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Педагогічні науки 
 

РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ 

ПРОТИЛЕЖНИХ ПОНЯТЬ 
 

Авраменко Аліна Анатоліївна 

студент,   Переяслав-Хмельницький державний  

педагогічний університет імені Григорія Сковороди 

Гавриш Наталія Василівна,  

доктор педагогічних наук, професор кафедри  

психології і педагогіки дошкільної освіти 

Анотація: У статті розглянуто особливості формування 

математичних понять у дітей молодшого віку. Формування 

поняття числа в початковому курсі математики. 

Ключові слова: процес формування математичних понять, 

математичне мислення, математичні здібності, математичний 

розвиток. 

Проблему формування математичних понять розглядали у 

своїх дослідженнях учені М. В. Богданович, М. О. Бантова, 

В. Л. Дрозд, Л. П. Кочина, Н. П. Листопад, М. І. Моро, О. В. Оно-

прієнко, С. О. Скворцова та інші. 

Мета статті – розкрити особливості розвитку математичного 

мислення у процесі формування протилежних понять. 

Математичне мислення лежить в основі здібностей людини, 

є умовою навчання, придбання знань, формування умінь і 

навичок. Без мислення неможлива нормальне життя ні особис-

тості, ні суспільства. В період молодшого віку відбуваються 

істотні зміни в психіці дитини засвоєння нових знань, нових 

уявлень про навколишній світ перебудовує сформовані раніше у 

дітей життєві поняття, а дитяче мислення сприяє розвитку 

теоретичного мислення. 

Математичне мислення як процес, що виникає під час 

усвідомлення проблемної ситуації, відбувається при розв’язанні 

математичних задач; відрізняється від інших видів мислення, по-

перше, змістовним компонентом, тобто об'єктом мислення, яким 

є математична задача, по-друге, операційним компонентом, тобто 



 

8 

сукупністю певних розумових умінь, що забезпечують успішність 

у розв’язанні математичних задач; структура якого складається з 

логічних, критичних та творчих розумових умінь. Ще нещодавно 

вважалося, що успішний розвиток математичного мислення 

проходить у процесі навчання математиці стихійно. Зараз 

встановлено, щосправді розвивається математичне мислення, але 

тільки поступово [5]. 

Математичне мислення одне із найважливіших компонентів 

процесу пізнавальної діяльності дітей, без цілеспрямованого 

розвитку якого неможливо досягти ефективних успіхів у 

оволодінні дітьми системою математичних знань, умінь і навиків. 

Формування математичного мислення молодшого віку перед-

бачає цілеспрямований розвиток на занятті з математики всіх 

якостей, властивих науковому мисленню, комплексу розумових 

умінь, обумовленими специфікою самої математики, з їх 

постійним акцентом в розвитку науково-теоретичного мислення. 

Мислення виникає з урахуванням практичної діяльності. 

Математичне мислення включає певні якості мислення. До них 

належать: гнучкість, оригінальність, глибина, цілеспрямованість, 

раціональність, широта, активність, критичність, доказовість 

мислення, організованість пам’яті. 

Формування поняття числа в початковому курсі матема-

тики є основним і ключовим. На його основі утворюються інші 

математичні поняття. Формування поняття числа відбувається 

в такій послідовності: формування поняття величини; розкрит-

тя відношення величин як загальної форми числа; послідовне 

введення різних часткових видів чисел як конкретизація 

загального відношення величин у певних умовах; побудова 

узагальнених способів дії з числами. 

Не варто думати, що математичні здібності - це тільки 

вміння швидко і точно рахувати. Це омана. Математичні здіб-

ності формують цілий комплекс умінь, спрямованих і на 

творчий підхід, і на логіку, і на рахунок. 

Швидкість підрахунку, здатність запам’ятовувати великий 

масив цифр і даних не є справжніми математичними здібнос-
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тями, оскільки навіть повільна, виважена і скрупульозна 

дитина, яка вдумливо займається, може успішно засвоїти 

математику. 

До математичних здібностей належать: 

1. Здатність узагальнювати математичний матеріал. 

2. Уміння бачити спільне в різних речах. 

3. Користуватися цифрами і знаками. 

4. Логічне мислення. 

5. Уміння дитини мислити абстрактними структурами. 

Розвитку математичного мислення можуть сприяє таке 

завдання: Було три фігурки: трикутник, коло і квадрат 

(вихователь одночасно зображує це у ліві частині дошки). 

Кожна з них жила в одному із трьох будиночків: перший 

будиночок з високим дахом та маленьким вікном, другий із 

високим дахом та великим вікном, третій з низькою дахом та 

великим вікном (кажучи це, вихователь малює будиночки). 

Трикутник і коло жилив будиночках з великим вікном, а коло і 

квадрат в будиночках із високим дахом . Потрібно відгадати, у 

якому збудиночків живе кожна фігурка.  

Розбір завдання здійснюється з допомогою таких питань. 

Що ми знаємо про фігурки? (Ми знаємо, що трикутник і коло 

живуть у будиночках з великим вікном, а коло і квадрат в 

будиночках із високим дахом). Про яку фігурку відомо 

найбільше? (Про коло). Чому саме про коло? (тому коло живе у 

будиночку із високим дахом і з великим вікном). Чи є в нас 

такий будиночок? Так, це будиночок 2. Напишемо разом 

цифру 2 у відповідь поруч із колом. Що тепер можна 

дізнатися? (Можна дізнатися, де живе трикутник. Він живе у 

будиночку 3). Чому? (Тому що сказано, що трикутник живе у 

будиночку з великим вікном. Оскільки в одному такому 

будиночку живе коло, то в іншому живе трикутник). 

Напишемо у відповідь поруч із трикутником цифру 3. Де живе 

квадрат? (Квадрат живе у будиночку 1, оскільки він залишився 

вільним). Напишемо у відповідь поруч із квадратом цифру 1.  

Коли діти відчувають труднощі під час вирішення таких 
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завдань, із ними потрібно проводити спрощені завдання. Так, 

спочатку слід запропонувати завдання, на матеріалі яких 

можна чітко уявити сенс міркування під час виборів ознак 

предметів. Наприклад: Було дві фігурки: коло і квадрат і двоє 

будиночка з вікном. Коло жив у будиночку з вікном, квадрат 

жив у будиночку 2. Де живе коло? [3]. 

Формування математичного мислення на заняттях з матема-

тики в дитячому садку допомогає пізнати відносини та 

закономірності зв’язків між предметами і явищами навколишньо-

го світу. Для того щоб виявити ці зв'язки, людина вдається до 

розумовим операціям - порівнює, зіставляє факти, аналізує їх, 

узагальнює, робить висновки. Вирішуючи розумові завдання, які 

перед людиною ставить життя, вона роздумує, робить висновки і 

тим самим пізнає суть речей і явищ, відкриває закони їх зв’язку, а 

потім на цій основі перетворює світ. Мислення виступає 

головним чином як рішення задач, питань, проблем, які постійно 

висуваються перед людьми життям. Рішення задач завжди 

повинне дати людині щось нове, нові знання [2]. 

Математичними іграми вважаються ігри, в яких змодельо-

вані математичні побудови, відносини, закономірності. Для 

знаходження відповіді (рішення), як правило, необхідний попе-

редній аналіз умов, правил, зміст гри чи завдання. По ходу 

рішення вимагається застосування математичних методів і 

умовиводів. 

Різновидом математичних ігор і завдань є логічні ігри, 

завдання, вправи. Вони спрямовані на тренування мислення 

при виконанні логічних операцій і дій. З метою розвитку 

мислення дітей використовують різні види нескладних задач і 

вправ. Це завдання на знаходження пропущеної фігури, 

продовження ряду фігур, на пошук чисел, відсутніх в ряду 

фігур (знаходження закономірностей, що лежать в основі 

вибору цієї фігури). 

Отже, логіко-математичні гри це ігри, в яких змодельовані 

математичні відносини, закономірності, що передбачають 

виконання логічних операцій і дій. Л. А. Столяров виділяє 

https://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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наступну структуру навчальної гри, яка включає основні 

елементи, характерні для справжньої дидактичної гри: 

дидактичну задачу, ігрові дії, правила, результат [1]. 

Математичний розвиток дітей у конкретному навчальному 

закладі проектується на основі концепції дошкільного закладу, 

цілей та завдань розвитку дітей, даних діагностики, прогно-

зованих результатів. Концепцією визначається співвідношення 

предматематіческого і предлогіческого компонентів у змісті 

освіти. Від цього співвідношення залежать прогнозовані 

результати: розвиток інтелектуальних здібностей дітей, їх 

логічного, творчого чи критичного мислення; формування 

уявлень про числа, обчислювальних або комбінаторних 

навичках, способах перетворення об’єктів [4]. 

Література: 

1. Звонкін А.К. Малюки і математика. Домашній гурток 

для дошкільнят. - М.: МЦНМО, МІОО, 2006. 

2. Кузнєцова В.Г. Математика для дошкільнят. Популярна 

методика ігрових уроків. - СПб.: Онікс, Онікс-СПб, 2006. 

3. Сичова Г.Є. Формування елементарних математичних 

уявлень у дошкільників. - М.: Книголюб, 2007. 

4. Шалаєва Г. Математика для маленьких геніїв вдома і в 

дитячому садку. – М.: АСТ, Слово, 2009.  

