнатних рослин; проведено акцію «Подаруй школі  

кімнатну рослину».  

Проєкт «Парад квітів біля школи» передбачає активне 

залучення учнівської молоді до озеленення та впорядкування 

території школи. В рамках проєкту щороку проводяться акція 

«Зелений паросток майбутнього» та операція «Жива зелена хвиля 

подвір’я». Робота над проєктом заключається в тому, що взимку 

висіваються квіти у пластикову посудину, створюються міні-

теплиці у приміщенні біологічного кабінету. Наступним етапом є 

висаджування рослин на шкільні клумби, відповідно до попе-

редньо створених ескізів кожної з них. Так, протягом останніх 

двох років на території школи клумби  мали вигляд «Вишиван-

ки», «Метелика», «Хрестики-нолики», «Струмка», «Жарптиці». 

Ще одним з проєктів, що реалізується в нашій школі, є 

проєкт «Одне дерево посадив  - недарма прожив», метою якого 

є сприяння виробленню активної життєвої позиції, прагненню до 

здійснення громадянських дій; здійснення еколого-просвітниць-

кої роботи; залучення учнів до практичної діяльності з розв'язан-

ня проблем навколишнього середовища місцевого значення.  

Результатами здійснення проєкту є: озеленення місцевості; 

висадження соснової алеї за шкільним стадіоном; висадження 

декоративних дерев та кущів на подвір’ї школи. Фотозвіт 

проведених заходів в рамках проекту подано у додатку И. 

Підсумовуючи вище сказане, маємо переконання, що 

проєктна діяльність Калашниківського НВК у процесі 

становлення екологічної компетентності передбачає формування 

системи екологічних цінностей, усвідомлення і освоєння 
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екологічних знань на рівні фактів, понять, теорій, законів, ідей 

екології, усвідомлення значення екологічної освіти у становленні 

особистості і подоланні екологічної кризи. 
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Актуальність теми цього дослідження зумовлена необхід-

ністю вивчення категорії інтенсивності із використанням 

паралельного корпусу художніх текстів і визначення її ролі у 

зіставних і перекладацьких дослідженнях. 

Специфіка корпусного підходу при аналізі паралельних 

текстів висвітлена у працях таких зарубіжних та вітчизняних 

вчених, як Дж. Андерман [9], С. Вінтар [12], О.Демська [0], 

В. Жуковська [2]  та ін. Загальні питання категорії інтенсивності 

висвітлювалися в працях І. І. Туранського [7], В. І. Шаховського 

[8] та ін. Різні аспекти категорії інтенсивності були розглянуті на 

матеріалі англійської мови в роботах К.  М. Суворіної [6], 

І. І. Туранського [7] та інших.  

Мета дослідження – проаналізувати специфіку вживання 

англійських інтенсифікаторів позитивних та негативних якостей 

людини   у романах Дж. Ролінґ і їх відтворення українською 

мовою із застосуванням корпусного підходу. 

У роботі застосовується перекладознавчий аналіз паралель-

них текстів для визначення особливостей відтворення англійсь-

ких лексичних засобів вираження інтенсивності позитивних та 

негативних якостей українською мовою. Для аналізу були обрані 

романи Дж. Ролінґ «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану», «Гаррі 

Поттер і таємна кімната»  та їх українські переклади, виконані 
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В. Морозовим  Паралельний текст створено за допомогою 

інструмента Wordfast aligner. Для пошуку слів у створеному 

електронному бітексті використовувалася програма AntConc. 

Лексико-семантичний аналіз  показав, що найчастіше 

інтенсифікатори в аналізованих текстах посилюють: 

- негативні якості поведінки людини (16,7 %), наприклад: 

холодність: said Mr. Malfoy, more coldly (Rowling, 2004, URL), 

нетактовність: too rude (Rowling, 2004, URL), неслухняність: as 

that was very wrong, boys–very wrong indeed…”;   

- негативні якості характеру людини (16 %), наприклад: 

честолюбність: very ambitious (Rowling, 2004, URL), зайва 

цікавість: she was the nosiest woman in the world (Rowling, 2012, 

URL), суворість: extremely strict (Rowling, 2004, URL); 

- негативні зовнішні якості людини (13,3 %), наприклад, 

потворність: like a large and very ugly doll (Rowling, 2004, URL). 

В цілому можемо зробити висновок, що в досліджуваних 

художніх текстах інтенсифікатори переважно підсилюють нега-

тивні якості людини (65,3 %) і значно рідше – позитивні: 34,7 %. 

Зіставний аналіз дозволив зробити висновок, що в оригіналі 

іменників та іменникових словосполучень, що функціонують у 

тексті в якості інтенсифікаторів було знайдено 4,7 % від 

аналізованих прикладів, наприклад, banshee, bullfrog,  wrathful 

eagle. Прикметників-інтенсифікаторів було знайдено 26 %. 

Найчастотнішим із виявився прикметник  enormous, також 

частотними є прикметники bright, brilliant, greatest, high. Деякі 

прикметники є складними словами. В таких випадках 

інтенсифікатором може бути або перша частина складного слова, 

що посилює значення другої, як, наприклад, у лексемах elbow-

length, jet-black, або ж ціле складне слово є інтенсифікатором 

позитивних чи негативних якостей як, наприклад, shovel-like 

відносно до зовнішності людини. Прислівники виявилися 

найчастотнішою групою інтенсифікаторів  (61,3 %), в тому числі 

враховувалися поєднання прислівників. Найчастотнішими 

виявилися very, so, too, extremely, perfectly, really, slightly. 

Фразеологізмів та інших стійких сполучень інтенсифікуючого 
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змісту було знайдено 8 %. Деякі з них були трансформовані 

відповідно контексту, як, наприклад, blushing to the roots of her 

flaming hair, де прикметник flaming додано авторкою для підоре-

слення особливостей зовнішності дівчини. Деякі ж використані в 

більш традиційній формі вживання, як, наприклад, out of my mind.   

В оригінальних творах прислівники виявилася най частотні-

шими інтенсифікаторами позитивних та негативних якостей лю-

дини. Їх кількість склала майже дві третини від загальної кількос-

ті зазначених інтенсифікаторів (61,3 %). Середню частотність 

продемонстрували прикметники  (25 %), а найрідше в якості інте-

нсифікаторів виступали фразеологізми  (8 %) та іменники  (4,7 %).  

 

 

Рисунок 1 Частотність функціонування частиномовних груп 

інтенсифікаторів позитивних та негативних якостей людини в 

україномовному перекладі романів Дж. Ролінґ «Гаррі Поттер і 

в’язень Азкабану» та «Гаррі Поттер і таємна кімната», % 

З рис. 1 ми бачимо, що у перекладі В. Мороза прислівники 

також виявилася найчастотнішими інтенсифікаторами (56,2 %), 

середню частотність мають прикметники  (16,5 %),  рідше 
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зустрічаються іменники та фразеологізми (8,3 % та 7,4 % відпо-

відно), а найрідше – займенники  (5,8 %), вільні словосполучення 

(4,1 %), частини складного прикметника (2,5 %) та дієслова  (0,8 

%). Отже, існують як спільні, так і відмінні риси у частиномовній  

характеристиці інтенсифікаторів порівнюваних мов. Щодо 

спільних рис, то можна відзначити, що в обох мовах найчастіше 

використовуються інтенсифікатори-прислівники та прикметники, 

а фразеологізми та іменники для інтенсифікації якостей людини 

виявляються малочастотними. В той же час, в українському 

перекладі засоби інтенсифікації виявилися ширшими за 

частиномовною приналежністю. Зокрема, інтенсифікацію за 

допомогою вільних словосполучень (якої не було знайдено в 

англійському матеріалі) можна пояснити труднощами перекладу, 

а інтенсифікацію за допомогою частини складного прикметника – 

граматичними особливостями української мови. Специфікою 

української інтенсифікації є також вживання для цієї мети 

займенників, чого не було знайдено в англійській мові. Також в 

українській мові для інтенсифікації якостей можуть 

використовуватися дієслова з експресивною семантикою. 

Для аналізу специфіки перекладу інтенсифікаторів було 

обрано трансформаційний підхід. За основу класифікації 

трансформацій узято класифікацію С. Максімова [3] з врахуван-

ням особливостей фактичного матеріалу. Зокрема, для перекладу 

інтенсифікаторів використовувалися лексичні трансформації 

(диференціація значення, конкретизація, холонімічна заміна),  

граматичні трансформації (дослівний переклад граматичних 

конструкцій;  транспозиція; додавання; опущення, в тому числі  

опущення інтенсифікатора цілком та опущення частини інтенси-

фікатора; перестановки і заміни  - граматичні, морфологічні та 

синтаксичні),  лексико-граматичні трансформації (антонімічний 

переклад, перекладацька компенсація  та цілісне перетворення). 

При перекладі інтенсифікаторів найбільш частотною є така 

лексична трансформація як диференціація значення (48 %), 

наприклад: greatest headmaster (Rowling, 2004, URL) → 

найкращий директор (Ролінґ, 2004, URL), lousy old ghoul 
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(Rowling, 2004, URL) → старого паршивого упиря (Ролінґ, 2004, 

URL). Частотною також є така граматична трансформація,  як 

перестановки (заміни), що склали 24 %. Серед них найбільш 

частотною є морфологічні заміни, наприклад: - переклад 

прикметника прислівником: wonderful golfer (Rowling, 2004, URL) 

→ чудово граєте в гольф (Ролінґ, 2004, URL). Переважання таких 

трансформацій свідчить про те, що інтенсифікатори якостей 

людини у більшості випадків можуть бути відтворені 

інтенсифікаторами української мови, що належать до тих самих 

частиномовних розрядів або (рідше) інших.   

Можемо зробити висновок, що існують як спільні, так і 

відмінні риси у частиномовній  характеристиці інтенсифікаторів 

порівнюваних мов. Щодо спільних рис, то можна відзначити, що 

в обох мовах найчастіше використовуються інтенсифікатори-

прислівники та прикметники, а фразеологізми та іменники для 

інтенсифікації якостей людини виявляються малочастотними. В 

той же час, в українському перекладі засоби інтенсифікації 

виявилися ширшими за частиномовною приналежністю. 

Література: 

1. Демська, О. (2011). Текстовий корпус: ідея іншої форми. 

К.: НаУКМА. 

2. Жуковська, В. В. (2013). Вступ до корпусної лінгвістики. 

Житомир: ЖДУ ім. І. Франка. 

3. Максімов, С.Є. (2016). Практичний курс перекладу (анг-

лійська та українська мови). К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. 176 с. 

4. Ролінґ, Дж.  (2004). Гаррі Поттер і таємна кімната. Пер. В. 

Морозов. Retrieved from http://flibusta.is/b/215095/read 

5. Ролінґ, Дж.  (2012). Гаррі Поттер і в’язень Азкабану. Пер. 

В. Морозов. Retrieved from http://flibusta.is/b/215091/read 

6. Суворина, K. M. (1976). Интенсивы в современном 

английском языке. М.: МГУ. 

7. Туранский, И. И. (1990).  Семантическая категория 

интенсивности в английском языке. Москва: Наука. 

8. Шаховский, В. И. (2012). Категоризация эмоций в 

лексико-семантической системе языка. М.: АСТ. 

http://flibusta.is/b/215091/read


 

48 

9. Anderman, G. (2008). The Linguist and the Translator. 

Incorporating Corpora. The Linguist and the Translator (рр. 5-17). 

Clevedon : Multilingual Matters Ltd. 

10. Rowling, J.  (2004)   Harry Potter and the Chamber of Secrets. 

Retrieved from http://flibusta.is/b/172166/read 

11. Rowling, J.  (2012)  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. 

Retrieved from http://flibusta.is/b/541636/read 

12. Vintar, Š. (2008). Corpora in Translator Training and Practice. 

Incorporating Corpora. The Linguist and the Translator (рр. 153-

167). Clevedon: Multilingual Matters Ltd 

______________________________________________________ 

УДК 347 Юридичні науки 
 

РЕЖИМ ОКРЕМОГО ПРОЖИВАННЯ ПОДРУЖЖЯ ТА 

ЙОГО ПРАВОВІ НАСЛІДКИ 
 

Комарніцька А.С.,  

студентка юридичного факультету  

Науковий керівник: Труфанова Ю.В.  

кандидат юридичних наук, доцент  

Західноукраїнський національний  університет  

м. Тернопіль, Україна 

Трапляються випадки, коли між чоловіком та дружиною 

виникають певні непорозуміння у процесі спільного подружнього 

життя. Як наслідок, вони втрачають інтерес один до одного та 

бачать вихід із цієї ситуації лише шляхом розірвання шлюбу.  

У статті 51 Конституції України закріплено обов’язок 

держави щодо охорони сім’ї. З цією метою законодавцем було 

закріплено інститут окремого проживання подружжя у статтях 

119-120 Сімейного кодексу України, який можемо вважати 

«гідною» альтернативою розірвання шлюбу. У Законі визначено 

порядок встановлення режиму окремого проживання подружжя 

(сепарації) та його правові наслідки. 

Дослідженням основних положень режиму окремого 

проживання подружжя займалися такі вчені, як І. Жилінкова, 
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З.Ромовська, М. Ясинок, С. Лепех, О. Сафоник та інші. 

Сепарація як один з основних способів збереження сім’ї 

також використовується у Швейцарії, Франції, Бельгії, Іспанії, 

Данії, Фінляндії, Польщі, Норвегії, деяких державах Південної 

Америки та окремих штатах США [1, с. 128]. 

В Україні режим окремого проживання подружжя був 

впроваджений у 2002 році у зв’язку з прийняттям Сімейного 

кодексу України. 

Варто зазначити, що особливістю режиму сепарації є 

можливість проживати окремо без розірвання шлюбу та, 

водночас, зберегти права, якими наділені чоловік та дружина у 

шлюбі. 

Насамперед, необхідно з’ясувати сутність поняття «окреме 

проживання». Якщо взяти до уваги вузький підхід щодо 

тлумачення, то даний режим передбачає проживання чоловіка та 

дружини у різних приміщеннях. Однак, часто на практиці 

виникають ситуації, коли один з подружжя не має можливості 

придбати чи орендувати окреме житло, і, відповідно, з’являються 

перешкоди для впровадження режиму сепарації [2]. 

Тому, вважаємо за доцільне використовувати розширене 

тлумачення режиму окремого проживання подружжя, в межах 

якого основним критерієм є ведення спільного побуту. В такому 

випадку особи, які хоч і проживають разом, матимуть змогу 

реалізувати своє право на встановлення даного режиму. 

Відповідно до ч. 1 ст. 119 Сімейного кодексу України у випа-

дку, коли чоловік та (або) дружина не мають можливості чи ба-

жання проживати спільно, вони мають право подати до суду зая-

ву про встановлення режиму окремого проживання подружжя [3]. 

Якщо таке бажання є взаємним, то справа підлягає розгляду 

у порядку окремого провадження за спільною заявою подружжя. 

Суд фактично не вирішує спір, а тільки встановлює факт 

окремого проживання.  

У випадку наявності спору між подружжям, коли тільки 

чоловік або дружина бажає встановити режим сепарації, справа 

розглядається у порядку позовного провадження. 
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Які правові наслідки встановлення режиму окремого 

проживання подружжя? 

По-перше, права та обов’язки подружжя, визначені законом 

та (або) шлюбним договором, не припиняються. 

По-друге, майно, набуте в майбутньому дружиною та 

чоловіком, не вважатиметься набутим у шлюбі. 

Тобто, у випадку встановлення режиму сепарації не діє 

правило, визначене у ч. 1 ст. 60 Сімейного кодексу України про 

те, що майно, яке було набуте подружжям під час перебування у 

шлюбі, є спільною сумісною власністю. 

По-третє, дитина, народжена дружиною після спливу десяти 

місяців, не вважатиметься такою, що походить від її чоловіка. 

Це означає, що презумпція, яка полягає у тому, що дитина, 

яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя, 

передбачена ч. 1 ст. 122 Сімейного кодексу України, в даному 

випадку не застосовується [4, с. 47]. 

Режим окремого проживання подружжя може бути 

встановлений на певний строк або безстроково. 

У вересні 2009 року Печерський районний суд м. Києва 

розглянув цивільну справу про встановлення режиму окремого 

проживання подружжя. Підставою для встановлення режиму 

була наявність конфліктів та неможливість спільного проживання 

подружжя. В результаті дослідження обставин справи та поданих 

доказів, суд дійшов до висновку про обґрунтованість позову та 

задовольнив позовні вимоги позивача. 

Доходимо до висновку про те, що наявність поважних 

причин має бути доведена позивачем у процесі розгляду справи в 

порядку позовного провадження [5, с. 125]. 

Крім того, при винесенні рішення суд повинен перевірити, у 

яких стосунках перебувають чоловік та дружина, оскільки 

трапляються випадки, коли шляхом встановлення режиму 

сепарації один із подружжя намагається вирішити вже існуючі 

майнові проблеми, а підстави для встановлення такого режиму 

штучно створюються. 

Доцільним у даному випадку є рішення Луцького міськра-
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йонного суду Волинської області, прийняте у червні 2012 року. 

Позивач просив суд встановити режим окремого проживання на 

період з листопада 2005 року до моменту звернення до суду з 

позовом, мотивуючи це тим, що спільний сімейний бюджет у них 

відсутній. Також, просив суд визнати за ним право особистої 

приватної власності на автобус, що був придбаний у період після 

листопада 2005 року. У процесі розгляду справи суд з’ясував, що 

дружина позивача весь цей час перебувала за кордоном та 

висилала кошти для сім’ї.  Нею була надана згода на отримання 

кредиту для придбання автобуса. Тому, суд дійшов до висновку 

про те, що позивачем не було надано достатніх та належних 

доказів для підтвердження факту окремого проживання 

подружжя, та відмовив у задоволенні позову [6]. 

Варто зазначити, що режим сепарації не впливає на особисті 

немайнові та майнові права й обов’язки батьків щодо дітей.  

Аналогічне правило діє при визначенні права власності на 

майно, що набуте за час спільного проживання до встановлення 

режиму сепарації. Воно перебуває у спільній сумісній власності 

подружжя. 

Режим окремого проживання подружжя не впливає на 

процес спадкування за законом та право на утримання. 

Якщо момент встановлення режиму сепарації чітко 

визначений законодавством України – набрання рішенням суду 

законної сили, то визначення моменту в часі, після спливу якого 

припиняється вказаний режим, викликає деякі труднощі. 

Згідно з ч. 2 ст. 119 Сімейного кодексу України режим окре-

мого проживання припиняється у разі поновлення сімейних від-

носин або за рішенням суду на підставі заяви одного з подружжя. 

Таким чином, поновлення сімейних відносин є підставою для 

припинення режиму сепарації. Однак, закон в даному випадку не 

встановлює обов’язку звернення до суду для засвідчення такого 

факту. Як наслідок, юридично дія режиму окремого проживання 

буде продовжуватися (на підставі рішення суду), що в 

майбутньому може спричинити ускладнення при визначенні 

правового режиму майна подружжя [4, с. 147]. 
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Вважаємо за необхідне внести зміни до Сімейного кодексу 

України, відповідно до яких припинення режиму окремого про-

живання подружжя було б можливим лише шляхом звернення до 

суду.  

Враховуючи вищезазначене та проаналізувавши судову 

практику, доходимо до висновку про те, що інститут окремого 

проживання подружжя не так часто застосовується в Україні. 

Причиною цього є недосконалість положень, що регулюють 

даний інститут, та низький рівень юридичної обізнаності 

звичайних громадян, яким відомо тільки про розірвання шлюбу 

як спосіб виходу з конфліктної ситуації. 

Однак, вважаємо, що інститут сепарації є альтернативою 

розірвання шлюбу, яка допоможе зберегти сім’ю. Час, протягом 

якого подружжя перебуватиме у режимі окремого проживання, 

може допомогти чоловіку та дружині більш виважено 

обміркувати своє рішення щодо подальшого сімейного життя та 

зробити правильний вибір. 
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Сьогодні взаємодія сім’ї та школи відіграє важливу  роль не 

лише у поетопному формуванні дитини як особистості, а й 

суспільства загалом. Школа та сім’я створюють той єдиний 

комплексний фундамент для покращення навчання дитини.  У 

Державній національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століт-

тя)» зазначено, що «в основу національного виховання мають 

бути покладені принципи єдності  школи і сім’ї, наступності та 

спадкоємності  поколінь. Школа має продовжувати родинно-

сімейне виховання, працювати у тісному контакті з батьками, 

налагоджувати взаємозв’язок між родиною і школою, адже  це – 

фундамент для подальшого активного навчання та виховання 

дитини» [1]. 

Мета статі полягає у визначенні ролі взаємодії школи і сім’ї 

та висвітленні шляхів їхньої співпраці у процесі формування 

особистості молодшого школяра.  

Аналіз науково-педагогічних досліджень показав, що проб-

лемі взаємодії школи і сім’ї у формуванні особистості дитини 

присвячено велику кількість досліджень та публікацій. Важливо-

го значення означеній проблемі надавали відомі педагоги: Я. Кор-

чак, А. Макаренко, В. Сухомлинський, М. Стельмахович та інші. 

Теоретико-прикладні аспекти взаємодії сім’ї і школи у вихованні 

дітей висвітлено в працях Т. Виноградової, О. Докукіної, Т. Крав-

ченко, Л. Повалій, В. Постового, О. Пухти та інших. 

Сім’я закладає  фундамент в дитині і продовжує це робити 

протягом всього життя. Лише за допомогою батьків дитина 

поступово пізнає світ, який її оточує. Саме на початку свого 
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життєвого шляху дитина формується в цілому: якості, естетичні 

смаки, релігійні вподобання, цінності тощо [2, с. 41]. 

В.О.Сухомлинський зазначав, що сім’я відшліфовує найтон-

кіші грані дитини-громадянина, дитини-трудівника, дитини-

культурної особистості. Адже саме сім’я надає суспільне 

виховання дитині і саме в сім’ї закладається коріння, з якого 

потім формується все дерево з гілочок, цвіту та плоду [3, с.6]. 

Такі вчені, як В. Оржеховська, В. Кириченко, Г. Ковганич  

впевнені, що виховний процес дитини залежить не лише від сім’ї, 

а й від школи також. Сім’я та школа разом надають дитині 

повноцінне виховання. Вчитель та батьки повинні розуміти, що в 

них одна спільна мета – приймати активну участь у вихованні 

дитини, але про це не може йти мови, якщо не буде співпраці між 

батьками та вчителем [4, с. 16]. 

Сім’я виховує дитину та  формує в ній основні якості та 

вподобання, а  на початку шкільного  життя вже і вчитель 

включається у процес формування дитини як особистості. Але, на 

жаль, не завжди можна побачити узгодженість між школою та 

сім’єю у цьому процесі. Саме сумлінна та співдружня праця 

батьків та вчителя зможе забезпечити єдність вимог та виховного 

впливу на дитину. 

 Деякі вчені порівнюють  взаємодію вчителя та батьків з 

двома крилами у пташки. Махаючи одним крилом вона не 

злетить, а якщо двома – зможе. Так і в роботі школи та сім’ї – 

тільки кропітка об’єднана робота дає результат. Навчання у школі 

не лише для дитини важка робота, а й для кожної із сторін. Кожен 

учасник повинен багато працювати у цьому напрямку, щоб потім 

побачити результат цієї роботи [4, с.4]. 

На думку О. Докукіної, взаємодія школи та сім’ї включає: 

визначення спільних цілей та завдань, готовність батьків до 

співпраці з вчителем, організація спільної роботи родини та 

школи та упорядковування спільної мети та цілей [2 , c. 60]. 

Основними завданнями спільної роботи школи та сім’ї у 

питаннях вирішення проблем навчання та розвитку дитини є: 

приймання участі  батьків в організації шкільного процесу; 
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заохочення батьків до самоосвіти з питань виховання дитини; 

покращення психолого-педагогічних знань батьків, допомога в 

поповненні знань, вмінь і навичок своєї дитини;  усвідомлення 

відповідальності батьків за дитину, ролі батька й мати; створення 

системи сімейного кодексу, підтримка його всією сім’єю; надання 

допомоги та підтримки проблемним сім’ям; акцентування уваги 

батьків на фізіологічному та психологічному здоров’ї дитини, 

виявленні психічних розладів дитини [4, с.20-21]. 

Ефективна взаємодія школи та сім’ї залежить також від 

вирішення низки організаційно-управлінських завдань: проведен-

ня всіх виховних заходів в школі і класі за участю батьків; 

забезпечення системи психолого-медико-педагогічної освіти 

батьків; організація методичної роботи з педагогами стосовно 

проблеми взаємодії з сім’єю; розробка і забезпечення системи 

стимулювання взаємодії учасників виховного процесу; організа-

ція роботи батьківського комітету, підняття її престижу та ролі у 

вирішенні питань життєдіяльності колективу школи. Головною 

ідеєю розвитку взаємодії школи і сім ’ї є визнання і забезпечення 

суб’єктної позиції всіх учасників педагогічного процесу. Реаліза-

ція цієї ідеї означає, що кожному з батьків, педагогу, дитині 

надано право і можливість задовольняти, реалізовувати свої 

інтереси, висловлювати думку та проявляти активність [5, с.140].  

Зазначимо, що до основних форм взаємодії школи і сім’ї 

належать: організація педагогічної освіти батьків, батьківські 

збори, робота з батьківським активом, залучення батьків до 

підготовки та проведення позакласних виховних заходів, робота 

батьківських комітетів, використання засобів масової інформації 

для висвітлення стану роботи з даної проблеми тощо. Що ж 

стосується ефективних форм організації роботи з підвищення 

педагогічної культури батьків, то добре зарекомендували себе 

лекторії для батьків, педагогічні та методичні консультації, 

конференції з різних проблем виховання, у тому числі і грома-

дянського. При плануванні цієї роботи важливо враховувати 

соціальний стан, вік, освіту батьків, сімейний мікроклімат, 

життєві позиції, ставлення до виховання. 
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Так само як і діти, батьки повинні жити школою, регулярно 

відвідувати батьківські збори, обмінюватися своїми думками і 

спостереженнями з класними керівниками, вчителями, 

вихователями. Школа ж повинна прагнути до об’єднання зусиль 

щодо успішного навчання, виховання та розвитку учнів. 

Приклад загальноосвітньої школи №9 І-ІІІ ступенів м. Ізмаїл 

показує, що батьки приймають активну участь у житті школи, 

щорічно проводяться естафети з сім’єю. Кожного року вся школа 

приймає участь в екологічному реформуванні, в якому кожен 

клас повинен обрати свій напрям роботи у допомозі природі та 

втілити свій задум в реальність. Звісно в цьому приймають участь 

усі учасники «педагогічного трикутника»: вчитель – дитина – 

батьки. У закладі велику увагу приділяють дисципліні, в школі 

працюють понад 7 різносторонніх гуртків, діти приймають 

активну участь у міжнародних і міжрегіональних спортивних, 

інтелектуальних та художніх конкурсах. 

Сьогодні  практикується спілкування з батьками в сомере-

жах, вчителі створюють групи класу в Viber, або окремо 

спілкується з кожним в індивідуальному чаті. Таке спілкування 

дає змогу вчителю з батьками обговорити якусь проблему, що 

стосується дитини і при цьому не травмувати її. 

Успішність в розвитку дитини в великій мірі залежить від 

взаємодії і погодженості в виховному процесі школи та сім’ї. Це 

повинні розуміти не тільки вчителі, а й батьки. Вони повинні 

сприяти мотивації дитини до навчання, щоб вона з задоволення 

ходила до школи. Школа в свою чергу повинна створити 

сприятливі умови для ефективного навчання та всебічного 

розвитку кожного учня.  

Таким чином, формування особистості молодшого школяра 

значною мірою залежить від дружньої і погодженої роботи школи 

і сім’ї, адже вони  – це одне ціле, що мають спільну мету, одна-

кові права та відповідальність. Завдяки тісному співробітництву 

школи і сім’ї створюється атмосфера довіри, взаєморозуміння, 

підтримки, єдиних вимог. Отже, взаємодія школи і сім’ї має 

ґрунтуватися на взаємоповазі, рівноправному партнерстві та має 
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бути об’єднаною спільною метою, гуманними стосунками та 

високою відповідальністю. 

Література: 

1. Про Державну національну програму «Освіта» («Україна 

XXI століття»). [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF  

2. Докукина Е.М. Взаимодействие школы и семьи в форми-

ровании нравственных основ поведения младших школьников. – 

К.: Інститут педагогики АПН України, 1993.  – 152 с.  

3. Виноградова Т.В. Батьківські збори. – Х.: Вид. группа 

«Основа», 2006. – 237 с. 

4. Дворук О. І. Процес виховання очима дитини  // Педаго-

гіка та  конкретні методики. – Черкаси: «Родзинка», 2006. – 109 с. 

5. Смагіна Т. Поняття та структура соціальної компетент-

ності учнів як наукова проблема /  Вісник Житомирського 

державного університету. – Педагогічні науки. Випуск 50,  2010. – 

С. 138-142. 

______________________________________________________ 

УДК 378       Історичні науки 

 

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Корнієнко А.Ю., 

Доцент історичного факультету 

Київського національного університету 

 імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

В сучасному світі складно уявити розвиток науки без міжна-

родного досвіду та регулярних обмінів в академічному середови-

щі. Це не лише нові можливості для апробації власних наукових 

досліджень, які відкриті для студентів, молодих науковців, 

викладачів. Подібні програми дозволяють прискорити соціальні 

та економічні зміни в подоланні нових викликів сучасності. 
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Прийняттям Болонська декларація в 1999 році було 

анонсовано реформування академічної структури європейських 

університетів, що, безумовно, зробило їх більш привабливими. 

Україна приєдналася до болонського процесу у 2005 році. З того 

часу в академічному середовищі відкрилися нові перспективи. 

Щороку збільшується кількість українських студентів, які 

навчаються в європейських вищих навчальних закладах. 

Існує достатня кількість ресурсів, які допомагають знайти 

бажану програму для навчання або стажування. Серед них: 

асоціації студентів та випускників провідних стипендійних 

програм, урядові стипендії або стипендії від фондів. 

Однією з найпопулярніших програм в європейському 

середовищі є Еразмус Мундус (Erasmus Mundus). В 2014 році 

вона була інтегрована разом з іншими освітніми європейськими 

програмами, які надавали підтримку у сфері професійної освіти, в 

Еразмус+ (Erasmus+). За останні шість років в Україні було 

реалізовано 7 проєктів Стратегічного партнерства у сфері вищої 

освіти [1]. Дані проєкти реалізовані, за підтримки українських 

партнерів: Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

Київський університет імені Бориса Грінченка, Полтавський 

університет економіки та торгівлі, Тернопільський національний 

економічний університет, Херсонський національний технічний 

університет. 

Уряди європейських країн надають стипендії для участі в 

таких програмах як DAAD (Німеччина) [2], орієнтована на 

студентів; Campusfrance (Франція) [3],  більше зосереджена на 

мобільності науковців; Chevening (Великобританія) [4], яка 

орієнтована на молодих лідерів. 

В умовах інтеграції України до європейського простору, не 

залишають поза увагою і стипендійні програми американських 

вищих навчальних закладів. Існує достатня кількість стипендій, 

які покривають повністю або частково витрати на навчання та 

проживання. Це дає можливість талановитій молоді покращувати 



 

59 

свій професійний рівень та відкривати нові горизонти. Серед 

популярних програм можна відмітити Fulbright (академічний 

обмін між студентами, викладачами та дослідниками), Global 

UGRAD (студентські обміни) та Carnegie Research Fellowship 

(орієнтована більшою мірою на науковців). 

Міжнародні гранти разом з неоціненним досвідом дають 

можливість розширити власний світогляд, горизонти та ціннісні 

орієнтири. Академічне середовище України бере активну участь у 

різноманітних програмах академічних обмінів. Цей процес не 

припиняється навіть в складних умовах пандемії. 
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Вибір кар’єри – це більше, ніж просто рішення про те, чим 

кожен збирається заробляти собі на життя. Характер занять 

впливає на спосіб життя людини в цілому. Так, рівень заробітку, 

стреси, соціальна ідентичність, визнання, освіта, манера 

одягатися, захоплення, вибір друзів, спосіб життя, постійне місце 

проживання та навіть особливості індивідуальності пов’язані з 

професійним життям людини. Кардинальна зміна уявлень про 

розподіл ґендерних ролей в сучасній культурі викликала низку 

проблем. Одне з ключових питань стосується ролі жінки в 

сьогоденному суспільстві. Під впливом феміністичного руху, 

який розпочався в двадцятому столітті, відбулося зміщення 

соціального позиції жінки в напрямі до загальноприйнятого 

соціального статусу чоловіка. Цей вектор зміни місця жінки в 

соціумі зумовлений загальним станом сучасного суспільства, яке 

для досягнення успіху “вимагає” від людини маскулінності та 

андрогінії. Домінуючими та соціально виправданими для жінки 

стали риси, притаманні чоловікові, тоді як фемінні риси відійшли 

на задній план як соціально недоцільні. 

Під час дослідження використовувалися  методи системного 

аналізу, метод аналізу та синтезу, які допомогли простежити 
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особливості уявлень чоловіків та жінок про кар`єру, методи 

абстрагування і конкретизації, завдяки чому вдалося отримати 

окремі факти і розширити знання про кар`єрні орієнтації. 

Трансформація ролі жінки актуальна для національного 

соціально-гуманітарного дискурсу та українського суспільства 

загалом. На відміну від країн, де зміни становища жінки у соціумі 

є асимільованими, в українському суспільстві можна говорити 

лише про певні тенденції до змін. Ці нові тенденції зазнають 

суттєвого утиску з боку загальноприйнятої ідеї щодо ролі жінки. 