5. Цікава математика. Матеріали для занять і уроків з 

дошкільнятами і молодшими школярами. – М.: Учитель, 2007. 

https://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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______________________________________________________ 

УДК 616    Медичні науки 

 

ПАНІЧНІ АТАКИ – СУЧАСНА ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬСТВА 

 

Акимова М.А., 

студентка Ⅳ медичного факультету 

Науковий керівник: Тихонова Л. В.  

к.мед.н., доц. 

Харківський національний медичний університет 

м. Харків, Україна 

Панічна атака – це невротичний розлад, який 

характеризуються нападами тривоги, нез'ясованим страхом, які 

поєднуються з соматичними симптомами. Як правило, при 

цьому стані уражується вегетативна нервова система. 

Характерною рисою цього стану є напади різко вираженої 

паніки, яка повторюється декілька разів на місяць, в залежності 

від стану хворого, та триває від декількох хвилин до декількох 

годин, розлад характеризується спонтанним виникненням 

пароксизму при відсутності будь-якого постійного зв'язку з 

певними ситуаціями або подіями. Симптоми, які асоційовані з 

вегетативним кризом: серцебиття, тахікардія, пітливість, 

відчуття запаморочення, нудота, парестезії, сплутаність думок, 

безсоння, відчуття нереальності, а також страх смерті, втрата 

контролю над собою [1, с.102]. 

Генетична схильність людини до цього стану, збільшує 

ризик виникнення нападу після чинника, що провокує. Також 

панічні атаки нерідко є симптомами деяких психічних захворю-

вань або станів, до них відносяться: депресії, фобії, обсесивно-

компульсивний розлад, шизофренії та інше. Факторами ризику є: 

сидячий спосіб життя, погані звички (нікотин, кофеїн, алкоголь), 

розлади сну, низька самооцінка та підозрілість. 

Щорічно панічну атаку фіксують у шести мільйонів 

людей, у жінок – у два рази частіше. При цьому в статистику 

не входять чоловіки та жінки, в яких атаки траплялися один раз 

та не перейшли в розлад.   
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Панічні атаки – сучасна проблема суспільства, тому що на 

сьогодні багато людей піддаються стресовим ситуаціям та 

страху, а також зазнають критичних ситуацій. Це пов’язано з 

економічними, військовими, політичними причинами, також 

масивною урбанізацією країн. Але на даний момент головною 

причиною стресу та страху є епідеміологічна ситуація 

захворювання на COVID-19, яка триває вже понад рік. 

Наслідком пандемії є те, що люди йдуть на самоізоляцію, в 

залежності від кількості людей, які захворіли в країні 

закривають освітні, розважальні та культурні заклади, 

забороняють святкові заходи, де є велике скупчення людей, 

прогулянки на свіжому повітрі, також, або заборонені, або 

сходяться до мінімуму. Все це призводить до зниження 

соціальної взаємодії, спочатку людям недостає спілкування з 

друзями та сім’єю, потім людина поступово відвикає від 

великого скупчення, яке може закінчитися агорафобією. Тому, 

коли епідеміологічна ситуація покращується, людина не в 

змозі повернутися до свого звичного життя. 

Другою головною стресовою причиною, яка пов’язана з 

епідеміологічною ситуацією, є втрата роботи великою 

кількістю людей. Наступна причина – страх вакцинації, багато 

людей сумніваються якістю вакцинації та бояться її наслідків. 

Також страх пов'язаний з невпевненістю в завтрашньому дні, 

коли сучасна людина звикла тримати все під контролем. 

Наступна причина стресу – страх за своїх рідних і близьких, 

страх їх втратити, бо інколи коронавірус закінчується 

летально. Також стресовим ситуаціям піддаються лікарі, бо 

кількість хворих кожен день збільшуються, внаслідок цього 

збільшується і кількість роботи. 

Всі ці причини провокують симптоми панічної атаки, 

внаслідок цього у людей, в яких вона повторюється декілька 

разів, з’являється страх вийти з дому, страх людей та тих 

речей, з якими вони взаємодіяли раніше. Хоча і багато людей 

розсудливо оцінюють свій стан здоров’я, але особа яка має 

панічні атаки відчуває тривогу та соматичні симптоми, тому 
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починає їх вивчати, відстежувати зміни у своєму організму та 

замикатися в собі, тобто знаходитися в «в бойовій готовності», 

що провокує нову панічну атаку ще з більшою силою.     

 Хоча панічна атака не смертельна, але вона може 

провокувати депресію, астенію, безсоння, фобії, неврастенії, 

неврози, що змінює життя людей в гіршу сторону. Особа, яка 

не знає як з цим боротися, замикається в собі, запускає свій 

стан, що в деяких випадках закінчується самогубством. Тому 

це важлива проблема сучасного суспільства, з якою потрібно 

боротися. Це здійснюється шляхом когнітивно-поведінковою 

терапії, автогенними тренуваннями та гіпносугестивною 

терапією. Також важлива профілактика, яка охоплює: емоційну 

підтримку, фізіотерапію, дихальну гімнастику, фітотерапію та 

прийомом продуктів, які багаті вітамінами. Лікарю потрібно 

ознайомити пацієнта з симптомами панічної атаки, допомогти 

йому визначити причини страху та навчити його контролювати 

свій стан [1, с.478].  

Література: 

1.Неврологія: нац. підручник / І.А. Григорова, Л.І. Со-

колова, Р.Д. ГераН40 симчук та ін.; за ред. І.А. Григорової. Л.І. 

Соколової. — К.: ВСВ “ Медицина”, 2014. — 640 с. + 32 с. 

кольор. вкл. ISBN 978-617-505-300-3 
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 ______________________________________________________ 

УДК 343.2        Юридичні науки 

 

СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

Ананійчук Б. О., 

курсант факультету підготовки фахівців  

для органів досудового розслідування 

Науковий керівник: Корогод С. В., 

викладач кафедри кримінального права 

та криміналогії 

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 

Суб’єктом кримінального правопорушення, здебільшого, 

передбачено не абстрактне юридичне поняття, яке може існувати 

поза часом та простором, а людина, яка живе в суспільстві і 

вчиняє суспільно-небезпечні протиправні дії. У Кримінальному 

кодексі України 1960 р. поняття «суб’єкт кримінального 

правопорушення» взагалі не вживалося, а у редакції 2001 року 

Кримінального кодексу України, положення, що стосуються 

суб’єкта кримінального правопорушення, виділені у самостійний 

розділ під назвою «Особа, яка підлягає кримінальній відпові-

дальності (суб’єкт кримінального правопорушення)» [1, с. 106]. 

У IV розділі нового Кримінального кодексу України нада-

ється визначення поняттю та низка ознак суб'єкта кримінального 

правопорушення, тобто особи, яка може підлягати кримінальної 

відповідальності. Питання суб'єкту є надзвичайно важливим у 

теоретичних та практичних засадах застосування норм криміналь-

но – правової доктрини, адже суб'єкт виступає одним із елементів 

складу кримінального правопорушення, а також підставою 

кримінальної відповідальності. Окрім цього, не встановивши 

суб’єкта вчиненого кримінального правопорушення, неможливо 

буде дотриматися одного із кримінально-процесуального завдан-

ня у виді покарання винних і недопущення покарання невинних. 

Тому дана тема є актуальною для сучасної науки. 
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Суб’єкт це одне з ключових понять кримінально-правової 

науки, висвітлення якого просвітлюється починаючи із праць 

дореволюційних вчених, видатних юристів і закінчуючи 

сучасними дослідженнями. Варто зазначити, що вченням про 

суб’єкт кримінального правопорушення займались не лише 

українські науковці, але й наукові практичні теоретики багатьох 

закордонних країн. Однак сама еволюція наукових досліджень 

стосовно суб’єкту кримінального правопорушення не привела 

вчених до конкретної теоретичної моделі даного поняття. 

У юридичній літературі можна знайти досить багато 

визначень суб’єкта кримінального правопорушення. Так, Дудоров 

О. О. пише: «у юридичному розумінні фізична особа може бути 

суб’єктом, коли вона характеризується сукупністю біологічних 

ознак, які визначають її осудність чи неосудність» [2, с. 78]. 

У працях В. М. Бурдіна простежується наступне визначення: 

«суб’єктом визначається не будь – яка категорія осіб, а лише та, 

яка згідно із кримінальним законодавством має певні визначені 

ознаки» [3, с. 67]. До таких ознак законодавство відносе  вік, з 

якого може наставати кримінальна відповідальність, а також 

осудність особи».  

У наукових працях В. Я. Тація та В. І. Борисова можна 

зустріти твердження, що суб’єктом варто визначати особу, яка 

вчинювала умисні або  необережні суспільно-небезпечні діяння, 

котрі передбачаються у кримінальному законодавстві, а також та, 

яка досягла встановленого віку, осудна, а також в окремих 

випадках наділена спеціальними ознаками, які зазначені у 

відповідній нормі [4, с. 69]. 

 Аналогічного погляду щодо поняття суб’єкта кримінального 

правопорушення притримуються В.Я. Тацій, М.Й. Коржанський 

та інші автори. Наведене визначення не зовсім повне, оскільки 

воно фактично цитує положення ст. 18 ККУ. Разом із тим, стаття 

20 ККУ регламентує, що особа, котра визнана у судовому 

порядку обмежено осудною підлягає кримінальній відповідаль-

ності. Вказана особа характеризується тим, що на момент скоєння 

кримінально – протиправного діяння не змогла в повній мірі 
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усвідомлювати свої дії та керувати ними, що зумовлено її 

психічним розладом [5, с. 123].  