Багато сучасних жінок, що мають сім’ю і працюють поза домом, 

відчувають перевантаження, пов’язане з необхідністю виконання 

одночасно сімейних та професійних ролей. Така ситуація може 

призводити до виникнення у жінки рольового конфлікту, який 

може стати причиною психологічного дискомфорту. В 

теперішній час не існує повного уявлення про механізми 

виникнення і способи подолання цього типу конфлікту. Новий 

рівень психологічного комфорту лише окреслюється, тобто 

остаточно не оформлений. Чоловічі та жіночі риси загалом 

багатогранні та багатомірні. По-перше, чоловіча тіло будова може 

поєднуватися з жіночими емоціями і почуттями, і навпаки, багато 

що залежить від ситуації та сфери діяльності. По-друге, чоловіки 

та жінки володіють та характеризуються різними мірами 

маскулінності та фемінності, що визначають їхні особливості 

поведінки [2]. В робочих обставинах діяльність чоловіків 

оцінюють та оплачують вище, ніж аналогічну діяльність жінок у 

виконанні визначених завдань і робіт. Так само жінки рідше 

отримують визнання, матеріальну винагороду за свою роботу, ніж 

чоловіки, занижену оцінку їхнього рівня знань та компетентності. 

Широко розповсюджений стереотип, згідно з яким чоловікам, а 

не жінкам, приписують навички і властивості, притаманні 

менеджерам та лідерам. Професіонали в бізнесі частіше 

потребують для роботи на стереотипно чоловічій посаді 

кандидатів-чоловіків, навіть коли однакова інформація в резюме 

чоловіків та жінок вказує на аналогічність особистісних якостей 

[1]. Ці стереотипи зберігаються, навіть не дивлячись на те, що 
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ґендерні відмінності не виявляються в лідерських здібностях і 

виконанні роботи. Аналізуючи статистику  показників провідних 

мотивів професійної діяльності ,можна зазначити, достеменних 

відмінностей між двома групами майже немає. Представники 

обох груп мають  однакові провідні мотиви ,а саме мотив праці , 

професійного майстерництва,  самоствердження в праці, 

значущості праці,  у свою чергу, серед запропонованих провідних 

мотивів професійної діяльності, в обох групах лідером є мотив 

професійного майстерництва. Це обумовлено тим, що останнім 

часом жінки не менш за чоловіків зацікавлені у кар’єрному 

зростанні та підвищенні свого інтелектуального рівня [4]. 

Щодо особливості кар`єрних орієнтацій , то представники 

обох статей збігаються в уподобаннях. Лише за шкалою «Вик-

лик», існує  не істотно важлива відмінність ,що свідчить про те, 

що чоловікам у більшій мірі цікава ситуація змагання та перемо-

га, ніж рутинна робота, а жінки менш зацікавлені у цій боротьбі. 

Розглядаючи питання взаємозв’язків провідних мотивів 

професійної діяльності з кар’єрними орієнтаціями чоловіків та 

жінок дослідники виокремили фактори за якими існують 

розбіжності: у чоловіків чим сильніший мотив професійної майс-

терності, тим нижче орієнтація керування; чим вище мотивація 

соціальної значущості роботи, тим сильніше вони орієнтовані на 

менеджмент; чим вище професійна компетентність, тим нижче 

мотив власне праці; чим вище мотивація праці, тим нижче 

орієнтація «стабільність місця роботи». В свою чергу у жінок чим 

вищий мотив професійної майстерності, тим вища орієнтація 

управління; чим вище мотивація самоствердження у роботі, тим 

вище орієнтація на професійну компетентність; чим вищий мотив 

соціальної значущості роботи, тим слабша орієнтація професійної 

компетентності; чим сильніша мотивація професійної майстер-

ності, тим слабша орієнтація на стабільність місця роботи; чим 

вищий мотив власне роботи, тим вища кар’єрна орієнтація 

«Стабільність місця проживання».[4] 

Дослідники жіночої мотивації досягнення головним 

аргументом вважали те, що успіх жінок обмежує тільки їхня 
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ґендерна роль у культурі. Тому вони не враховували дані, на 

підставі яких можна було б зробити висновок про те, що жінок не 

стимулюють традиційні маніпуляції, спрямовані на досягнення 

успіху. Численні дані засвідчують, що жінки намагаються досягти 

успіху в найрізноманітніших сферах [3]. 

Отже, певні уявлення чоловіків про кар’єру відрізняються від 

уявлень жінок. Проте, багато в чому погляди чоловіків та жінок 

на те, якою все ж таки повинна бути їх власна кар’єра збігаються. 

Зумовлено це тим, що самореалізація жінки в професійній 

діяльності – об’єктивна реальність сьогодення. Сьогодні 

відбуваються значні зміни в поглядах на жінку як професіонала, 

кваліфікованого робітника, що має необхідні здібності та 698 

особистісні професійні якості. Наукові дослідження, а головне – 

життєва реальність все частіше спростовують стереотипи 

стосовно неспроможності жінок займати достойне місце у 

«діловому» чоловічому світі, виконувати керівні функції, 

отримувати задоволення від професійної діяльності. Жінки на 

рівні з чоловіками орієнтовані на вдалу кар’єру, бо мають схожу з 

чоловіками систему диспозицій, ціннісних орієнтацій, соціальних 

настанов, інтересів і подібних соціально обумовлених спонукань 

до діяльності. І можна стверджувати про необхідність подальших 

досліджень проблеми, що вивчається. 
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Найчастіше стародавні китайці застосовували ефірні масла у 

поєднанні з акупунктурою і масажем. У будинках багатих 

китайців, була спеціальна кімната для прийому пологів, в якій 

палили полин, щоб вмилостивити доброзичливих богів і 

допомогти жінці розслабитися і вдало народити. Винахід 

алхіміками перегінного куба в новий поштовх до налагодження 

промислового способу отримання ароматичних масел. 

Вивченням впливу запахів ефірних олій займались ряд 

вчених дослідників (В.В. Кривенко, Н.М. Макарчук, Я.С. Лє-

щинська, Ю.А. Акімов (1990),   С.Ф. Іванов (1986), М.Ю. Макар-

чук (1999)). В першу чергу вони вивчали вплив запаху сосни, 

впливу лаванди, м’яти, шавлії. 

Термін «ароматерапія» (дослівно – використання запаху як 

ліки) вперше ввів французький хімік доктор Рене М.Гаттефоссе в 

1928 році. Рене займався дослідженням ефірних масел як 

складових косметики. 

Використовували ефірні масла як антисептики для лікування 

ран під час другої світової війни, а також в боротьбі з епідеміями. 

Ароматерапія заснована головним чином на дії ефірних 

масел і масажу на різні функції нервової системи. Наприклад, 
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болезаспокійливі масла зменшують біль, тому що вони 

послабляють дію нервових закінчень, що передають відчуття 

болю. Спазмолітичні масла мають заспокійливий ефект на нерви, 

що викликають скорочення м'язів. Масла, що мають седативний 

ефект, частково знижують підвищену активність нервової 

системи. Властивості масел часто перетинаються один з одним, і 

багато болезаспокійливих масел також є заспокійливими або 

антиспазматичними. Наприклад, бергамот, ромашка, лаванда й 

майоран мають всі ці три властивості, у той час як евкаліпт, м'ята 

й розмарин мають і болезаспокійливі, і антиспазматические 

властивості, хоча й не є заспокійливими. Не дивно, що їх 

найчастіше застосовують в ароматерапії, і ми звертаємося до них 

завжди, коли є біль або спазми в м'язах або внутрішніх органах. 

До масел, що сполучають у собі заспокійливі й спазмолітичні 

властивості, відносять масла шавлії мускатної, кипариса, ялівця, 

меліси, неролі, троянди й сандалового дерева. Масло неролі 

робить виражений ефект на периферичні нерви, що управляють 

кишечником; воно дуже корисно при діареї на нервовому ґрунті. 

Сандалове дерево особливо активно впливає на нерви 

бронхіальних шляхів; це одне із кращих масел, що заспокоюють 

нервовий кашель. 

До масел, що мають заспокійливий вплив на нервову 

систему в цілому, відносяться ромашка, шавлія мускатна, ялівець, 

лаванда, майоран, меліса й розмарин 

Насичений динамічний режим життя сучасної людини 

погано відбивається на її нормальній життєдіяльності, зокрема, 

виникає стан підвищеної тривоги [5,11]. У зв'язку з цим велику 

увагу приділяється вивченню дієвих методик профілактики 

високої тривожності, відновлення працездатності та дослідженню 

функціонального стану  організму   [1-11].  

Нами було проведено дослідження впливу сеансів 

ароматерапії на організм, а саме на індекс витривалості та частоту 

серцевих скорочень та вегетативний баланс. Дослідження 

показали, що запахи ефірних олій (меліса, шавлія) оптимізують 

рівень активності відділів вегетативної нервової системи  у стані 
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високої тривожності, а отже позитивно впливають на  

функціональний стан організму.  

З погляду позитивного впливу на здоров’я, використання 

ароматерапії,  є доцільною дієвою здоров’язбережувальною 

технологією, при якій враховуються індивідуальні особливості 

пацієнта, яка покращує гігієнічні умови навколишнього простору, 

може використовуватися як групова процедура. 
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Актуальність теми. У наш час управління фінансовим 

аспектом господарської діяльності підприємства потребує лише 

своєчасної та достовірної інформації про стан та рух госпо-

дарських засобів та грошових засобів. Такі необхідні відомості 

можна отримати за допомогою бухгалтерського балансу. 
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Термін "баланс" походить від латинського "bilanx" — ваги 

з двома шальками, рівновага, урівноваження.  

Тобто, баланс (звіт про фінансовий стан) – це звіт про 

фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату 

його активи, зобов’язання і власний капітал [3]. 

Основна мета балансу – дати узагальнену інформацію про 

активи і їх джерела у вартісному вимірнику на певну дату. Така 

інформація необхідна внутрішнім (менеджери, спеціалісти, 

працівники підприємства) та зовнішнім (акціонери, кредитори 

підприємства, податкові служби) користувачам [4]. 

Бухгалтерський баланс являє собою двосторонню таблицю, 

ліва сторона якої називається активом, а права – пасивом. В 

активі представлені необоротні та оборотні активи, в пасиві – 

капітал та зобов'язання організації [5].  

Обов'язковою умовою правильності складання бухгалтер-

ського балансу є рівність підсумків активу і пасиву. 

Актуальним питанням нашого часу виступає вивчення 

методики, особливостей та послідовності аналізу балансу, адже 

саме за допомогою аналізу можна об'єктивно оцінити ефектив-

ність господарської діяльності та виробити обґрунтовані рішення 

для покращення функціонування  підприємства.  

Аналіз фінансової звітності – це процес, за допомогою 

якого порівнюються результати діяльності підприємства та 

минулий і теперішній фінансовий стан підприємства [6]. 

Існують різноманітні методики аналізу балансу, вони 

варіюються в залежності від мети аналізу та від суб’єктів 

аналізу (користувачів інформації).  

Так, основною метою внутрішнього аналізу фінансового 

стану підприємства є своєчасність виявлення і ліквідація 

недоліків у фінансово-господарській діяльності підприємства 

та визначення резервів покращення його фінансового стану.  

Метою зовнішнього аналізу фінансового стану підприємства 

є розрахунок можливостей: корисно вкласти кошти, щоб 

забезпечити максимум прибутку і виключити ризик втрати їх [1].  

Власне аналіз фінансового стану підприємства на підставі 
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аналізу балансу з точки зору деталізації його процедури 

проводиться у чотири етапи (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Етапи аналізу балансу підприємства 

Джерело: створено автором на основі [1]. 

 

Розглянемо ці етапи більш детальніше.  

Перший етап: Попередня оцінка стану балансу, тобто його 

читання. На цьому етапі аналізу формується первісне уявлення 

про фінансовий стан підприємства, його діяльності взагалі, 

виявляються зміни в складі майна та джерел фінансування, 

встановлюються взаємозв’язки різних показників [1]. 

Другий етап: Експрес-аналіз. Основною метою експрес-

аналізу є виявлення слабких місць у фінансово-господарській 

діяльності підприємства та визначення шляхів для подальшого 

поглибленого аналізу фінансового стану підприємства.  

Експрес-аналіз проводиться на підставі наступних 

принципів: відбір системи основних показників, які є найбільш 

суттєвими для аналізу фінансового стану підприємства і 

відстеження їх динаміки; виявлення проблемних моментів у 

фінансово-господарській діяльності підприємства; формування 

висновку про необхідність (доцільність) подальшого 

поглибленого аналізу фінансового стану підприємства [1].  

Третій етап: Поглиблений аналіз фінансового стану 

підприємства проводиться з метою вивчення всіх аспектів 

1. створення колективу в межах існуючої 

обліково-економічної служби Етапи аналізу 

балансу підприємства 
3. створення окремого структурного 

підрозділу Попередня оцінка 

Експрес-аналіз 

Поглиблений аналіз 

Прогнозний аналіз 
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фінансово-господарської діяльності підприємства і всіх характе-

ристик фінансового стану у комплексі, а також можливостей 

розвитку суб’єкта господарювання на перспективу. Він допов-

нює, конкретизує і поширює окремі процедури експрес-аналізу. 

При цьому ступінь деталізації залежить від мети аналітика. 

Четвертий етап: Прогнозний аналіз основних фінансових 

показників з урахуванням прийнятих рішень і оцінка на цій 

основі фінансової стійкості. Завдання аналізу на даному етапі – 

з'ясувати, як минулі події та тенденції, що склалися, а також 

знову прийняті рішення можуть вплинути на здатність 

організації зберігати фінансову стійкість [1]. 

У практиці фінансового аналізу, на зазначених етапах, 

застосовують такі основні методи аналізу фінансових звітів: 

- горизонтальний аналіз;  

- вертикальний аналіз;  

- трендовий аналіз;  

- аналіз відносних показників; 

- порівняльний аналіз;  

- факторний аналіз [2]. 

У ході дослідження було встановлено, що у практиці аналізу 

бухгалтерського аналізу існує велика кількість методів та 

способів за допомогою яких можливо провести, як попередню і 

поточну оцінку стану підприємства, так і здійснити прогноз на 

майбутні періоди. Всі ці методики є унікальними та обираються 

кожним підприємством індивідуально в залежності від мети 

аналізу та його суб’єктів.  

Зазначені ж вище етапи є універсальними та мають застосо-

вуватися усіма підприємствами в ході аналізу бухгалтерського 

балансу. 

На мою думку, після проведення аналізу, має бути складена 

зведена аналітична таблиця за допомогою якої будуть розроблені 

висновки і пропозиції щодо підвищення ефективності госпо-

дарсько-фінансової діяльності, раціонального розміщення і 

примноження власного капіталу, забезпечення рентабельності та 

фінансової стійкості підприємства. 
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В ході розробки висновків та пропозицій на основі 

аналітичної таблиці, я вважаю, що найдоцільніше буде 

застосувати метод порівняльного аналізу.  

В процесі використання цього методу розраховується 

розмір абсолютних і відносних відхилень порівняльних 

показників, саме це допоможе визначити тенденції розвитку 

підприємства на перспективу, що у свою чергу має велике 

значення в практичній діяльності. 

Висновки: Отже, проведене дослідження дозволяє зробити 

висновок про те, що бухгалтерський баланс є найкращою і 

найдоцільнішою формою фінансової звітності для проведення 

аналізу ефективності підприємства та дозволяє за допомогою 

запропонованих етапів та методів визначити фактори впливу на 

фінансовий стан підприємства, всі існуючі аспекти фінансово-

господарської діяльності підприємства, а після, завдяки зведеній 

аналітичній таблиці – розробити висновки і пропозиції щодо 

найкращих шляхів розвитку цього підприємства у майбутньому.  
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Technological operations with liquefied hydrocarbon gases are 

dangerous. There is a high probability of explosions and fires, 

which lead to environmental pollution, injuries and deaths, cause 

significant material damage, adversely affect the health of the 

population. Many scientific works are devoted to the problem of 

ensuring the ecological safety of the fuel and energy complex [1, 2, 

3]. From their analysis, it follows that the impact on the 

environment is insufficiently taken into account and the hazards 

associated with the specifics of technological operations with 

liquefied hydrocarbon gases are not enough assessed and analyzed. 

The possibility of volley emissions of large amounts of liquefied 

hydrocarbon gases is the main danger of an accident with a tank. 

Therefore, it is necessary to conduct a detailed analysis of fires, 

explosions related to the technological environment in the event of 

emergencies to prevent and predict the consequences of accidents.  

We will analyze possible accidents and their consequences on the 

example of a tank with liquefied gas as a result of a traffic accident. To 

quantify the parameters of air shock wave during explosions of fuel-air 

mixtures (FAM), partial depressurization or complete destruction of 



 

73 

equipment containing a combustible substance in the gaseous or liquid 

phase is considered. Suppose that as a result of the accident there was a 

rupture of the tank with propane.  

According to the method described in [4], we will determine the 

parameters of the air shock wave, namely: gage pressure and 

momentum of the compression phase at a distance of 100 m from the 

accident site. To assess the possible consequences, we assume that as a 

result of the rupture of the tank the all gas was spilled and caught fire. 

Mass of combustible gas Mg = 10 t, specific heat of combustion of fuel 

qg = 4.64∙107 J/kg, the average gas concentration cg = 150 g/m3, 

stoichiometric concentration of the substance in a mixture with air 

cst = 0.077 kg/m3, velocity of flame vg = 200 m/s,, the sound speed in 

the air C0 = 340 m/s, degree of combustion products expansion   = 7. 

The gage pressure of the air shock wave is determined by the 

dependence 

,0ppp x =                    (1) 

where px – dimensionless pressure; 

p0 – atmospheric pressure, Pa. 

The momentum of the compression phase is equal to 

                      0

3/13/2

0 /)( CEpII x =  ,                           (2) 

where Ix  – the dimensionless pulse of the compression phase; 

E – effective energy reserve of fuel-air mixture, J; 

C0 – the sound speed in the air, m/s. 
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where vg –  velocity of flame, m/s; 

  – degree of combustion products expansion; 
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Rx – the dimensionless distance from the center of the FAM 

cloud. 
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Efficient energy supply of fuel-air mixture 
 

gstgg ccqME /2 = ,                          (7) 

 

where Mg – the mass of combustible matter in the cloud, kg; 

qg –  specific heat of fuel combustion, J/kg; 

сst –  stoichiometric concentration of the substance in a mixture 

with air, kg/m3. 

The dimensionless distance from the center of the FAM cloud 

( ) 3/1

0// pErRx = ,                                (8) 

 

where r – the distance from the accident site. 

The gage pressure of an air shock wave is equal to 
4109.2 =p  Pa. 

The momentum of the compression phase is equal to 
31003.2 =I  Pa·s. 
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According to the results of overpressure and the momentum of the 

compression phase calculations, the probit functions are determined, 

which determine the probability of damage. The probability of damage 

is 85%, destruction of industrial buildings –30%, rupture of eardrums 

in humans – 2.5%, damage to people by a pressure wave – 1%. The 

probabilities of other defeat criteria are close to zero. 
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Зерновий сектор України має важливе соціально-економічне 

та політичне значення для розвитку національної економіки, 

забезпечення продовольчої та економічної безпеки держави.  

Найбільшу частку в структурі посівних площ сільськогоспо-

дарських культур займають зернові культури, що пояснюється їх 
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стратегічним значенням та універсальністю використання. На аг-

рарному ринку зернові культури зберігають свої конкурентні пе-

реваги, провідні позиції в експорті та внутрішньому споживанні. 

Оскільки зерновим культурам належить особлива роль у 

забезпеченні продовольчої безпеки країни, актуальним є питан-

ня аналізу тенденцій і перспектив розвитку зернової галузі. З 

цією метою застосуємо методи укрупнення періодів, згладжу-

вання ряду динаміки за допомогою ковзної середньої та 

аналітичне вирівнювання ряду динаміки (табл. 1).  

Вибір типу функції ґрунтується на теоретичному аналізі 

сутності урожайності зернових культур, характері її динаміки. 

Аналітичне вирівнювання ряду динаміки за прямою використо-

вується у тих випадках, коли рівні динамічного ряду змінюють-

ся в арифметичній прогресії або наближуються до неї. 

Рівняння лінійного тренду має вигляд: 

yt = a0 + a1t, 

де a0, a1 - параметри прямої (початковий рівень і щорічний 

приріст); t - час. 

Параметри a0 і a1 визначають способом найменших 

квадратів, розв’язавши систему нормальних рівнянь: 

                                           na0 + a1∑t =∑y 

                                           a0∑t + a1∑t2= ∑yt       

Таблиця 1 

Виявлення тенденції урожайності зернових і зернобобових 

культур в Україні за 2005-2019 роки, ц/га 

Рік 

Урожайність 

зернових і 

зернобобови

х культур, 

ц/га 

y 

Метод  

укрупнення 

періодів 

Метод 

ковзної 

середньої 

Метод аналітичного 

вирівнювання за прямою 

∑ y ∑y y t t2 yt yt 

2005 26 

71,9 23,967 

  
-7 49 -182 23,06 

2006 24,1   -6 36 -144,6 24,92 

2007 21,8 71,9 23,97 -5 25 -109 26,78 

2008 34,6 
91,3 30,433 

80,5 26,83 -4 16 -138,4 28,64 

2009 29,8 86,2 28,73 -3 9 -89,4 30,5 
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2010 26,9 91,3 30,43 -2 4 -53,8 32,36 

2011 37 

108,1 36,033 

93,7 31,23 -1 1 -37 34,22 

2012 31,2 95,1 31,7 0 0 0 36,08 

2013 39,9 108,1 36,03 1 1 39,9 37,94 

2014 43,7 

130,9 43,633 

114,8 38,27 2 4 87,4 39,8 

2015 41,1 124,7 41,57 3 9 123,3 41,66 

2016 46,1 130,9 43,63 4 16 184,4 43,52 

2017 42,5 

139 46,333 

129,7 43,23 5 25 212,5 45,38 

2018 47,4 136 45,33 6 36 284,4 47,24 

2019 49,1 139 46,33 7 49 343,7 49,1 

∑ 541,2 X X X X 0 280 521,4 541,2 

 

a0 = 541,2/15 = 36,08 

a1 = 521,4/280 = 1,86 

 

Рівняння лінійного тренду матиме вигляд: 

yt = 36,08 +1,86t 

Тобто, середній щорічний приріст урожайності зернових і 

зернобобових культур складає 1,86 ц/га. 

Підставляючи у рівняння Yt =36,08+1,86t послідовно значен-

ня t, отримаємо вирівняний ряд динаміки врожайності зернових і 

зернобобових культур, який абстрагований від випадкових 

коливань і характеризується систематичним ростом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динаміка урожайності зернових і зернобобових культур в 

Україні за 2005-2019 роки, ц/га 
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Для оцінки адекватності лінійної трендової моделі 

розрахуємо стандартну похибку апроксимації за формулою: 

%100
1

1
2










 −


−−
= 

t

tt

y

yY

mn
  

де n – кількість рівнів ряду динаміки; m – кількість 

параметрів рівняння тренду. 

%4,12%10018596,0
1215

1
=

−−
=  

 

Оскільки стандартна похибка апроксимації менше 15%, 

трендову модель можна використовувати для прогнозування. 

Точкова оцінка прогнозу урожайності зернових і зернобобових 

культур становить: 

Y2020=36,08+1,86х8=50,96 ц/га 

Таким чином, Україна має реальний потенціал збільшити 

обсяги виробництва зернових культур та підвищити свої 

позиції щодо експортеру зерна на світовий ринок, зробити 

вагомий внесок у подолання світової продовольчої кризи.  

Література: 

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua  
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БЕЗПЕКА ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ ПІД ЧАС 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Кукленко І.О.,  

студентка 41-по групи  

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно- 

педагогічна академія» Харківської обласної ради 

Науковий керівник: Щербак І. В.  

к. п. н., викладач кафедри інформатики  

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно- 

педагогічна академія» Харківської обласної ради 

м. Харків, Україна 

В умовах сучасного сьогодення отримати будь-яку потрібну 

інформацію не виходячи з дому реально, в той час як для наших 

предків це була небилиця. Такий стрімкий розвиток в цьому 

напрямку відбувся  завдяки Інтернету. Опріч того, що Інтернет 

дозволяє знайти потрібну та цікаву інформацію, він значно роз-

ширює коло твого спілкування. Завдяки інтернету кожна людина 

може знайти будь-які потрібні їй відомості, дивитися фільми, 

працювати онлайн та спілкуватися з друзями чи рідними. Саме 

розвиток всіх різноманітних інформаційних технологій сприяє 

ефективному розвитку суспільства. В наш час Інтернет став 

невід’ємною складовою життя людей у всіх сферах діяльності.  

Та дивлячись на сучасну проблему людства, зумовлену 

пандемією, це питання стало особливо важливим. Адже за таких 

умов, заради убезпечення життя та зменшення ризику захворю-

вань, дітей переводять на дистанційне навчання.  Дистанційне 

навчання - це сукупність сучасних технологій, що забезпечують 

доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою 

використання ІКТ від тих, хто навчає, до тих, хто навчається. 

Дистанційне навчання може існувати тільки завдяки Інтернету.  

Дистанційне навчання можна назвати гарною та зручною 

альтернативою очному навчанню під час карантину. Але,  
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поряд з користю, дистанційне навчання може приховувати і 

суттєву небезпеку для дитини, через те, що всі дії повинні 

відбуватися з використанням Інтернет мережі. А це, як відомо, 

не завжди безпечно для дитини. 

 З кожним роком все більше дітей користуються Інтернетом 

в звичайному житті, вже кожна дитина знає що це таке. 

Можливість підключитися до Мережі не тільки через комп’ютер, 

але й за допомогою мобільних телефонів сприяє розвитку 

використання Інтернету. Інтернет надає дітям та молоді 

дивовижні можливості для отримання різноманітної інформації, 

спілкування й творчості. На сьогоднішній день, Інтернет містить 

величезну кількість інформації, але нажаль, він розвивався без 

будь-якого контролю, тому, далеко не завжди, вся ця інформація є 

безпечною. У зв’язку з цим зараз гостро стоїть проблема безпеки 

дітей в інформаційному просторі..  

І хоча для дитини Інтернет це зовсім віртуальний світ, тим не 

менше, в ньому існують загрози, здатні заподіяти реальну шкоду. 

На відміну від дорослих Інтернет-користувачів, діти можуть не 

розуміти небезпек, які підстерігають їх в Інтернеті. Сьогодні 

такий час, що будь-яка дитина, яка користується Інтернетом, 

може побачити не лише позитивну інформацію, а це може бути й 

інформація, що містить насильство, наркотики, порнографія, 

сторінки які підштовхують дітей та дорослих до самогубства, 

вбивства і багато чого іншого. Все це доступно в Інтернеті без 

обмежень. 

     Ще одним фактором небезпеки для дитини виступають люди, 

які використовують різноманітні чати або електронну пошту для 

того, щоб спонукати дітей видати особисту інформацію для своєї 

користі. В деяких випадках це можуть бути педофіли, які 

шукають нові жертви. Прикидаючись за друзів та однолітків, 

злочинці легко можуть дізнатися інформацію про дитину та 

прагнути зустрітися особисто. 

Не дивлячись на те, що в багатьох країнах зроблено велика 

кількість  різноманітних проєктів, сайтів та програм для 

безпеки дітей, які функціонують в режимі онлайн, в Україні ж, 
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де більшу частину споживачів становлять діти та підлітки, на 

жаль,  таких програм поки ще дуже мало [1]. 

Дослідження «Київстар» виявило, що: 87% батьків 

вважають, що саме вони повинні навчати дітей правилам безпеки 

при користуванням інтернетом. Та тільки у 18% випадків дорослі 

перевіряють, які сайти відвідує дитина. Причини на те різні – 

хтось не знає, які саме сайти можуть бути небезпечними, а хтось 

не вміє користуватися історією відвідування сайтів. Третина бать-

ків (32%) – турбуються, що у дитини псується зір від роботи за 

комп’ютером, тому, як правило, обмежують дитині час користу-

вання Мережею. Тільки 11% батьків знають про такі онлайн-заг-

рози, як «дорослий» контент, сайти з продажу наркотиків, різно-

манітні злочинні чати, про те, що в Інтернеті багато педофіллів та 

присутній кібербулінг. Результати дослідження наголошують, що 

батьки мають недостатньо інформації як захистити дітей і навчи-

ти їх правильному та безпечному користуванню Інтернетом [2]. 

Таким чином, задля безпеки дітей при використані Інтернету, 

батьки повинні розмовляти зі своїми дітьми на цю тему, 

пояснювати основні правила користування Інтернетом та 

постійно нагадувати про них.  

Дитину потрібно навчити тому, що спілкуючись в Інтернеті  

вона, заради своєї безпеки, не повинна ніколи: 

• говорити людям, з якими вона познайомилися через 

Інтернет своє прізвище, номер телефону, домашню адресу, своє 

місцезнаходження та своєї школи та інші дані; 

• розміщувати свої фотографії на яких ти в нижній білизні 

чи зовсім оголений, а також відправляти комусь свої фото;  

• говорити свій пароль до своєї Інтернет-сторінки. Пароль 

ніколи не можна говорити, тому що це ваша особиста сторінка, і 

ніхто не повинен мати до неї доступ; 

• повідомляти, що вона зараз знаходиться вдома одна; 

• говорити, що вона знаходиться перед комп’ютером на 

даний момент одна, та біля неї нікого немає;  

• не розмовляти про теми, які їй неприємні або яких вона 

соромиться; 
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• демонструвати людям, з якими вона познайомилися через 

Інтернет перед Веб-камерою своє тіло, та частини його, робите те, 

що їй не  до вподоби; 

• розповідати інформацію, яка стосується приватної 

інформації або тіла. Нехай дитина пам’ятає: її тіло належить 

тільки їй і ніхто не має права розмовляти про нього з нею!; 

• говорити про своїх батьків, друзів, просто знайомих, 

казати інформацію про них [3].  

Отже, спираючись на розглянуту літературу, можемо 

сказати, що в наш час Інтернетом користуються майже всі. 

Величезну кількість корисної інформації, літератури, музики, 

просто спілкування за інтересами, інформацію щодо навчання, та 

саме навчання, зв’язок з родичами і друзями – все це можна 

знайти в Інтернеті. Але, маленька дитина ще не розуміє, що вона 

може потрапити у небезпеку. Тому  для того, щоб захистити 

дитину при користуванні Інтернетом, достатньо пояснити їй 

правила поведінки, постійно нагадувати про них, та слідкувати 

щоб вона не потрапила у небезпечні ситуації. 

Література: 

1. Сайт Білоцерківської спеціалізованої природничо-

математичної школи I- III ступенів №16 ім. М.О. Кириленка 

URL:  http://school16.org/diti-v-interneti-yak-navchiti-bezpeci-u-

virtualnomu-sviti  (дата звернення: 18.11.2020). 

2. Посібник для дітей Діти в Інтернеті: як навчити безпеці 

у віртуальному світі І.В Литовченко, С.Д Максименко, С.І 

Болтівець, Київ: Видавництво: ТОВ «Видавничий Будинок 

“Аванпост-Прим”, 2010. с. 48. С. 9–10. 

3. Сайт Вільненського навчально-виховного комплексу 

URL: http://vilne.school.org.ua/bezpeka-ditini-v-interneti-16-41-

45-25-10-2018/ (дата звернення: 18.11.2020). 
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Потапенко Я.С., Кулик І.А., 

студенти 

Черкаський державний бізнес-коледж 

м. Черкаси, Україна 

У скрутних умовах сьогодення таких: ріст інфляції, 

збільшення грошової маси в обігу, девальвації гривні, ріст 

бюджетного дефіциту, скорочення золотовалютного резерву, 

питання монетарного регулювання стають надзвичайно 

актуальними. Всі вищезазначені зміни в економіці країни є 

підгрунтям для перепрофілювання ключових інструментів 

грошово-кредитної політики держави. Прозорість грошово-

кредитної політики України і її взаємодія з основними 

елементами загальноекономічної політики країни виступає 

основою розвитку економічних відносин. Отже, за таких умов до 

розробки та реалізації грошово-кредитної політики висуваються 

нові вимоги. Саме тому, процес прийняття і ефективність 

ключових засад грошово- кредитної політики держави, котрий є 

ключовим документом Національного банку України потребує 

надзвичайної уваги. Пошук дієвих інструментів монетарного 

регулювання спонукає до дослідження ключових основ 

формування сучасної грошово-кредитної політики [4] 

Грошово-кредитна політика НБУ включає в себе системні 

і скоординовані заходи усіх інститутів з такими цілями [2]: 

— кількісний контроль за динамікою грошової маси;  

— встановлення рівня купівельної спроможності національ-

ної валюти, за допомогою якою відбувається збалансування 

інтересів держави і інших суб'єктів господарської діяльності; 

 — розширення системи інституційних інвесторів та 

фінансових ринків; 

 — мотивація процесів накопичення обсягів вкладів 

населення до банківської системи;  
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— кредитування через інтенсифікацію кредитної 

активності банків;  

— робота над забезпеченням стійкості банківського 

сектору за рахунок підтримання ліквідності банків за 

допомогою системи рефінансування;  

— встановлення зовнішньої платоспроможності держави.  

Грошово-кредитна політика повинна сприяти ліквідності 

фінансового ринку, добиватися росту ефективності своєї 

процентної політики, удосконалювати управління ліквідністю 

банків, розвивати систему макроекономічного моделювання та 

прогнозування. У загальному виді завдання грошово-кредитної 

політики НБУ направлені на забезпечення фінансової та 

макроекономічної стабільності, створення умов для досягнення 

установами банків економічної політики держави, що потребує 

розширення інструментарію грошово-кредитної політики, а також 

його повноважень. Виходячи з цього та враховуючи кількісні 

параметри: інфляція, прогнозна динаміка ВВП, валютний курс, 

платіжний баланс, можна визначити основні напрями розвитку 

грошово-кредитної політики, що включають основні орієнтири, 

виконання яких забезпечує цінову стабільність [3]. 

Отже, важливим в умовах забезпечення грошово-

кредитної політики є стратегічні напрями, які мають бути 

спрямовані на досягнення макроекономічної стабільності 

України у розрізі таких напрямів [1]: 

1) на основі інфляційного таргетування запровадження 

монетарної політики, а саме перехід на цілковите таргетування 

інфляції; удосконалення інструментів монетарної політики з 

позиції підтримки банківських інституцій, що супроводжують 

інвестиційний та інноваційний розвиток нефінансових корпора-

цій загальнодержавного значення, зокрема сільськогосподарсь-

кого спрямування, які на сьогодні повинні стати стратегічними 

об'єктами державної підтримки; 

2) забезпечення режиму гнучкого валютного курсу: 

реалізація стратегії режиму гнучкого валютного курсу в основі 

валютно-курсової політики з використанням ринкових 
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інструментів хеджування валютних ризиків; скасування 

адміністративних обмежень на валютному ринку; розробка та 

впровадження заходів щодо зменшення високого рівня 

фінансової доларизації;  

3) зниження вартості грошей в країні: посилення ролі 

облікової ставки; реалізація стратегії чітких принципів 

застосування інструментів та процедур регулювання ліквідності; 

наближення фактичних процентних ставок на міжбанківському 

ринку до ставок, установлених грошово-кредитною політикою; 

4) відновлення кредитування економіки: стимулювання 

збільшення джерел та обсягів локальних довгострокових 

фінансових ресурсів; забезпечення доступності фінансових 

ресурсів для кредитування економіки; стимулювання розвитку 

ринку локального синдикування та консорціумних угод, що 

сприятиме рівню забезпечення фінансовими ресурсами 

стратегічних об'єктів реального сектору економіки. 

Література: 
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НБУ та їх вплив на депозитний і кредитний ринки / М.Е. 
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Авторка цієї статті виокремлює проблему естетизації 

спиртних напоїв та їхньої атрибутики у художній літературі на 

прикладі творчості Е.М. Ремарка. Сучасна естетика 

інтерпретації вживання спиртного у літературі та мистецтві  

суттєво відрізняється від 20 ст. Сучасний погляд авторки 

статті на проблему полягає не тільки в аналізі художніх 

особливостей тексту як витвіру мистецтва, а й у розширенні 

сфери естетичного для інтерпретації культури  вживання 

спиртних напоїв, крім того, - у визначенні засад та мотивів, що 

призвели до такої трансформації класичного естетичного поля. 

Кількість наукових робіт та проведених досліджень з теми є 

дуже малим та не структурованим. Інтерпретація та аналіз 

культури вживання спиртного у художній літератури є 

недостатньо освітленою темою. Зміст статті направлений на 

пошук присутності символів алкогольної естетики у романах 

Е.М. Ремарка. 

Література: 

1. Франсуа Лиссарраг/ Вино в потоке образов/ Л. 

Лиссараг/ Пер. с франц. Е. Решетниковой.- М.: Новое 

Литературное Обозрение, 2008. – 176с., ил.  

2.  Немировский О.Н./ Игры с алкоголем/ Д-р О. Н. 

Немировский. – СПб.: Реноме, 2012. – 240 с., [8] с цв. Ил. 

 

Першим етапом у впровадженні алкоголю у якості 

художнього засобу був Давньогрецький період. Вміння греків 

глибоко проникати у сутність речей, пластичність грецького 

мовлення, що дозволяла грекам легко та точно виражати свої 
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думки, - закріпили за давньогрецькою літературою 

загальнолюдський інтерес та довговічність ідей та образів. Культ 

Діоніса у грецьких авторів завжди знаходив собі місце під час 

опису еллінських святкувань, та саме з релігійно-культових 

обрядів, присвячених Діонісу, з’явилась давньогрецька трагедія. 

За часів середньовіччя вживання алкоголю починає набувати 

дещо іншого характеру. Зокрема у творах французьких авторів 

алкоголь завжди супроводжував королівських осіб. Доступність 

спиртного зумовила все активніший його вхід до соціального 

життя.  Алкогольні напої, зокрема пиво та вино, були частиною 

германської культури, всі важливі суспільні рішення приймались 

під час святкувань з обов’язковою присутністю вина. Його 

вживання продовжило мати ритуальний характер, що поєднував 

людей, а здатність випити якомога більше говорила про мужність. 

Отже ритуальний характер вживання спиртного зберігався 

протягом більшої частини історії людства.  Але зі зміною 

філософії культурного змісту епох, змінюється і функція 

алкоголю у існуванні людини.  

Всі ці еволюційні фактори вплинули і на формування 

алкогольної культури Німеччини. Найбільш цікавим до розгляду 

є літературний період Німеччини, що охоплює початок 20 ст. 

Одним з найважливіших факторів, що вплинули на формування 

німецької культури цього періоду була Перша світова війна, 

відображена у творчості письменників “втраченого покоління”. 

 Вживання спиртних напоїв є однією з характерологічних 

рис героїв авторів «втраченого покоління». Серед них найбільш 

знаковими є Е. Хемінгуей, Ф.С. Фіцджеральд та Е. М. Ремарк, 

обидва учасники військових дій. Важко заперечити те, що війна 

стала головною причиною масової алкоголізації мільйонів людей, 

оскільки змушувала пити. Крім того, алкоголь був частиною 

військового раціону солдата на передовій [1, 398 p.].. Під тиском 

тривалого воєнного конфлікту зростало занепокоєння алкоголем, 

і багато урядів запровадили безпрецедентні за своєю строгістю та 

масштабами норми .  Хоча багато з цих політик були прийняті як 

надзвичайні заходи воєнного часу, вони в основному 
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підтримувались і навіть посилювались ще довго після закінчення 

конфлікту, а в період між світовими війнами політика 

стримування та заборони поширювалася на весь західний світ. 

Багато людей, поверталися з війни, вже маючи алкогольну 

залежність. Алкоголь давав можливість заспокоїтися, відійти від 

тяжких спогадів, снів, пережитих психологічно - травмуючих 

ситуацій, відчуття вини, дозволяв набути впевненості у собі [2, 

с.137]. У романі «Повернення», найбільш згадуваним спиртним 

напоєм головних героїв є горілка: «Староста – хитрый 

крестьянин с морщинистым лицом; первым делом он предлагает 

нам несколько стаканов водки. Мы не отказываемся. ... Мы от 

себя ставим по круговой пива и водки. Затем, без передышки, 

следует еще семь круговых...» [3, с.254]. Автор звертається до 

«чарки горілки», як до засобу, що підкреслює безвихідність 

ситуації та відсутність подальшої перспективи. Найбільш 

різноманітним вибором спиртного у Ремарка можна назвати 

роман «Три товариша». Якщо у антивоєнному романі «На заході 

без змін» видача солдатам горілки є «ще більшою підставою 

очікувати біду» [4, с. 89], то у «Трьох товаришах» вживання 

кожного напою має окремий характер. У романі згадується 30 

випадків вживання спиртних напоїв, з них три – пшенична, хлібна 

горілка та горілка, вид якої головним героєм не називається 

(«Водки и чего-нибудь на закуску»)[5, с.82]. У порівнянні з 

героями антивоєнних романів Ремарка, у «Трьох товаришах» 

головний герой Роберт Локамп не завжди знаходиться у стані, 

коли вживання горілки є необхідним для нього засобом, щоб 

витримати душевні переживання: «теперь что-то слышу, – 

ответил я неохотно. – Запах доброй пшеничной водки»[5, с. 118]. 

Виходячи з проведеного дослідження, можна зробити 

висновок, що основною рисою естетизації алкогольних напоїв 

у творчості Е. Ремарка є вибірковість обраного напою, яку 

доповнює або наявність кулінарної страви або очевидна її 

відсутність. Значну роль для подальшого  літературного 

дослідження мають етапи розвитку алкогольної культури у 

світі та у Німеччині ХХ століття. 
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Corn grain production is an important component of the entire 

grain economy of Ukraine. Its modern economic importance and, in 

particular, ensuring a reliable grain feed balance has no alternative. 

This culture largely determines not only the economic condition of 

livestock, but also the grain industry as a whole. [5, p.34] The 

dynamic factor that determines the level of efficiency of the corn 

industry is yield. This indicator characterizes not only the level of 

agricultural culture, but also reflects the result of intensification of 

production and its economic feasibility. 

Climatic conditions in the agricultural sector have always 

occupied one of the most important places in the overall level of 
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influence of various factors on crop productivity. [1, p.77] The most 

important indicators of climatic conditions that affect the growth and 

further development of crops are air temperature, rainfall and the 

length of the growing season. Weed seeds can germinate at any time 

during the growing season, but due to changes in air temperature and 

rainfall, their development can be unstable and uneven. 

During the growing season, the average temperature is + 14° С, 

and the amount of precipitation is 52 mm. The average temperature in 

winter does not exceed 5° C. Cherkasy region is characterized by a 

moderately continental type of annual precipitation (with a minimum 

in winter and a maximum in summer). The minimum precipitation is 

observed in April and September. [5, p.32] 

The thorough cover of Cherkasy region is complex and motley. 

The dominant soil types in the region are typical chernozems, 

podzolized and degraded chernozems - 687.7 thousand hectares (54% 

of the total arable land area). These are the most fertile and at the same 

time the most eroded soils. The humus content is in the range of 3% - 

4%, and with depth its amount gradually decreases. From the surface 

lies a shallow (up to 40 cm) humus-eluvial horizon. The reaction of the 

soil solution is neutral (pH salt 7.0), so they rarely need liming, only in 

some cases. Podzolic chernozems are intensively used in agriculture, 

which has led to a decrease in the content of humus and nutrients, 

deterioration of the structure and water-air regime, led to the 

development of erosion. To improve the structure, increase the humus 

content and replenish nutrient reserves in the soil it is necessary to 

apply organic and mineral fertilizers, especially nitrogen and 

phosphorus, properly organize crop rotations, deepen the arable layer, 

conduct agronomic and engineering measures to combat soil erosion. 

[2, p.9] 

Maize for grain and silage is sown in late spring, late April or 

early May (depending on weather conditions), as there is a high 

probability of weeds and pests increasing after harvest. To reduce this 

risk, it is best to follow a crop rotation by choosing winter wheat as a 

precursor, or to cultivate and apply pre-sowing herbicides. 

 



 

91 

Table 2. Average annual calendar terms of corn vegetation 

Agricultural 

culture 

Calendar terms of passing of the main phenophases by 

cultures 

Sowing Sprouts 
Critical 

phase 
Harvesting 

Corn for grain 08.05 23.05 26.06 15.09 

Silage corn 06.05 20.05 20.06 25.08 

 

Forecasting weed seedlings is a necessary element in building 

an integrated system of crop protection against them. Given that the 

main source of weed fields is the soil seed bank, it would be most 

appropriate to use a forecast of weed emergence by the magnitude 

of the potential weediness of the arable soil layer. It should be 

borne in mind that some seeds lose viability over time, and some 

seeds are not viable at all. 

 

Table 3. Scale for estimating the predicted number of weed seedlings 

Number of weeds 

per 1 m² 
0-500 500-1500 1500-5000 5000-10000 >10000 

Weed assessment 1 2 3 4 5 

The degree of 

weed-infested 

Very 

low 

level 

Low Medium High 

level 

Very 

high 

 
№ field Agricultural 

culture 

Potential 

weediness 

soil million 

units / ha 

Projected 

number of 

seedlings, 

pcs / m2 

Weed 

assessment 

The degree 

of weed-

infested 

1. Silage corn 800 4800 3 Medium 

2. Corn for grain 240 1440 2 Low 

 

The average yield of maize for grain and silage indicates that 

there is no serious threat to the harvest, so it can be concluded that 

weeds will be lost in the crops without causing much damage. 

A species set of weed complex that is characteristic of crops of 

a certain group of cultivated plants in a specific soil-climatic area is 

called weed agrotype. [1, p.48] 

The participation of each species and its phytocenotic role in the 

weed sinus is different, so they are divided into dominant, subdominant 
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and related species according to certain characteristics. Thus, we can 

note the dominant species, the number of which exceeds approxima-

tely 20%. Among perennial grasses, such a dominant species is 

Chenopodium album, the percentage of which is more than half of the 

total number of weed seedlings. 

This region is dominated by perennials, accounting for about 

90% of the total weed complex. The most common among juveniles 

are early spring, late spring and winter. Perennial weeds in this 

agrophytocenosis on average do not exceed 35% of their total 

number, compared with perennials, and the predominant among 

them in percentage are root sprouts. It is advisable to use the 

method of provocation in these fields, which necessarily includes 

several measures of mechanical tillage, among which the first 

measure creates the conditions for germination, and the second - 

destroys the weeds that have appeared. Of great importance is the 

tillage. Peeling the field destroys weeds that have not finished the 

growing season, provokes the germination of weed seeds in the soil, 

depletes the organs of vegetative reproduction of weeds, which are 

destroyed by subsequent cultivation or plowing. 

The botanical weed class is the ratio of monocotyledonous to 

dicotyledonous weeds in a weed group. [4, p.78] This characteristic 

of crop rotation fields will be taken into account by me when 

determining herbicides and the optimal rate of their application for 

an effective process of controlling the number of weeds and 

reducing their harmful effects on crops. And given their biological 

characteristics, a perennial group of weeds needs a higher rate of 

herbicide than a perennial one. The consequence of the correct and 

consistent implementation of precautionary measures will be the 

reduction of weeds to a number below the threshold of harmfulness. 

Given the control measures given in the section, the level of 

probability of the presence of problem weed species in the crop 

rotation fields will be about 60-65%. [2, p.40] 
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Сьогодення характеризується стрімким прогресом у сфері 

поширення та розвитку інформаційно-комунікаційних техноло-

гій. За допомогою інтернету можна навчатись, працювати, 

спілкуватись з близькими та рідними людьми. Зокрема, комуніка-

ція відбувається завдяки соціальним мережам, таким як Instagram, 

Tiktok, Facebook. Це надає користувачам можливість не лише 

обмінюватись фото - та відеознімками, а й дозволяє продавати та 

купувати речі, спостерігати за життям кумирів, улюблених 

акторів, лідерів думок. 

Аудиторія віртуального світу давно перевищує аудиторію 

засобів масової інформації, радіо та інших комунікацій. Саме 

тому бренди, компанії, медійні особи, інфлюенсери використову-

ють giveaway задля збільшення своє аудиторії,шляхом розіграшу 

консультації чи знижки на навчання. Варіантів багато, але для 

товарів дана методика працює відмінно [1]. Відсутність законо-

давчого регулювання данного питання сприяє порушенню умов 

правочину без застосування відповідальності щодо винних осіб. 

Giveaway (розіграш, гів) – це операція, за допомогою якої - 

одна сторона обіцяє надати винагороду іншій, після виконання 

певних умов. Данний правочин за своєю характеристикою 
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найбільше схожий на публічну обіцянку нагороди за результа-

тами конкурсу та договір дарування, тому варто охарактеризувати 

їх спільні риси.   

Публічна обіцянка винагороди - це односторонній правочин, 

за яким одна особа зобов'язується сплатити винагороду будь-якій 

іншій особі за умови досягнення нею визначеного результату.  

 Виділяють наступні ознаки публічної обіцянки 

винагороди:  

1) вона має бути публічною;  

2) повинна мати майновий, грошовий та інший матеріальний 

зміст, тобто винагорода повинна мати вартісне вираження; 

 3) умовою одержання нагороди є надання визначеного 

результату, на який вказувала особа, що обіцяє нагороду [2]; 

 4) надавати можливість достеменно встановити, ким саме 

вона зроблена [3]. 

 Цивільний кодекс України зазначає, що конкурс має 

право оголосити фізична або юридична особа (засновник 

конкурсу). Конкурс оголошується публічно через засоби масової 

інформації. Оголошення про конкурс може бути зроблено іншим 

чином. 

За договором дарування одна сторона - дарувальник передає 

чи зобов'язується передати в майбутньому другій стороні - 

обдаровуваному безоплатно майно - дарунок у власність [4]. 

 Аналізуючи данну дефініцію варто виокремити ознаки 

договору дарування: 

1) безоплатний характер; 

2) безповоротність переходу майна та права на майно; 

3) згода обдарованого на прийняття дарунка; 

4) збільшення майна обдаровуваного за рахунок 

зменшення майна дарувальника. 

Так, за договором дарування право власності на дарунок 

виникає з моменту його прийняття, аналогічна процедура й з 

гівом. Але сам предмет буде визначити форму договору – усну, 

просту письмову чи письмову з нотаріальним посвідченням, 

якщо предметом виступатиме нерухомість. Схожий порядок і в 
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правочині giveaway, адже тут предметом може бути будь - що – 

кошти, продукти харчування, косметика, аксесуари, одяг, 

техніка та навіть нерухомість. На сьогодні, досить поширеними 

є розіграші автомобілів в Instagram, а інколи блогери готові 

розіграти серед своїх відданих читачів і квартиру чи будинок. 

Тому з аналізу практики отримання таких цінних подарунків 

використовуються саме договір дарування.  

Умови розіграшу можуть бути різноманітніми - підписка на 

спонсорів та реакція на їх дописи (лайки), пошук букв, слів цифр 

при перегляді їх сторі, репост посту з інформацією про розіграш 

чи коментар під таким постом. Найпростішою та найбільш 

популярною є умова щодо підписки на спонсорів – осіб, які 

забезпечують проведення розіграшу та отримання переможцем 

винагороди. 

Норми глави 78 Цивільного кодексу України передбачають 

такі обовязкові умови конкурсу: 

1. предмет, ним може виступати результат інтелектуальної 

чи творчої діяльності чи виконання певної послуги; 

2. строк для виконання певної дії чи подання твору; 

3. кількість призових місць, вид і розмір нагороди 

(премії), яка має бути виплачена переможцеві. Засновник 

конкурсу повинен чітко зазначити в оголошенні кількість 

призових місць та суму нагороди за кожне з них; 

4. порядок підведення підсумків і строк оголошення 

результатів визначених замовником, тобто особою, що оголосила 

конкурс. 

Переможець конкурсу має право вимагати від його 

засновника виконання свого зобов'язання у строки, встановлені 

умовами конкурсу. [4] У соцмережах нехтують цим приписом, 

щодо врегулювання спорів з приводу giveaway, адже є безліч 

незадоволених переможців, які не отримали обіцяних призів і 

вони навіть не можуть скористатись цим правом, бо замовник 

конкурсу просто заборонив цим особам доступ надсилання 

повідомлень.  

Незважаючи на це право зміни умов конкурсу врегульоване 
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нормами чинного законодавства й використовується при 

проведенні розіграшу в соціальних мережах. 

Конкурс характеризується тим, що в ньому оголошується не 

виконання певної роботи взагалі, а саме найкраще виконання 

певної роботи. При гіві данна умова не застусовується, тому що 

всі розіграші спрямовані на досягнення єдиного результату –  

підписки на спонсорів, тобто не може бути кращого чи гіршого 

виконання, результат – однаковий для всіх учасників гіву. 

Отже, відповідно до вищезазначеного можна зробити 

висновок, що giveaway є гібридним (змішаним) правочином, адже 

має ознаки договору дарування та публічної обіцянки нагороди за 

результатами конкурсу, тому необхідним є законодавче 

врегулювання гіву, а поки статті Цивільного кодексу України не 

містять таких приписів, слід використовувати норми данних 

правочинів при врегулюванні спорів з приводу giveaway. 
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У статті розглядається процес заселення Бессарабії грецьким 

та болгарським населенням. Подається аналіз причин еміграції 

та порівняння соціально-правового становища двох етносів . 
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Першочерговим завданням для України, як молодої 

демократичної держави, на території якої проживає понад 100 

націй, має бути ефективне вирішення проблем у сфері 

національної політики, для чого потрібно мати повне уявлення 

щодо соціально-політичної та етнічної історії. Поліетнічність 

залишається найбільш яскравим маркером для Бессарабії. На 

прикладі історії власної країни, ми розуміємо важливість 

збалансованості між старими очікуваннями, з одного боку, та 

усвідомлення національними меншинами свого нового статусу 

в сучасних історичних реаліях, з іншого. 

Дослідженню історії еміграції греків та болгар присвячено 

чимало праць, вагомий фактологічний матеріал було зібрано 

Защуком О. І. [5]. Праця дореволюційного ученого має переважно 

описово-статистичний характер й торкається болгарських колоній 

бессарабського регіону. Декілька праць сучасної історіографії 

присвячено проблемі облаштування греків та болгар на території 

Буджаку (причини переселення, відносини з російською адміні-

страцією, динаміка чисельності, зміни в етносоціальній структурі 

тощо): Грек І. Ф. [2], Дроздов В. В. [3,4] та Кузьміна С. Б [7,8], 

Самарітакі О. [1],Уварова О. О. [12,13]. Єдине комплексне 
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дослідження з історії греків Південної Бессарабії належить 

Циганенко Л. Ф. [15]. Окремі дані стосовно колонізації краю та 

аналізу ролі грецької та болгарської громади в економічному 

житті висвітлено в інших працях дослідниці [14, 16].  

Мета статті полягає у реконструкції цілісної картини процесу 

заселення Бессарабії грецьким та болгарським населенням у 

першій чверті ХІХ ст., дослідженні причин еміграції та 

порівнянні соціально-правового статусу двох етносів.    

На початок ХІХ ст. території Греції та Болгарії входили до 

складу Османської імперії. Ще з кінця XVIII ст. імперія 

перебувала в стані серйозної внутрішньої кризи, економіка країни 

занепадала, поневолені народи були охоплені національним 

підйомом. Сільське господарство деградувало, селяни, доведені 

до крайньої бідності, залишали своє господарство та вирушали в 

пошуках кращої долі. Дестабілізуючим зовнішнім фактором були 

постійні війни Туреччини з Російською імперією. 

Османська влада постійно переслідувала болгарське населен-

ня. У сучасних геополітичних реаліях дану ситуацію можна було 

б класифікувати як гуманітарну катастрофу. Про вимушений 

характер еміграції свідчить ряд причин: переслідування болгар за 

участь у російсько-турецьких війнах на боці російської армії, за 

надання росіянам продовольчої допомоги та фуражу, а також за 

те, що вони були слов'янами, іновірцями [2, с. 124; 14, с. 444]. 

Для греків нестерпною стала нова податкова політика 

Османської імперії. Розпад централізованої системи управління, 

призвів до того, що влада почала збагачуватися за рахунок купців. 

Грецький купець вже не міг розраховувати на підтримку турець-

кої адміністрації. Більше того, він повинен був приховувати свої 

торговельні операції від влади. Причиною такого безправного 

становища була релігійна приналежність. Немусульманські 

піддані (райя) мали низку обмежень та сплачували величезні 

податки. Зважаючи на ці обставини греки шукали захисту в інших 

країнах, де могли б вільно займатися своєю справою [12, с. 96]. 

Оскільки зайняття торгівлею більш характерно для грецького 

населення, то збільшення податків не стало для болгар ключовою 
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причиною переселення. Навіть враховуючи те, що нестабільна 

ситуація в Османській імперії негативно впливала на ведення 

господарства, еміграцію болгар не можна назвати суто трудовою.  

Серед основних причин для виїзду саме на територію 

Російської імперії були наступні: а) міжнародні війни, які 

спричиняли дестабілізацію ситуації в країні; б) наявність 

конфесіональної спільності з росіянами; в) “політика піклування” 

з боку Росії, надання прав та привілеїв, які сприяли розвитку як 

торговельної, так і господарської діяльності.  

Після завершення війни 1806 - 1812 рр. імміграція 

болгарського та грецького населення продовжувалася, але її 

масштаби скоротилися. Згідно з «Правилами для тимчасового 

управління Бессарабією» 1813 р., їх, як і решту жителів краю, 

звільнили на три роки від рекрутування, подушного та земельного 

податків [1, с. 350; 9, с. 11]. Проте, обіцяні пільги так і не 

отримали ні грецькі, ні болгарські колоністи.  

Що стосується болгар, то вони також несли прикордонну 

службу, надавали помешкання для розташування військових заго-

нів, постачали ліс для облаштування німецьких колоністів. Все це 

відволікало від ведення власного господарства, тому частина 

болгарського населення почала масово втікати назад на Батьків-

щину. Так, у 1816 р. з одного лише Томаровського повіту назад за 

Дунай перейшло близько 40 болгарських родин [7, с. 119]. 

Для припинення рееміграції російський уряд у 1816 р. 

прийняв рішення звільнити болгар від утримання військових та 

німецьких вихідців. Окрім цього, у залежності від часу появи в 

краї болгари звільнялися від оподаткування строком від 3 до 7 

років. У 1818 р. був створений опікунський комітет для управ-

ління колоніями. В грудні 1819 р. набуває чинності Височайше 

затверджене положення «Про поселення в Бессарабській області 

болгар та інших задунайських переселенців», яке визначило їх 

соціально-правовий статус [3, с. 29; 7, с. 119].  

Для греків, зменшенню темпів імміграції, окрім вказаних 

вище, сприяли й свої причини. Після завершення війн з 

Наполеоном, Олександр І взяв курс на поліпшення відносин з 
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Османською імперією. Спірним питанням залишалася «політика 

піклування» по відношенню до греків. Для протекції уряду 

потрібно було відмовитись від подвійного громадянства на 

користь російського підданства. Греки цього не поспішали 

робити. Отримання російського паспорту лишало їх можливості 

повернутися в Грецію, а його відсутність значно обмежувала 

права грецьких купців на торгівлю [13, с. 110-111]. 

Незважаючи на малочисельність, греки не тільки успішно 

переселилися на бессарабські землі, а і активно взяли участь в 

економічному розвитку краю. Цьому сприяло господарче 

освоєння нових земель та відкриття каналів для посередницької 

торгівлі між Російською імперією та країнами Західної Європи. 

На думку дослідниці Циганенко Л. Ф., поєднання аристократтич-

ного походження та торгової діяльності, є тою специфічною ри-

сою, яка характеризує грецьких дворян регіону [15, с. 25; 16, с.12].    

Всім грекам, які приїздили до російських міст, надавалася 

фінансова підтримка. Восени 1821 р. була утворена Кишинівська 

та Одеська грецькі допоміжні комісії. Окрім грошової допомоги, 

вони вирішували питання працевлаштування. Велика кількість 

біженців намагалася скористатися пільгами та не поспішала з 

пошуком роботи. Для виправлення ситуації Новоросійський 

генерал-губернатор М. С. Воронцов відмінив грошову допомогу 

бессарабським переселенцям [6, с. 131]. 

Оскільки греки не дуже цікавилися сільським господарством, 

то і життя в сільській місцевості їх не приваблювало [15, с. 25]. 

Для ведення торгівлі краще підходило місто. Так, згідно перепису 

1817 р. найбільша частка греків проживала в Аккермані [4, с. 85]. 

Болгари, у свою чергу, віддавали перевагу сільському 

господарству та промислам. Тому цілком зрозуміло, що певна 

частка болгарських колоністів була зосереджена в невеликих 

містах та хуторах. Адміністративним центром болгар стало місто 

Болград [3, с. 30, 33; 14, с. 404].  

   Таким чином можемо зробити висновок, що для болгар 

російська влада створила достатньо сприятливі умови для 

облаштування в Південній Бессарабії. Це було зроблено 
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переслідуючи, перш за все економічні цілі, а саме - створення 

міцних господарств на південному кордоні та забезпечення армії 

продовольством. В той час як у грецькому питанні, суттєву роль 

відігравала зовнішньополітична ситуація. Змінність “політики 

піклування”, наводить на думку що імміграція грецького 

населення була в першу чергу політичною акцією, а вже потім 

носила економічне підґрунтя для Російської імперії.  
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м. Дніпро, Україна 

Питання, що стосуються такої проблеми, як булінг є дуже 

актуальними на сучасному етапі розвитку суспільства. Суттєві 

зміни в економічній сфері та соціальній політиці, криза сучасної 

родини, низький соціальний статус, безробіття, нав’язування 

ідеології споживання, відмова суспільства від одних моральних 

цінностей та перехід до нових орієнтирів – все це є чи не 

найголовнішими чинниками, що сприяють поширенню такого 

явища, як цькування серед молоді.  Останні дослідження та 

статистичні дані засвідчують, що булінг – явище глобальне та 

масове, яке потребує вивчення та дослідження. В умовах суттєвих 

змін в економічній сфері та соціальній політиці держави, кризи 

моральних цінностей, подальшого зубожіння населення, 

атмосфери жорстокості і агресії одним із найбільш негативних 

суспільних явищ є цькування (булінг) серед дітей.  

Різноманітні прояви булінгу стосовно неповнолітніх  дослід-

жували як зарубіжні учені (Н. Данкансон, П. Махоні, Д. Ольвеус, 

П. Рандолл, Дж. Салісбері та ін.), так і вітчизняні науковці 

(А. Губко, А. Гунько, Н. Прібиткова, С. Саблук, О. Садіна, І. Си-

дорук та ін.)  В Україні питання булінгу лише починають вивчати. 

Вітчизняні наукові роботи з означеної проблеми мають загальний 

характер, не досліджені на сьогодні теоретико-методологічні 

основи цього явища, його причини, наслідки. 
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З набранням чинності  19 січня 2019 року Закону «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)» вищеназвана проблема не тільки 

почала вирішуватися, але й викликала необхідність проведення 

спеціальних досліджень з цієї  проблематики. Здійснений аналіз 

доктринальних джерел  з питань протидії булінгу свідчить про те, 

що питання правової охорони прав неповнолітніх від проявів 

булінгу перебуває поза увагою вітчизняних правників і потребує 

окремого дослідження. 

У Законі надано визначення булінгу (bullying, від анг. bully – 

хуліган, забіяка) (цькування) – це діяння (дії чи бездіяльність) 

учасників освітнього процесу психологічного, фізичного, еконо-

мічного, сексуального насильства, зокрема із застосуванням засо-

бів електронних комунікацій, що вчинено стосовно малолітньої 

чи неповнолітньої особи та (або) такою особою щодо інших учас-

ників освітнього процесу, внаслідок чого могло бути чи було за-

подіяно шкоду психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. 

 Науковці надають класифікації видів булінгу: за об' 

єктом посягання (за цим критерієм можна відстежити об'єктивну 

сторону правопорушення): фізичний (нанесення різних, зокрема 

за ступенем тяжкості, тілесних ушкоджень, а також стусани, 

ляпаси тощо); психологічний (словесні образи, погрози, зокрема 

щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші 

діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи тощо); 

сексуальний (принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, 

прізвиська, образи сексуально характеру, відеозаписи в роздяг-

гальнях, поширення образливих чуток сексуального/інтимного 

характеру, сексуальні погрози або жарти тощо); економічний 

(умисне позбавлення можливості користуватися особистими 

предметами та речами, а також освітнього закладу: парта, стілець, 

туалет, стадіон). За кількістю учасників: одноособовий (індивіду-

альний) (булером є одна особа); груповий (акти насильства 

здійснюють дві та більше осіб (колективом)). 

Класифікація осіб, які вчиняють булінг: агресивні булі 

(справжні насильники, дуже жорстокі, зі зниженим рівнем 
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самоконтролю та всупереч доводам психоаналізу з високою 

самоповагою, важливо зазначити, що це найчисленніша катего-

рія); тривожні булі (багато в чому подібні за характеристиками 

до своїх жертв). Власне небажання стати жертвою спонукає їх 

жити в атмосфері насильницьких контактів і робить булінг. 

Поводяться переважно провокативно, чим значно ускладнюють 

своє життя); пасивні булі (є різновидом тривожних, які 

використовують насильство для самозахисту й підвищення рівня 

свого престижу серед знайомих) [1, c.12]. 

Особливі форми жорстокості набувають кримінального 

характеру. Усвідомлення настання негативних наслідків особою 

слід розглядати як прямий умисел, це засвідчує про наявність 

складової злочину – його суб’єктивну сторону. Деякі вчені 

вважають, що діти, які вчиняють булінг у ранньому віці, у 

майбутньому можуть стати злісними правопорушниками, 

вбивцями та насильниками. 

19 січня 2019 року набрав чинності Закон України  «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)» У документі не лише надано дефі-

ніцію поняття булінг, а й зазначено адміністративну відповідаль-

ність за нього (ст. 1734 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення) [2]. 

З огляду на наявну в Україні практику, найчастіше дії 

булерів кваліфікують як хуліганство (ст. 296 КК України). Також 

за дії дітей-булерів до відповідальності притягують їхніх батьків, 

згідно з ч. 4 ст. 184 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення «Невиконання батьками або особами, що їх 

замінюють, обов' язків щодо виховання дітей» [3]. 

Враховуючи те, що цькування то жорстокість серед дітей є 

гострою проблемою, яка порушує права та з кожним роком 

охоплює різні сфери суспільного життя, ми повинні протидіяти 

цьому явищу, шукати шляхи вирішення цієї проблеми. 

В Україні необхідно утверджувати у державній освітній 

політиці заходи виховного та психологічного впливу у форматі 

тренінгів і бесід, пропагандувати в ЗМІ заходи запобігання та 
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протидії булінгу, проводити правопросвітницьку роботу серед 

населення, передусім молоді. Запроваджувати трирівневу систему 

заходів запобігання булінгу та кримінальної відповідальності за 

таке діяння.  

Отже, на сьогодні вітчизняні наукові дослідження та 

законодавство з протидії булінгу перебувають на етапі 

становлення. Ураховуючи такі тенденції, дана проблема потребує 

додаткового наукового дослідження та вивчення, визначення 

булінгу та його класифікації, створення ефективних заходів із 

протидії та запобігання цьому негативному явищу. 
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Споконвічні цінності народу – міцна родина, завдяки якій 

розвивається і зростає добробут нації, держави. З цього 

соціального інституту починається життя кожної людини, відбу-

вається формування громадянина. Сьогодні трансформуються 

шлюбно-сімейні взаємини, починається їх «плюралізація», а 

також розповсюдження нетипових форм сімейних об’єднань, які 

претендують на їх визнання з боку держави та захист прав 

учасників таких відносин.  

Такі тенденції спостерігаються в житті більшості 

західноєвропейських суспільств. Задаємося питанням: чому 

власне відбуваються такі перетворення? Так з швидкоплинний 

розвиток технологій, глобалізація, інформатизація процесу 

виробництва дедалі очевидніше використовується з метою 

розвитку тенденції збагачення й розширення інтересів та потреб 

людей, шляхом самодосконалення, зростання рівня технологічної 

грамотності. Так, головний чинник розвитку соціуму вбачається у 

самореалізації кожного з його члена. 