У випадках, коли крім обов’язкових ознак суб’єкта, передба-

чаються його додаткові ознаки, їх наявність дає змогу охарактери-

зувати суб’єкта як спеціального. Ознаки такого спеціального 

суб’єкта можуть бути закріплені в окремих нормах Криміналь-

ного кодексу або визначатися тлумаченням їх окремих положень. 

Аналізуючи вищевикладену інформацію залишається тільки 

додати більш тверде визначення «суб’єкта кримінального 

правопорушення», а саме тлумачити його, як обов’язковий 

елемент складу кримінального правопорушення, що характери-

зується трьома обов’язковими ознаками: 

1. Фізична особа; 

2. Осудна особа; 

3. Особа, що досягла певного віку, з якого наступає 

кримінальна відповідальність [6, с. 139]. 

Таким чином, суб’єктом є фізична особа, яка досягла віку 

кримінальної відповідальності, відповідно вчинила умисно або 

з необережності протиправне, суспільно небезпечне діяння 

(дію чи бездіяльність), передбачене Кримінальним кодексом 

України, а в деяких випадках, наділене особливими ознаками, 

зазначеними у відповідній нормі. 
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В настоящее время проблема трихотилломании (ТТМ) 

остается актуальной для научного изучения. Выдергивание 

собственных волос головы, ресниц, бровей, и других участков 

тела встречается у детей разного возраста, подростков и 

взрослых. Этим расстройством страдает ориентировочно 0,5-

2,0% населения [1]. Это патологическое привычное действие 

затрагивает преимущественно женщин, но встречается и у 

мужчин.  

В международной классификации TTМ относится к группе 

DSM-V (код МКБ : F63.3 - расстройство привычек и влечений) и 

характеризуется заметной потерей волос вследствие повторных 

безуспешных попыток подавить возникающее желание вырывать 

волосы [2, с.116-117]. Сам акт выдергивания может 

сопровождаться расслаблением, или чувством удовлетворения, а 

предшествует ему растущее напряжение.    

С одной стороны, это сложное поведенческое расстройство 

является стойким, резистентным к терапии, приносящее явные 

косметические дефекты. С другой, присутствие бесконтрольной 

ТТМ в жизни человека может менять его самооценку, вызывать 
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депрессию, социальную фобию, приводить к алкогольным 

зависимостям, обсессивно-компульсивным расстройствам и 

другим отклонениям.  

Сам термин трихотилломания был предложен французским 

доктором Франсуа Генри Аллопо в 1889 году от слов «trich» 

вырывать «tillo» волосы «mania» мания, безумие. Для человека, 

который никогда не сталкивался с этой проблемой, это 

патологическое привычное действие  может напоминать безумие: 

зачем вырывать собственные волосы? Таким образом, проблема 

ТТМ напрямую затрагивает благополучную и гармоничную 

атмосферу в семье, отношения между родными и близкими 

людьми. Часто, люди страдающие ТТМ, ничего не знают об этом 

расстройстве, живут с ним долгие годы, даже всю жизнь. 

Можно выделить группу автоматического выдергивания 

волос, явление, которое близко к тику и синдрому Туретта. 

Другая группа страдающих ТТМ получает от выдергивания волос 

успокоение и удовольствие. Само выдергивание волос 

напоминает состояние зависимости, как от наркотического 

средства. Страдающие ТТМ могут и не получать удовольствия, 

но их привлекает выдергивание каких-то особых, или 

неправильных волос. С вырванными волосами могут проводиться 

ритуалы. Объединяет всех страдающих ТТМ чувство 

безысходности от того, что они выдергивают собственные волосы 

и не могут себя остановить [3, с.2]. 

Причиной ТТМ могут послужить психическая травма, 

отвержение сверстниками или учителями, чувство стыда перед 

близкими, завышенные требования родителей, изменение места 

работы или карьеры, тревога, стресс. Человек неосознанно 

лишает себя волос, бровей, ресниц, ликвидируя внутренний 

конфликт, обеспечивая усиление внимания близких: соученики, 

потрясенные необычностью внешнего вида могут прекратить 

отвержение, учителя - проявить больше понимания, близкие - 

снизить требования [4]. 

Среди методов лечения ТТМ выделяют психоанализ, 

медикаментозную терапию, гипнотерапию, психотерапевти-
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ческую беседу, когнитивно-поведенческую терапию. Если один 

из этих методов подошел в отдельном случае, это не означает, что 

этот же метод подойдет для всех больных ТТМ. Это сложное 

расстройство часто требует комплексного подхода в лечении, 

которое может включать как психотерапевтические, так и 

необходимые фармакологические вмешательства.   

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) является научно 

доказанным эффективным методом лечения разного спектра 

расстройств, включая ТТМ. Эта терапия оказывает помощь 

пациенту с помощью тренинга замены привычки (Habit Reversal 

Training). Например, при возникновении желания вырывать 

волосы пациент зажимает руки в кулаки, пока не пройдет тяга к 

вырыванию волос.  

В комплексе с техникой обучения по замене привычки 

проводится тренировка по контролю над стимулами. Задача 

состоит в выявлении возможных триггеров в окружающей 

среде пациента, их минимизации или полного исключения [1, 

3, с.154-157]. От пациента потребуется детальное изучение и 

знание своего расстройства: в какие моменты возникает тяга к 

вырыванию, что при этом чувствует пациент, как долго может 

длиться сам акт выдергивания волос. «Знание своего врага в 

лицо» помогает пациенту занимать активную роль в своем 

лечении, а терапевту выстроить эффективную индивидуальную 

программу лечения ТТМ. 

Во время периода лечения ТТМ рекомендуется заняться 

новым хобби, которое занимает руки и нравится пациенту : 

вязание крючком, вышивание, игра на музыкальном инструменте, 

рисование, лепка, гончарство. Важное место занимают техники 

релаксации: умение расслабляться полностью и овладение 

поэтапным расслаблением разных групп мышц. Могут быть 

рассмотрены комплексы лечебной физкультуры, массажа и 

оздоровляющей физической нагрузки в соответствии с 

индивидуальными потребностями пациента [5, с.110-119]. 

Выздоровление может пройти само собой у маленьких 

детей. У детей школьного возраста ТТМ чаще протекает 
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хронически с рецидивами. Поведенческий подход для 

школьного возраста признан более эффективным, чем 

фармакотерапия [1]. У взрослых пациентов рецидивы довольно 

часты. Прогноз выздоровления зависит от своевременного 

лечения, комплексного подхода, коморбидного состояния, 

профессионализма терапевта и комплаентности [6].  
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 професор кафедри адміністративного права,  

процесу та адміністративної діяльності 

Дніпропетровський  державний   

університет внутрішніх справ 

м.Дніпро,Україна 

Адміністративне правo України - oдна з прoвідних галузей 

права. Предметoм її регулювання є суспільні віднoсини, щo 

складаються в сфері державнoгo управління. Прoвідна рoль 

адміністративнoгo права в системі права oбумoвлена не тільки 

неoбхідністю здійснення oхoрoни права, де ширoке застoсування 

oтримали захoди адміністративнoгo примусу, а й значимістю 

пoзитивнoгo регулювання суспільних віднoсин. 

Сфера державнoгo управління не ізoльoвана від дії нoрм 

інших галузей права, якими регулюються виникають в ній 

суспільні віднoсини, щo не oхoплюються предметoм адміністра-

тивнoгo права. Так, виникає взаємoдія різних правoвих галузей. 

Мають рацію А. Т. Комзюк та І. С. Гриценко, стверджуючи, що 

тенденція до появи в межах адміністративного права нових 

галузей найбільше відповідає статусу адміністративного права як 

фундаментальної галузі в системі українського права. [1] 

Адміністративне право розвивається активно, маючи основ-

ну мету у сфері публічного управління, виступає головним 

обов’язком держави. На нашу думку, саме людиноцентризм не 

просто доктринна ідея, вона має стати як багато альтернативний 

принцип функціонування влади. Логічніше, на нашу думку, 

розмістити тут весь комплекс питань, пов’язаних з адміністра-

тивно-правовими формами та методами державного управління: 
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формами та методами реалізації повноважень виконавчої влади; 

нормативно-правові акти управління; дисципліни та законності 

державного управління. 

Нoрми адміністративнoгo права тіснo пoв’язані з цивільнo-

правoвими нoрмами. Регулюючи майнoві та oсoбисті немайнoві 

віднoсини, нoрми цивільнoгo права частo вимагають їх 

oпoсередкування адміністративно-правовими нормами. Держава 

встановлює загальні правові основи управління економікою, 

тобто здійснює регулювання діяльності суб'єктів приватної і 

суспільної власності. У той же час вони виступають в якості 

найбільш великого власника.  