Вірогідно, що саме через переосмислення значущості 

постулату інституту сім’ї й становлення нових поглядів в 

суспільстві та мас-свідомості особистих цілей та установко, 

значно закріплюється радикальних ліберальних ціннісно-

світоглядних настанов. Сьогодні європейська спільнота 

наголошує та ставить пріоритетним початок росту суспільної 
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значимості цінностей індивідуальної свободи, внаслідок чого ми 

можемо спостерігати видозміну ієрархічної структури гендерних 

відносин, додатковим фактором виступає статева мораль: 

збільшення її значимості  системі прав людини.  

Аналізом та дослідження даної проблеми у вітчизняних та 

зарубіжних наукових працях займалися, зокрема, М. Ходаківсь-

кий, І. Кон, К. Бейкер, Д. Гудима та інші. Перейдемо до викладу 

основного матеріалу, в 1989 р. у Данії вперше був прийнятий 

закон про одностатеві «зареєстровані партнерства». З плином 

часу аналогічні законодавчі акти були прийняті в ряді 

європейських країн(Норвегія, Ісландія й Гренландія, Нідерланди, 

Німеччина та ін.). Першою країною, яка легалізувала одностатеві 

шлюби, стали Нідерланди, це відбулося 1 квітня 2001 році. 

Наступною країною стала Бельгія, де 31 січня 2003 року 

парламентом було прийнято закон, відповідно до якого 

одностатеві пари можуть реєструвати шлюб на тих-таки правах, 

що й різностатеві. Подальші кроки легітимізації одностатевих 

шлюбів здійснили Іспанія, Португалія, Англія та Уельс, Франція, 

Шотландія, Фінляндія [3, с. 19-21]. 

Як будь-яке соціальне явище, цей процес викликає не менш 

думок та суджень. Існують свої «за» та «проти» легалізації 

одностатевих сімей. Зазвичай та частка населення, що виступає 

проти аргументує це моральною неприйнятністю таких відносин, 

керуючись релігійними, духовними та суспільно склавшимися  

принципами. Як правило, прихильники керуються політичними 

правами і свободами особи. Аргументи, чи простіше кажучи 

доводи, їх сукупність можна розділити наступним чином на: 

соціокультурні, економічні, психологічні, ціннісно-світоглядні, 

філософсько-правові. Важливо зазначити, що для тієї чи іншої 

країни характерні конкретні історичні риси, адже ставлення до 

подобного роду явища не є типовим для кожної групи 

суспільства, країни( від категоричного неприйняття до терпимого 

відношення й навіть схвалення). Це дає нам змогу зрозуміти, що є 

істотні відмінності у поглядах законодавців різних країн до 

самого «права на одностатеві шлюби». 
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Розглянемо найрозповсюджені з них, перш за все, 

соціокультурні доводи «права на одностатеві шлюби». 

Одностатеві шлюби являють собою нову інституцію родини, що 

потребує певних соціальних гарантій захисту, прав і свобод. 

Юридичне визнання гомосексуальних взаємин передбачає 

можливість отримання учасниками цих відносин тих же привілеїв 

і володіння тими ж правами, що й різностатеві одружені пари. Це 

зводиться до можливості отримання певних привілеїв, прикладом 

може слугувати пенсійні пільги, можливість заповідати власність 

партнеру, соціальні пільги, що їх гомосексуальні пари платять 

нарівні з іншими громадянами. 

Доводи філософського-правового типу є одними з 

найважливіших. Вірно, що підтвердженням цього може слугувати 

ідея універсальності, гідності і прав людини, центральним 

постулатом якої є те, що гідність притаманна усім без винятку 

людям, безвідносно до їхніх індивідуальних особливостей. Ідея 

рівності була предметом наукових досліджень філософів та 

політичних діячів, таких як: Г. Бректон, , Вольтер, Т. Гоббс, Г. 

Гроцій та інші [1]. У Всезагальній декларації прав людини, 

однією з визначальних засад прав людини виступає ідея 

універсальності, згідно ст.1 «Всі люди народжуються вільними і 

рівними у своїй гідності і правах». Хоча, не дивлячись на це 

багато вчених підводять під сумніви можливість існування та 

функціонування «права на одностатеві шлюби». Підтвердженням 

цього слугують ст. 16 Декларації прав людини, ст.12 Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод, у яких 

йдеться про право одружуватися та засновувати сім’ю мають 

лише чоловіки й жінки [2]. 

Таким чином, цитуючи російського практикуючого юриста 

П. Парфеньєва, підведемо риску під доводами щодо можливості 

існування «права на одностатеві шлюби»: «переробити сім’ю, 

замінити її якимось штучним конструктором, що охоплює 

відносини людей однієї статі, призведе до масштабних порушень 

таких прав людини, як права створювати природню сім’ю, права 

дитини зростати в сімейному оточенні, а також мати батька й 



 

110 

матір( Преамбула та ст.9.2 та 18.1 Конвенції про права дитини), 

права різностатевих батьків бути батьком і матір’ю…» [2]. 

Українське суспільство ставиться до цього питання досить 

неоднозначно, вважаю, що це обумовлено історичними та 

національно-культурними поглядами, які склалися впродовж 

розвитку нації, народу і в деякій мірі суперечать зарубіжним. 

Тому ми не можем просто копіювати досвід та практику 

зарубіжних країн, через розрізненість культури та взагалі 

історичного розвитку.  
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Навчання фізичної культури спрямоване на досягнення 

загальної мети базової загальної середньої освіти, що полягає у 

розвиткові і соціалізації особистості учнів, формуванні їхньої 

національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних 

орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих 
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здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, 

здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах 

глобальних змін і викликів. 

Процес реформування освітньої галузі та виконання вимог 

Концепції Нової української школи (НУШ) має на увазі, перш 

за все, реалізацію 8 ключових компонентів. А саме: 

1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетент-

ностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. 

2. Умотивований учитель, який має свободу творчості й 

розвивається професійно. 

3. Наскрізний процес виховання, який формує цінності. 

4. Децентралізація та ефективне управління, що надасть 

школі реальну автономію. 

5. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, 

учителем і батьками. 

6. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, 

дитиноцентризм. 

7. Нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти 

новий зміст і набути компетентності для життя. 

8. Справедливий розподіл публічних коштів, який 

забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти. 

Реалізація вищезазначених компонентів спрямована на 

формування 10 ключових компетентностей для Нової української 

школи: 

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) 

мовами. 

2. Спілкування іноземними мовами. 

3. Математична грамотність. 

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. 

5. Інформаційно-цифрова компетентність. 

6. Уміння вчитися впродовж життя. 

7. Соціальні і громадянські компетентності. 

8. Підприємливість. 

9. Загальнокультурна грамотність. 

10. Екологічна грамотність і здорове життя. 
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Компетентності (згідно Концепції НУШ) - це динамічна 

комбінація знань, умінь, цінностей та ставлень на їхній основі, які 

визначають здатність ОСОБИ успішно вирішувати життєві 

проблеми, провадити професійну і подальшу навчальну 

діяльність. 

Сучасні учні суттєво відрізняються від минулих поколінь. 

Вони гіперактивні, незалежні, більш інформовані, «комп’юте-

ризовані» діти. Кожен з них - це самородок, яскраво виражена 

особистість, потреби і інтереси якої слід не лише враховувати, 

а й спиратися на них у навчанні та вихованні. 

Під час планування роботи на уроках фізичної культури 

вчителю варто враховувати не тільки стан здоров’я, а й всебічний 

розвиток учнів, їх здатність сприймати інформацію та реагувати 

на неї. Адже фізичне здоров’я має прямий зв’язок із способом 

життя, правильним харчуванням, розумними навантаженнями, 

режимом. Тому важливим компонентом для залучення абсолютно 

кожної дитини до системи оздоровлення на уроках є 

використання нетрадиційних методик, спрямованих і на головний 

мозок як найбільш значущий елемент людського організму, 

виконування незвичних завданнь, а саме: нейробіки, вправ для 

розвитку міжпівкульної взаємодії, віброгімнастики, ходьби по-

даоськи, фітнес за комп’ютером – спеціальної гімнастики для рук 

тощо. Кратка характеристика оздоровчих систем. 

1. Зарядка для мозку, або нейробіка — психологічні 

вправи, де задіяні 5 органів чуття: зір, слух, нюх, смак, дотик. 

Їх систематичне виконання стимулює розвиток нових нервових 

з'єднань в різних зонах мозку, робить нервові клітини більш 

міцними, сприяє виробленню поживних речовин, які 

покращують пам'ять, допоможе дитині зосередитися на уроках 

і краще засвоїти новий матеріал. 

2. Вправи для розвитку міжпівкульної взаємодії: 

- масажування пальчиками мочки вух, вушну раковину, у 

завершенні розтерти вушка долонями; - колечко – почергове 

з’єднання великого пальця з іншими пальчиками руки (від 

вказівного до мізинця). Виконується однією рукою, потім 



 

113 

іншою, а в кінці обома руками одночасно; - вухо-ніс – ліва рука 

тримається за кінчик носа, а права за ліве вухо, потім потрібно 

швидко відпустити руки, плеснути в долоні і розставити руки 

навпаки (права на носі, ліва на правому вусі);  

- виконання звичних дій з закритими очима. Дії, котрі ви 

виконуєте «на автоматі», можна урізноманітнити, якщо 

виконувати їх із закритими очима. 

- використання іншої руки для звичайних дій. 

Виконування ходьби, бігу за різноманітними переміщен-

нями на спортивному майданчику та у спортивному залі: 

- одночасне виконання різних рухів руками. Одним з 

найбільш результативних вправ нейробіки є так звана плутанина 

різні рухи руками. Вправи рекомендують поступово ускладню-

вати: прискорювати темп, виконувати з легко прикушеним 

язиком і заплющеними очима (вимкнення мовного і зорового 

контролю), підключати рухи очей і язика до рухів рук, 

підключати дихальні вправи і метод візуалізації.  

3. Віброгімнастика, це звичайні вправи, стрясання - 

ударами п’ятами об підлогу. 

Навіть найпростіші рухи дають поживу дитячій фантазії, 

розвивають творчість, психічну активність дитини. Викорис-

тання прийомів імітації та наслідування, образних порівнянь 

відповідає психологічним особливостям дітей, полегшує 

процес запам'ятовування, освоєння вправ, підвищує емоційний 

фон заняття, сприяє розвитку мислення, уяви, творчих здібнос-

тей, пізнавальної активності, морального розвитку особистості. 

Фізичні вправи при правильному психолого-педагогічно-

му підході є потужним оптимізуючим чинником, а також засо-

бом оздоровлення і всебічного гармонійного розвитку дитини. 

Зібрані матеріали з оздоровчих систем у роботі доступні, 

прості, цілеспрямовані, доцільні, у дітей викликають позитив-

ний емоціональний настрій, захоплюючий інтерес, оптимізм, 

гарне самопочуття, підтримується психологічний стан, підви-

щується інтерес до занять, бажання займатися саме цими 

вправами. 
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В межах реалізації Концепції Нової української школи 

передбачено формування таких ключових компетентностей, як: 

• Уміння вчитися 

• Ініціативність і підприємливість 

• Екологічна грамотність і здорове життя 

• Соціальна та громадянська компетентності 

Дані компетентності є мета предметними і можуть 

формуватися відразу засобами усіх навчальних предметів. В 

тому числі і під час викладання фізичної культури. У відповід-

ності до цих мета предметних компетентностей у навчальній 

програмі виокремлено такі інтегровані змістовні лінії, як: 

• Екологічна безпека та сталий розвиток 

• Громадянська відповідальність 

• Здоров’я і безпека 

• Підприємливість та фінансова грамотність 

Реалізація даних змістовних ліній спрямована на форму-

вання в учнів здатності застосовувати знання й уміння у різних 

життєвих ситуаціях. Діяльність та уміння із змістовних ліній 

добираються відповідно до тематики ситуативного спілкування 

(зазначеної у навчальній програмі), комунікативної потреби, 

вікових особливостей розвитку учнів, рівню їх підготовленості. 

Оскільки даний досвід пропонує конкретну розробку то 

інтегровані змістовні лінії реалізуються через впровадження 

модулів з фізичної культури. 

Дане теоретичне пояснення наших підходів щодо процесу 

формування ключових компетентностей та наскрізних вмінь 

учнів не було б повним, якщо б ми не зупинилися на «Канві» 

розвитку учня.  

Розроблена орієнтовна схема використання освітніх 

технологій для формування наскрізних вмінь учнів. Вона є 

зразком і вибір використання освітніх технологій залежить від 

вчителя та поставлених комунікативних завдань. Зазначимо 

лише, що поряд з відомими інноваційними технологіями, 

доцільно звернути увагу на технологію розвитку емоційного 



 

115 

інтелекту (EQ-технологія). Яка передбачає здатність розуміти 

та керувати своїми емоціями та емоціями інших. 
 

 

Вищенаведений стислий теоретичний опис особливостей 

впровадження сучасних ідей Концепції Нової української школи 

дає змогу вчителю ознайомитися з вже опрацьованими норматив-

ними та методичними вимогами впровадження компетентнісного 

підходу до навчання та продовжувати надалі успішно розробляти 

свої індивідуальні підходи з реалізації цього питання. 

В межах практичної частини даного досвіду ви маєте змогу 

ознайомитися з прикладним підходом щодо використання всіх 

вищезазначених аспектів впровадження Концепції Нової 

української школи в частині розширення функціональних 

можливостей організму через впровадження оздоровчих систем 

на уроках фізичної культури. 

Література: 

1. Концепція Нової української школи. 

2. Навчальна програма з фізичної культури для загально-

освітніх навчальних закладів (1-4 класи) (оновлена). 

3. Фізкультурно-оздоровча робота в початковій школі. 1-4 
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класи[Текст]:Упоряд. Г. І. Зюкова,-Х.: Вид. «Ранок», 2009.-

(Бібліотека вчителя фізичної культури). 

4. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня 

молодшого школяра : навч.-метод. посіб. / О. Ващенко [та ін.]. - 

Кам'янець-Поділ. : Абетка, 2003. — 191 с. : (Здоров'ятко). 

5. https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola 

6. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/nova-ukrajinska-shkola-

shcho-ce-take-i-shcho-potribno-znati-novini-ukrajini-50039251.html 

7. https://osvitoria.media/tag/nova-ukrayinska-shkola/ 

8. https://osnova.d-academy.com.ua/course/nova-fizkultura-v-

novij-ukrayinskij-shkoli/ 
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ВИКОРИСТАННЯ  ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ  МУЗИЧНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ В ДМШ 

 

Лесечко А. В., 

студентка теоретико-композиторського факультету 

Львівська музична академія ім. М. Лисенка 

м. Львів, Україна 

В наш час достатньо відкритим для експериментального 

поля досліджень та впроваджень інновацій, є знайомство з 

творчими портретами композиторів в межах курсу музичної 

літератури  дитячих музичних шкіл.  У зв’язку з цим, постає 

велико коло проблем, що пов’язані з предметом  музично-

історичного циклу. Перша, грунтовна проблема – це повна 

відсутність посібників та підручників україномовного зразка з 

предмету «Світова музична література». На жаль, сучасні вчителі 

й досі користуються матеріалами що були видані більш як 50-70 

років тому, і відповідно, навчальний процес гальмує розвиток 

рівня модернізації навчання. Друга кардинальна проблема – це 

підхід до уроків монографічно-біографічного типу, як до суто 
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набору статистичних даних. Таким чином, головною метою 

предмету стає «зазубрювання» напам’ять окремих дат, без 

логічного розуміння причинно-наслідкових зв’язків, не беручи 

навіть до уваги мотивацію чи будь-яку креативність. Метою 

статті є спроба впровадити систему різноманітних форм та 

методів новітніх педагогічних технологій; розширити та 

вдосконалити навчально-виховний процес. 

 Уроки музичної літератури, передбачають активну 

взаємодію учнів між собою та вчителем, тому «…інтерактивне 

навчання базується на ідеї колективності та взаємонавчання» [15, 

с.70]. Залежно від теми та форми організації уроку, можуть бути 

задіяні інтерактивні технології колективно-групового навчання, 

обговорення дискусійних питань та творчого моделювання. 

Безперечно, впровадження інтерактивних технологій вимагає 

логічно вибудованої структуризації уроку, яка за О. Пометун [14, 

с.112], складається з 5-ти основних пунктів:  

1) мотивація; 

2) оголошення, презентація теми й очікуваних результатів; 

3) надання необхідної інформації для досягнення постав-

леної мети; 

4) інтерактивні вправи - центральна частина заняття; 

5) підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку. 

Детальніше зупинемось на 4-му, найважливішому пункті 

роботи, адже він займає майже 60% роботи на уроці. По-перше, 

такі технології потребують зміни алгоритму роботи класу, а отже, 

значної кількості часу для підготовки як учнів, так і педагогів. 

Починати треба з роботи в парах, малими групами, з появою 

досвіду подібної роботи у взаємодії учнів та викладачів, такі 

знаяття відбуватимуться набагато легше. На уроках з музичної 

літератури можна активно використовувати такі найефективніші 

форми інтерактивного навчання – «велике коло», «акваріум», 

«рольова гра», «мозковий штурм», «мікрофон», «ажурна пилка», 

«ланцюжок», «снігові кулі», «каруселі», «навчаючи-навчаюсь», 

«кейс-метод», «аргументація позиції», «метод-прес», «резюме» 

або «дебрифінг», «архівування». 
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Для початку уроку, за рекоменадцією Н. Кобрин, «…доціль-

ним буде використання гри «Ланцюжок», в якій учні повторю-

ють вивчені терміни та поняття з попередніх уроків» [5, c.53].  

Допоміжним обладнанням може бути звичаний невеликий м’яч. 

Учасники формують коло, один із учнів розпочинає гру назива-

ючу певне музичне поняття або термін, та відповідною, передає 

м’яч із запитанням до іншого, довільно обраного, учня. Ланцюг 

теоретичних понять має охоплювати максимальну кількість учнів. 

За правилами гри можна також обрати «рятівника», до якого при 

потребі можна звернутися за допомогою, передавши м’яч. 

Наступною інтерактивною грою для початку уроку може бути 

метод «Мікрофон», який теж вимагає від учнів кмітливої 

відповіді на поставлені запитання.  Використовуючи уявний або 

справжній мікрофон, учень відповідає на поставдені запитання 

вчителя та після відповіді передає його наступному учню. Усі 

інші діти мають уважно слухати того в кого мікрофон і не 

викрикувати з місця. Цей метод є ефективним протягом цілого 

уроку, та рекомендується до використання всього терміну 

навчання (1-8 класи ДМШ), наприклад, у процесі вивчення або 

перевірки знань цей метод дозволяє учню швидко пригадати 

вивчений матеріал. Ще одною інтерактивною грою є «Велике 

коло», основою якої, є залучення усіх учнів до музичної дискусії. 

За думкою І. Дичківської, «…особливо ефективним цей матод є 

для характеристики прослуханої музики» [4, с.184]. Педагог 

ділить учнів на декілька груп та дає їм професії які тісно пов’язані 

з музичним мистецтвом: «музичні критики», «журналісти», 

«психологи», «режисери», «художники». Кожна з груп отримує 

своє завдання яке мусить обговорити та вирішити за короткий 

проміжок часу (5 хв.), та зробити презентацію виступу команди. 

Так, наприклад, «журналісти» опрацьовують матеріал про компо-

зитора, «музичні критики» характеризують прослухану музику, 

окреслюючи її засоби музичної виразності, «художники» малю-

ють уявний образ та враження від прослуханої музики на папері, 

«психологи» описують стан композитора при написанні прослу-

ханої музики, аналізуючи його характер, темперамент і т. п.  



 

119 

У розборі оперної творчості композиторів в середніх класах 

може використовуватися метод «Рольової гри». Це досить 

творчий метод, який активізує не лише теоретичні набуті знання, 

а й задіює фантазію та креативність учнів. Між дітьми 

розподіляються ролі персонажів які присутні в опері або в пісні, 

для більш переконливої акторської гри, учні отримують атрибути 

або декорації що характеризують того, чи іншого персонажа: 

головні убори, маски, грим, окремі тематичні предмети. Для 

цього не потрібно відтворювати всю оперу, достатньо узяти 

найяскравішу картину або епізод що найбільш запам’ятався 

учням. З боку педагога, важливо підтримати старанність учнів та 

не очікувати блискучого акторського виконання, головне щоб 

розіграна роль була пов’язана з музичними номерами та в такий 

спосіб запам’яталась дітям.   

На кінець уроку, можна запропонувати такі методи як, 

«Навчаючи – навчаюсь», «Кейс-метод», «Аргументація позиції», 

«Мозковий штурм»., які за словами Л. Назар «…сприяють 

засвоєнню та повторенню вивченої інформації» [11, с.15]. Так, 

метод «Навчаючи навчаюсь» один з найбільш дієвих, оскільки 

домашня робота учня потребує критичної оцінки своїх 

однокласників та особливо вчителя. Позитивний результат дає 

підготовка текстів, презентацій, проектів, те ж стосується 

рефератів, доповідей тощо. 

Досить специфічним є «Кейс-метод», який в певних 

аспектах наближений до розширеного тестування (учневі 

пропонується обрати правильну відповідь), однак, при цьому 

враховуються комунікативні, креативні можливості та рішення. Із 

запропонуваної маси матеріалу, учень має обрати у свій «кейс» 

найоптимальніше і найнеобхідніше на його думку. В кейс-методі 

на відміну від обліку конкретної інформації чи відгадування, 

акцент переноситься на вирішення аналітичних питань, таких як: 

Чому? Для чого? За якої потреби? Де знадобиться? Як можна 

використати? і т. п. Метод «Аргументація позиції» вже частково 

моделюється в кейс-методі, однак, ця техніка задіюється в більш 

динамічній усній формі дискусу і розкриває багатогранність 
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поглядів на проблему та усвідомлення протилежних поглядів. 

Метод сприяє швидкому обґрунтуванню власної думки, шляхом 

асоціативних рядів які групуються у відповідні ланцюги, що 

записуються на дошці. Метою цього методу є творче колективне 

обміркування, спільна активна мозкова діяльність та швидке 

рішення поставлених питань. Для прикладу, бліц-рейтингові 

таблиці чи графіки, допоможуть  підсумувати опрацьовану на 

уроці частину або весь матеріал. Наприклад: 

-   Моцарт →  Австрія 

- батьківщина опери-буффа → Джованні Баттіста 

Перголезі → «Служниця-пані» → успіх 

-  батьківщина класичної симфонії → Алессандро 

Скарлаті → Від оперної увертюри до мангаймської симфонії 

-  віденська школа → затвердження 4-частинного циклу → 

Гайдн, Моцарт, Бетховен. 

Такий метод є ефективним для закріплення та повторення 

матеріалу. В даному випадку запропоновано мотиваційно-

асоціативний алгоритм, який заповняється за принципами 

мозкової атаки.  

Отже, підсумовуючи, варто сказати, що інтерактивні 

можливості предмету «Музична література» (історія музики), є 

безперечно широкими у сфері монографічно-біографічного типу 

уроку. Звичайно, впродовж уроку використати всі наведені вище 

форми роботи неможливо, але запропоновані інтерактивні методи 

в межах інтеграції в сучасну музичну освіту – це, більше, показ 

ідей та можливостей для варіативної взаємодії творчості вчителя і 

учнів. Використання ж інтерактивних технологій у комплексі 

даного предмету не потребує доказів своєї доцільності та 

ефективності. Так, ціла низка інтерактивних технік може бути з 

успіхом застосована на уроках музичної літератури.  
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ПОБУДОВА ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ: ЕКОНОМІКО-

МАТЕМАТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Мажидова З. О., 

викладач фізики та математики 

 Житомирський торговельно-економічний  

фаховий коледж КНТЕУ 

м. Житомир, Україна 

Ефективність застосування економіко-математичних методів 

для реалізації прикладних задач базується на широкому 

використанні засобів автоматизованої обробки відповідних 

інформаційних даних. Ідеться передовсім про впровадження в 

процес аналізу господарської діяльності підприємств сучасних 

інформаційних технологій, що створює належні передумови 

одержання якісної аналітичної інформації, потрібної для 

забезпечення процесу розробки науково обґрунтованих 

управлінських рішень. 

Найдоцільнішим варіантом (формою) реалізації такого 

інтеграційного процесу можна вважати впровадження сучасних 

інформаційних систем, що базуються на досконалих операційно-

програмних засобах, інформаційних технологіях використання 

економіко-математичних методів і моделей, систем підтримки 

прийняття рішень. Сучасні інформаційні системи містять 

відповідний перелік функціональних завдань аналізу ринку, 

маркетингу, збуту готової продукції, технічної підготовки 
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виробництва, техніко-економічного планування, матеріально-

технічного забезпечення запасами, управління трудовими 

ресурсами, кадрами, управління фінансами, інвестиціями та 

інноваціями, управління основним та допоміжним виробництвом, 

управління якістю, бухгалтерським обліком та звітністю тощо. 

За допомогою побудови імітаційної моделі можна оцінити 

наслідки прийнятих управлінських рішень, проаналізувати їх на 

чуттєвість до зміни визначених параметрів (показників), здійснити 

їх ранжування за ступенем значущості або визначити їх необхідне 

значення для досягнення цільового результату [1, с. 50]. 

Алгоритм розробки імітаційної моделі для прийняття управ-

лінських рішень на підприємстві включає виконання таких етапів: 

1. визначення змісту господарського завдання на підпри-

ємстві; 

2. збирання і систематизація необхідної інформації; 

3. блок аналізу зібраної інформації; 

4. побудова математичної моделі; 

1. підбір методів реалізації побудованої моделі; 

2. перевірка функціонування моделі; 

3. оцінка якості побудованої моделі; 

4. використання моделі для розв’язання завдання. 

Методи імітаційного моделювання розвиваються і викорис-

товуються в основному в трьох напрямках: розробка типових 

методів і прийомів створення імітаційних моделей; дослідження 

ступеня подібності імітаційних моделей реальним системам; 

створення засобів автоматизації програмування, орієнтованих на 

створення комплексів програм для імітаційних моделей [2, c. 34–

78]. 

Узагальнена економічна модель розв’язання завдання є 

логічним поєднанням певних локальних математичних моделей в 

єдиному цілісному алгоритмі з метою одержання очікуваного 

результату, тобто кількісних характеристик зміни продуктивності 

праці одного працівника промислово-виробничого персоналу 

внаслідок дії як першого, так і другого факторів. 

Логічним сполученням необхідних локальних математичних 



 

124 

моделей у комплексному алгоритмі можна розв’язати проблему 

розробки аналітичної інформації для обґрунтування управліньких 

рішень на підприємстві, щодо досягнення певних результатів 

господарської діяльності цілісних об’єктів і їхніх структурних 

підрозділів. 

Таким чином, імітаційне моделювання роботи підприємства 

базується на аналізі його діяльності і, в свою чергу, збагачує його 

об’єктивними результатами та розрахунковими висновками. 

Застосування методів моделювання в аналітичному дослід-

женні господарської діяльності підприємств торгівлі та їхніх 

структурних підрозділів є однією з передумов широкого викорис-

тання економіко-математичних методів. Запровадження останніх 

сприятиме розширенню вивчення спектра факторів, що вплива-

ють на окремі аспекти діяльності суб’єктів господарювання, а 

отже, і визначенню можливих додаткових резервів підвищення 

ефективності виробництва. Ідеться передовсім про постановку й 

розв’язання нових багатовимірних завдань аналізу, виконання 

яких за допомогою традиційних методів неможливе [3, 4]. 

Таким чином, на сучасному етапі економічного реформу-

вання, запровадження ринкових методів господарювання зростає 

потреба в оперативності прийняття управлінських рішень, у 

розрахунку й прогнозуванні варіантів можливих напрямків 

виробничої діяльності окремих підприємств. А це практично 

неможливо здійснити без застосування аналітичному дослідженні 

економіко-математичних методів.          

Отже, метод моделювання – це конструювання моделі на 

основі попереднього вивчення об’єкта, визначення його найбільш 

суттєвих характеристик, експериментальний і теоретичний аналіз 

створеної моделі, а також необхідне коригування на підставі 

одержаної інформації. 
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Розвиток українського суспільства супроводжується 

оновленням його інституційної структури, формуванням нових 

або трансформацією вже існуючих соціальних інститутів. Харак-

терним проявом цього процесу стає трансформація дозвілля. У 

постіндустріальному суспільстві інститут дозвілля стає важливим 

елементом соціальної структури. Він забезпечує організацію та 

регулювання діяльності індивідів, сприяє сталості культурних 

відносин між різними соціальними групами і спільнотами. 

В соціології інститут дозвілля визначають як певну 

систему соціальних відносин; як сукупність соціальних норм і 

культурних зразків; як відповідні форми культурної поведінки; 

узвичаєну мережу установ, що відповідають соціальній 

структурі суспільства. В цілому, осягненню суті та специфіки 

дозвілля як соціального інституту сприяє з’ясування її 

специфічних рис, до яких належать:  

- соціально значущі функції дозвілля, підпорядковані як 

особистісним, так і суспільним потребам;  

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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- розвинута інфраструктура дозвілля, тобто наявність 

закладів дозвілля, їх певна організація і становище в суспільстві;  

- групи осіб, які професійно забезпечують функціонування 

дозвіллєвої системи, певний статус цих осіб у суспільстві;  

- регулятори функціонування дозвіллєвих закладів, суб’єктів 

та об’єктів дозвіллєвої діяльності (законодавчі і нормативні акти, 

кваліфікаційні характеристики, контрольні установи);  

- використання дозвілля як механізму соціалізації особис-

тості, запобігання соціально небажаних видів поведінки [1]. 

Підвищений інтерес до вивчення дозвілля визначається 

кардинальними змінами їх змісту та структури під впливом 

соціокультурних трансформацій, які мають місце в українському 

соціумі. Те, що у сфері дозвілля відбулися значні зміни, не 

викликає сумнівів. З’являються нові форми дозвіллєвої 

діяльності, змінюється характер і зміст форм, що існували раніше. 

Сьогодні стає все більш очевидним, що сучасні види дозвіллєвої 

діяльності характеризуються особливостями, які помітно 

відрізняють їх від традиційних видів.  

Суттєві суспільні трансформації супроводжуються істотними 

змінами в структурі інституту дозвілля, його так званою 

реструктуризацією. Інститут дозвілля реагує на ці явища 

кількісним скороченням мережі закладів і установ культури, 

появою інноваційних культурно-дозвіллєвих організацій, зміною 

відношень різних соціальних груп до традиційної мережі закладів 

культури. Це свідчить про значні зрушення в ціннісно-орієнтацій-

ній системі населення. Названі фактори можна розглядати як 

індикатори соціальних змін, тих трансформацій, які відбуваються 

в інституті дозвілля. Їх вивчення дає можливість зрозуміти 

сутність перебігу суспільних явищ, визначити особливості 

розвитку соціально-культурних процесів. 

Серед найбільш загальних тенденцій в сфері дозвілля є 

тенденція зростання обсягу вільного часу і поліпшення умов для 

його змістовного проведення: більшість соціально-демографічних 

груп володіє досить значним за величиною часом для відпочинку 

і розваг, споживання культури і творчості. Однак реально, в 
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житті, далеко не завжди і не всі люди вміють ним розумно 

розпоряджатися, використовувати його для повноцінного 

розвитку своєї особистості.  

Також треба наголосити на тому, що сьогодні, такі фактори 

як поширення інформаційно-комунікаційних технологій, які 

дають змогу в домашніх умовах відпочивати, розважатися і спо-

живати продукти культури призвели до тенденції одомашнення 

дозвіллєвої сфери, що сьогодні вважається загальносвітовим 

трендом. 

Аналізуючи вплив інформаційно-комунікаційних технологій, 

можна виокремити тенденцію до інтернетизації культурного 

простору, що сприяють утворенню віртуальних стратегій дозвіл-

лєвої поведінки. Таким чином, необхідно відзначити зміни 

дозвілля, особливо молоді, які базуються на новій формі 

реальності, новому інформаційному полі, просторі комп’ютер-

ного спілкування і комунікації [2, с.155]. 

В цілому, дозвіллєва сфера є однією з домінуючих у житті 

людей, має важливе значення і справляє вирішальний вплив на 

розвиток особистості. Дозвілля його тривалість, наповненість та 

доступність є важливою складовою якісного і здорового життя, 

містить у собі значний потенціал для формування людини. 

Подальші дослідження, на наш погляд, повинні бути спрямовані 

на вивчення позитивного та негативного впливу трансформа-

ційних змін, що виявляються у сфері дозвілля.  
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Василя Омеляненка з Опішного, що у Полтавщині подано 

інформацію про зв’язок майстра з Республікою Білорусь. 
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скульптура, Опішне, Республіка Білорусь.  

Основне завдання керамологічних досліджень – збір, 

накопичення і популяризація відомостей про гончарство певної 

території для подальшого наукового і всебічного пізнання краю. 

Для вивчення творчості окремих майстрів гончарства значну роль 

відіграють записи їх спогадів, завдяки яким  можливе не тільки 

відображення картини життя й творчості, а й відтворення 

загальних тенденцій розвитку промислу певного осередку.  

У серпні нинішнього року виповнилося 95 років заслуже-

ному майстру народної творчості України, члену Національних 

Спілок майстрів народного мистецтва та художників України, 

лауреату Державної премії імені Тараса Шевченка Омеляненку 

Василю Онуфрійовичу, який живе і до цього часу працює в 

селищі Опішне, що у Полтавщині Василь Омеляненко навчився 

гончарному ремеслу самостійно, спостерігаючи за роботою 

гончарів і майстрів глиняної іграшки. Його дитинство і юність 

пройшли складно: голодомор 1932-1933, війна 1941-1945 років, 
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інвалідність, смерть батька. У ті роки сім'ї допомогло вижити 

саме заняття Василя і його брата Петра гончарством і ліпленням. 

1950 року Василь Онуфрійович прийшов на роботу в артіль 

«Художній керамік». Починав з виготовлення глиняної іграшки, 

потім працював над зооморфною скульптурою. В «Художньому 

кераміку» мастер працював до виходу на пенсію 1985 року. З 

середини 1960-их майстер став постійним учасником численних 

як вітчизняних, так і міжнародних виставок, фестивалів народної 

творчості, симпозіумів гончарства. Географія поширення його 

виробів надзвичайно широка. Зооморфна скульптура Омеля-

ненка, його композиції, глиняні іграшки, поповнили фонди 

десятків музеїв і приватних колекцій не тільки в Україні, а й за 

кордоном. Спогади Василя Омеляненка записані у ході 

керамологічних експедицій автора складають декілька одиниць 

збереження в Національному архіві українського гончарства 

Національного музею-заповідника українського монографії-

альбому «Василь Омеляненко: життя і творчість». 

У даній статті звертаю увагу на зв’язок Василя Омеляненка з 

Республікою Білорусь. Саме там, 1973 року, він уперше взяв 

участь в симпозіумі гончарства, який був організований діячами 

білоруського Союзу мистецтв, а також Республіканського 

будинку творчої самодіяльності й проходив у гончарному 

осередку Іванець Воложинського району Мінської області на 

місцевому заводі художньої кераміки [1, с. 7]. Участь у 

симпозіумі надала майстру новий поштовх для творчості. Він 

завжди мріяв розвиватися, спілкуючись з іншими гончарями 

формувати свою творчість. Допитлива натура штовхала Омеля-

ненко до нових вражень, до вдосконалення своїх навичок, до 

постійного випробування особистих можливостей (мал. 1). Учас-

ники симпозіуму цілий тиждень працювали над своїми виробами, 

слухали лекції, в тому числі основоположника білоруської 

порцеляни, члена Спілки художників Білорусі, заслуженого діяча 

мистецтв, професора державної академії мистецтв Віктора 

Гаврилова. Про цю зустріч гончарів в той час широко повідом-

ляли білоруські газети. Не оминули вони увагою і єдиного 
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представника України Василя Омеляненка. «Мастер-мастак 

пакаріл усіх життєрадісністю своєї гончарної скульптури, 

багатством технологічних прийомів і надзвичайною працездат-

ністю», – писав кореспондент А. Зіновиєв [2, с. 18].  

Дійсно, Омеляненко приходив на завод раніше від усіх, о 5 

годині ранку, а йшов звідти останнім. Йому було цікаво 

попрацювати з місцевою глиною: «Глина у Білорусії дуже гарна, 

краща од нашої. Вона така трохи розовувата і міцніша. Наш 

посуд випалений, политий глазур’ю промокає коли набрати води, 

а з їхньої глини не промокає, таке кріпке. У нас глина пориста, а в 

Білорусії дуже хароша», – згадував Василь Омеляненко [3]. 

Учасники симпозіуму виготовляли переважно побутову посуд, а 

Омеляненко робив іграшку й зооморфну скульптуру, тому його 

роботи викликали захоплення глядачів виставки, організованої по 

закінченню заходу. До того ж керівники заводу, помітивши 

майстерність українця, запрошували його залишитися попрацю-

вати на їхньому підприємстві, поділитися досвідом з місцевими 

майстрами. Пізніше, відвідуючи з візитом завод «Художній 

керамік» в Опішному, вони знову вмовляли Василя Онуфрійо-

вича переїхати в Білорусь. Однак Омеляненко тоді не був готовий 

до подібних рішучих дій. Натхненний успіхом, окрилений і 

збагачений новими знаннями він продовжив творити в Україні на 

рідному заводі. Та участь у білоруському симпозіумі гончарства 

залишилася яскравою сторінкою в творчій біографії майстра. 

Ще одна цікава подія пов'язує Василя Омеляненко з Білорус-

сю. У 1970-1980-их роках вироби опішнянського заводу «Худож-

ній керамік» експортувалися в більш ніж 20 країн світу, в тому 

числі й у Білорусь. Машини за товаром приїжджали звідти 

регулярно. Саме в той час, на білоруській вантажівці МАЗ, майс-

тер побачив емблему із зображенням зубра й загорівся ідеєю 

виготовити його з глини. Не один місяць він трудився, до наймен-

ших подробиць відточував деталі, підбирав декоративні елемен-

ти. Не відразу все виходило, труднощі були в тому, щоб передати 

рух, експресію зображення. Та Омельяненку це все ж вдалося, він 

знайшов оптимальний варіант і в асортименті виробів майстра, 
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який складали «леви», «барани», «козли», «олені» з’явися «зубр» 

(мал. 2). Загалом усі роботи Василя Омеляненка, не дивлячись на 

те, що зроблені з глини, не здаються важкими і незграбними. 

Навпаки вони виглядають витонченими і легкими. Український 

мистецтвознавець О.Данченко, в своїй книзі «Народні майстри» 

дала фаховий аналіз виробів Василя Омеляненко. Вона писала: 

«Впадають у вічі нові пропорції скульптур Омеляненка. Якщо у 

фігурних посудинах старих майстрів голова була лише невеликим 

скульптурним додатком до основного об’єму посудини…, то у 

бика, козла чи лева Омеляненка голова, шия і груди, зливаючись в 

одне, стають такими масивними, що невеликий тулуб уже почи-

нає сприйматись як доповнення до них. Щоб посилити виразність і 

надати своїм скульптурам більшої динамічності й експресії, він 

нахиляє голову бика чи козла, а задні ноги відставляє так, що 

створюється враження, ніби тварина приготувалася до стрім-

кого стрибка. Неспокійні, якісь бентежні твори Василя Омеля-

ненка, відбиваючи риси його сильної, цілеспрямованої вдачі, викли-

кають скоріше асоціації з мистецтвом бароко» [3, с. 100-101]. 

Ще багато яскравих сторінок було в творчому житті майстра-

гончаря Василя Омеляненко. 1997 року він навіть випробував 

себе в монументальній скульптурі на Першому регіональному 

симпозіумі глиняної скульптури «Поезія гончарства на майданах і 

в парках України», організованому в Опішному, в Музеї 

гончарства. Тоді майстер зробив «Українського лева при двох 

головах», якого журі відзначило другою премією. (мал.3) 

Більше 80 років, працюючи з глиною, Василь Омеляненко не 

уявляє життя без заняття гончарством: : «Як до глини пристану 

щось робити, так мені наче відпочинок якийсь. Тільки сів до 

глини, тоді в мене думки потекли – тихо, добре мені. І ти, наче, з 

тим виробом як живеш, думаєш де його доля, чи сподобається 

він людям?» [4]. Але не численні досягнення та нагороди гріють 

душу майстра, його гордість в тому, що виховав безліч учнів і 

його, придбані за довгі роки, вміння не зникнуть безслідно. 

Донині Василь Омеляненко має чимало творчих планів і 

сподівається втілити їх в життя. 
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Державний фінансовий контроль є важливою функцією 

держави, за допомогою якої забезпечуються нормальні умови для 

функціонування фінансової системи. Актуальність теми дослід-

ження зумовлена тим, що державний фінансовий контроль є 

одним із основних засобів здійснення фінансово-правової 

політики, найважливішим важелем фінансового механізму. Його 

призначення полягає у сприянні успішній реалізації фінансової 

стратегії і тактики, доцільному та ефективному розподілу та 

використанню фінансових ресурсів.  

Проте нехтування регіональною специфікою та особливос-
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тями розвитку окремих територій призводить до появи не контро-

льованих економічних та соціальних наслідків, які зумовлюють 

недосконалість державного внутрішнього фінансового контролю. 

Зокрема, складність контрольованих об'єктів значно перевищує 

можливості суб'єктів контролю.  

Державний внутрішній фінансовий контроль стає 

недостатньо ефективним, тому що його органи з об'єктивних 

причин не в змозі своєчасно та повністю опрацьовувати 

інформацію, яка необхідна для якісної організації контрольної 

діяльності. В умовах сьогодення процес реформування 

державного фінансового контролю супроводжується великою 

кількістю дискусій щодо доцільності його реформування та 

напрямків його модифікації. 

Проблеми фінансового контролю досліджували українські 

науковці, серед яких необхідно згадати: І.В. Басанцова, В.М. Кар-

пова, Л.А. Савченко, І.Б. Стефанюка, В.О. Шевчука, С.В. Бєль-

чика, М.В. Бариніна-Закірова, Т.В. Кальченка, В.К. Симоненка. 

Фінансовий контроль і класифікацію органів фінансового 

контролю у практиці інших держав світу та їх функції досліджу-

вала І.М. Іванова. Але, незважаючи на такий значний науковий 

доробок у сфері удосконалення державного фінансового 

контролю, багато питань все ж таки залишається невирішеними. 

Державний внутрішній фінансовий контроль можна ох арак-

теризувати як сферу управління, що є системою спостереження та 

перевірки функціонування керованого об'єкта з метою оцінки 

об'єктивності ухвалених управлінських рішень. І. Я. Чугунов 

вважає, що державний внутрішній фінансовий контроль – це 

сукупність трьох складових: внутрішнього контролю, внутріш-

нього аудиту та їх гармонізації [1, с. 4]. 

З цього можна зробити висновок, що державний внутрішній 

фінансовий контроль являє собою нагляд, який включає форми, 

методи і важелі формування та використання бюджетних ресурсів 

при комплексному використанні, яких державні органи влади 

досягають ефективної системи управління на всіх рівнях 

соціально-економічного розвитку країни. 
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Однак, Есманов О. М. звертає увагу на те, що якість керівних 

рішень у сфері фінансового контролю значно знижується (одні 

рішення суперечать іншим), а технічна та наукова бази для їх 

прийняття не встигають за потребами суспільства й не 

відповідають сучасним вимогам. Спираючись на це, науковець 

відводить такі проблеми фінансового контролю: - порушення 

принципів і норм бюджетного законодавства; – порушення в 

порядку та процедурі проведення державних закупівель; – 

порушення в процедурі поділу бюджетних кошті між бюджетами 

та фондами різних рівнів; – неефективність управління держав-

ним майном у частині необєктовності умов його використання та 

оренди, умов продажу земельних дільниць [2, с. 34]. 

До однієї із причин вказаних проблем Литвин О. І. відносить 

відсутність чіткого переліку органів, на яких покладено здійснення 

в Україні державного фінансового контролю, та їх повноважень [3, 

с. 63]. Зокрема, державний фінансовий контроль, як правило, 

пов’язують із Рахунковою палатою України, Державною фінансо-

вою інспекцією України, Міністерством фінансів України, Дер-

жавною податковою службою України, Державною митною служ-

бою України, Державною пробірною службою України, Держав-

ною службою фінансового моніторингу України, Фондом держав-

ного майна України, Національним банком України, Антимонопо-

льним комітетом, службами внутрішнього контролю у міністерст-

вах та інших центральних органах виконавчої влади тощо. 

На сьогоднішній день побудова державного фінансового 

контролю, який відповідає вимогам демократичного суспільства і 

сприяє більш ефективному розвитку фінансової системи України, 

пов’язаний з подоланням багатьох перешкод і проблем, які 

вимагають якнайшвидшого їх вирішення. Шевченко Н.В, 

насамперед, звертає увагу на проблему розробки єдиної концепції 

державного фінансового контролю як системи загальноприйнятих 

поглядів на цілі, способи, форми і завдання державного 

фінансового контролю [4, с. 73]. Саме тому першим і найважли-

вішим етапом у створенні загальнодержавної системи державного 

фінансового контролю є вироблення і прийняття її концепції.  
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Водночас, серйозною перешкодою для успішного здійснення 

економічних реформ Савченко Л.А. вважає досить громіздку 

структуру органів державного фінансового контролю, адже 

завдання органів державного фінансового контролю недостатньо 

конкретні, межі їх відповідальності розмиті, а діяльність 

координується слабко. Вони повинні більш тісно взаємодіяти між 

собою при збереженні відповідальності кожного органу за свою 

ділянку контролю [5, с. 16]. 

Таким чином, слід зазначити, що важливим питанням 

вдосконалення контролю є виключення дублювання дій 

контрольних органів, яке полягає у вчиненні різними органами 

своїх функцій (Міністерства фінансів, Рахункової палати, 

Державної фінансової інспекції України) стосовно одних і тих же 

об’єктів контролю. Завдання органів державного фінансового 

контролю недостатньо конкретні, межі їх відповідальності 

розмиті, а діяльність координується слабко. Вони повинні більш 

тісно взаємодіяти між собою при збереженні відповідальності 

кожного органу за свою ділянку контролю. 

Зважаючи на всі вищенаведені проблеми, Єрмійчук Н. І. 

пропонує вжити комплекс заходів з метою удосконалення 

фінансового контролю в Україні. До них належать: заходи щодо 

підвищення рівня результативності контрольних заходів, 

спрямованих на уточнення відповідальності державних 

посадових осіб за порушення вимог закону про виконання 

бюджетів та позабюджетних фондів та про розпорядження 

державною власністю; щодо підвищення відповідальності 

посадових осіб за невиконання приписів контрольних органів; 

щодо встановлення правових норм, що закріплюють механізм 

повернення бюджетних коштів та відповідальності посадових 

осіб за надання незабезпечених бюджетних кредитів та позик 

тощо [6, с. 283]. Варто зазначити, що також виникає необхідність 

регулярного підвищення кваліфікації та професійного рівня, 

участі співробітників контрольних органів у різних навчальних 

заходах та обміну досвідом обумовлена постійною зміною діючої 

нормативно-правової бази. Зазначені заходи мають сприяти 
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подальшому розвитку державного внутрішнього фінансового 

контролю в Україні, підвищенню його ефективності та діє-

вості. 

Отже, нині у сфері державного фінансового контролю 

виникає необхідність подолання безсистемності здійснення 

державного фінансового контролю та його правової невизна-

ченості, а також зміцнення законодавчої та методологгічної бази. 

Актуальність даного питання полягає і в тому, що державний 

фінансовий контроль є особливою сферою правового регулюван-

ня держави. У цій сфері існує чимало проблем, пов’язаних як зі 

слабкою нормативно-правовою базою, що регулює здійснення 

фінансового контролю в Україні, так і пов’язаних з недоліками в 

організації роботи органів фінансового контролю. При відсут-

ності єдиної системи норм, що регулюють державний контроль 

фінансів, не буде ефективної діяльності органів, які його здійсню-

ють, що само собою негативно позначається на фінансуванні 

різних галузей економіки, фінансового благо получчя населення, 

фінансово-господарської діяльності організацій та розвитку 

економіки держави в цілому. 
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ПРОБЛЕМА ЗЛОВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЕМ СУЧАСНОЮ 

МОЛОДДЮ 

 

Мірошник Н.О., студентка 

Науковий керівник Чорноморденко Д.І. 

Національний університет біоресурсів  

і природокористування,  

Київ, Україна 

На сьогоднішній день ми маємо багато можливостей. Але 

разом з тим і багато згубних звичок. З роками їх кількість зростає. 

Це наприклад: наркотична, тютюнова залежності, сексуальне 

насильство, алкоголізм, ігроманія. Навіть виникають залежності 

до поїдання або виконання невластивих для людини речей, 

наприклад – поїдання лаку для нігтів. Це виникає здебільшого на 

психологічному рівні.  

Існує багато випадків того, що в скрутні ситуації люди 

надають перевагу алкоголю, думаючи, що це допоможе вирішити 

певні проблеми. Але це самообман. Звідси виникає запитання – 

Як рідина із відсотком вмісту спирту що затьмарює розум 

допоможе, наприклад, налагодити відносини з дівчиною? В 

цьому випадку навпаки – хлопець в нетверезому стані може мати 

неадекватну поведінку,а відповідно – наговорити купу різних 

неприємних слів. Отже, буде тільки гірше. 

Як відомого, алкоголь має серйозний негативний вплив на 

мозок. Руйнівна дія алкоголю полягає у порушенні насичення 

киснем нейронів головного мозку внаслідок алкогольної 

інтоксикації. Алкогольне слабоумство,  яке виникає при 

постійному споживанні алкогольних напоїв, є результатом 

загибелі клітин мозку. Алкоголь шкодить не лише головному 
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мозку, а й всьому організму. Страждає в тому числі і репродук-

тивна система. Які можуть бути діти в таких батьків? Чи буде 

потомство взагалі? 

До прикладу, шокуючим є той факт, що Україна займає 

перше місце у світі за рівнем дитячого алкоголізму. Українські 

школярі хоча б раз пили алкогольні напої, 26% – вживають 

алкоголь кілька разів на місяць. Такі дані Всесвітньої організації 

охорони здоров’я представила волонтер ГО «Дух нації» Аліна 

Мариненко. 

 Компанія «Алкорейд» пропонує зупинити продаж алкоголю. 

Близько 3,3 мільйона смертей щороку стаються в світі 

внаслідок зловживання алкоголем і це є майже 5% від всіх 

смертей, констатує Всесвітня організація охорони здоров’я 

(ВООЗ). Підрахунки проведені цією організацією демонструють 

скільки спиртних напоїв випивають у кожній країні – це 

величезний масив даних за 2016 рік. Радіо Свобода порівнює дані 

з України, Росії, Польщі, Німеччини та США. 

Серед категорій спиртних напоїв переважають такі: пиво, 

вино, спиртні напої, «інше». Українці єдині, в кого переважає 

відсоток людей, які обрали спиртні напої. В інших країнах міцні 

спиртні напої або споживають на рівні з пивом, або віддають 

перевагу останньому [1]. 

Ми вважаємо, що якщо молода людина з раннього віку 

починає захоплюватися напоями цього виду, то шалено 

щасливого майбутнього в неї не буде. Все закінчується трагічно, 

якщо вчасно не зрозуміти, що важливішим є тверезе життя.  

 

Таблиця  1 

Кількість смертей внаслідок алкоголізму (за даними Всесвітньої 

організації охорони здоров'я) 

Країна 

Населення 

країни 

(2016) 

Кількіс

ть 

людей, 

віком 

15+, % 

Смерть 

від 

цирозу 

печінки 

Смерть 

внаслід

ок ДТП 

Смерть 

від 

онколог

ії 

Україна 44624373 85% 8303 1963 8272 

Польща 38593161 85% 4784 1557 6258 



 

139 

Німеччина 80682351 87% 11115 1424 14596 

Росія 143439832 83% 22850 11537 28702 

США 324118787 81% 34240 14246 30859 

Дані взяті із Українського кризисного медіа центру - 

http://uacrisis.org/ua/  

 

 «Вживаючи у великому об`ємі спиртові напої, підлітки 

перестають навчатися, думаючи, що знання непотрібні, вони про-

гулюють школу, результатом цього є погані оцінки. Недоотри-

мані знання можуть призвести до сумного майбутнього… 

Звісно, потрапивши в погану компанію, в дитини вже 

вибору не буде, вона мусить випити, бо матиме психологічний 

вплив з боку поганих товаришів (наприклад булінг). Це дуже 

погано. Має бути власна світла думка. 

Із таких розмірковувань випливає висновок – вживати 

алкоголь не можна. Звикання відбувається швидко, тому що 

після вживання, людина відчуває певне полегшення, ейфорію – 

хоча на фізіологічному рівні насправді в цей момент 

відмирають клітини головного мозку, страждає печінка та всі 

інші органи… А людина навіть не замислюється про це. 

На нашу думку, з молодого віку потрібно обмірковувати свої 

плани на майбутнє, на те, яким ми хочемо його бачити, ким 

хочемо бути і обов’язково наполегливо прагнути до своєї мети. 

Ми переконані в тому, що прожити життя без алкоголю 

можливо, він точно не є життєво необхідним. Здоровий спосіб 

життя, родина, друзі, кар’єра – це чи не найважливіше, що ми 

маємо і можемо мати. Потрібно прагнути здобувати те, про що 

ми мріємо і тоді кожна людина зможе почуватися самодостат-

ньою та щасливою. 

Для вирішення проблеми з алкоголізмом, ми вважаємо 

батькам з дітьми варто проводити більше часу і в тому числі, 

профілактичні розмови на тему алкоголю, також можна 

долучити психологів, лікування в спеціалізованій клініці в разі 

якщо проблема зайшла далеко і простими розмовами її не 

вирішити, або відправити в санаторій чи якесь інше місце 
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відпочинку де є позитивний вплив на таку особу. Також можна 

долучити дитину до якогось захоплення  в яке вона буде 

активно залученою: подорожі, рибалка, полювання, гра в 

інтелектуальні ігри і т. ін. 

Здоров’я – найбільше благо людини.  

Література: 
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студент, 

Дніпропетровський державний  
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 м. Дніпро, Україна 

Соціально-гуманітарні науки є узагальненою думкою усього 

людства, яка ґрунтується на теоретичних надбаннях, здобутих у 

лоні різних наук багатьох країн світу. Ідейною основою сучасних 

соціально-гуманітарних наук є загальнолюдські пріоритетні 

цінності, але головною метою пізнання студентами цих наук –  

обґрунтування оптимальних шляхів та засобів досягнення 

соціальної справедливості, забезпечення громадської злагоди, 

прогресивного розвитку суспільства та формування інтелекту-

ально-творчої особистості в культурному середовищі. Як відомо, 

вплив соціально-гуманітарних дисциплін є актуальним аспектом 

в процесі становлення юриста-правника як фахівця. «Пізнання 

соціально-гуманітарних наук є однією з головних та необхідних 

передумов для входження молодої особистості в загальнокуль-

турне світове співтовариство, формування при цьому її глибокої 
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світоглядної позиції і досягнення духовної самостійності у 

незалежному суспільстві» [3, с. 34]. 

Етична наповненість змісту соціально-гуманітарних 

дисциплін дає можливість майбутнім юристам усвідомити 

моральні цінності юридичної професії, відпрацювати вміння та 

навички діяти у процесі здійснення професійних повноважень, 

дотримуючись чинного законодавства, деонтологічних аспектів 

та на основі етичних категорій: добра, справедливості, істинності, 

честі та гідності, навчити мистецтву спілкування як з колегами, 

так і з особами, яким надаються правові послуги. «В умовах 

кризи розвитку європейського й національного ринків 

інтелектуальних послуг учені виділяють як найбільш актуальну 

проблему підвищення якості підготовки майбутніх фахівців-

юристів із формуванням їхнього професійного іміджу» [2, с. 125]. 

Гуманізація процесу професійної підготовки означає його 

орієнтацію на особистість, забезпечує формування та різнобічний 

розвиток якостей особистості. Соціально-гуманістичний характер 

професійної підготовки полягає в тому, що забезпечується 

розвиток особистості з максимально повним урахуванням її 

запитів, її соціальної та професійної адаптованості. Аналіз 

цінностей професійної юридичної діяльності виявляє їх 

комплексний характер, гуманістичну природу і сутність. Саме 

гуманістичний ідеал визначає зміст і суспільне призначення 

професійної діяльності. Закріплені в свідомості майбутнього 

юриста професійні цінності утворюють стійку систему його 

гуманістичних, професійно-ціннісних орієнтацій, що становлять 

зміст мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної 

діяльності. 

У сучасних соціальних умовах особливої актуальності 

набуває проблема формування загальнокультурних компетенцій і 

її важливою складовою є соціально-гуманітарна компетенція як 

інтегральна якість підготовки фахівців до професійної діяльності 

у правовій сфері. Соціально-гуманітарна компетенція –  здатність 

і готовність відповідально приймати інтегральні соціально-

значимі рішення, мати високий рівень гуманістичної 
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спрямованості, володіти толерантністю до різних етнічних 

культур у соціумі. Зміст соціально-гуманітарних компетенцій 

студента-юриста  відображає системи особистісних і соціально-

психологічних характеристик та здібностей, в яких інтегровані 

ціннісні орієнтації, знання, вміння і навички в області соціально-

гуманітарних, спеціальних юридичних дисциплін та соціально 

значущі якості особистості. У структурі соціально-гуманітарних 

компетенцій Є. Г. Мнацаканян виділяє наступні взаємопов'язані 

компоненти: «соціально-правовий, когнітивний, діяльнісний, 

мотиваційно-ціннісний» [1, с. 39]. 

Як зазначає В. Ціпко, «соціально-гуманітарні науки 

завжди відіграють важливу роль у формуванні громадянського 

обліку особистості студента, незалежно від його професійної 

підготовки, майбутнього місця роботи та власних інтересів, 

оскільки вони:  

– сприяють усвідомленню майбутнім фахівцем цінності і 

значенням своєї соціальної функції та виробничої діяльності;  

– формують усвідомлення своєї суспільної ролі за межами 

виробництва, тобто характеру зв’язків із суспільством;  

– необхідні для розуміння людиною моральних норм та їх 

свідомого здійснення» [3, с. 37]. 

Отже, дисципліни соціального-гуманітарного спрямування 

мають неабиякий вплив на формування професійного розвитку 

майбутнього юриста, завдяки їм формується зміст соціально-

гуманітарних компетенцій, які відображають системи особис-

тісних і соціально-психологічних характеристик та здібностей 

фахівця, сприяють розвитку таким якостям, як толерантність, 

доброзичливість, ввічливість, професійна доброчесність, 

здатність визнавати помилки, схильність до справедливого 

способу вирішення суперечок, моральні критерії тощо. 
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КОНЦЕПЦІЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ 

ДИСЦИПЛІН НА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦЯ 
  

Мірошніченко Л.В.,  

к. філол. н, доцент,  

Хмеленко К.О.,  

студентка, 

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ, 

 м. Дніпро, Україна 

У сучасному суспільстві одним із аспектів щодо його 

розвитку завжди буде актуальним питання рівня освіченості нації, 

адже будь-який народ є віддзеркаленням його загального 

інтелекту. Вивчення соціально-гуманітарних дисциплін сприяє 

розвитку особистості. Як відомо, «навчальна дисципліна – це 

науково обґрунтована система знань, навичок і вмінь, яку 

відібрано для вивчення в різноманітних освітньо-виховних 

системах. Конкретний перелік і взаємозв’язки предметів 

визначаються навчальними планами, структурологічними 

схемами підготовки відповідних фахівців» [1]. Соціально-

гуманітарні дисципліни – це науково обгрунтовані системи знань, 

навичок і вмінь, які впливають на професійний розвиток фахівця 

упродовж усієї його активної діяльності. Під час отримання 
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юридичної освіти ЗВО вивчають ряд не тільки правничих, а й 

соціально-гуманітарних дисциплін, які пов’язані між собою, і 

перебувають у постійному розвитку: змінюються методи й умови 

надання інформації, а також способи застосування цих знань на 

практиці. Одним з показників професіоналізму юриста як 

фахівця, є компетентність спеціаліста, що формується завдяки 

вмінню застосовувати отримані знання на практиці.  

Сучасний світ – це система, що має постійно розвиватися, 

інакше відбудеться процес деградації, що може призвести до 

зникнення гуманітарних цінностей і руйнування  людства як 

єдиного цілого. «Юристи – частина великої системи, їх завдання 

захищати права і законні інтереси осіб, забезпечувати законність і 

правопорядок у країні, знаходити шляхи вирішення правових 

питань» [2]. Будь-яка система має механізм, що мусить вправно 

працювати аби виконувати свої функції. Так само і юрист, який є 

частиною юридичного механізму,  має певні функції, наприклад, 

якісно і вчасно виконувати свої обов’язки. Але, на нашу думку, 

юриста не можна розглядати тільки як механізм, адже перш за все 

фахівець – це жива людина, що має почуття, емоції, власні думки, 

принципи та переконання. Ефективність роботи юриста залежить 

від його уміння поєднувати емоційну та раціональну частини на 

користь професійним здібностям. Це важливо, адже без емоційної 

складової в юридичній діяльності неможливо знайти спільну 

мову з колегами, керівництвом, клієнтами, обрати правильну 

манеру поведінки в конкретній ситуації, зрозуміти мотивацію тих 

чи інших дій і вчинків, винести справедливе рішення, зрозуміти 

причинно-наслідкові зв’язки, що «є основою професійної 

направленості юриспруденції, адже важливо розуміти не лише 

букву закону, а й дух закону (дотримання принципів цього 

закону)» [3] та ін. А цьому сприяють ряд соціально-гуманітарних 

дисциплін: психологія, культурологія, політологія, філософія, 

релігієзнавство, мова, історія, соціологія, мова, література, етика, 

естетика, логіка та ін. У встановленні певних закономірностей 

необхідно застосовувати як критичне мислення, так і духовне 

передчуття, яке допомагає обирати правильне рішення за 
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наявністю життєвого досвіду, а практична складова передбачає 

поєднання знань і емоцій.  

У такому випадку слід застосовувати накопичений досвід з 

різних галузей соціально-гуманітарних дисциплін: права, мови, 

літератури, історії, соціології, філософії, політології, психології, 

етики, логіки, релігієзнавства, культурології, економіки.  

Право – основа підготовки юриста. Ця дисципліна є 

частиною начальної програми шкіл, юридичних ліцеїв, 

спеціалізованих закладів освіти, вона сприяє формуванню 

розуміння таких понять, як «закон», «державний механізм», 

«захист прав та свободи громадян», різновидів нормативно-

правових актів, юридичні професії, правові проблеми та ін. Таким 

чином у фахівця формується загальне розумінння, що таке право і 

держава. У свою чергу, право реалізується в різних галузях. 

Однак, перед тим, як розпочати поглиблене вивчення кожної 

галузі, слід зрозуміти ґенезу, принципи права, державу, в якій це 

право функціонує. Для цього у вищих закладах освіти 

викладається навчальна дисципліна – теорія держави і права, що 

тісно пов’язана з історією країни. 

Історія – одна з основних соціально-гуманітарних дисциплін, 

яка формує розуміння причинно-наслідкових зв’язків у контексті 

історичних процесів. Для юриста важливо розуміти походження 

державно-правових явищ, адже тільки так з’явиться розуміння, 

чому чинна юридична система функціонує саме так, а не інакше; 

що вплинуло на формування різних правовових систем, форм 

держав; чому виникла необхідність боротися і захищати права 

осіб та ін. Грунтовні знання з історії впливають на всебічний 

розвиток фахівця, його рівень освіченості, формування 

світогляду. Історія допомагає пояснити походження юридичних 

термінів і понять, це може стати в нагоді в процесі вивчення мов. 

Мова – дисципліна, яка передбачає, по-перше, вивчення 

державної мови, в українських вищих навчальних закладах така 

дисципліна має назву «Українська мова професійного 

спрямування», по-друге, вивчення іноземних мов. Якщо говорити 

про державну мову, то теоретичне значення курсу «Українська 



 

146 

мова професійного спрямування» полягає в «збагаченні знань 

майбутніх правників про функціонування сучасної української 

літературної мови загалом, особливості використання мовних 

норм в юридичних текстах, рекомендації щодо побудови точного, 

логічного, змістовного, доречного, виразного, багатого, чистого 

професійного мовлення як в усній, так і в писемній формах» [4]. 

А вивчення іноземних мов допоможе юристу аналізувати 

першоджерела профільної літератури зарубіжних авторів, 

обмінюватися досвідом з іноземними колегами, писати наукові 

статті, з якими може ознайомитися світова спільнота, навчатися 

за кордоном, відвідувати міжнародні конференції, науково-

практичні семінари, іншими словами – самоудосконалюватися та 

самореалізовуватися як спеціаліст. Знання іноземних мов, зокре-

ма англійської і французької, дає змогу виступати у міжнародних 

судах, працювати з міжнародними документами та ін. Окрім 

вищеперелічених можливостей, знання мови допоможе юристу 

дізнатися більше про культуру людей, з якими він взаємодіє. 

Культурологія – це наукова дисципліна, предметом якої, на думку 

Л. Уайта, «повинно стати осмислення взаємозв’язку таких 

культурних явищ як звичай, традиція, ідеологія» [5, с. 3].  

Упродовж вивчення соціально-гуманітарних дисциплін у 

правника формується словниковий запас. Цей процес є 

довготривалим, адже за один день наповнити свою мову новими 

термінами неможливо. Розуміння і використання різноманітних 

наукових понять є повсякденною роботою правника. Кожна наука 

має свою специфічну лексику, але це не означає, що фахівці іншої 

галузі не мають її використовувати. Наприклад, поняття «архе-

тип» належить до багатьох соціально-гуманітарних дисциплін, 

але його основне трактування пояснює філософія. До таких 

термінів і понять, що використовуються в декількох науках, 

відносяться «тоталітаризм» (історія, право, філософія, політоло-

гія), «антисемітизм» (історія, право, релігієзнавство, політологія), 

«деонтологія» (етика, історія, право), «адаптація» (психологія, 

право), «антигуманізм» (психологія, право, філософія, політоло-

гія), «академізм» (культурологія, право), «вандалізм» (культуро-
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логія, право), «герменевтика» (культурологія, право), «нігілізм» 

(культурологія, політологія, філософія, право), «нонконформізм» 

(культурологія, право, політологія, філософія), «синопсис» (істо-

рія, культурологія, право, література, релігієзнавство), «адмініст-

ративний ресурс» (політологія, право, соціологія), «акікомунітер» 

(політологія, міжнародне право), «анексія» (політологія, право), 

«антикорупційна стратегія уряду» (політологія, право), «псевдо-

вибори» (політологія, право), «режим перемир’я» (політологія, 

право, історія), «дентифікація» (соціологія, психологія, право), 

«клан» (соціологія, психологія, право, історія) та ін.  

Отже, усі знання та навички, які отримує юрист впродовж 

вивчення соціально-гуманітарних дисциплін, формують його 

здатність ефективно та якісно виконувати професійні обов’язки. 

У цьому й полягає концепція впливу соціально-гуманітарних 

дисциплін на професійний розвиток фахівця. 
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Огляд інтернет-повідомлень за 2020 рік показав, що 

зафіксовано щонайменше 10 випадків спричинення тілесних 

ушкоджень пострілами з пневматичної зброї. Постраждалі особи 

внаслідок таких поранень отримали тілесні ушкодження різного 

ступеня тяжкості – від легких до тяжких тілесних ушкоджень. 