Адміністративне правo є кoнкретизoваним кoнституційним 

правoм [2], щo, власне, і пoяснює надзвичайнo тісний взаємo-

зв’язoк названих правoвих утвoрень. У данoму випадку мoва йде 

прo те, щo кoнституційне правo. Oднак названі вище кoнституцій-

ні пoлoження є недoстатньo чіткими і не відрізняються кoнкрет-

ністю, щo є неoбхідним для пoвнoціннoгo регулювання суспіль-

них віднoсин, щo виникають у сфері публічнoгo управління. А 

значить, вoни пoтребують деталізації. Цьoгo мoжна дoсягти, 

зoкрема, шляхoм прийняття відпoвідних нoрм адміністративнoгo 

права. Наприклад, ст. 40 Кoнституції України гарантує приватним 

oсoбам правo на звернення дo oрганів державнoї влади, oргани 

місцевoгo самoврядування, їх пoсадoвих і службoвих oсіб, які 

зoбoв’язані рoзглянути звернення і дати oбґрунтoвану відпoвідь у 

встанoвлений закoнoм стрoк. Це кoнституційне пoлoження 

кoнкретизується Закoнoм України «Прo звернення грoмадян», 

адміністративнo-правoві нoрми якoгo встанoвлюють права і 

oбoв’язки учасників прoцедури рoзгляду звернення приватних 

oсіб, види звернень, терміни відпoвідей на них тoщo. Таким 

чинoм, мoжна зрoбити виснoвoк, щo пoвнoцінна реалізація поло-

жень Кoнституції України немoжлива без нoрм адміністративнoгo 

права. 

Однак сучасне адміністративне право регулює не лише 

відносини управлінського характеру, а й певну сукупність 

відносин, що мають місце, зокрема, при інформуванні населення, 
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погодженні з суб’єктами підприємницької діяльності меж 

земельної ділянки, укладенні адміністративних договорів, 

використанні приватноправових форм вирішення завдань 

публічного характеру тощо. Природно, це також накладає свій 

відбиток на зміст адміністративного права.  

Сьогодні в науці адміністративного права спостерігається 

стійка тенденція до наукових досліджень адміністративно-

правового статусу поліції. При цьому говорити про формуван-

ня цілісної, науково обґрунтованої концепції адміністративно-

правового статусу поліції не докладає жодних підстав, оскільки 

вчені все ще зосереджуються на реалізації цього статусу, 

фактично залишаючи осторонь вирішення його основних 

фундаментальних проблем, таких як його концепція, його 

місце в правовому статусі поліції в цілому, що не дозволяє 

правильно організувати знання цього статусу і чітко 

відобразити перспективи його розвитку. 

Незважаючи на існування літератури з дослідницьких 

питань, до сих пір в науці адміністративного права ведуться 

активні дискусії вчених про зміст терміну «поняття адміністра-

тивно-правового поліцейського статусу» 

Ми віримо, що вирішення таких проблем у розробці сучас-

ної концепції адміністративно-правового статусу поліції 

призведе до створення повноцінної теорії цього статусу в науці 

адміністративного права, яка стане надійним науковим орієн-

тиром для її подальшого розвитку. Однак одного наукового 

вивчення цих проблем і розробки наукової концепції явно не-

достатньо, оскільки ці теоретичні розробки потрібно впровади-

ти в правоохоронну практику. Більше того, ми не виключаємо 

можливості того, що подальші законодавчі зміни до окремих 

складових адміністративно-правового статусу поліції будуть 

потрібні на практиці в процесі перевірки таких положень. 

В даний час актуальна прoблема пoділу адміністративнoгo 

права на власне адміністративне правo (де вивчаються 

матеріальні нoрми) і адміністративнo-прoцесуальне правo (де 

вивчаються прoцесуальні нoрми). 
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На наш пoгляд, курс «Адміністративне правo» пoвинен 

складатися з двoх рoзділів, які oб’єднують Загальну частину в 

традиційнoму змісті і інститути адміністративнoгo права: пози-

тивні введення інституту адміністративнoгo права та інститути 

адміністративнoгo права, oбумoвлені правoвими кoнфліктами. 

Така систематизація правoвoї матерії дoзвoлить oхoпити 

максимальнo мoжливе різнoманіття правoвіднoсин, щo виника-

ють між oрганами викoнавчoї влади з іншими учасниками 

правoвіднoсин, дoпoмoже сфoрмувати правильне рoзуміння 

адміністративнoгo права слухачами вищої освіти. 
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ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗАЛІЗНИЦЬ 

 

Баранівський О.А., 

аспірант кафедри економіки,  

маркетингу та бізнес-адміністрування   

Державний університет  

інфраструктури і технологій 

м. Київ, Україна 

Кожна національна залізниця має унікальні характеристики, 

які впливають на її працездатність. Це може виражатися формою 

організаційної структури залізниці, пропускною спроможністю 

або ж щільністю мережі. Розгалуженість транспортної мережі і 

щільність населення впливають на ефективність використання 

рухомого складу залізниць (Франція, Швеція та Канада – країни, 

що мають низьку щільність населення на відміну від Бельгії, 

Німеччини або Швейцарії) [1]. У цих країнах доступні інвестицій-

ні фонди  державної підтримки розвитку транспортної залізнич-

ної системи. 

У Європі та в інших країнах світу, багато операторів 

залізничних перевезень і компаній власників інфраструктури 

отримають суттєву державну підтримку у наслідок розуміння 

того факту, що добре функціонуюча транспортна залізнична 

система важлива для досягнення суспільних цілей і потреб – 

екологічних, соціальних, економічних й інших. 

На європейських залізницях система критеріїв ефектив-

ності транспортних мереж включає ряд показників (табл.1). 
 

Таблиця 1  

Показники ефективності транспортних систем європейських залізниць* 
Індикатор ефективності Зміст   

Покриття витрат (операційна 

діяльність): виручка пасажирських 

перевезень (вкл. державне 

фінансування і фінансові доходи) 

Показує долю покриття загальних 

операційних витрат залізниці за 

рахунок тарифних доходів, а також за 

рахунок державного фінансування 
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Покриття витрат (інфраструктура): 

виручка від використання 

інфраструктури (оборот коштів і 

фінансові доходи), тариф 

Показує, долю покриття загальних 

витрат на утримання інфраструктури 

за рахунок тарифних доходів, а також 

за рахунок державного фінансування 

Використання залізничної 

інфраструктури 

Показує метод порівняння країн, при 

використанні їх залізничної 

інфраструктури. 

Використання операторів 

вантажних / пасажирських 

перевезень 

Показує, як порівнювати країни 

відносно числа перевезених пасажирів і 

тонн вантажу в поїздо-км загального 

пробігу 

Пасажирський операційні витрати 

на поїздо-км 

Показує покриття витрат на пробіг 

поїздів 

Пасажирські доходи на поїздо-км Показує кількість тарифних доходів з 

розрахунку на один пасажирський 

поїзд 

Тарифні доходи на пас-км Показує, скільки тарифних доходів в  

перерахунку на один пасажиро-км 

Тарифні доходи на поїздо-км Показує, скільки тарифних доходів в 

розрахунку на пробіг поїзду 

Вантажні доходи на т-км Показує дохід вантажних операцій у  

розрахунку на тонно- км 

Витрати на інфраструктуру на 

поїздо-км 

Показує витрати на інфраструктуру при 

обслуговуванні / ремонту на поїзд-км 

Витрати на інфраструктуру на т-

км 

Показує витрати на інфраструктуру при 

обслуговуванні / ремонту на тонно-км 

Порівняння ставок тарифу по 

країнах 

Показує порівняння того, що бізнес / 

ринок платить в кожній відповідній 

країні для переміщення товарів по 

залізниці - більш низька швидкість є 

економічний потенціал для 

конкурентної переваги 

*Джерело: складено на підставі джерел [2], [3]. 

 

Визначальними факторами ефективності залізничного 

транспорту в Європі є: 

– інфраструктурні обмеження,  

– довжина потягів,  

– структура вантажів,  

– новітні технології.  

Відмітимо, що сучасні технологічні рішення дозволяють 

більш ефективно використати інвестиції, у тому числі, за 

рахунок кращої комунікації з клієнтами та автоматизації 
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процесів. Розвиток політики інвестування капіталу в технології  

дозволять знизити витрати на технічне обслуговування і 

підвищити купівельний попит на залізниці. 

Ефективність діяльності залізничного транспорту може бути 

визначена шляхом визначення ключових фінансових показників, 

таких як витрати (за категоріями) та доходи (за категоріями), і шля-

хом аналізу співставлення компонентів цих значень. Проте залеж-

ність від державних субсидій також може вважатися плюсом, якщо 

розглянути ці показники у контексті собівартості поїздо-км [2].  

Для забезпечення ефективного перевезення пасажирів 

залізничним транспортом повинен досягатися необхідний рівень 

рентабельності, що сприятиме розвитку галузі у відповідності до 

вимог сучасного науково-технічного прогресу і конкуренції на 

світовому транспортному ринку. Також необхідно і адресне 

державне фінансування для реалізації соціальних та екологічних 

проектів в рамках залізничних систем. 

Для ефективного управління розвитком транспортної систе-

ми країни необхідний комплексний підхід, а тому важливим є 

своєчасна комплексна оцінка функціонування усіх видів 

транспорту.  
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МИТНИЙ КОНТРОЛЬ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
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Сторожук О.В., 

к.е.н., доцент кафедри митної справи 

Університет ДФС України 

Мета роботи: визначення сутності митного контролю, 

розкритті його принципів в системі державного фінансового 

контролю в контексті захисту фінансових інтересів держави. 

Митний контроль посідає важливе місце в системі 

державного фінансового контролю, оскільки саме через 

систему контрольно-перевірних заходів в рамках митного 

контролю держава повинна забезпечувати економічну та 

фінансову безпеку, захищати власні національні інтереси. 

Відповідно до Митного кодексу України, митний контроль 

- це сукупність заходів, що здійснюються митними органами в 

межах їх компетенції для забезпечення дотримання Митного 

кодексу, законів та інших нормативних актів з митних питань 

та міжнародних договорів України. 

Комплексним завданням митних органів має бути постійне 

вдосконалення системи управління ризиками, що повинно 

поєднувати регулятивний, методологічний, інформаційно-

технологічний, технологічний, організаційний та кадровий 

аспекти. 

З огляду на це, основними напрямами впровадження системи 

управління ризиками є посилення експертної та аналітичної робо-

ти з виявлення ризиків, а також розробка методів ідентифікації 

ризиків. Не менш важливим для вдосконалення митного контро-

лю є впровадження інформаційних технологій. Система 

електронного декларування, як і будь-яка нова технологія, досі 

недосконала. Розробка та впровадження нових програмних 
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продуктів дозволить вдосконалити систему електронного 

декларування, максимально використати її можливості. 

Боротьба з митними правопорушеннями економічного 

характеру, основною метою яких є ввезення товарів в країну з 

ухиленням від сплати митних платежів, може бути ефективною 

лише за умови, що вона проводиться за допомогою заходів 

економічного характеру. Основним економічним заходом у 

боротьбі з такими митними правопорушеннями є оптимізація 

податкового законодавства як щодо оподаткування імпорту 

товарів, так і створення належних податкових умов для 

розвитку вітчизняних виробників. 

Недосконалість митного контролю в Україні дозволила 

суттєво збільшити тіньові операції та стала однією з причин 

витоку значних "брудних" коштів за кордон та їхнього 

осідання в офшорних зонах. Посилення митного контролю, 

особливо пожвавлення підрозділів митного аудиту в митних 

структурах, суттєво підвищило ефективність митного 

контролю та перешкодило фінансовій "кровотечі" України. 

Вивчення багатого зарубіжного досвіду та міжнародного 

законодавства з точки зору впровадження та вдосконалення 

митного контролю, посилення його ролі у боротьбі з 

незаконними зовнішньоекономічними операціями - один із 

кроків до вдосконалення системи митного контролю в Україні, 

що вимагає подальшого наукового осмислення. 
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МИТНІ ПЛАТЕЖІ: ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА 

ФІСКАЛЬНА ЗНАЧИМІСТЬ 

 

Баранова К.О., 

здобувач вищої освіти групи ФБі-18-1 

Сторожук О.В., 

к.е.н., доцент кафедри митної справи 

Університет ДФС України 

Мета роботи: аналіз порядку справляння митних платeжів 

за пeрeміщeння товарів чeрeз митний кордон, закріплeного у 

Європeйському і міжнародному митному праві та визначeння 

можливостeй застосування даного досвіду в Україні. 

Практика у галузі застосування митних та податкових 

інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності 



 

32 

значно випереджає теорію. Це спричиняє недостатнє розуміння 

державою та органами державного управління ролі та значення 

мита, ПДВ та акцизу як важливих інструментів здійснення 

регуляторної діяльності держави у зовнішньоекономічній сфері. 

Зокрема, для забезпечення структурних змін у зовнішньоторго-

вельній політиці, стимулювання розвитку українських підпри-

ємств, розширення асортименту конкурентоспроможних товарів 

на світових ринках, збільшення кількості робочих місць, 

збільшення заробітної плати, використання інноваційних 

технологій, захисту людей та навколишнього середовища. 

Особливу увагу слід приділити питанням, порушеним з 

точки зору перспектив цілісного прогнозування, планування, 

моделювання державної діяльності у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. Зокрема, необхідно детально відобразити весь набір 

інструментів державного управління та порівняти дії уряду щодо 

економічного регулювання з отриманими результатами. Ефектив-

ність застосування інструментів державного регулювання зараз не 

очевидна ні в короткостроковій, ні в довгостроковій перспективі. 

Необхідно звернути увагу на основний економічний зміст 

мита, ПДВ, акцизного податку у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності та активізувати їх, щоб отримати очікувані результати 

їх дії та можливість перекладу процесу управління економікою 

від адміністративного до економічного. 

Необхідно доручити зацікавленим відомствам розробити та 

впровадити єдину методологію прогнозування та планування 

надходжень до бюджету податку на додану вартість, яка 

передбачає використання розширеного переліку макропоказників 

як бази прогнозування; деталізація макропоказників за видами 

економічної діяльності; врахування обсягу оподатковуваного 

імпорту товарів, пільг від сплати податку на додану вартість, 

суми відшкодування податку, залишку невідшкодованих сум, у 

тому числі прострочених. 

Основним фактором, що впливає на надходження митних 

платежів до Державного бюджету України, є обсяг імпорту 

товарів, на збільшення яких митні органи об'єктивно впливати 
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не можуть. Ось чому перехід від практики планування митних 

платежів до їх прогнозування є фундаментальним. Крім того, 

функції та завдання Міністерства доходів і зборів України 

набагато ширші, вони не обмежуються лише збором податків 

та зборів. Збір митних платежів не повинен бути головним 

завданням, його слід враховувати при трансформації митниці в 

Україні. На жаль, фіскальна спрямованість Міністерства 

доходів і зборів України сьогодні обумовлена насамперед 

станом економіки, який визначає ввезення товарів в Україну та 

відповідними показниками діяльності Державної податкової 

служби України. Отже, принципова зміна правового поля 

діяльності митних органів України та їх завдань можлива лише 

за умови відповідної зміни економічної ситуації в країні. 
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УДК 615.1  Медичні науки 

 

ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО 

АПТЕЧНОГО АСОРТИМЕНТУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРИНЦИПІВ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

  

Берзер Т.В., 

студентка фармацевтичного факультету 

Київський міжнародний університет 

м. Київ, Україна 

Успішний розвиток будь-якої аптечної організації у 

сучасних умовах вимагає створення нових методичних підходів 

та механізмів управління, які здатні до швидкої реакції та 

адаптації до змін умов функціонування фармацевтичного ринку.  

Детермінуючим фактором асортиментної політики 

аптечних організацій є інституційна норма, закріплена в Законі 

України від 17.02.2015 № 2162 «Про обіг лікарських засобів», 

що надає право аптечним організаціям та індивідуальним 

підприємцям, які мають ліцензію на фармацевтичну діяльність, 

поряд з лікарськими препаратами купувати і продавати 

затверджений перелік асортиментних груп товарів.  

Цим же законом встановлено обов'язок суб'єктів роздрібної 

торгівлі лікарськими препаратами безперебійного постачання, 

що затверджується Кабінетом Міністрів України, і формованого 

в установленому ним порядку, мінімального асортименту 

лікарських препаратів (МАЛП), зазначеного в програмі 

«Доступні ліки». Самостійно, тобто окремо, МАЛП, як аптечне 

обов’язкове правило перестало існувати в Украйні на підставі 

наказу МОЗ від 09.10.2015 р. № 660. 

Таким чином, специфічною особливістю формування 

МАЛП є відсутність можливості аптечної організації (через 

наявність інституційної норми) в повній мірі впливати на 

перелік найменувань обов'язкового асортименту, до якого, в 

числі інших, в обов’язковому порядку входять препарати для 

фармакотерапії цукрового діабету. Значна ступінь 
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невизначеності його формування з точки зору періодичності 

подачі пропозицій про включення або виключення лікарських 

препаратів, їх найменування, лікарської форми, економічних 

параметрів, необхідність подальшого вибору постачальника з 

метою побудови договірних відносин щодо нових асортимент-

них позицій і ін., є передумовою необхідності використання 

сучасних технологій управління, що володіють ознаками 

превентивності та адаптивності. 

В цілому можна сказати, що в сучасних умовах конкуренції 

на ринку формується структура необхідного асортименту, тому 

завдання аптечних установ – задовольнити попит в максимально 

повному обсязі і швидше, ніж конкуренти. При неоптимальній 

структурі асортименту знижується рівень прибутку, 

втрачаються конкурентні позиції на фармацевтичному ринку і, 

як наслідок, знижується економічна стійкість підприємства. 

Планування асортименту – це процес визначення перспек-

тивних торговельних найменувань, які будуть наповнювати 

асортиментний портфель, задовольняти потреби споживачів і 

забезпечувати аптечному підприємству прибуткову роботу. 

З урахуванням наукових розробок щодо інституційного 

середовища фармацевтичного ринку в цілому, сучасні інститу-

ційні норми поводження ЛП на фармацевтичному ринку 

визначені нами як комплекс формальних інститутів норматив-

ного правого державного регулювання, а також неформальних 

інститутів, що впливають на процеси обігу лікарських 

препаратів і окремі процедури, наприклад, формування обмежу-

вальних переліків, регулювання ціноутворення на ЛЗ, реалізацію 

асортиментної політики та ін. 

До появи програми «Доступні ліки» в квітні 2017 року, до 

2015 року в Україні діяв Наказ МОЗ про затвердження МАЛП і 

виробів аптечного призначення для аптечних закладів, який, 

свою чергу, за період з 1976 по 2015 рр. затверджувався 11 разів.  

Перехідною ланкою, яка зв’язала два напрямки  регулювання 

аптечного асортименту щодо соціально-орієнтованого переліку 

ЛЗ: від скасування у 2015 році Наказу МОЗ № 1000 і після 
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впровадження у 2017 році програми «Доступні ліки», став Наказ 

МОЗ України від 17.12.2019 № 2498 «Про затвердження 

методичних рекомендацій з планування та розрахунку потреби в 

лікарських засобах, продуктах спеціального харчування та 

виробах медичного призначення...». Цей документ поєднав у собі 

всі переваги раніше прийнятих переліків МАЛП і нововведення, 

передбачені програмою «Доступні ліки». 