Наведемо цитату про один з таких випадків: «Працівники 

слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області з’ясовують 

обставини, за яких четвертокласник з пневматичної гвинтівки 

поранив свою старшу сестру. Дівчинка у важкому стані перебуває 

в реанімації. Про 10-річну дівчинку, яку без свідомості з 

https://www.facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti/
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кульовим пораненням ока у районну лікарню привезла карета 

швидкої допомоги, до Старокостянтинівського відділу поліції 

повідомила чергова медсестра. До медичного закладу одразу 

виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що поранення 

дитині заподіяв молодший брат. Трагедія сталася 31 серпня о 

22:00 в одному із сіл Старокостянтинівського району. Граючись, 

8-річний хлопчик взяв до рук пневматичну гвинтівку, яка стояла в 

кімнаті без нагляду, та здійснив один постріл. З необережності він 

поцілив у ліве око своїй старшій сестрі, яка тієї миті знаходилась 

у ванній кімнаті. Дівчинка втратила свідомість і у важкому стані її 

доставили до реанімації. Як з’ясували правоохоронці, пневматич-

на гвинтівка належить 23-річному чоловікові старшої сесри обох 

дітей. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження 

за ч. 1 статті 128 Кримінального кодексу України – «Необережне 

тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження» [1]. 

Мета нашого повідомлення – це актуалізація судово-

медичної діагностики пошкоджень тіла та одягу людини 

пострілами з пневматичної зброї. 

Раніше М.М. Тагаєв і В.В. Хижняк (2008) наголошували про 

перспективність судово-медичного дослідження пошкоджень, що 

виникають у людини та її одязі, при пострілах з різних зразків 

пневматичної зброї (потужних видів закордонних гвинтівок і 

пістолетів калібру 4,5 мм з початковою швидкістю польоту кулі 

до 100 м/сек і більше). Крім того, потребує опрацювання судово-

медична оцінка пошкоджень різними видами куль до 

пневматичної зброї при пострілах у різних тактико-технічних 

умовах (обрізи гвинтівок, рикошет, постріли через перешкоди, 

мокрий або задубілий одяг, постріли під кутом тощо) у різні види 

тканин одягу. Крім того, потребують окремих судово-медичних 

досліджень розповсюдженість пошкоджень пострілами з 

пневматичної зброї і ступінь тяжкості спричинених ними травм, 

ушкодження осіб дитячого віку, пробивна здатність куль при 

пострілах у кістки черепа та інші частини тіла (обличчя, вуха, 

шия, пальці, статеві органи) [2]. 

Перелік перспективних напрямків досліджень пневматичних 
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ушкоджень за М.М. Тагаєвим і В.В. Хижняком (2008) пропону-

ємо розширити за рахунок вивчення поранень головного мозку та 

його оболонок пострілами з пневматичної зброї через очі, що 

може мати наслідками тяжкий ступінь тілесних ушкоджень, а в 

деяких випадках і настання смерті постраждалого. 

Підтвердженням цього має бути випадок з судово-медичної 

практики одного з авторів нашого повідомлення А.О. Моргуна. 

З постанови про призначення судово-медичної експертизи 

відомо, що 21.09.2012 р. о 22:00 гр-н У. в селі Іванівка зробив 

постріл з пневматичної гвинтівки у напрямку гр-на К., 24 років, і 

куля попала в останнього. З наданої медичної документації 

відомо, що гр-н К. поступив у лікарню 21.09.2012 р. о 22:40 зі 

скаргами на головний біль, біль у правому оці. Травму правого 

ока отримав у той же день о 22:00 під час святкування дня 

народження друга, коли вони «грались з воздушкою». Постріл 

був зроблений з відстані 2-х метрів. Свідомість не втрачав. 

Прийшов сам у лікарню. При огляді на верхньому віці правого 

ока виявлено рану довжиною до 1 см, яка помірно кровоточить. 

На рентгенограмі черепа видно чужорідне тіло округлої форми 

біля потиличної кістки. У подальшому постраждалого доставлено 

до обласної лікарні, де була надана медична допомога, але 

внаслідок ускладнень пневматичної травми головного мозку він 

помер 24.10.2012 р. 

Під час судово-медичного розтину трупа гр-на К. було вияв-

лено рановий канал, що проникає у порожнину черепа, з вхідним 

отвором на слизовій оболонці правого ока, з ушкодженням 

мозкової поверхні великого крила клиноподібної кістки, клинопо-

дібного синусу, проникнення у порожнину черепа через мозкові 

оболонки, речовину головного мозку, який закінчився в правій 

потиличній долі. Причиною смерті гр-на К. стали набряк голов-

ного мозку, менінгоенцефаліт, що було ускладненням черепно-

мозкової травми внаслідок проникаючого кульового поранення 

голови. Вони мають між собою прямий причинний зв’язок. 

Висновки. 1. Актуальність судово-медичного вивчення 

пневматичних ушкоджень наразі залишається значною. Це 
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обумовлено важкими наслідками пневматичної травми для 

здоров’я і життя постраждалих. 2. Є необхідність розширення 

перспективних напрямків досліджень пневматичних ушкоджень 

за рахунок вивчення поранень головного мозку та його оболонок 

пострілами з пневматичної зброї через очі, бо це може мати 

наслідками тяжкий ступінь тілесних ушкоджень, а в деяких 

випадках і настання смерті постраждалого. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ 

ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ 

 

Нестеренко А. А., 

викладач кафедри судоустрою,  

прокуратури та адвокатури 

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права» 

Реалізація реформаторських підходів на підставі внесення 

змін до Конституції України (щодо правосуддя) 2 червня 2016 

року спонукала до переформатування суду касаційної інстанції. 

На заміну поняттю «система судів загальної юрисдикції» у 

редакції Конституції України від 2 червня 2016 року 

конституцієдавцем введено поняття «судоустрій», а Верховний 
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Суд визначено найвищим судом у системі судоустрою України.  

Загалом «система» має грецьке походження («σύστημα», 

«systema») і означає утворення, складення [1, с. 529]. Сучасні 

тлумачні видання під терміном «система» розуміють порядок, 

стрункий ряд; форма, спосіб побудови, організація чогось; 

звичайний, звичний, прийнятий усталений порядок чого-небудь 

[2, с. 1320]. Семантичне розуміння поняття системи включає 

терміни «зв’язок», «елемент», «ціле», «єдність», а також 

«структура» – схема зв’язків між елементами [3, с. 619]. Отже, 

система являє собою цілісність взаємопов’язаних між собою 

елементів [4, с. 70-84]. 

 У свою чергу, під судоустроєм розуміється побудова судової 

системи [5, с. 717]. За конституційними положеннями судовий 

устрій безумовно ґрунтується на системних зв’язках відповідних 

судів, які є похідними від організаційних принципів побудови 

судової системи. Такі зв’язки мають різні характеристики, але 

основними з них можна виокремити територіальність, спеціаліза-

цію, інстанційність. Таким чином, правильною буде позиція, 

згідно з якою головним фактором у побудові системи судів 

(судоустрою) є її структурування та ієрархування відповідно до 

конституційних принципів, які знаходять продовження у 

законодавчих нормах. Отже, як для системи судів загальної 

юрисдикції, так і для судоустрою спільним є системний критерій 

встановлення і розуміння зазначених понять.  

Конституційні приписи щодо Верховного Суду як найви-

щого суду у системі судоустрою держави не передбачають його 

внутрішньої побудови, відсилаючи правозастосувача до 

законодавчих положень. Частиною 2 ст. 37 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» визначена структура Верховного 

Суду, повноправним елементом якої передбачена діяльність 

Великої Палати.  

Велика Палата Верховного Суду є достатньо новим 

організаційним інститутом, запровадженим відповідно до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції від 2 червня 

2016 року. За змістом ст. 45 Закону України «Про судоустрій і 
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статус суддів» Велика Палата Верховного Суду є постійно 

діючим колегіальним органом Верховного Суду, до складу якого 

входить 21 суддя Верховного Суду. Наповнення Великої Палати 

Верховного Суду має свої особливості. Зокрема, судді Верховно-

го Суду обираються до Великої Палати зборами суддів відповід-

них касаційних судів з числа суддів таких касаційних судів, при 

цьому кожен касаційний суд у складі Верховного Суду обирає по 

5 суддів до Великої Палати Верховного Суду, а Голова Верхов-

ного Суду до складу Великої Палати Верховного Суду входить за 

посадою. 

За такого законодавчого регулювання можливо виокремити 

організаційні аспекти формування складу Великої палати Верхов-

ного Суду. По-перше, такий судовий орган у складі Верховного 

Суду діє на постійній основі. По-друге, Велика Палата є колегі-

альним органом і здійснює правосуддя виключно у колегіальному 

складі. По-третє, суддею Великої Палати може бути виключно 

суддя Верховного Суду, який пройшов відповідний конкурсний 

відбір та є суддею Верховного Суду у відповідному касаційному 

суді. По-четверте, представники від кожного касаційного суду 

обираються до складу Великої Палати органом суддівського 

самоврядування – зборами суддів касаційного суду. По-п’яте, 

обмеження строковості перебування судді касаційного суду у 

складі Великої Палати (3 роки) та кількості разів обрання (не 

більше двох строків поспіль). По-шосте, секретарем Великої 

Палати може бути лише суддя Великої Палати, який обирається 

складом Великої Палати шляхом таємного голосування на 3 роки, 

причому закон не містить обмеження щодо повторного (другого) 

обрання судді на цю посаду. По-сьоме, дотримання принципу 

пропорційного представництва суддів кожного касаційного суду 

у складі Великої Палати. По-восьме, дотримання принципу 

єдності усіх юрисдикцій в організаційній структурі Великої 

Палати Верховного Суду.  
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА. 

 

Нікітіна Ю. Д. 

Студентка юридичного факультету  

Львівського державного університету внутрішніх справ 

м. Львів, Україна 

За інформацією Програми розвитку ООН, внаслідок 

домашнього насильства в Україні постраждали понад 1,8 млн 

жінок, торік унаслідок вчинення цього кримінального 

правопорушення загинуло близько 600 українських жінок. З 

огляду на таку сумну статистику слід зазначити що дана 

проблема є надзвичайно актуальною сьогодні. 

Можна констатувати, що сам склад кримінального 

правопорушення «домашнє насильство» є новелою 

Кримінального кодексу України. Законодавець встановив 

відповідальність за це суспільно-небезпечне діяння у вигляді 

самостійного складу кримінального правопорушення, а саме у ст. 

126-1 «домашнє насильство» КК України.  
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Відповідно до статті 126-1 КК України під домашнім 

насильством слід розуміти умисне систематичне вчинення 

фізичного, психологічного або економічного насильства щодо 

подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою 

винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких 

відносинах, що призводить до фізичних або психологічних 

страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної 

залежності або погіршення якості життя потерпілої особи [1]. 

У ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» від 07.12.2017 р. заначено більш 

розширене поняття домашнього насильства – діяння (дії або 

бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або 

економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця 

проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім 

подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають 

(проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у 

родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, 

чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє 

насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а 

також погрози вчинення таких діянь [2]. 

Варто зазначити, що поняття «домашнє насильство» в статті 

126-1 та у Законі дещо відрізняються, а саме в наявності в ст. 1 

Закону ще однієї форми вчинення цього кримінального 

правопорушення - «сексуальне насильство». Видається дане 

протиріччя між нормами КК України та Закону є прогалиною, 

навколо якої виникає ряд запитань.  

З вище зазначених понять можна дійти висновку, що існує 

чотири форми прояву насильства, а саме: фізичне, психологічне, 

сексуальне та економічне. 
 

Фізичне насильство 

• ляпаси, стусани, штовхання, 

щипання, шмагання, кусання; 

• незаконне позбавлення волі; 

•  нанесення побоїв, мордування; 

• заподіяння тілесних ушкоджень 

різного ступеня тяжкості; 

Сексуальне насильство 

• будь-які діяння сексуального 

характеру стосовно повнолітньої 

особи без її згоди або стосовно 

дитини незалежно від її згоди, або в 

присутності дитини; 

• примус до акту сексуального 
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•  залишення в небезпеці, 

ненадання допомоги особі, яка 

перебуває в небезпечному для 

життя стані; 

• заподіяння смерті, вчинення 

інших правопорушень 

насильницького характеру. 

характеру з третьою особою; 

• правопорушення проти статевої 

свободи чи статевої недоторканості 

особи, у тому числі вчинені 

стосовно дитини або в її 

присутності. 

Економічне насильство 

• умисне позбавлення житла, їжі, 

одягу, іншого майна, коштів чи 

документів або можливості 

користуватися ними; 

•  залишення без догляду чи 

піклування: 

• перешкоджання в отриманні 

необхідних послуг з лікування чи 

реабілітації; 

•  заборону працювати, примушу-

вання до праці; 

• заборону навчатися та інші 

правопорушення економічного 

характеру. 

Психологічне насильство 

• словесні образи, погрози, у тому 

числі щодо третіх осіб; 

•  приниження, переслідування, за-

лякування, інші діяння, спрямовані 

на обмеження волевиявлення 

особи; 

•  контроль у репродуктивній 

сфері, якщо такі дії або бездіяль-

ність викликали у постраждалої 

особи побоювання за свою безпеку 

чи безпеку третіх осіб; 

•  спричинили емоційну невпев-

неність, нездатність захистити себе 

або завдали шкоди психічному 

здоров’ю особи [2]. 

 

Науковці О. О. Дудоров та М. І. Хавронюк зазначають, що 

основним безпосереднім об’єктом злочину є здоров’я і нор-

мальний психологічний стан особи. Додатковим факультативним 

його об’єктом можуть виступати воля, честь і гідність особи, її 

психічна недоторканність [3, с. 68]. 

Варто наголосити на тому, що потерпілий від злочину є 

спеціальним. Ним можуть бути тільки: один з подружжя чи 

колишнього подружжя або інша особа, з якою винний перебуває 

або перебував у сімейних або близьких відносинах. 

Об’єктивну сторону злочину складають: 1) діяння; 2) його 

наслідки; 3) причиновий зв’язок між діянням і наслідками, який 

повинен бути прямим [3, с. 70]. 

Суб’єкт також спеціальний – це осудна особа, яка досягла 16-

річного віку, яка є одним з подружжя чи колишнього подружжя 

або іншою особою, з якою потерпілий перебуває або перебував у 

сімейних або близьких відносинах [3, с. 78]. 
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Суб’єктивна сторона характеризується прямим або непрямим 

умислом до діяння і до наслідків. 

Що стосується кримінальної відповідальності, то санкція ст. 

126-1 КК передбачає чотири альтернативних види покарання, 

серед яких немає, зокрема, штрафу і виправних робіт. Такий 

підхід прямо випливає із ч. 2 ст. 48 Стамбульської конвенції. Цим 

самим підкреслено, що покарання не має майнового характеру, 

оскільки таке покарання може негативно позначитися на і без 

того поганому майновому становищі потерпілих осіб, через вплив 

на сімейний дохід чи виплату аліментів, і стати ніби непрямим 

покаранням самої жертви [3, с. 80]. 

Ще одним важливим питання є те, що домашнє насильство, 

визначене у ст. 126-1 КК України, слід відрізняти від насильства, 

яке зазначене у ст. 173-2 КУпАП: 

1. КУпАП передбачає як домашнє насильство, так і 

насильство за ознакою статі, про яке не йдеться у ст. 126-1 КК 

України.  

2. У ст. 173-2 КУпАП як і ст. 126-1 КК України передбачено 

відповідальність за насильство фізичного, психологічного чи 

економічного характеру, але дане насильство має не спричинити 

тілесні  ушкодження, погрози, образи чи переслідування, 

позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які 

потерпілий має передбачене законом право, тощо, але наслідками 

такого насильства можуть бути лише: а) шкода фізичному або 

психічному здоров’ю потерпілого, яка – саме з метою 

відмежування її від шкоди, визначеної у ст. 126-1 КК України – не 

охоплюється поняттям «фізичні або психологічні страждання, 

розлади здоров’я, втрата працездатності, емоційна залежність або 

погіршення якості життя потерпілої особи» або б) сама по собі 

можливість настання (а не реальне настання) будь-якої шкоди 

фізичному або психічному здоров’ю потерпілого; 

3. не передбачає ознаки систематичного вчинення 

насильства, характерної для ст. 126-1 КК України. Частиною 2 ст. 

173-2 КУпАП передбачено відповідальність за ті самі дії, вчинені 

особою, яку протягом року було піддано адміністративному 
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стягненню за одне з порушень, передбачених частиною 1 цієї 

статті, тобто за вчинення їх удруге [3, с. 78-79]. 

Варто наголосити, що сьогодні одним із найбільш прогресив-

них та ефективних засобів протидії домашньому насильству є 

Стамбульська Конвенція від 11 травня 2011 року, яку 7 листопада 

2011 р. підписала Україна, проте досі не ратифікувала.  

На теперішній час у цьому напрямку проводиться активна 

робота, зокрема, у межах Проєкту Ради Європи «Запобігання та 

боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в 

Україні» [4, с. 93]. 

Отже, можна зробити висновок, що в цьому напрямку 

законодавцем зроблено відповідні кроки у вигляді запровадження 

новацій в законодавстві щодо протидії домашньому насильству в 

Україні, але існує ще низка питань, які потребують певних 

поправок чи рекомендацій. Перш за все, варто наголосити на 

важливості ратифікації Україною Стамбульської Конвенції, 

оскільки в іншому випадку це може негативно позначитися на 

євроінтеграційних процесах нашої держави.  
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Основним процесом, що впливає на розвиток словникового 

складу мови, є процес виникнення нових слів. Одним з основних 

джерел збагачення словникового складу мови є запозичення. З 

розвитком мовних комунікацій питання запозичення стали вивча-

тися більш детально. Інтерес до запозичень виник з середини 60-х 

років ХХ ст. У цей період виникло дуже багато лінгвістичних 

робіт, в яких розкривалися різні аспекти запозичень [1, c.12]. 

Дія роману відбувається на тлі політичних інтриг і громадян-

ської війни в боротьбі за владу над вигаданою державою Сім 

Королівств (Seven Kindoms), у вигаданому світі, на континенті під 

назвою Вестерос (Westeros), що нагадує Європу Пізнього 

Середньовіччя. 

Для створення цілковито нового світу, який має хоч трохи 

бути схожим на світ людей, автор використовує вторинну номіна-

цію, основою якої є процес метафоризації. Основний механізм 

даного когнітивного прийому здійснюється за допомогою 

асоціативного комбінування загальних ознак двох різних об'єктів. 

Утворення лексичних одиниць на основі вторинної номінації є 

одним з неморфологічних способів словотворення.Це є одним з ос-

новних джерел словотворення нової лексики, тому що багато слів 

метафорично змінюють свої значення в процесі їх формування. 
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Так, наприклад слово sentinel, первинне значення якого 

згідно до Merriam-Webster Dictionary: 1) sentry; 2) watcher; тоб-

то «вартовий чи наглядач», у романі набуває дещо іншого 

значення, а саме: високе хвойне вічнозелене дерево, описується 

з сіро-зеленими голками, які виробляють солодкий, липкий 

віск, знаходяться в основному на півночі, а також над стіною у 

Вестеросі. 

Англ.: He went to the tree, a vaulting grey-green sentinel, and 

began to climb [3, с.8]; 

Укр.: Віл підступив до велетенського розлапистого сіро-

зеленого вартового дерева і поліз нагору [2, с.5]. 

Тобто слово sentinel, яке зазвичай використовується при 

називанні певної особи, що стоїть на варті, використовується 

для характеристики дерева, тобто неживого. Таким чином, 

автор надає дереву людських ознак, щоб читач одразу 

зрозумів, що з цим деревом пов’язана якась таємниця.  

Прикладом вторинної номінації також є слово the Fingers,  

яке у словнику має значення «any of the five terminating 

members of the hand», тобто «палець на руці», у романі означає 

скелясту місцевість у Долині Арен, яка простягається до 

Вузького моря. 

Англ. : With him were a pair of ragged peasant boys from the 

Fingers [3, с.83]; 

Укр. : Разом з ним виникли двоє обірваних селянських 

хлопців десь із Пальців родом [2, с.65]. 

Проаналізувавши назву регіону ми зробили висновок, що 

автор використовує слово the Fingers не для визначення 

кінцівки, а для характеристики місцевості, щоб викликати 

певні уявлення про неї у читача.  

Прикладом неморфогічного творення є також запозичення 

з інших мов, адже саме завдяки цьому можна створити 

панорамність та незвичність локацій світу фентезі. 

Так наприклад слово Archon, яке походить з грецької мови 

та має значення ruler, тобто «правитель», у романі набуває 

іншого значення, а саме: титулу, який надається правителю, 
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або головнокомандуючому лише однієї країни - Тирош. 

Англ.: The man with the green beard is brother to the Archon 

of Tyrosh, and the man behind him is Ser Jorah Mormont [3, с.26]; 

Укр.: Чоловік із зеленою бородою – брат архонта Тирошу, 

а позаду нього стоїть лицар Джораг Мормонт [2, c.20]. 

Останнім з неморфологічних способів словотворення 

запозичених слів у романі є утворення абсолютно нових слів. 

Антропонімічні моделі імен членів династії Таргаріенів, 

Дотракійців, горців, а також імена жителів екзотичних країн, 

представників духовенства і вчених побудовані шляхом 

відхилення від англомовних традицій іменування. 

Так прикладом абсолютно нових слів є топонімічні назви 

країни Таргаріенів, а саме Valyria, тобто назва сімейного дому 

Таргіріенів. 

Англ.: It had been forged in Valyria, before the Doom had 

come to the old Freehold, when the ironsmiths had worked their 

metal with spells as well as hammers [3, с.18]. 

Укр.: Його викували у Валірії ще до того, як Лихо спіткало 

старе Валірійське Вільноземство. Тамтешні ковалі порали метал 

не тільки важкими молотами, але й могутніми чарами [2, c.13]. 

Географичні назви континента Ессос (Essos) також вклю-

чають оригінальні назви, що було створено невмотивовано: Myr 

(Мир), Pentos (Пентос), Qohor (Кохор), Tyrosh (Тирош). 

Англ. : They had wandered since then, from Braavos to Myr, 

from Myr to Tyrosh, and on to Qohor and Volantis and Lys, never 

staying long in any one place [3, с.23]; 

Укр.: З тієї пори вони кочували: з Браавоса до Миру, з 

Миру до Тирошу, а тоді до Кохору, Волантісу та Лису, не 

залишаючись надовго у жодному місці [2, c.17]. 

Ще один морфологічний спосіб створення запозиченої 

лексики – це афіксація, тобто додавання афіксів до основ, для 

зміни їх значення. 

Прикладом є слово bravos, яким у творі називають 

найманців. Утворене додаванням суфікса –os, до основи brav-, 

від англійского слова brave – сміливий. 
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Англ.: Best we get Princess Daenerys wedded quickly before 

they hand half the wealth of Pentos away to sellswords and bravos 

[3, с.70]; 

Укр.: Краще нам видати принцесу Даянерис заміж якомога 

швидше, поки вони не роздали половину пентоської скарбниці 

сердюкам та бравам [2, с.54]. 

Топонім Westeros, який означає більшу частину 

континенту, на якому знаходяться Сім Королівств, утворений 

шляхом додавання суфіксів -er та -os до основи west-, що 

означає захід. 

Англ.: They talked of Westeros and the Sunset Kingdoms [3, 

c.22]; 

Укр.: У Вільних Містах вживали назви «Вестерос» і 

«Західні королівства» [2, с.16]. 

Морфологічним способ безафіксального словотворення 

лексики є конверсія. Наприклад іменник the Reach, яке 

походить від дієслова to reach – діставати, досягати, отримав 

абсолютно нове значення – один із складових регіонів 

континенту Вестерос, яким управляє дім Тіреллів. 

Англ.: The hosts met on the broad plains of the Reach, amidst 

golden fields of wheat ripe for harvest [3, с.85]; 

Укр.: Два війська зустрілися на широких ланах Обширу, 

посеред золотої пшениці, вже достиглої для серпа [2, с.67]. 

Переклад запозичених слів на основі транслітерації та 

транскрибування є одним з найпоширеніших способів перекла-

ду запозичень. Використання цих прийомів зумовлено тим, що 

автор вигадує нові слова, які за формою та способом утворення 

схожі на звичайні, але не мають спільного кореня зі стандарт-

ними словами. Ми виявили, що найчастіше використання 

таких трансформацій характерне для власних назв. 

Одним з таких прикладів є слово Tyrosh, яке автор перекла-

дає засобом транслітерації як Тирош. Так у романі називається 

одне з дев’яти Вільних Міст, важливе торгівельне місто, яке 

знаходиться на острові у Вузькому морі. У даному слові усі 

морфеми зберігаються при перекладі українською мовою. 
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Англ.: Do they have honeyfingers in the Seven Kingdoms, the 

kind they bake in Tyrosh? [3, с.402]; 

Укр.: А у Семицарстві печуть такі медові пальчики, як у 

Тироші? [2, с.327]. 

В своєму романі Дж. Мартін створив абсолютно новий 

чарівний світ, саме тому йому і довелось використовувати 

запозичену лексику для позначення нових реалій світу роману 

«Гра престолів». Для цього він використовував вже відомі 

слова з іншим значенням, та вигадував нові для того, щоб 

позначити речі, яких у реальному житті не існує. 

Проаналізувавши новоутворення у романі, можна зробити 

висновок, що найбільша кількість запозичених слів була 

утворена неморфологічним способом – 56%, а саме за 

допомогою вторинної номінації – 37%. Також достатньо багато 

абсолютно нових слів – 16%. Присутні також одиничні 

випадки запозичених слів – 3%. 

Значно менше запозичень утворилися неморфологічним 

способом – 44%. Тут домінуючим є словоскладання – 34%. 

Інші типи неморфологічного утворення слів зустрічаються 

рідко: суфіксація – 5%; конверсія – 3%; напів-афіксація – 2% 
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Сучасний етап розвитку освіти України характеризується 

інтеграцією у світовий освітній простір і супроводжується 

створенням освітньої парадигми, спрямованої на формування 

творчої, освіченої особистості, забезпечення умов для розкриття її 

здібностей. Важливо, що Законами України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», Концепцією Нової української 

школи освіта визначається основою розвитку особистості. Для 

сучасного суспільства проблеми загальної середньої освіти 

набувають особливої гостроти, оскільки освітньо-розвивальне 

середовища в закладах освіти перестає виконувати свої функції.  

Важливим напрямком реалізації ідей гуманістичної 

парадигми сучасної освіти є створення в закладі загальної 

середньої освіти розвивального середовища, що дасть змогу 

реалізувати завдання самонавчання і саморозвитку як учнів, так і 

педагогів, свідомого визначення своїх можливостей і життєвих 

цінностей. Тому оновленню системи управління закладом 

середньої освіти на засадах освітньо-розвивального середовища 

підлягають пріоритети, завдання, зміст, організація професійної 

педагогічної й управлінської діяльності, а пріоритетним 

напрямком адміністрації закладів загальної середньої освіти має 

стати розвивальний.  

Вченими доведено, що в сучасних умовах освітнє 

середовище є важливим чинником розвитку особистості. Освітнє 
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середовище закладів освіти досліджували В. Безрукова, В. Бес-

палько, І. Зязюн, О. Заїр-Бек, О. Коберник, та ін.; етапи та 

компоненти освітнього середовища закладів освіти представлено 

в працях Є. Алісова, В. Бордовської, Т. Подобєдової, Т. Ткача, 

Я. Фруктової та ін. Проблеми управління закладами загальної 

середньої освіти також знайшли відображення в працях 

вітчизняних науковців. Так, питанню підготовленості керівника 

до управлінської діяльності присвячені дослідження В. Бондаря, 

Л. Даниленко, В. Маслова, В. Пікельної та ін.; проблема оптимі-

зації управлінської роботи у закладах загальної середньої освіти  

розкрита у працях вчених Ю. Васильєва, А. Капто, М. Портнова; 

управлінська робота з педагогічними кадрами висвітлена вченими 

В. Беспальком, В. Васильєвою, П. Карташовим та ін.  

Аналіз літературних і нормативних джерел, практика 

оцінювання стану керівництва процесом формування освітньо-

розвивального середовища в закладах загальної середньої освіти 

довели, що останній недостатньо відповідає сучасним вимогам та 

новим освітнім стандартам управління. Переважна більшість 

керівників закладів загальної середньої освіти не акцентують 

увагу на керівництві процесом формування освітньо-

розвивального середовища.  

Мета статті – обґрунтувати формування освітньо-

розвивального середовища як функцію діяльності керівника 

закладу загальної середньої освіти. 

Реформування системи освіти, шляхи якого вказані у 

Концепції нової української школи, пов'язане з оптимізацією 

системи управління. При цьому, формування освітньо-

розвивального середовища в закладах загальної середньої освіти 

передбачає належне управління, складовими якого є правильний 

вибір мети і завдань, вивчення й аналіз досягнутого рівня 

навчально–виховної роботи, система раціонального планування, 

організація діяльності учнівського і педагогічного колективу, 

вибір оптимальних шляхів для підвищення рівня навчання і 

виховання, ефективний контроль. Вирішення цих питань 

залежить від уміння керівництва школи і вчителів творчо 
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використовувати найновіші досягнення науки і передового 

педагогічного  досвіду, здатності створити необхідні умови для 

впровадження наукової організації праці у школі, взаємовідносин, 

що складаються в колективі, активності вчителів і учнів у 

навчально–виховній та розвивальній роботі. 

Вважаємо, що в основу управління процесом формування 

освітньо-розвивального середовища закладу загальної середньої 

освіти слід покласти трактування суті освітнього середовища як 

«узгодженої взаємодії її суб’єктів на всіх рівнях реалізації 

діяльності» [6, с. 43], а також логіку управління розвитком, 

підвищенням ефективності простору за базовими показниками 

якості освіти в сучасному закладі загальної середньої освіти. 

Відтак, удосконалення управління закладами загальної середньої 

освіти у контексті створення освітньо-розвивального середовища 

передбачає «створення цілісної управлінської системи, якій 

мають бути властиві демократизм, мобільність, гнучкість, 

здатність до самоорганізації, співпраця органів державного 

управління з освітою всіх рівнів, закладів загальної середньої 

освіти, освітньо-наукових установ та громадського самоврядну-

вання» [8, с. 73]. 

Існують різні моделі управління закладом загальної серед-

ньої освіти, які різняться за концепцією управлінської діяльності, 

в контексті якої актуалізуються її структурні компоненти. 

Важливо, як стверджує О. Макагон, що йдеться про «управлінь-

ську діяльність, яка досліджується не лише на функціональному 

рівні і стосується якісного виконання функціональних обов’язків 

керівників закладів загальної середньої освіти, а про цілісний 

освітній простір, де кожен учасник (безпосередній чи опосередко-

ваний) виступає суб’єктом управління освітнім процесом» [4, с. 

12], тому управління розглядається нами як складна багаторівнева 

структура, суб’єктом забезпечення продуктивного функціону-

вання якої виступає керівник закладу загальної середньої освіти. 

Важливим напрямком управління процесом формування 

освітньо-розвивального середовища закладу загальної середньої 

освіти є забезпечення умов, що дають змогу ефективно 
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функціонувати закладу загальної середньої освіти за рахунок 

узгодженості управлінського впливу з цілями, ціннісними 

орієнтаціями, освітніми потребами та інтересами учасників 

освітнього процесу. Тому управління процесом формування 

освітньо-розвивального середовища закладу загальної середньої 

освіти визнає «пріоритет розвитку суб'єктів освітньої діяльності і 

здійснюється за допомогою процесів самоорганізації і самоуправ-

ління» [1, с. 361]. Ці процеси спрямовуються на «досягнення 

спільної мети і завдань, в основі яких – вимоги зовнішнього 

середовища (суспільства, нормативно-правових актів) і врахуван-

ня реального стану освітньо-розвивального середовища закладу 

загальної середньої освіти» [5, с. 232]. Звідси метою управління 

процесом формування освітньо-розвивального середовища закла-

ду загальної середньої освіти є узгодження дій усіх суб’єктів 

управлінського процесу для забезпечення належного їх розвитку 

в усвідомлених межах і напрямі шляхом спрямованої само органі-

зації.  

Повноправними учасниками управління процесом форму-

вання освітньо-розвивального середовища закладу загальної 

середньої освіти визначено педагогічний та учнівський колек-

тиви. Відтак, як стверджує О. Леонова,  управління процесом 

формування освітньо-розвивального середовища закладу 

загальної середньої освіти орієнтоване на «виявлення суб'єктного 

досвіду кожного суб’єкта освітнього процесу та надання йому 

психолого-педагогічної допомоги в становленні його професійної 

компетентності, індивідуальності, в життєвому самовизначенні, 

самореалізації» [3, с. 38]. При цьому, пише С. Немченко, «якщо 

традиційний заклад освіти наближає кожного суб’єкта освітнього 

процесу до параметрів особистості з попередньо заданими 

якостями, то управління закладом середньої освіти на засадах 

особистісно орієнтованого підходу виходить з визнання 

унікальності суб'єктного досвіду школяра або педагога як 

важливого джерела індивідуальної життєдіяльності» [7, с. 303].  

Констатуємо, що система управління процесом формування 

освітньо-розвивального середовища закладу загальної середньої 
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освіти «як ідея, як необхідна умова переходу на інноваційні 

основи навчальної діяльності буде більшою мірою ініціюватися 

керівником (керівництвом) закладу загальної середньої освіти» [2, 

с. 74]. Відповідно, і визначення змістової основи розвитку закладу 

загальної середньої освіти повинно бути максимально 

орієнтоване на реалії конкретного закладу, рівень сформованості 

її освітньої діяльності за показником ефективності, а також 

потенціал її педагогічного й учнівського колективу. Як доводить 

О. Лебідь, «концепція стратегічних змін і конкретних реформ, 

окрім першочергових завдань модернізації освітньої системи, 

повинна виконувати функції забезпечення прийняття ідеї і 

програми дій усіма учасниками освітньої діяльності закладу 

загальної середньої освіти» [7, с. 411]. Особливо, на нашу думку, 

це стосується забезпечення умов для прийняття технології змін 

педагогічним колективом, кожним учителем.  

У цьому плані вважаємо необхідною діагностику ставлень до 

управління процесом формування освітньо-розвивального середо-

вища закладу загальної середньої освіти, а також роз’яснювальну 

роботу щодо необхідності та логіки їх запровадження, 

конкретних моделей та технологій їх реалізації, колективну 

аналітичну діяльність з різних проблем. «Це, – стверджує Л. 

Даниленко, – передусім, стосується змін, які повинен реалізувати 

педагогічний колектив, реагуючи на інноваційні тенденції 

розвитку освіти в державі, вимоги до педагогічної діяльності 

відповідно до базових державних документів про освіту, а також 

загальновизнаних умов їх реалізації на практиці» [2, с. 93]. В 

нашому випадку це повинен бути комплект матеріалів, який 

містить головні особливості інтеріоризації інноваційних освітніх 

стандартів у діяльність кожного вчителя, педагогічного колективу 

в цілому, а також – кожного учня, учнівського колективу в 

цілому, що забезпечить модернізацію функціонування закладу 

загальної середньої освіти як закладу з діючим освітньо-

розвивальним середовищем. 

На цьому етапі, на нашу думку, «важливо забезпечити 

підвищення компетентності усіх педагогів, безвідносно до фаху, 
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стосовно сучасних тенденцій розвитку закладу загальної 

середньої освіти, що реалізується з використанням особистісно 

орієнтованих технологій» [7, с. 298]. Розуміння теоретичних 

основ компетентнісної освіти допоможе кожному педагогу 

зрозуміти загальний контент цілісного освітнього простору 

закладу загальної середньої освіти, а відтак і визначити не лише 

свою «нішу» у цій системі, а і відчути себе реальним, значущим 

суб’єктом взаємодії, що виступає головним механізмом розвитку 

освітнього простору закладу. Отож, такими чином відбувається 

реалізація освітньо-розвивальних завдань в освітній діяльності 

учнів; реалізація освітньо-розвивальних завдань у професійній 

діяльності вчителів; вплив освітньо-розвивальної діяльності на 

формування позитивного психологічного клімату в закладі освіти, 

в учнівському і вчительському середовищах; забезпечується 

вплив освітньо-розвивального сегмента середовища на 

управлінську діяльність керівників. 

Змістові складові управління процесом формування 

освітньо-розвивального середовища закладу загальної середньої 

освіти визначає необхідність інтеграції змісту навчальних 

дисциплін, забезпечуючи формування учнем цілісного образу 

світу. Вважаємо, що спільними повинні бути підходи педагогів 

стосовно технологічного забезпечення освітнього процесу в 

закладі загальної середньої освіти, поетапного переходу на 

інноваційні, особистісно орієнтовані технології. В іншому 

випадку виникне ситуація, коли різні педагоги пропонують учням 

різні стандарти та технологічні схеми організації освітнього 

процесу, примушуючи кожний раз адаптуватися до принципово 

інших умов, міняючи позицію в навчальному процесі, наприклад, 

з суб’єктної в контексті особистісно орієнтованих технологій на 

об’єктну, в контексті інформаційно–репродуктивних засобів.  

Важливо, щоб результативна діяльність стосувалася не лише 

діагностики освітнього простору в цілому, а і кожної його 

складової зокрема: ефективності управлінської підсистеми, 

педагогічної діяльності, навчальних дисциплін, кожного вчителя, 

а також діагностику якості освітньої діяльності учнів. При цьому 
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така традиційна управлінська діяльність, як директорський 

контроль в умовах інформаційно-репродуктивної освіти, повинна 

набувати тенденцію до переходу на рівень самоуправління. 

Відтак, складеться ситуація, коли кожен освітній підрозділ, кожен 

вчитель стане зацікавленим в отриманні об’єктивних результатів 

стосовно ефективності своєї діяльності в контексті цілісного 

освітнього середовища закладу загальної середньої освіти. Це 

убезпечить його від того, щоб на якомусь етапі діагностики він не 

виявився найбільш слабкою ланкою. В таких умовах вчителі 

будуть зацікавлені працювати на результат, пов'язаний з 

реалізацією потенціалу кожної навчальної дисципліни у 

формуванні особистості випускника. 

Отже, розроблені пропозиції дають можливість на новому 

рівні вирішувати питання управління процесом формування 

освітньо-розвивального середовища закладу загальної середньої 

освіти. Сучасний освітній процес закладу загальної середньої 

освіти спрямований на освіту, виховання і розвиток учня – 

суб'єкта культури і власної життєтворчості. Адміністрація закладу 

загальної середньої освіти, педагоги-предметники, класні 

керівники мають забезпечити освітній розвиток і саморозвиток 

особистості, навчити школярів творити себе і своє життя.  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В СТРУКТУРІ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Палагусинець Р.В. 

к.е.н., заступник керівника відділу 

Управління забезпечення міжпарламентських 

зв’язків Апарату Верховної ради України  

Cтаном на сьогодні система накопичення інтелектуального 

капіталу в структурі державного управління має низку 

проблем. Освітні програми не завжди акцентують увагу на тих 

завданнях, що постануть перед майбутніми державними 

службовцями [6, c. 154]. Існують вади в аналізі актуальних 

вимог до професійної освіти, що призводить до відсутності 

зв’язку між безпосередньо державним управлінням та 

можливостями підвищення кваліфікаційного рівня працівника 

в тій чи іншій його сфері [10, c. 54]. Недосконалими також є 

механізми керівництва координації діяльності освітніх закладів 

та державних службовців. 

Інтелектуальний капітал відіграє значну роль в ефективній 
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реалізації основних завдань державного управління. Вказаний 

ресурс є водночас як суб’єктом, так і об’єктом діяльності відпо-

відних установ [7, c. 124]. Станом на сьогодні інтелектуалізація 

управлінських процесів стає одним з головних чинників успішної 

реалізації державного управління, а професійний та інтелекту-

альний потенціал кадрів – його основною складовою [9, c. 107].  

Важливою ланкою в системі державного управління є 

дипломатична служба України. Не дивлячись на приналежність 

до вказаної системи, дипломатична служба має певні особливості. 

Вони проявляються у постійній зміні місцезнаходження 

працівників, їх переїздом за кордон, кадровій ротації, специфіці 

закордонної служби, яка передбачає дотримання дипломатом 

українських та іноземних правових норм. В цьому контексті від 

інтелектуального ресурсу вітчизняних дипломатичних відомств 

напряму залежить ефективність їх діяльності [3, c. 420].  

Згідно із Законом України «Про дипломатичну службу» її 

співробітниками можуть бути особи, що мають українське 

громадянство, професійну освіту, відповідні навички та якості, 

високий рівень володіння іноземними мовами та задовільний стан 

здоров’я. Структура представництва дипломатичної служби 

визначається безпосередньо МЗС України. Також до повноважень 

Міністерства закордонних справ відноситься визначення його 

складу (рис. 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Склад дипломатичного представництва [3, c. 422] 
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До списку дипломатичних посад, згідно зі ст. 16 Закону 

України «Про дипломатичну службу», входять: Надзвичайний 

і Повноважний Посол України, Представник при міжнародній 

організації; Генеральний Консул, Радник-посланник; Заступ-

ник постійного Представника при міжнародній організації; 

Радник; Консул; Перший секретар; Віце-консул; Другий 

секретар; Третій секретар; Аташе [1]. 

Професіоналізм та інтелектуальний рівень дипломатів 

потужно впливає на державний розвиток поруч з військовими, 

економічними та науково-технічними ресурсами. Зовнішня 

політика держави залежить від рівня її дипломатів та їх 

ефективної роботи. В той же час трансформації в системі 

діяльності дипломатичних відомств спричинені постійними 

змінами в міжнародних відносинах, глобалізаційними та 

інтеграційними процесами, підвищенням ролі технічних 

новацій та інформації. Подібний стан речей зумовлює 

необхідність підвищення професійного рівня вітчизняних 

дипломатів, ефективного накопичення та застосування 

інтелектуального капіталу [4, c. 25]. 

До функцій дипломатичної служби відноситься, окрім інших, 

діяльність в сфері управління та адміністрації задля кадрового 

забезпечення установ, підпорядкованих Міністерству 

закордонних справ. Зазначена діяльність включає роботу з 

кадрами, підготовку необхідної документації, аналіз відповідної 

інформації, роботу щодо технічного та фінансового забезпечення 

і т. д. Відповідно зростають вимоги до професійних навичок 

працівників дипломатичної служби України [8, c. 89]. 

Дипломатична діяльність передбачає величезне коло обов’язків, 

до якого належать реалізація державних завдань різного 

характеру на міжнародній арені, захист прав громадян України за 

кордоном, захист інтересів держави, створення сприятливих умов 

для державного управління. Відповідний перелік завдань 

зумовлює необхідність участі в їх реалізації найбільш 

професійних працівників, кар’єра яких прямо залежить від 

успіхів, ефективності, необхідних інтелектуальних якостей. 
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Дипломатична робота вимагає значного багажу знань, умінь та 

навичок, які передбачають відповідальність, професійність, 

високий культурний рівень, знання іноземних мов, політичну 

обізнаність, психологічну стійкість і т. д [3]. 

До найважливіших чинників формування інтелектуального 

капіталу відноситься освіта. Саме завдяки освіті особа набуває 

необхідних цінностей, знань, здібностей. Якість знань окремого 

індивідуума зумовлює його цінність на сучасному ринку праці [5, 

c. 89]. Дипломатична галузь забезпечується необхідними кадрами 

завдяки відповідним навчальним закладам. В авангарді 

дипломатичної освіти нашої держави стоїть Інститут 

міжнародних відносин Київського Національного університету 

імені Т. Г. Шевченка. Вагому роль в професійній підготовці 

майбутніх дипломатів також відіграє Дипломатична академія 

України, створена в середині 90-х років ХХ ст. при Міністерстві 

закордонних справ.  

Станом на сьогодні окрема особа виступає в ролі 

основного фактору плідної роботи з точки зору менеджменту. 

Подібна тенденція є характерною для більшості сфер трудової 

діяльності, в тому числі й управлінської [2, c. 82]. 

Трансформації в площині міжнародних відносин впливають на 

вимоги до працівників дипломатичної служби; це – і науковий 

поступ, і підвищення ролі інформації, і міждержавне 

співробітництво та конкуренція. Інтелектуальний капітал 

дипломатичної служби формується завдяки вмінням та 

навичкам, знанням, прагненню до підвищення професійного та 

інтелектуального рівня [1].  

Накопичення інтелектуального капіталу дипломатичної 

служби напряму залежить від виваженої кадрової політики 

установи. На сучасному етапі її основним принципом став 

особистісний підхід під час відбору майбутніх співробітників, 

а також під час роботи з діючими працівниками. Подібний стан 

речей зумовлений прагненням ефективного залучення 

індивідуальних якостей особи з метою вирішення більш 

масштабних задач. Головним фактором під час відбору 
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кандидатів на дипломатичну службу залишається перевірка 

рівня їхніх професійних знань. Окрім теоретичного фактажу, 

майбутній працівник має розбиратися в особливостях 

діяльності служби, власних посадових обов’язках, вміння вести 

переговори [3, c. 422]. 

Відбором персоналу для дипломатичної служби займа-

ється Департамент персоналу МЗС. Майбутні працівники 

мають шанс зайняти посаду як в закордонному відомстві, та і в 

центральних установах. Варто виділити наступні вектори 

роботи департаменту. До них відноситься дотримання вимог та 

принципів кадрової політики, що зумовлює аналітичну роботу 

з ринком праці, грамотний вибір кандидатів та їх 

працевлаштування, кваліфікаційну перепідготовку кадрів, їх 

ротацію, контроль за виконанням цілей та планування [1]. Ще 

одним вектором діяльності департаменту є пошук нових 

можливостей кадрового поповнення, ротації, звільнення або 

скорочення працівників, створення бази резерву кадрів, 

фіксація дисциплінарних правопорушень та пошук механізмів 

боротьби з ними [3, c. 423]. 
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ТРАВМАТИЗМ У ВЕЛИКОМУ СПОРТІ : ЗАРУБІЖНИЙ 
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 Дніпропетровський державний університету  

внутрішніх справ 

 м. Дніпро,Україна 

Кожного разу, коли спортсмени виходять на поле або на 

майданчик, вони знають, що існує ризик отримати травму - і 

потенційно серйозну. 

Гравці важко працюють у тренажерному залі, коли 

тренуються, щоб поставити себе в положення, коли вони 

зменшують ризик отримання травм. Незалежно від розтяжки, 

техніки вправ чи харчування, всі спортсмени намагаються 

мінімізувати шанси і  отримати її . 

Але як би важко ви не тренувались, травма може статися в 

будь-який час і часто без попередження. Можливо, ви занадто 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000079
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швидко розрізаєте захисника, або не бачите, що ваш захисник 

підходить вам до спини, або вислизаєте під час набігу на м'яч - 

ваш сезон або ваша кар'єра можуть швидко закінчитися 

[1;с.334]. 

Ось п’ять серйозних травм, з якими стикаються 

спортсмени, і яких неможливо вилікувати за допомогою 

простого льоду. 

Пошкодження ACL поширені у всіх видах спорту, але 

футболісти з ними справляються досить часто. Передня 

хрестоподібна зв’язка забезпечує 90% стійкості ноги і 

необхідна для динамічного руху. ACL часто розривають через 

швидкі зміни напрямку, з чим доводиться стикатися більшості 

спортсменів. Ризик особливо високий у таких інтенсивних 

видах спорту, як футбол та баскетбол. 

Яскравий “сплеск” зв’язок означає кінець вашого сезону 

та початок приблизно року реабілітації, перш ніж можливо 

повне одужання. Адріан Петерсон переніс розірваний ACL та 

MCL в лівому коліні протягом сезону 2011 року. Після цього 

удару багато хто замислювався, чи повернеться він колись у 

футбол - і якщо повернеться, чи стане колись таким самим. Він 

закрив усіх на цьому: він повернувся в склад лише через 10 

місяців після поранення і продовжив один з найкращих сезонів 

в історії НФЛ, пробігаючи понад 2000 ярдів. 

Струсу  головного мозку приділяється підвищена  увага у 

всіх видах спорту, але вони залишаються загальним ризиком 

для спортсменів, і час відновлення може варіюватися залежно 

від ситуації. У минулому багато тренерів та гравців просто 

відмовлялися від них і продовжували грати, але реальність 

така, що вони можуть мати ряд значних наслідків для 

спортсменів, включаючи втрату зору, проблеми з пам'яттю, 

проблеми з руховими функціями та довгострокові наслідки. як 

хвороба КТР[2]. 

Людське тіло не було побудоване для того, щоб кидати 

бейсбол зі швидкістю 90 миль / год - тому не дивно, що суглоби  

мають справу з усіма видами поранень метальної руки. Тривалий 
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час розривання  означало, що ваша кар’єра, швидше за все, 

закінчиться, але все змінилося, коли Том Джон і доктор Френк 

Джоуб об’єдналися після поранення спортсмена в 1974 році. 

Лікар виконав те, що вважалося «експериментальною» 

процедурою , взявши заміщувати зв’язку в ліктьовому суглобі 

нахилу руки Джона сухожиллям від правого передпліччя. Гравець  

зміг продовжити пітчінг, вигравши понад 150 ігор та 

травматизувати  інші суглоби , щоб пройти ту ж процедуру.  

Справа настільки розвинулася, що це стало звичною процедурою, 

і багато гравців змогли повернутися і процвітати. Покійний Хосе 

Фернандес повернувся сильнішим, ніж будь-коли, після операції , 

тоді як такі гравці, як Уейнрайт, Смольц, Хадсон і Харві, змогли 

відновити свою кар'єру після проведення процедури. Навіть із 

застосуванням передових заходів, найбільш стійким озброєнням 

все ще загрожує півтора року реабілітації перед спробою 

повернення. 

Травми спини - одні з найсерйозніших у спорті. Одним з 

найстрашніших  є перелом хребців, який може вплинути на 

здатність людини рухатися і навіть може призвести до паралічу. І 

Кем Ньютон, і Тоні Ромо отримали поранення хребців, але 

обидва змогли повністю одужати - насправді, Ньютон вивів свою 

команду в плей-офф після того, як зазнав його в 2014 році. 

Буффало Біллс Кевін Еверетт отримав травму на початку сезон 

2007 року, закінчивши свою кар'єру і ставлячи під сумнів його 

здатність знову ходити, але на щастя, він повністю одужав. У 

будь-якому випадку, ця травма є однією з найстрашніших, з якою 

може впоратися будь-який спортсмен[2]. 

Між стегновою  та великогомілковою кісткою, ваші ноги 

мають найміцніші вагові кістки в людському тілі. Наше стегно 

приблизно в чотири рази міцніше бетону, тому спортсменам 

дуже важко його зламати. Але коли це трапляється, це, 

безперечно, калічна травма - і іноді гравці не можуть від неї 

відійти. Кожен спортсмен боїться звуку щільної гомілки - 

тому, коли це відбувається на полі, всі беруть коліно і 

моляться. Квотербек Вашингтонських Редскінсів Джо 
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Тейсманн отримав одну з найвідоміших і найстрашніших 

травм ноги в історії спорту в 1985 році, коли його збив 

легендарний захисник Giants Лоуренс Тейлор. Тейсманн 

заявив, що "(його) нога від коліна донизу повністю оніміла", і 

це врешті-решт змусило його достроково вийти з НФЛ.  

Отже, можна зробити висновок, що спорт є найтравматич-

нішим видом дозвілля. Якщо ви займаєтесь, потрібно 

дотримуватись правил та добре розминатися, щоб оминути 

травм. Проте  якщо це все-таки сталося, не опускайте рук та 

пам’ятайте про героїв, які не дивлячись на травми, лікувалась і 

далі йшли до своєї мети. 

Література: 

1. Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные 

аспекты / Л. П. Матвеев. – М. : Известия, 2001. – 334 с. 

2. https://www.mensjournal.com/sports/13-athletes-who-

made-amazing-comebacks-after-career-threatening-injuries/ 
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Рукопашний бій - раціональне застосування грубої фізичної 

сили з використанням спеціальних прийомів боротьби, ударної 

техніки: 

− сутичка без застосування вогнепальної зброї, або взагалі 
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без зброї 

(В такому сенсі це не боротьба в спортивному розумінні; 

− мета бійця - знищити противника в мінімально короткий 

час, виконуючи бойове завдання і наказ); 

− ближній бій з активним застосуванням холодної зброї і 

стріляниною в упор (як вид бойових дій, в більш широкому 

сенсі); 

− військово-прикладна наукова і навчальна дисципліна, що 

вивчає застосування в сутичці холодної зброї або бій без зброї; 

− спортивне єдиноборство, зазвичай розглядається як 

частина системи підготовки бійців армії і різних силових 

структур[1]. 

Напередодні війни рукопашний бій викладався на основі 

настанов і посібників. При цьому були розроблені відомчі 

системи рукопашного бою. В основі навчання було покладено 

мистецтво штикового бою. Окремо вивчалися прийоми бою 

проти неозброєного супротивника, і противника збройного 

вогнепальною і холодною зброєю. Окремо, для виконання спец. 

завдань, викладалося мистецтво ножового бою. З початку 1930-х 

рр. рукопашний бій включений в програму підготовки військ 

НКВД. З відкриттям секції, в середині 1940-х рр. при ДСТ 

«Динамо», рукопашний бій набуває і спортивну спрямованість. 

 З розпадом Радянського Союзу в 1993 році в Україні 

створюється Федерація рукопашного бою України, яка ефективно 

функціонує й понині.  В даний час Національна федерація 

рукопашного бою об'єднує 21  обласну федерацію та близько 200 

місцевих осередків[2]. Рукопашним боєм займаються в різних 

секціях, гуртках, клубах, фізкультурно-спортивних товариствах, 

дитячо-юнацьких школах, військових частинах, всіх існуючих в 

Україні силових відомствах, військових, правоохоронних та 

 окремих цивільних вищих навчальних закладах. 

Рукопашний бій ділиться на 3 категорії: 

• Спортивний рукопашний бій — вид з най обмеженішим 

арсеналом дій, вилучені прийоми, що можуть призвести до 

тяжкої травми або смерті супротивника. Використовується у 
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підгодовці молодих бійців, розвиває основні, необхідні для 

перемоги, якості спортсмена – фізичну підготовку, координацію, 

відчуття дистанції, удари, кидки, боротьбу в партері, 

психологічну підготовку до бою. 

• Поліцейський рукопашний бій — вид створений для 

застосування органами міліції та поліції. Характеризується 

великою кількістю прийомів на утримання супротивника, 

конвоювання. Включає прийоми бою проти озброєного 

супротивника та бій з декількома супротивниками. З 

поліцейського рукопашного бою проводяться показові виступи. 

• Армійський рукопашний бій — вид, створений для 

спецпідрозділів армії. Акцент робиться на прийоми, що 

максимально ефективно ведуть до смерті супротивника. 

Викладання цих прийомів цивільному населенню заборонено і 

зараз у більшості секцій під маркою АРБ (армійський 

рукопашний бій) викладають саме спортивний рукопашний бій. 

Службові обставини правоохоронців МВС України 

обумовлені екстремальними ситуаціями рукопашних сутичок з 

порушниками закону і вимагають від них досконалого володіння 

технікою службово-прикладного рукопашного бою, спритності, 

сили, витривалості, швидкості оцінювання оперативної 

обстановки і прийняття єдиного правильного рішення та 

максимальної зібраності. Сучасні вимоги до професійного 

навчання поліцейських України порушують проблему не лише 

навчання новим рухам, способам розвитку спеціальних 

прикладних фізичних якостей, а також критеріїв, які дають змогу 

ефективно проводити контроль та моніторинг техніки службово-

прикладного рукопашного бою, що у подальшому забезпечить 

ефективне виконання завдань за призначенням, які покладені на 

правоохоронців МВС України. Тому розроблення критеріїв, що 

дозволяють дослідити рівень ефективності заходів фізичного 

впливу і визначити найбільш ефективні технічні дії та тактичні 

комбінації для затримання правопорушників у різних варіативних 

умовах сутички з правопорушником, визначає актуальність 

вибраної теми наших досліджень. З огляду на цей факт 
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дослідження є своєчасним і актуальним та спрямоване на 

вдосконалення системи підготовки курсантів-правоохоронців 

ВНЗ освіти МВС України, оскільки наукових досліджень у цьому 

напрямку в силових структурах України проводиться обмаль, а 

сама система підготовки не оновлювалася тривалий час[3]. У 

зв՚язку з цим теоретичне та експериментальне обґрунтування 

критеріїв контролю техніки службово-прикладного рукопашного 

бою має безсумнівну актуальність. 

Перспективи подальших розробок у наведеному напрямку 

передбачають удосконалення техніки застосування спеціальних 

засобів курсантами правоохоронцями МВС України з 

використанням сучасних технічних засобів навчання.  

Спортивний напрямок рукопашного бою є фундаментом 

формування та удосконалення професійно-прикладних навичок і 

має свої відмінності, а саме, наявність у програмі навчання та 

правилах змагань розділів бойового (прикладного) напрямку. 

Таким чином, рукопашний бій є не тільки підтримує фізичну 

підготовку, але й самозахист. В Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ на кафедрі спеціальної фізичної 

підготовки обучають курсантів та студентів підготовлені майстри 

України. В поліції без самооборони краще не йти. Для техніки 

рукопашного бою потрібно дуже велике зусилля. 

Література: 

1. Волинський обласний спортивний клуб «МАГІСТР»: 

Історія виникнення рукопашного бою: URL: https://magistr.vo-

lyn.ua/content/istoriya-rukopashnogo-boyu (дата звернення 

03.11.2020). 

2. Все про рукопашний бій: URL: https://sites.google.com/si-

te/rukopasnyjboj14/home/vse-pro-rukopasnij-bij (дата звернення 

03.11.2020). 

3.  Антоненко Сергій Анатолійович. Експериментальне 

обґрунтування методики формування навичок рукопашного бою 

фахівців податкової міліції в системі професійного навчання : 

Дис... канд. наук: 24.00.02 – 2005 : URL: http://www.diss-



 

183 

lib.org/eksperymentalne-obruntuvannja-metodyky-formuvannja-

navychok-rukopashnoho-boju.html (дата звернення 03.11.2020). 

______________________________________________________ 

УДК 657.1.012.1                  Економічні науки 

 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕАТИВНОГО 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ В 

СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

 

Півхлопко Діана Русланівна 

студентка 3 курсу за спеціальністю 073 Менеджмент  

факультет управління та економіки  

Науковий керівник: Булат Галина Володимирівна,  

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,  

фінансів, банківської справи та страхування 

Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова 

м. Хмельницький, Україна 

Актуальність теми. Існування альтернативних методів і 

способів ведення обліку надає можливість суб’єктам 

господарювання маніпулювати обліковими даними та 

показниками фінансової звітності в межах чинного 

законодавства. Креативний облік не заборонений законом, але є 

неетичним, оскільки він не відповідає основній меті фінансової 

звітності – представляти чесну, реальну та об'єктивну картину 

бізнесу. У зв’язку з цим, виникає необхідність дослідження 

методів, прийомів, способів виявлення та запобігання 

маневруванню показниками бухгалтерської звітності. Питання 

креативного обліку в Україні сьогодні є досить актуальним та 

містить свою проблематику.  

Метою статті є дослідження економічної сутності 

креативного обліку, його позитивних та негативних сторін, 

основних видів та способів його виявлення і, в кінцевому 

результаті, запобігання. Виявлення та аналіз особливостей впливу 

креативного обліку на підвищення ефективності підприємства, 
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визначення ролі користувачів інформації, особливо інвесторів та 

власників, в ході підготовки фінансової звітності. 

Креативний облік – термін, який часто перекладають як 

творчий облік. «Творчий облік» являє собою сукупність законних 

методів, за допомогою яких бухгалтер, використовуючи свої 

професійні знання, підвищує привабливість фінансової звітності 

для зацікавлених осіб і знижує податковий тягар для компанії, на 

яку працює [2]. 

Бухгалтера і керівництво підприємства мають можливість 

здійснювати облікові маніпуляції, внаслідок чого користувач 

облікової інформації буде дивитись на стан та результати 

діяльності підприємства або із завищенням показників звітності, 

або із заниження показників звітності, не знаючи реального стану 

фінансових показників. 

Креативний облік має як позитивні так і негативні прояви 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Прояви креативного обліку [4] 
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Позитивна сторона включає в себе формування та 

застосування облікової політики в межах чинного законодавства. 

Здійснюється за рішенням власника або управлінського 

персоналу. Негативного прояву він набуває з моменту 

використання його методів з метою навмисного викривлення 

інформації про результати діяльності та фінансовий стан 

підприємства шляхом вуалювання та фальсифікації звітності [1]. 

 Креатив в обліковій політиці закінчується у той момент, 

коли перетинається межа закону і починається фальсифікація. 

Нажаль, не всі компанії застосовують методи креативного 

обліку з благими намірами. Деякі підприємства зловживають 

методиками та принципами бухгалтерського обліку для 

отримання особистих вигод, навмисно здійснюючи 

викривлення та махінації у фінансовій звітності [4]. 

Практика креативу в бухгалтерському обліку зазвичай 

містить завищення активів та запасів, зменшення витрат, зміни 

методів амортизації або подання резервів у вигляді активу. 

Технічні методи бухгалтерського обліку відповідають змінам 

стандартів бухгалтерського обліку, що відбуваються з метою 

зменшення маніпуляцій з фінансовою інформацією. Проте такі 

зміни в стандартах бухгалтерського обліку часто призводять до 

нових можливостей для маніпулювання звітністю. Хоча 

суб'єкти господарювання дотримуються стандартів 

бухгалтерського обліку, вони також використовують "лазівки" 

для покращення ключових фінансових показників [2]. 

Ключовим аргументом при переході на креативний облік є 

рентабельність, що означає стан отримання прибутку або 

ступінь корисності бізнесу. Тому виникає необхідність у 

штучному досягненні прийнятної фінансової діяльності, 

інакше фінансовий стан організації може поставити під загрозу 

зв’язки з кредиторами та акціонерами, погіршити його 

здатність фінансувати необхідні ініціативи та, можливо, навіть 

поставити під загрозу його існування. 

Розповсюдженим прикладом маніпуляцій доходами є 

операції з пов’язаними сторонами, коли операції з продажу 
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відбуваються внаслідок домовленості з клієнтом, який може не 

мати однакових повторюваних потенціалів самостійного 

фінансування операції з не пов’язаною стороною, або операції 

з контрактами, які можуть враховуватися як за методом 

відсотка від завершення, так і за методом завершеного 

контракту. Перші можуть легко зловживати компаніями, 

агресивно оцінюючи їхній прогрес [2]. 

Окреме місце в креативному обліку займають прийоми 

забалансових видів діяльності та створення прихованих резервів 

як такі, що часто дуже тісно граничать з існуючим 

законодавством. У першому випадку дві або кілька компаній 

утворюють партнерство або спільне підприємство, діяльність 

яких не відображається в балансах чи інших фінансових 

документах жодного з засновників. Залежно від фінансової 

ситуації в материнських компаніях вони можуть або «накачу-

вати» спільні бізнес-структури ресурсами для створення 

прихованих від акціонерів позабалансових резервів або, 

навпаки, використовувати партнерства для поліпшення 

показників продажів і доходів за рахунок здійснення реальних 

або фіктивних торговельних операцій. Позабалансове 

фінансування призводить до появи так званої «чорної» каси [1]. 

В ході корпоративного управління ефективним є 

залучення професіоналів до фінансових рішень, що може 

створити довіру зацікавлених сторін на підприємстві.  

Для реалізації креативного обліку і аудиту має бути 

достатній інтелектуальний розвиток бухгалтера, суттєві 

знання, ерудиція не нижче середнього рівня, що дозволяє 

побачити явища, котрі відбуваються на підприємстві, в іншій 

перспективі та мати нестандарті, нестереотипні рішення щодо 

подолання недоліків, виявлених в процесі аудиту. 

Креативний розвиток бухгалтерів та аудиторів - це процес, 

на який впливає багато факторів, серед яких помітну роль 

відіграє сфера діяльності з різнорідними й неоднозначними, 

різноманітними і складними, внутрішніми і зовнішніми, 

прямими і зворотними зв’язками, що визначають орієнтири 
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перспективного розвитку підприємств. Не маючи чітких 

орієнтирів досить важко проводити креативний облік і аудит, 

розповсюджувати їх позитивний досвід та досягати 

ефективного їх запровадження [3]. 

Відтак, з поширенням зловживань креативним обліком 

виникла необхідність створення методів виявлення та 

запобігання маніпуляцій фінансово-обліковою інформацією. 

Щоб вчасно виявити викривлення фінансових показників, 

необхідно слідувати таким методам викриття творчості в обліку: 

порівняння облікової політики поточного фінансового року з 

попереднім; зіставлення аспектів ведення облікової політики з 

конкурентними; здійснювати аналіз наявної звітності з аудиторсь-

кими даними незалежної перевірки; проводити дослідження 

документального оформлення господарських операцій в обліко-

вих реєстрах; здійснювати аналіз зміни періоду ротації 

дебіторської заборгованості, акцій та постачальників; здійсню-

вати аналіз руху грошових коштів на резервних рахунках [2]. 

Висновки. Здійснюючи комерційну діяльність, якість 

інформації, яку надає підприємство зовнішнім та внутрішнім 

користувачам, виступає саме тим ключовим елементом, який 

забезпечує його конкурентоспроможність на ринку. Таким 

чином, застосовуючи будь-який з видів та прийомів 

креативного обліку, користувачам обмежують доступ до 

отримання об’єктивних та достовірних даних про результати 

функціонування підприємства. Хоча така «творчість» і не 

обділена позитивними сторонами, все ж існує високий ризик 

втратити більше ніж придбати за рахунок таких маніпуляцій. 

Тому, керівництво повинно для себе прийняти рішення: чи 

варто ризикувати своїм бізнесом заради короткострокових 

фіктивних надрезультатів, бонусів та винагород. Всі механізми 

маніпулювання фінансовою звітністю навіть в рамках 

законодавства, в певній мірі ведуть до зловживань в 

бухгалтерському обліку. Це впливає на довіру користувачів 

фінансової звітності. Тому ми вважаємо, що можуть мати 

право на існування поняття «креативні методи» 
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бухгалтерського обліку в рамках законодавства, але ніяк не 

«креативний облік». 
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м. Запоріжжя, Україна 

Нестабільна політико-економічна ситуація, високий рівень 

злочинності  в Україні зумовила необхідність створити Націона-

льну поліцію України  для протидії кримінальним правопору-

шенням, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів. 

Протидія кримінальним правопорушенням сформує 

систему пов’язаних між собою і спільними у виконанні 

процесів, заходів, тобто від законодавчого забезпечення 
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державної політики щодо протидії організованій злочинності 

до виконання Національною поліцією завдань щодо протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів. 

І. Медицький, аналізуючи злочини у сфері обігу наркотичних 

засобів та заходи запобігання їм, вважає, що наркологічна 

ситуація в Україні є надзвичайно складною, щороку погіршується 

і, зрештою, становить реальну загрозу генофонду нації, 

забезпеченню правопорядку, національній безпеці держави. 

На думку М.Корннієнко, до основних заходів Національної 

поліції у протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаних із 

незаконним обігом наркотичних засобів є: моніторинг стану 

нелегального та легального обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів та поширення наркоманії, 

виявляти джерела поширення цих засобів та речовин, вивчати 

причини поширення наркоманії, реалізувати програми протидії 

незаконному обігу наркотичнихзасобів, психотропних речовин і 

прекурсорів та запобігання поширенню наркоманії, забезпечення 

в установленому порядку взаємодію структурних та 

територіальних підрозділів, здійснювати заходи із забезпечення 

контролю за виробництвом, виготовленням, зберіганням, обліком, 

відпуском, розподілом, торгівлею, перевезенням, пересиланням 

чи використанням наркотичних засобів [2, c. 74]. 

До прикладу В.Бублейник, вважає, що на сучасному етапі 

окремі відділи Національної поліції займаються оперативно-

розшуковими заходами з виявлення і документування тяжких 

та особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов’язаних 

з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, насамперед учинених злочинними 

групами, які мають міжрегіональні та міждержавні зв’язки, 

особливо в їх організованих формах[1, c. 5]. 