Цукровий діабет – захворювання ендокринної системи, 

обумовлене абсолютною і / або відносною інсуліновою 

недостатністю. Під абсолютною інсуліновою недостатністю 

розуміється знижена секреція інсуліну, під відносною – втрата, в 

тій чи іншій мірі, чутливості інсулінозалежних тканин до 

біологічної дії інсуліну. 

ЦД діагностований більш ніж у 200 млн. людей у світі. В 

Україні зареєстрована поширеність ЦД становить близько 1,5% 

населення (при цьому, за даними експертів, фактична 

поширеність повинна бути в 3-4 рази вище); в Європі близько 

5% населення хворіє на ЦД. При цьому поширеність ЦД 

збільшується з віком і становить 10% у осіб старше 65 років. За 

прогнозами фахівців, число хворих на ЦД буде подвоюватися 

кожні 12-15 років, тобто можна говорити про епідемію ЦД серед 

дорослого населення. 

Перспективним напрямом фармакотерапії ЦД видається 

комбінація інгібіторів ДПП-4 (наприклад, Сіофор) і метформіну, 

що дозволяє впливати на основні патогенетичні механізми ЦД 

2-го типу – інсулінорезистентність, секреторна відповідь ß-

клітин і гіперпродукція глюкози печінкою. 

У «Державній програмі» приймають участь три 

цукрознижуючих ЛП за міжнародною непатентованою назвою, 

а саме Гліклазид, Глібенкламід та Метформін, і зовсім не 

передбачені сучасні, дієві препарати цієї групи, які б належали 

до класу ДПП-4. Це, в свою чергу, виключає можливість 

надання якісної та сучасної фармакотерапії ЦД, мінімізує 

вірогідність наявності препаратів даного класу у постійному 

аптечному асортименті та не дає змоги громадянам України, 
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отримувати дієві ліки для терапії ЦД в рамках державних, 

«доступних» програм.  

Результати ретроспективного аналізу розвитку інституційної 

норми щодо порядку затвердження переліку МАЛП по програмі 

«Доступні ліки», а також структурного аналізу мінімального 

асортименту по динаміці реєстрації, співвідношенню часткою 

вітчизняних та імпортних асортиментних позицій, за кількістю 

власників (власників) реєстраційних посвідчень, цінового 

діапазону, свідчать про значний ступінь невизначеності для 

аптечної організації з точки зору: 

• появи нових позицій в переліку (залежить від факту подачі 

пропозицій про включення ЛП в мінімальний асортимент або 

виключення з нього, самих найменувань ЛП); 

• економічних параметрів (ціна, маржа, попит і пропозиція, 

товарооборотність) нових позицій і їх впливу на економічні 

показники аптечної організації (обсяг продажів, прибуток, дні 

запасу). 

• характеристики каналів руху товару (число виробників, 

дистриб'юторів); 

• маркетингових характеристик (глибина – число асорти-

ментних позицій з урахуванням лікарських форм, дозувань і 

фасовок, умови відпуску – за рецептом або без рецепта); 

Це дозволило сформулювати гіпотезу, що з метою оптимізації 

МАЛП обґрунтованим є використання сучасних технологій уп-

равління, що володіють ознаками превентивності і адаптивності. 

У той же час позитивна динаміка розвитку цих показників є 

джерелом зовнішнього резерву адаптації. Максимальний резерв 

зовнішньої адаптації пов'язаний з розвитком переліку МАЛП, 

відповідно до структури захворюваності в Україні, у тому числі 

й на цукровий діабет. 

На основі аналізу основних принципів системи адаптивного 

управління з метою синхронізації вибору керованих параметрів 

аптечної організації відповідно до атрибутивних властивостей 

лікарських препаратів, в тому числі, для фармакотерапії ЦД, з 

переліку МАЛП та програми «Доступні ліки», нами з 
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використанням наукових розробок в області маркетингу 

споживчих властивостей товару побудована мультиатрибутована 

модель, яка є основою для прийняття рішень щодо оптимізації 

асортиментної політики препаратів, які включені до переліку 

МАЛП, як загалом, так і для окремої групи цукрознижуючих 

препаратів. 

Модель адаптивного управління МАЛП, а також окремі 

методичні підходи у майбутньому, потребують впровадження в 

практичну діяльність аптечних організацій різної форми 

власності. 

Нами розроблено та апробовано на прикладі лікарського 

препарату з міжнародними непатентованими найменуванням – 

Сіофор (500 та 1000 мг) методику визначення фінансового 

навантаження (обтяження) на аптечну організацію при 

включенні лікарського препарату в мінімальний асортимент. 

На основі застосування прийомів категорійного менедж-

менту і збалансованої системи показників адаптації підтверджена 

гіпотеза обґрунтованості використання з метою оптимізації 

МАЛП сучасних технологій управління, що володіють ознаками 

превентивності і адаптивності. 

В якості інструменту відображення збалансованої системи 

показників адаптивності МАЛП нами побудований варіант 

матриці, в якій відображені фактори зовнішніх і внутрішніх 

резервів адаптації, цілі, показники та результати оцінки 

адаптації. 

Нами пропонується впровадження в аптечний менеджмент 

нового напрямку стратегічного управління організацією – 

збалансованої системи показників адаптації. Система показників 

дає можливість оцінити адаптивність на основі ряду 

інтегрованих характеристик, таких як: зовнішні і внутрішні 

резерви адаптивності. 

До сукупності підтримуючих чинників зовнішніх резервів 

адаптивності нами віднесені: економічне середовище, медична 

статистика, технології, виробники і постачальники, покупці. 

Внутрішні резерви адаптивності становлять сукупність 
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забезпечуючих чинників, таких як організаційний менеджмент, 

асортимент, процеси функціональної діяльності, персонал. 

Адаптивне управління асортиментом аптечної організації 

на основі безперервного моніторингу змін, що відбуваються на 

цільовому ринку і в зовнішньому оточенні, дає можливість 

своєчасного пристосування до цих змін і оптимізації товарного 

асортименту, що сприяє не тільки більш повному задоволенню 

попиту цільових споживачів, але і його формування з 

урахуванням об'єктивних соціальних потреб. 

Результати дисертаційного дослідження доцільно викорис-

товувати в якості керівництва вдосконалення процедури 

формування обмежувальних переліків на державному, регіональ-

ному та місцевому рівнях, для підвищення ефективності 

діяльності суб'єктів роздрібної торгівлі лікарськими препаратами 

на основі впровадження принципів і прийомів системи 

адаптивного управління, а також з метою розвитку інституційної 

норми обов'язкового асортименту щодо всього переліку життєво-

необхідних і найважливіших лікарських препаратів. 

Перспективи подальшої розробки теми пов'язані з 

поширенням прийомів адаптивного управління на інші 

асортиментні групи і процеси функціональної діяльності 

аптечних організацій з метою вдосконалення лікарського 

забезпечення за показниками фізичної та економічної доступності 

асортименту лікарських препаратів і підвищення їх фінансово-

економічної стабільності для фармацевтичної діяльності. 
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Трубоелектрозварювальний стан ВТМ-520 цеху зварних 

труб Маріупольского металургійного комбінату ім. Ілліча  

призначений для виробництва прямошовних профільних і 

круглих труб. Штрипс транспортується через спіральний 

накопичувач в формувальний стан трубозварювальної 

установки, де смуга формується в відкриту шлицьову трубу. 

Краї шліцьової труби, проходячи через генератор високої 

частоти, нагріваються до температури плавлення, а потім в 

зварювальній кліті відбувається обтиснення, в результаті чого 

кромки зварюються (рис.1)  

Накопичувач смуги (стрічки) забезпечує безперервну 

роботу всієї виробничої лінії. Зовнішній діаметр: 8000 мм. 

Середня швидкість роботи гвинтоподібного накопичувача 

становить 110 м/хв. Стрічка подається за допомогою роликів. 

Умови роботи роликів досить складні, бо вони водночас 

працюють в умовах тертя метал-метал та метал-абразив, тому 
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основною вимогою до властивостей поверхні є її твердість.  

Початково неприводні ролики (рис. 2) виготовляються зі 

сталі 52-3 (аналог 17Г1С), а приводні зі сталі 45, але їх 

твердість  на задовольняє сучасним вимогам, тому в роботі 

пропонується підняти твердість наплавленого шару до 54…56 

НRC за умови гартування СВЧ після механічної обробки.  

 

Рис.1 – Трубоелектрозварювальний стан ВТМ-520 

 

Раніше в ЦЗТ відновлення роликів виконувалось ручним 

способом за допомогою електродів Патон Т-590. Відомо, що 

наплавлений метал має високу твердість та високі характерис-

тики проти абразивного зношення, але рівень легування та 

ціна 1 кг наплавленого металу є дуже високими и не зовсім 

відповідають умовам роботи деталей. Крім того, токарна 

обробка металу, наплавленого таким чином,  дуже ускладнена 

через високу початкову твердість та нерівномірний рельєф 

наплавленого шару, що спричиняє поломку різального 

інструменту та суттєво подовжує цикл відновлення роликів. 
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Рис.2 – Ролики накопичувача трубоелектрозварювального стану 

 

Для наплавлення тіл обертання використовується 

стандартна схема наплавлення за кільцевою лінією з супутнім 

підігрівом на установці ПКТБА-УНГ-400-1300-800-КН.  

Аналіз структури наплавленого шару, отриманого за 

допомогою самозахисних та газозахисних порошкових дротів 

для наплавлення інструменту холодної обробки та працюючого 

в умовах тертя метал по металу показав, що в основному 

наплавлений метал представляє собою мартенситну матрицю, 

зміцнену марганцем та кремнієм,  стабілізовану карбідами 

хрому, молібдену та інших легуючих елементів. 
 

Таблиця 3.3 – Хімічний склад металу, наплавленого порошковими 

дротами 
Марка дроту С, 

% 

Мn 

% 

Si, 

% 

Сr, 

% 

Mo 

% 

V, 

% 

Ti, 

% 

S, 

% 

P, 

% 

ESAB Tubrodur 60 G 0,7 0,8 0,8 5,5 1,0 - - 0,018 0,014 

Boehler SK 600G 0,52 1,5 1,2 5,9 0,8 - 0,05 0,02 0,02 

Велтек Н460.03 0,8 0,8 0,7 4,5 2,0 0,3 - 0,012 0,015 
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 Твердість наплавленого металу наведених порошкових 

дротів після наплавлення в третьому шарі складає 54…58HRC 

за даними виробників. В умовах наплавлення роликів з 

температурою супутнього підігріву 200…220 С твердість 

знизиться приблизно на 3…4 HRC, а після гартування СВЧ 

підвищиться до 59…61HRC. 

Щорічна економія після впровау складає приближення 

механізованого наплавлення склала  1,9 млн. грн. Технологію 

відновлення роликів накопичуваяа може бути використано для 

наплавлення інших подібних тіл обертання не тільки в ЦЗТ, а й 

для всього Холдингу Метінвест. 

Література: 

1. Хрущов М.М., Бабичев М.А., Беркович Е.С. и др. 
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УДК 378      Педагогічні науки 
 

ВПЛИВ ШКІЛЬНОГО СТРЕСУ НА ОРГАНІЗМ ДИТИНИ 
 

Скиба Христина Ігорівна 

Бродовська Ірина Віталіївна 

Гаврилюк Юлія Анатоліївна 
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У статті досліджується вплив стресу на молодших школярів у 

процесі навчання. Визначаються пов'язані з цим психолого-

педагогічні особливості прояву дезадаптації у дітей. 

Наголошується на ролі батьків і педагогів у процесі повноцінної 

адаптації дітей до навчання в школі. 

http://abiznes.prom.ua/
http://www.domsvarki.ua/
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Стрес – це реакція організму на подразнення, де 

подразником є ситуація. Більшість дітей сьогодні перебуває під 

впливом стресу, оскільки посилюється психічна діяльність 

дитини у  зв’язку з необхідністю засвоєння і переробки 

великого обсягу інформації. 

У невеликих кількостях стрес може бути «позитивним». 

Але надмірний стрес – «токсичний» і може вплинути на 

поведінку дитини, її працездатність, здоров'я, взаємини з 

оточенням і в родині. 

Явище стресу завжди було і буде актуальним у навчально-

виховному процесі. Уникнути навчального стресу неможливо; 

рано чи пізно дитина має зустрітися зі складними життєвими 

ситуаціями, особливо в процесі входження у шкільне життя. 

Початок навчання у школі - один з найскладніших періодів у 

житті дитини не лише в соціально-психологічному, але й у 

фізіологічному сенсі. Саме тому виявлення особливостей прояву 

навчального стресу для збереження здоров'я, гармонійного 

розвитку і поліпшення процесу адаптації є актуальною 

проблемою. Адже у цей час дитина зі світу мрій потрапляє у світ 

жорсткої дисципліни, певних правил і обмежень. У школі треба 

робити все так, як скаже вчитель, але чому саме так, а не інакше, 

ніхто не пояснює [1]. В цей період дитина поводиться по-

особливому.  

 Вплив стресових факторів на особистість учня досить 

різний. Він проявляється відповідно до індивідуальних 

особливостей дитини, до сили стресора та педагогічних умов. Це 

унеможливлює повне прогнозування усіх деструктивних 

тенденцій у теперішній чи майбутній життєдіяльності учня. 

Важливою умовою запобігання стресовим ситуаціям є 

організація різних форм конкурентної взаємодії дітей, за яких 

вони вчаться враховувати точку зору інших людей, координувати 

дії інших зі своєю позицією. Здатність до децентрації дає змогу 

правильно оцінювати ситуацію і адекватно визначати своє 

ставлення до неї. Вправи на самопізнання допоможуть правильно 

оцінити власну поведінку, аби визначити, які емоції виправдані в 
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тій чи іншій ситуації, з'ясувати, чи правильні твої переконання, 

які породжують ті чи інші реакції. Така практика допоможе 

змінювати характер негативних переживань, уникати уявних 

стресових ситуацій [2]. 

 Нерозривність процесів когнітивної децентрації зумовлює 

високу егоцентричність в емоційній сфері, брак емпатії усклад-

нює процес встановлення дружніх відносин, що призводить до 

негативних переживань, до почуття ізольованості. Запобіганням 

стресовим ситуаціям є створення таких умов у навчальновихов-

ному процесі, за яких діти мали б змогу звертатися по допомогу 

одне до одного. Успішна когнітивна децентрація в молодшому 

шкільному віці сприяє адекватному відображенню дітьми різних 

стресових ситуацій у навчанні, спілкуванні та грі [3; 11]. 

Також, оцінка є досить стресогенним фактором; діти 

сприймають погані оцінки як тавро, а батьки, зі свого боку, 

драматизують події, викликаючи ситуацію дистресу. Внаслідок 

цього діти розчаровуються, оскільки не можуть виправдати 

батьківських сподівань. Батькам і педагогам слід мати на увазі, 

що необхідно оцінювати не саму дитину, а її роботу. У молодших 

школярів може відбуватися процес реадаптації, коли дитина ніби 

повертається на попередній рівень розвитку. Наприклад, у 8 - 9-

річному віці настає період, який характеризується спадом 

успішності: почерк дитини стає менш розбірливим, домашнє 

завдання - неакуратним, дитина неуважна на уроках. Батьки і 

педагоги мають знати про ці вікові особливості і всіляко 

допомагати дитині в процесі адаптації, допомагати їй 

переборювати ситуацію, що травмує психіку. 

Можна стверджувати, що природний розвиток психічних 

процесів у молодшому шкільному віці залежить від того, 

наскільки адекватно буде організовано навчальну діяльність; 

моделювання чи програвання ситуацій міжособистісної взаємодії 

сприятиме підвищенню ефективності навчання школярів, створю-

ватиме умови для подальшого їх гармонійного розвитку [2]. 

Надто важливими є знання про способи подолання стресу  у 

дитини. Перш за все це ваш власний приклад, ви маєте бути 
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врівноваженим, навіть у стресових ситуаціях поводитися спокій-

но, саме тоді дитина бачитиме вашу реакцію на стрес і буде її 

відтворювати. Якщо ж стресова ситуація виникла внаслідок 

миттєвої зміни обставин, то слід пам’ятати, що є такі речі, до яких 

дитину слід готувати заздалегідь. Це проблеми, що стосуються 

змін в сім’ї ( народження нової дитини, розлучення), зміни обста-

новки або місця проживання. Важливо пам’ятати, що навіть 

позитивні емоції можуть викликати стрес, що має здатність 

негативно впливати на нервову систему ди ини. Діти в молодшо-

му шкільному віці мають нестійку психіку, оскільки відбувається 

перехід від одного виду провідної діяльності – до іншого. Також , 

важливою порадою для батьків є те, що вони мають контролював-

ти новини, які дізнається їх дитина, оскільки дізнавшись про якісь 

надзвичайні ситуації, школяр може злякатися або ж почати обмір-

ковувати цю ситуацію, що може не лише спричинити стрес, а й 

похитнути нервову систему школяра. 

Отже, . Для успішного подолання негативних наслідків 

стресу молодшими школярами необхідна інформаційно-

консультативна робота фахівців у цій галузі з батьками і 

педагогами. Вони, враховуючи індивідуальноособистісні 

особливості дитини, фазу розвитку стресу і стиль спілкування 

учителя з учнями, зможуть сформувати правильну стратегію 

ставлення до школярика, визначити оптимальний спосіб 

психолого-педагогічної корекційної діяльності. 
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Національна академія державного управління  

при Президентові України 

м. Київ, Україна 

У жовтні 2020 відбувся Другий європейський альянс зі штуч-

ного інтелекту (далі - ШІ), де одна з наукових секцій була присвя-

чена специфіці його використання в публічному управлінні. 

Учасники альянсу були одностайними в тому, що ШІ може спри-

яти підвищенню якості надання публічних послуг, підвищити 

ефективність прийняття управлінських рішень та покращити 

взаємодію між громадянами та урядами. Також був представле-

ний науковий огляд впливу ШІ в публічному управлінні [1].  

Незважаючи на те, що доступні обсяги даних дають 

можливість будувати різні алгоритмічні моделі в публічному 

управлінні, проте залишається недостатньо дослідженим питання 

впливу таких моделей на соціальні та економічні процеси через 

недостатньо тривалий період їх вивчення, а також пошук балансу 

між потенційним значним трансформаційним впливом та 

ефективною адаптацією та використанням ШІ урядами [2, 3]. 