Між тим Національна поліція України здійснює підбір 

джерел оперативної інформації, здатних здійснювати викриття 

протиправної діяльності наркоугруповань, а також для організації 

і проведення оперативних закупок у фізичних і юридичних осіб та 

контрольованих поставок наркотичних засобів. 
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Також Національна поліція України у межах компетенції, 

бере участь у розкритті тяжких та особливо тяжких 

кримінальних правопорушень корисливої, насильницької 

спрямованості, учинених на ґрунті наркоманії тощо. 

Таким чином, аналізуючи роль оперативних підрозділів 

національної поліції України у здійсненні протидії кримінальним 

правопорушенням, пов’язаним з незаконним обігом наркотичних 

засобів можна припустити, що на сучасному етапі відбувається 

недостатня боротьба в цьому напрямі, через  недостатність 

кадрового складу персоналу, також недостатності їх кваліфікації 

та високій корумпованості. Серед ефективних заходів щодо 

покращення протидії незаконного обігу наркотичних речовин 

можна віднести удосконалення нормативно-правової бази, 

надання підрозділам Національної поліції більш ширших 

повноважень, щодо обшуку, вилучення наркотичних речовин. Не 

менш важливим є використання міжнародного досвіду стосовно 

подолання злочинності та зменшення кількості наркозалежних 

осіб, що провокують до вчинення різноманітних 

адміністративних та кримінальних злочинів. 
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УДК 372        Педагогічні науки 
  

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСТНО ОРІЄНТОВАНИХ   

ЗАВДАНЬ   НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 1-МУ КЛАСІ. 
 

Покотило Ю.С, 
студентка  факультету початкового навчання 

Державний педагогічний університет  

імені Михайла Коцюбинського 
м. Вінниця, Україна 

Дослідження та аналіз основні засади реформи шкільної 

освіти, що викладено в Концепції Нової української школи 

передбачають, що вчителі працюватимуть за іншими 

підходами. Зокрема, замість запам’ятовування фактів та 

визначень понять, учні набуватимуть компетентності на 

уроках математики. 

Ключові слова: компетентність, завдання, урок, математики. 

Основним завданням підготовки майбутніх учителів 

початкової школи є формування їхньої професійної 

компетентності, одним з показників якої є рівень сформованості 

професійно-педагогічних знань і вміння реалізовувати їх у 

процесі навчання дітей молодшого шкільного віку. 

 На думку авторів, які висвітлювали  формування 

професійної компетентності вчителя математики,  В. Кремінь, О. 

Пометун, С. Ткачук, І. Зязюн, О. Коберник, В. Луговий, О. 

Савченко, О. Сухомлинська, О. Ярошенко, Л. Овчарук та інші.  

Розглядаючи цей аспект проблеми,  автор В. Луговий [4, 

с.14] зазначає системо утворювальну роль компетентностей у 

проектуванні освітніх програм і організації навчального процесу.  

Тобто, акцент у вивченні математики учнями 1-го класу 

зміщується з того, що знає, хоче і може вчитель, на те, що 

потрібно тому, хто навчається.  

За компетентнісного підходу увага зосереджується на 

результаті освіти, а не на процесі [2, с.28].  

Отже, іншими словами, первинною й системо утворюваль-

ною стає не процесуальна складова, що разом з тим не принижує 
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її важливості, а результативна, що виражена в термінах 

компетентностей. 

Саме тому, метою викладання навчального предмету 

навчання освітньої галузі «Математика» є формування готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до впровадження 

сучасних навчальних технологій у практику зокрема, під час 

викладання у початковій школі освітньої галузі «Математика». 

З точки зору компетентнісного зорієнтованого підходу до 

організації навчально-виховного процесу у початковій школі, на 

нашу думку, зміст предмету  «Математика» має бути 

спрямований на формування таких: 

 а) загальних компетентностей. Здатності: 

-навчатися й оволодівати сучасними знаннями, зокрема, 

інноваційними методичними підходами, сучасними системами, 

методиками, навчання освітньої галузі «Математика»; сучасними 

тенденціями розвитку початкової освіти в умовах модернізації; 

-самостійного пошуку та оброблення інформації з різних 

джерел для розгляду конкретних питань математики; 

-ефективного застосування сучасних технологій із метою 

підвищення рівня математичного мислення учнів молодшого 

шкільного віку; 

-генерувати нові ідеї (креативність); 

-Самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 

саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного 

творчого педагогічного потенціалу та самореалізацію; 

-виконувати навчально-дослідні завдання на основі 

аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності; 

-самостійної професійної діяльності, пов'язаної з вирішенням 

педагогічних ситуацій на уроках математики у початковій школі. 

б) професійні компетенції.Здатності: 

-упроваджувати сучасні освітні технології навчання 

математики у початковій школі, кардинально змінювати види 

діяльності та створювати власне навчально-методичне 

забезпечення курсу «Математика»; 

-планувати, організовувати, координувати, контролювати та 
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оцінювати діяльність учнів на уроках математики у 1-му класі, 

проектувати траєкторії розвитку математичного мислення в учнів 

в 1-му класі. 

-впроваджувати у навчально-виховний процес початкової 

школи інтегровані уроки математики, поєднувати знання з різних 

навчальних предметів для побудови уроку як цілісного творчого 

процесу; впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісно-

компетентнісного підходів у навчанні початкового курсу 

математики. 

На думку, Б. Блума та дослідження науковців з даної 

тематики [3, с.56-59; 6; 7],  розроблено конструктор 

компетентнісного орієнтованих завдань з технологій навчання 

освітньої галузі «Математика». 

Знання - передбачає засвоєння і відтворення навчального 

матеріалу. 

Прикладами компетентнісного орієнтованих завдань є: 

-охарактеризуйте технологію проблемного навчання та 

особливості її використання на уроках математики у початковій 

школі (авт. Дж. Дьюї); 

-дайте загальну характеристику мультимедійним 

технологіям навчання; 

-доведіть, що модернізацію методики навчання математики 

можна забезпечити за рахунок її технологічності. 

-розкрийте особливості використання інтерактивних 

технологій на уроках математики в початковій школі . 

Розуміння - передбачає здатність встановлення зв'язків між 

новим та раніше вивченим матеріалом. 

Компетентнісного орієнтовані завдання можуть бути 

представлені наступним чином: 

• назвати відмінності між концептуальними положеннями 

проблемної та розвивальної технологіями; 

• дайте порівняльну характеристику дефініціям 

«педагогічні технології», «технології навчання», «навчальні 

технології»; 

• класифікуйте основні типи інтерактивних технологій; 
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• наведіть приклади дидактичних ігор на уроках 

математики; 

• наведіть приклади застосування технологій «Шкала 

думок», «Прес» та «Робота в парі» на фрагменті уроку математики 

з теми «Розв'язування задач на зустрічний рух» [4, с.21]. 

Застосування - це уміння використовувати вивчений 

матеріал у змінених умовах і нових ситуаціях. 

Наведемо приклад, компетентнісного орієнтовані завдання 

можна підібрати такого типу: 

• змоделюйте урок математики в початковій школі з 

використанням інтерактивних технологій навчання математики 

учнями в 1-му класі. 

• організуйте поетапне вивчення нового матеріалу на уроці 

математики; 

• розкрийте процедуру організації певного виду 

диференціації на уроці математики; 

• опишіть способи реалізації рефлексії діяльності учнів на 

уроках математики в початкових класах; 

• проілюструйте практичне застосування технології 

укрупнення дидактичних одиниць, використовуючи метод взаємо 

обернених задач; 

• підберіть орієнтовані диференційовані завдання до теми:  

▪ «Вирази виду: 54 + 30, 50+3».  

• Обґрунтуйте особливість їх використання до даної теми. 

Аналіз - передбачає осмислення не тільки змісту навчального 

матеріалу, а і його внутрішньої структури. 

Прикладами компетентнісного орієнтованих завдань є: 

• проаналізуйте урок математики, розроблений за ігровими 

технологіями та охарактеризуйте принципи ефективного 

навчання учнів за цими технологіями; 

• здійсніть теоретичний аналіз концепції технології 

випереджувального навчання; 

• розбийте інтерактивний урок на частини та опишіть його 

складові; 
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• визначте суттєві характеристики етапів впровадження 

проектної технології в початковій школі. 

Розроблені компетентнісного орієнтовані завдання мають 

вигляд: 

⎯ розробіть методичні рекомендації зі створення 

проблемних ситуацій на уроках математики; 

⎯ виявіть та сформулюйте проблеми використання 

інтерактивних технологій на уроках математики; 

⎯ запропонуйте завдання, на основі яких можна створити 

проблемну ситуацію та проілюструйте алгоритм їх розв'язування; 

⎯ підсумуйте позитивні та негативні моменти використання 

мультимедійних технологій на уроках математики. 

Прикладами завдань є завдання виду: 

⎯ оцініть діяльність вчителя на запропонованому уроці; 

⎯ аргументуйте використання вибраної вами технології на 

запропонованому уроці з математики. 

Отже, професійне становлення компетентнісного 

педагогічного профілю передбачає складний багатовекторний і 

багатоаспектний процес розвитку і саморозвитку його 

особистості: розумової активності, здатності аналізувати, 

прагнення здобувати знання, що є необхідним для виконання 

професійної діяльності.  

В процесі розв’язування компетентнісного орієнтованих 

завдань формується компетентність професіонала, здатного 

функціонувати у непростих сучасних умовах. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у висвітлені 

організаційно-методичних засад реалізації використання 

компетентнісного орієнтованих тестових завдань для формування 

професійної компетентності.  
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м. Київ, Україна 

Особливе місце в агропромисловому виробництві займає 

молокопродуктивний підкомплекс, покликаний забезпечити 

виробництво молока та продуктів його переробки.  

Аналіз виробництва молока здійснюється за системою 

кількісних та якісних індикаторів. Одним з головних 

індикаторів молочного скотарства є виробництво молока всіх 

видів, що становить загальний обсяг фактично надоєного 

молока від корів, буйволиць, овець, кіз, кобил та інших маток 

сільськогосподарських тварин. 

Якщо облік молока здійснено у літрах, то для перерахунку 

в кілограми необхідно його обсяг помножити на коефіцієнт 

1,03. 

Окремим індикатором є виробництво молока великої 

рогатої худоби. До нього включають обсяг фактично надоєного 

молока від молочних і м’ясних порід корів, корів на відгодівлі 

та нагулі, ялових, розтелених телиць, буйволиць, ячих, 

незалежно від того, чи було молоко реалізоване або частина 

його використана на випоювання молодняку, окрім молока, 

висмоктаного телятами при їх підсосному утриманні. Крім 

того, із загального обсягу виробництва молока великої рогатої 

худоби виокремлюють виробництво молока від корів 

молочного стада (без врахування молока, надоєного від корів 
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м’ясного стада). Цей індикатор використовують для 

визначення середнього надою молока від однієї корови. 

Молочна продуктивність корів характеризується 

індикаторами: середній надій молока на одну дійну корову та 

середній надій молока на одну корову молочного стада.  Рівень 

молочної продуктивності корів характеризує середній надій 

молока на одну дійну корову. 

Слід зазначити, що до дійних корів відносять корів, які 

дали приплід і доїлися у звітному періоді. Поголів’я корів 

молочного стада завжди є більшим поголів’я дійних корів, 

оскільки корови перед отеленням упродовж певного періоду 

(сухостойного періоду) не дояться.  

Надій молока на одну дійну корову розраховують двома 

способами:  

1) відношенням валового надою молока до середнього  

поголів’я дійних корів; 2) відношенням валового надою молока 

до середньогрупового поголів’я дійних корів. Середню 

кількість дійних корів розраховують відношенням загальної 

кількості кормоднів дійних корів до кількості календарних днів 

звітного періоду. Середньогрупову чисельність дійних корів 

визначають відношенням кількості кормоднів дійних корів до 

тривалості лактаційного періоду (305 днів). 

Середньорічний надій молока від однієї корови молочного 

стада також розраховують двома способами: 1) відношенням 

річного валового надою молока від корів молочного стада до 

середньорічного поголів’я корів молочного стада; 2) 

відношенням річного валового надою молока від корів 

молочного стада до поголів’я корів молочного стада, що було 

на початок року, незалежно від того, доїлися або ні корови на 

цю дату. 

Основним індикатором, що характеризує якість молока, є 

його жирність. Індикатор жирності молока показує кількість 

жиру, що міститься в 100 грамах молока. Середні значення 

жирності молока, залежно від порід корів, варіюють від 3,2 до 

6,5%. 
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Середній відсоток  жирності молока визначають за 

формулою середньої арифметичної зваженої: 




=
f

xf
х , 

де х - жирність молока; f - кількість надоєного молока. 

Аналізуючи основні індикатори виробництва молока, 

продуктивності тварин, використовують методи абсолютних, 

відносних, середніх величин, статистичних групувань, оцінки 

взаємозв’язку показників, виявлення тенденцій, індексний 

аналіз та ін. 

Аналіз динаміки виробництва молока та продуктивності 

тварин, оцінка впливу окремих чинників на продуктивність 

тварин та обсяги валового надою молока здійснюються за 

допомогою індексного методу. 

Для аналітичної оцінки впливу чинників на обсяг 

виробництва молока, індекс валового виробництва молока 

розкладають на індекс кількості та індекс середньої 

продуктивності тварин [1]: 
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Щоб поглибити аналіз виробництва молока, індекс 

середньої продуктивності тварин розкладають на індекс надоїв 

постійного складу при структурі молочного стада звітного 

періоду та на індекс структури стада при надоях базисного 

періоду: 
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Таким чином, комплексне використання статистичних 

методів дослідження дозволяє виявити тенденцію розвитку 

молочного скотарства, оцінити вплив чинників на виробництво 

молока, визначити прогнозні значення виробництва молока, 

надати аналітичну оцінку ефективності функціонування 

молокопродуктивного підкомплексу. 

Література: 

1. Горкавий В. К. Статистика: Навч. посібник. К.: 

Алерта, 2012. 608 с. 

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України 

URL: 

https://ukrstat.org/uk/metod_polog/metod_doc/2008/270/metod.htm 



 

201 

______________________________________________________ 

УДК 330      Економічні науки 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ В РАМКАХ 

ПРОЕКТУ "НОРВЕГІЯ-УКРАЇНА"  

 

Попович О.В. 

к.т.н., проектний менеджер  

ГО «Бюро розвитку, інновацій і технологій» 

Ващишак І.Р. 

доцент кафедри енергетичного  

менеджменту і технічної діагностики, 

Івано-Франківський національний  

технічний університет нафти і газу, 

м. Івано-Франківськ, Україна 

Проект «Норвегія-Україна» є надзвичайно актуальним 

соціальним проектом, спрямованим на професійну 

перепідготовку звільнених у запас військовослужбовців Збройних 

Сил України, інших силових структур, учасників АТО чи ООС і 

членів їх сімей, який пропонує військовослужбовцям так зване 

«нове життя», в якому можна проявити усі свої навики та вміння, 

навчитись новому, отримати мотивацію та прагнення до нової 

діяльності або ж працевлаштування. 

Проект реалізовується на базі кафедри енергетичного 

менеджменту та технічної діагностики Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу за 

програмою «Підприємництво та лідерство».  

Метою програми «Підприємництво та лідерство» є 

набуття слухачами знань про те як розпочати, відновити або 

розширити свій бізнес в Україні. Важливою складовою також є 

вивчення перспективних сфер ділової активності в нашому 

регіоні, а також переваг відкриття власної справи чи 

підприємництва загалом; набуття практичних навиків з 

розробки бізнес-планів, а також реєстрації та ведення 

підприємницької діяльності та ефективного управління 

бізнесом відповідно до вимог чинного законодавства України. 



 

202 

Не менш важливим моментом у проходженні курсу є допомога 

у набутті навичок, необхідних для доступу до грантів і 

кредитів, що надаються різними фінансовими установами та 

програмами технічної допомоги; формування у слухачів 

системи професійної компетентності щодо використання 

принципів та інструментів лідерства та забезпечення тривалого 

ділового партнерства в підприємницькій діяльності. 

Залучення висококваліфікованих викладачів з досвідом 

роботи, наявна навчальна література та методичні розробки, а 

також потужна матеріально-технічна база кафедр університету 

забезпечують якісне виконання навчального плану та 

досягнення поставленої мети програми «Підприємництво та 

лідерство» у повному обсязі. 

В умовах карантину для забезпечення засвоєння 

слухачами знань за вибраним напрямком перепідготовки 

університетом застосовано дистанційну форму навчання 

слухачів. Для проведення дистанційного навчання успішно 

використано програмне середовище ZOOM та платформу 

Google Meet. За потреби слухачі отримують консультативну 

допомогу викладачів, спілкуючись з ними в телефонному 

режимі або в режимі онлайн, безпосередньо використовуючи 

Інтернет як засіб зв'язку. Також слухачі мають можливість 

консультуватися у викладачів стосовно питань з їх дисциплін 

через соціальні мережі та електронну пошту. 

Для проведення лекційних занять викладачі 

використовують презентації та відеоматеріали. На практичних 

заняттях теоретичні знання розглядаються детально, слухачам 

надається можливість самостійно вирішувати індивідуальні 

завдання, розв’язувати кейси, ситуаційні задачі, проводити 

ділові ігри тощо. Результати виконання таких завдань 

розглядаються викладачами та обговорюються колективно, що 

дає змогу всім зрозуміти спосіб вирішення, оцінити та почути 

його альтернативи. 

Крім класичної моделі навчання (читання лекцій, 

проведення семінарських, практичних та різних ігрових видів 
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занять), розробляються проекти, проводяться тренінги та інші 

види діяльності з комп’ютерними та новітніми технологіями. 

Особливістю навчання є застосування кейс-технологій – 

дистанційної технології навчання, суть якої полягає у 

використанні конкретних випадків (ситуацій, історій) для 

спільного аналізу обговорення або пошуку рішень слухачами з 

певної тематики чи дисципліни. Цінність цієї технології 

полягає у тому, що вона одночасно відображає не тільки 

практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, 

який необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми та вдало 

суміщає навчальну, аналітичну і виховну діяльність, що 

безумовно є ефективним в реалізації завдань проекту. 

Однак, слід зазначити, що дистанційна форма навчання 

внесла свої корективи у процес підготовки слухачів. Онлайн 

зв'язок не повністю замінив живе спілкування, досить важко 

реалізовувати моменти творчого підходу, підтримувати 

зоровий контакт, щоб зорієнтуватись у розумінні матеріалу, 

який викладається. Слухачам та викладачам довелося 

пристосуватись до такого формату спілкування. Проте, це не 

суттєво впливає на загальну оцінку якості проведених занять та 

задоволеність слухачів.  

Позитивним моментом застосування дистанційної форми 

навчання стало те, що всі онлайн-заняття записуються у відео-

форматі та викладаються в інтернет-ресурсі. Це дозволило 

слухачам, при необхідності, переглядати пропущені заняття 

або прослухати важливі моменти ще раз. 

Серед переваг дистанційного навчання для слухачів курсу 

перепідготовки стала можливість навчатися безпосередньо з 

дому. Однак, проблемою застосування дистанційного навчання 

залишається низька пропускна спроможність електронних 

комунікаційних мереж під час проведення навчальних 

телеконференцій, особливо у віддалених регіонах та селах. 
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______________________________________________________ 

УДК 004.8      Технічні науки 

 

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ 
 

Портянко О.О., 

студентка технічного факультету 

Національний авіаційний університет  

м. Київ, Україна 

Штучний інтелект (ШІ) - це область інформатики, яка 

займається розробкою інтелектуальних комп'ютерних систем, 

тобто систем, що володіють можливостями, які ми традиційно 

пов'язуємо з людським розумом - розуміння мови, навчання, 

здатність міркувати, вирішувати проблеми і т. д. 

Мета ШІ - краще зрозуміти функціонування людського 

розуму, здатного управляти великим об'ємом елементарних 

складових інформації і вирішувати три фундаментальні 

проблеми: сформулювати, запам'ятати, використовувати. 

Завдання штучного інтелекту володіють двома характерними 

особливостями: використовується інформація в символьній формі 

і передбачається наявність вибору між багатьма варіантами, іноді 

в умовах невизначеності[1]. 

Розробники штучного інтелекту намагаються «навчити» 

комп’ютер інтелектуальним здібностям, узагальненню, міркуван-

ню і в ідеалі отримують штучно розроблену систему, яка має 

людські або близькі до людських інтелектуальні здібності, така 

система може виконати будь-яке завдання, яке виконує людина. 

Будь-який штучний інтелект працює на основі одних і тих же 

елементів - коду, даних, двійковій логікі і електричних імпульсів. 

І важливо зрозуміти, що в ШІ є реальним, а що уявним. 

Сильний ШІ - це голлівудський образ ШІ, пов'язаний з робо-

тами, здатними на почуття, з свідомістю всередині комп'ютерів, 

вічним життям і машинами, які «думають» подібно людям.  

Слабкий ШІ - інша справа, це математичний метод 

прогнозування. Багато хто часто плутають ці два уявлення про 

ШІ. Тому сильний ШІ - це фантазія, а слабкий - реальність, яка 
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працює тут і зараз[2]. 

Існує один простий спосіб зрозуміти, що являє собою 

слабкий ШІ. Це технологія, яка дає точні кількісні відповіді на 

будь-яке питання, тобто передбачає кількісне прогнозування.  

Слабкий ШІ працює за допомогою аналізу існуючих масивів 

даних, розпізнаючи закономірності і ймовірності в кожному 

конкретному масиві, і потім робить з них обчислювальний 

конструкт під назвою модель. Модель - це щось на зразок чорного 

ящика, і, якщо відправити в нього дані, він видасть відповідь. 

Машинне навчання, глибоке навчання, нейронні мережі і 

предиктивна аналітика - ось лише деякі з найбільш популярних 

прикладів реалізації слабкого ШІ. Для кожної існуючої сьогодні 

системи ШІ є логічне пояснення її принципів роботи. 

Алгоритми та методи штучного інтелекту, які призначені для 

прийняття рішень, часто використовують машинне навчання на 

основі даних реального часу. ШІ відрізняється від пасивних 

машин, які здатні лише реагувати механічно або відповідно до 

заздалегідь визначеної вказівки. Використовуючи датчики та 

цифрові дані, ШІ поєднує дані з різних джерел, миттєво аналізує 

матеріал і діє на основі інформації, отриманої з цих даних.  

Головною якістю, якою відзначається штучний інтелект, це 

здатність до навчання та адаптації, оскільки він збирає інформа-

цію та приймає рішення. Ефективний штучний інтелект повинен 

реагувати на обставини або зміни умов. Технології штучного 

інтелекту повинні інтегрувати ці зміни в свої алгоритми і 

приймати рішення про те, як адаптуватися до нових можливостей. 

Зараз штучний інтелект застосовують практично в кожній 

сфері діяльності. Впровадження штучного інтелекту в 

повсякденне життя відбувається все глибше і глибше. Білл Гейтс 

якось сказав, що використання цієї інновації дозволить зробити 

наше життя більш продуктивним, легким та ефективним.  

За допомогою найновіших способів проведення діагностики 

можна визначити навіть найрідкісніші захворювання - це допома-

гає лікарям поставити правильний діагноз. Також використання 

роботів під час проведення хірургічних операцій дозволяє усува-
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ти проблеми, які можуть бути пов’язані з людським фактором. 

Також все частіше на ринку з'являються «розумні» 

обладнання, так звані спеціальні помічники, які виконують 

конкретну частину роботи за людину по господарстві. Попит на 

подібні обладнання постійно зростає, воно стає все більш 

багатофункціональним і доступним. 

Системи ШІ за допомогою камер і датчиків руху здатні 

стежити за дорожнім рухом на вулицях міст та в місцях масового 

скупчення людей, прогнозувати виникнення небезпечних 

ситуацій і навіть впізнавати злочинців.  

Зараз часто використовують інтелектуальних цифрових 

співробітників, найпопулярнішими з них є Siri, Bixby, Сortana. 

Пошук необхідної інформації відбувається за допомогою голосу 

людини. ШІ дозволяє збирати найчастіше запитувану інформацію 

та аналізувати їх потреби. Ці помічники обробляють велику кіль-

кість інформації з різних джерел, роблячи її більш ефективною. 

Поява окулярів віртуальної реальності серйозно вплинула на 

наше життя. Хоч у багатьох вони асоціюються з відеоіграми і 

розвагами, але спектр їх застосування набагато ширший. З їх 

допомогою проводиться навчання, тренування і навіть деякі види 

діагностики. 

Є й інші сфери нашого життя, куди ШІ проник і активно 

починає розвиватися. Впровадження технологій штучного 

інтелекту в різноманітні сфери життя здатне якісно змінити їх і 

сприяти підвищенню результативності будь-якої діяльності. 

Штучний інтелект не заміняє людини, а істотно полегшує їй 

життя в сучасному світі, де важлива швидкість обробки 

інформації і те, наскільки ефективно розподілені ресурси. 
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 Соціальне страхування відіграє важливу роль у здійсненні 

соціального захисту громадян від соціальних ризиків. Низький 

рівень соціального захисту громадян є надзвичайно важливою 

проблемою сьогодні, що створює умови для пошуку нових 

напрямків реформування та модернізації соціального 

страхування в Україні. Соціальне страхування дозволяє 

забезпечити сферу захисту кожному громадянину та 

населенню країни загалом. 

 Історія створення Інституту соціального захисту працівників 

і, зокрема, соціального страхування, налічує понад 100 років. 

Найбільший вплив на розвиток системи соціального забезпечення 

було здійснено канцлером Німеччини Отто фон Бісмарком, який 

у 1883-1889 рр. вперше запровадив систему соціального 

страхування в правовий світ, і лордом Великобританії Вільямом 

Беверіджем, який написав доповідь у 1942 році, в якій він 

запропонував нові підходи до політики соціального забезпечення. 

Також, ряд вчених займаються дослідженням проблем 

функціонування системи соціального страхування та шляхів їх 

подолання, серед яких такі імена:  С. Березіна, К. Ерроу, О. 

Коваль, М. Коновалова, М. Кравченко, К. Турбіна [5]. 

 Метою даної роботи є виявлення проблем та дослідження 

питання модернізації системи соціального страхування в Україні. 
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 Слід зазначити, що соціальний захист — це система 

соціальних, економічних, управлінських, законодавчих прав і 

гарантій, що забезпечуються та контролюються соціальною 

державою та її відповідними соціальними інститутами на 

підставі концепції, за допомогою державних механізмів і 

інструментів соціального страхування населення, з метою 

практичної реалізації стосовно кожного громадянина 

суспільства пріоритетних завдань соціальної політики, які 

створюють гідний рівень життя, необхідний для відновлення та 

розвитку особистості на всіх етапах життєдіяльності людини. 

 Сучасний стан розвитку України супроводжується появою 

гострих соціально-економічних проблем, які спричиняють 

серйозні зміни якості життя населення, що виявляється у 

скрутному економічному становищі населення країни, зниженні 

реальної заробітної плати, середньої пенсії, погіршенні фізичного 

здоров'я, скороченні середньої тривалості життя, збільшенні 

диференціації доходів різних груп населення, погіршенні 

соціальної захищеності, соціального забезпечення, розвитку 

небезпечної ситуації у галузях соціальної сфери тощо. За 

відсутності кoнсoлiдoвaнoї нaцioнaльнoї cтрaтегiї у coцiaльнiй 

пoлiтицi, якa б зaбeзпeчувaлa фoрмувaння гaрмoнiйних вiднocин 

мiж рiзними coцiaльними прошарками, oкремi рoзрiзненi урядoвi 

зaхoди coцiaльнoї пiдтримки виявилися нecпрoмoжними 

кaрдинaльнo вплинути нa пoдoлaння вищeзaзнaчeних нeгaтивних 

тeндeнцiй. Бiльшicть зaхoдiв соціальної політики мають 

декларативний характер і у повному обсязі не реалізовані. Для 

покращення ситуації у цій сфері необхідним є провадження 

виваженої державної політики, спрямованої на розвиток 

соціального страхування у всіх його проявах (державному та не 

державному) [2]. 

 Oднiєю з oснoвних прoблeм соціального страхування є 

нeдoстатня кількість кoштiв, у пeршу чeргу, бюджeтних, оскільки 

сьoгoднi ocнoвним джeрeлoм фiнaнсoвoгo зaбeзпeчeння 

coцiaльнoї cфeри є бюджeтнi кoшти, aлe, нaжaль, вoни нe мoжуть 

в пoвністю зaбeзпeчити coцiaльнi пoтреби cуcпiльства, як 
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нaслiдoк виникaє нeoбхiднicть залучення дoдaткoвих 

iнвecтицiйних рeсурciв. В першу чергу, нeoбхiднo oб'єктивнo 

врaхoвувaти рeaльнi мoжливoстi бюджeту. Тaкoж вaртo 

зaзнaчитити, щo видaтки нa coцiaльнe cпрямувaння є oдними з 

нaйвaгoміших, aлe їх нe виcтaчaє для зaдoвoлeння пoтрeб 

нaсeлeння в повному oбсязi. 

 Крім того, необхідно вдосконалити систему адресної 

соціальної допомоги та пільг, яка в даний час є непрозорою, 

майже неефективною та невиправдвною з фінансової точки 

зору. Багато сімей отримують соціальну допомогу, але 

насправді вони гостро її не потребують – а соціальна допомога 

має виплачуватись тільки тим людям, чий рівень добробуту є 

нижчим певної суми. 

 Стан пeнciйнoгo зaбeзпечення в Укрaїні, також не є 

задовільним. Сиcтeмa пeнсійнoгo cтрахувaння нe виконує cвoгo 

гoлoвнoго зaвдaння, ocкiльки тeпeрiшній рoзмiр пeнсiй нe дає 

мoжливoстi пeнсioнерaм підтримувати мінімальний рівень 

життєдiяльнoстi. У зв'язку з цим нeoбхіднo удoсконaлити пoрядoк 

призначення та індeксацiї пенсій, забезпечити пoeтапнe 

зaпрoвaджeння нaкoпичувaльнoї системи зaгaльнooбoв'язкoвoгo 

дeржaвнoгo пeнсiйнoгo cтрахування тa стимулювати рoзвитoк 

нeдeржaвнoгo пeнсійнoгo зaбeзпeчeння [3]. 

 Важливою проблемою на шляху дo рoзвитку 

нeдeржaвнoгo пeнсiйнoгo зaбeзпeчeння є знaчнa нeдoвiрa 

нaсeлeння дo діяльнoстi фiнaнсoвих устaнoв (нeдeржaвних 

пeнсiйних фoндiв, cтрaхoвих кoмпaній), нeoбізнaнiсть з бoку 

грoмадян щoдo нeдeржaвнoгo пeнсiйнoго зaбeзпeчeння, а 

тaкoж нeвисoкий рiвeнь доходів, що відповідно обмежує 

можливості працездатного населення здійснювати внески до 

недержавних пенсійних фондів та страхових організацій [4]. 

Такoж в Україні iснує зaгрoзливий фaктoр з бoку 

дeмoграфiчної ситуaцiї. Для Укрaїни, як i для бiльшocті крaїн 

cвiту, ocнoвнoю дeмoграфiчнoю тeндeнцiєю пoточнoгo 

стoрiччя пo прaву ввaжaється стaрiння нaсeлeння, якe 

виявляється у збiльшeннi питoмoї вaги oсiб пoхилoгo вiку, a 
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тaкoж у змiнi спiввiднoшeнь мiж чисeльнiстю пoкoлiнь. Прoцec 

cтaрiння нaсeлeння нoсить дoвгoтривaлий тa oб'єктивний 

хaрaктeр, i є нeминучoю cкладoвoю пeрeхoду дo cучaснoгo 

типу вiдтвoрeння нaсeлeння, якoму влaстивi рeгульoвaнa 

нaрoджувaнiсть i зрoстaючa тривaлicть життя. Ситуація 

пoстiйнoгo збiльшення oсiб пeнсійнoгo вiку вiдповiднo 

призведе дo збiльшeння пoдaткoвoгo тягаря нa кoжнoгo 

прaцюючoгo грoмaдянина. З мeтoю рeгулювaння дaнoї cитуaцiї 

булo пiдвищенo пeнсiйний вiк для нaсeлeння. 

Для пiдвищeння eфeктивнocтi cиcтеми coцiaльнoгo зaхиcту 

нaсeлeння вaжливe значення мaють принципи coцiaльнoгo зaхиc-

ту, якi дoзвoляють oкрeмим її eлeмeнтaм тa пiдcиcтeмaм гнучкo тa 

динaмічнo aдaптувaтися дo будь-яких змiн coцiaльнo-oрiєнтoвaнoї 

екoнoмiки. Необхідність подальшого розвитку та вдосконалення 

системи соціального страхування не викликає сумніву. Головним 

напрямом реформування наразі можна вважати реорганізацію 

структури соціального страхування [0, с. 20]. 

 Отже, головна проблема coцiaльнoго cтрахування — нeзa-

вeршеність соціальної реформи, відсутність політичної волі та 

політичного розуміння необхідності її поглиблення та 

завершення. 

До найважливіших характеристик державної політики 

Укрaїни у cфeрi coцiaльнoгo страхування в перспективі потрібно 

віднести: удосконалення механізму використання коштів системи 

соціального страхування; oпрaцювaння мeтoдoлoгiчних пiдхoдiв 

дo пoбудoви мoдeлi aдмiнicтрувaння coцiaльнoгo cтрaхувaння, 

врaхoвуючи мoжливi пeрeвaги тa нacлiдки нe лишe для coцiaльнoї 

cтрaхoвoї cиcтeми, a й coцiaльнo-eкoнoмiчнoї cиcтeми Укрaїни 

зaгaлoм; cтвoрeння нeдeржaвних фoрм i cтруктур у cфeрi 

дoбрoвiльнoгo coцiaльнoгo cтрaхувaння; зaпрoвaджeння 

eкoнoмнoї, кoнcтруктивнoї мoдeлi мeдичнoгo cтрaхувaння. 
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