Існуючі регуляторні інструменти на даному етапі викорис-

тання ШІ в країнах Європейського Союзу у публічному управлін-

ні можуть бути достатніми, але в майбутньому потребуватимуть 

наукового переосмислення та розширення сфер застосування 

задля забезпечення домірності керованій підсистемі [3]. 

Сфера використання, цілі та практика використання ШІ є 

різноплановими: алгоритмічне прийняття рішень (ADM, 

algorithmic decision making), прогностична аналітика, надання 

існуючих публічних послуг у цифровому форматі, поглиблення 

зворотнього зв’язку з громадянами через чат-боти та інші 
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моделі із застосуванням природнього мовлення тощо. 

Важливим питанням у цьому є визначення контекстуальних 

та індивідуальних факторів та даних, які мають вирішальне 

значення для використання ШІ, а також ролі держав як ключового 

стейкхолдера із визначення правових та етичних рамок та 

глибини взаємодії «з або за допомогою» (and or of) ШІ. 

Докази, які представлені в огляді [1], вказують на те, що 

країни-члени ЄС зорієнтовані зосереджуватись на людино-

центричному підході у розробці та впровадженні ШІ в 

публічному управлінні та поглиблених дослідженнях для 

вивчення кращих практик застосування ШІ у публічному 

управлінні для розробки загальних принципів і підходів у  його 

використанні, створенні «дорожньої карти» подальшого розвитку 

та визначенні можливостей використання і різних напрямках за 

участі максимально широкого кола зацікавлених сторін. 

Фундаментальне аксіологічне питання довіри до рішень, 

прийнятих за допомогою ШІ, визначає як ключове «Біла книга зі 

штучного інтелекту. Європейський підхід до досконалості та 

довіри» (White Paper on Artificial Intelligence A European approach 

to excellence and trust), оприлюднена Європейською Комісією у 

лютому 2020 року. «Досконалість і довіра» визначені ключовими 

цінностями у рамках людино-центричного підходу, на базі яких 

мають здійснюватися усі розробки в галузі ШІ в країнах ЄС. 

Прагнучи уникнути фрагментарного регуляторного підходу у 

функціонуванні ШІ в Європі, Європейська Комісія визначає, що 

перспективи розвитку ШІ, як у комерційному, так і публічному 

секторі прямо залежать від того, наскільки громадяни будуть 

впевнені у безпеці та мінімізації реальних та потенційних ризиків 

від застосування ШІ. Довіра до ширшого проникнення технологій 

може сформуватись лише в тому випадку, якщо вони будуть 

впроваджуватись із чітким усвідомленням відсутності загроз 

правам людини та захисту приватності. [4] 

Власне, Європейська Комісія пропонує створення 

«екосистеми довіри», у якій розроблятиметься нормативна база 

для регулюванні ШІ в рамках людино-центричного підходу, 
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включаючи захист прав споживачів отримувачів послуг, наданих 

за допомогою ШІ.  

Відсутність довіри до ШІ названа в огляді [1] найбільш 

сильним стримуючим фактором динамічного зростання 

технології поряд зі страхом перед загрозою правам людини, 

асиметричному застосування алгоритмів у прийнятті рішень та 

правовою невизначеністю. 

Для вирішення цього питання і розбудови потенціалу 

довіри Єврокомісія підготувала «Етичний гайдлайн щодо 

надійного штучного інтелекту» (The Ethics Guidelines for 

Trustworthy Artificial Intelligence (AI)) та визначила 7 ключових 

вимог, яким має відповідати розвиток і використання ШІ: 

•  Свобода людини та нагляд, 

• Технічна надійність та безпека, 

• Конфіденційність та управління даними, 

• Прозорість, 

• Різноманітність, недискримінація та справедливість, 

• Соціальний та екологічний добробут, 

• Підзвітність [5]. 

Незважаючи на те, що уже зараз у ЄС діють правові 

норми, які можуть бути екстрапольовані і на продукти та 

послуги, створені й надані за допомогою ШІ, наприклад, щодо 

захисту персональних даних (GDPR), ШІ, як і інші технології, 

розвивається поширюється доволі динамічно. Відповідно, на 

даному етапі розвитку ще недостатньо наявних даних задля 

здійснення деталізації всіх вимог, яким має відповідати ШІ, але 

важливо зафіксувати базові ціннісні принципи, в рамках яких 

має відбуватись розвиток технології. Саме тому, вважаємо 

обґрунтованим висновок, що серед пріоритетних векторів 

наукових досліджень застосування ШІ, чільне місце займають 

аксіологія та етика, як такі, що найбільш домірні до 

людиноцентричної парадигми. 
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виробництва і переробки продукції тваринництва» 
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доктор сільськогосподарських наук 

Інститут свинарства і АПВ НААН 

м. Полтава, Україна 

Анотація. Впровадження сучасних технологій MAS-селекції у 

вітчизняне виробництво свинини є актуальним завданням, 

рішення якого має важливе наукове, соціально-економічне, 

політичне, господарське, значення. Галузь свинарства є 

перспективним напрямком тваринництва, через те що ця галузь 

при ефективній стратегії управління дозволяє у короткі терміни 

підвищити племінні та продуктивні якості свиней. Сучасною 

проблемою є прояв специфічного запаху кнура у м’ясі та салі 

нативних свинок. Кнурячий запах характерний для 

некастрованих свиней, зокрема свинок. Цей фізіологічний дефект 

проявляється у свинок з настанням статевої зрілості. Прояву 

кнурячого запаху сприяє рівень накопичення андростенона та 

скатола. На сьогоднішній день альтернативним рішенням є 

перехід з хірургічного методу кастрації до гуманного методу - 

імунологічна кастрація свинок. У роботі розглядаються питання 

про естральний цикл у нативних свинок, регуляції гіпофізом 

фолікулостимулюючого (FSH), лютеїнізуючого гормонів (LH), 

основні переваги імунологічної кастрації самок свиней (sus 

scrofa), представленні запропоновані схеми вакцинації 

препаратом «Improvac» з обгрунтованим поясненням ефекту дії 

імунокастрації свинок. На сьогоднішній день у зв’язку з 

підвищенням вимог покупця до м’ясної свинини обґрунтованим є 

напрям племінної роботи на підвищення м’ясності вітчизняних 

порід (Велика Біла х Ландрас) з одержанням спеціалізованих 

м’ясних, беконних ліній, родин, типів та порід. За допомогою 

маркерної селекції стане можливим визначення кореляційного 
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зв’язку гормонів рецептора естрогена (ESR) та гормона 

андростенона (AR) з гормонами м’ясної продуктивності (IGF1), 

(IGF2), (RYR1), (MC4R), (LEPR). Адже, інтенсивне використання 

товарного поголів’я свиней та приміщень, сприяє ритмічній 

роботі м’ясокомбінатів і реалізації експорту продукції. 

Ключові слова: нативні свинки, естральний цикл, імунокаст-

рація, «Improvac», MAS-селекція 

Постановка проблеми. Пошук та дослідження генетичних 

взаємозв’язків між ознаками якості м’яса та прояву кнурячого 

запаху, стане кроком до розроблення селекційних індексів 

відбору. Однак, на мою думку при досягнені повного або 

часткового блокування синтезу стероїдних гормонів негативно 

вплине на ріст і розвиток самок свиней (sus scrofa) та споживчі 

властивості м’яса та сала зі свинини для споживання громадян 

України та громадян країн Європи. Так як проблема якісної 

сировини та сталої ціни, а також безпечного і корисного 

споживання продукції зі свинини на сьогодні є актуальним і не 

вирішеним питанням. Питання оптимального вирішення 

кореляційних зв’язків стероїдних гормонів з формуванням 

м’ясної продуктивності з пригніченням кнурячого запаху 

потребує свідомого напрямку вирішень. 

У 2020 році було прийнято проект закону «Ветеринарна 

медицина та благополуччя тварин» у котрому вказані пункт про 

розвиток ветеринарної практики, нарощуванню експорту 

продуктів тваринного походження та ветеринарних препаратів з 

України, що дасть позитивний вплив на здоров’я людей [1]. 

Дійсно, головне питання, а чи є піддані імунізації свинки препа-

ратом «Improvac» у якості продуктів тваринного походження 

придатних до вживання у повсякденному житті громадян України 

та зарубіжних країн. Це питання є дуже актуальним серед 

споживачів як чоловічої статі – вплив на тестостерон так і жіночої 

статі – вплив на естроген, а також дітей, що впливає на приріст 

населення та здоров’я майбутнього покоління.  

Невирішеною загальною проблемою залишається чи метод 

імунологічної кастрації самок свиней слід вважати у практичному 

розумінні гуманним відношенням як до сільськогосподарських 
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тварин згідно закону про проект «Ветеринарна медицина та 

благополуччя тварин». 

З біологічної точки зору термін «нативний» - це організм, 

котрий перебуває у природньому стані [2]. Тобто, підсвинки 

контрольної групи фінального ірландського гібриду (велика біла 

х ландрас) х максгро відрізняються від дослідної групи за 

морфологічно-фізіологічним станом. У нативних свинок з 

настанням фізіологічної зрілості проявляються ознаки еструса до 

настання прояву клімактерії, тобто припинення статевої 

діяльності або до завершального періоду відгодівлі перед здачею 

на м’ясокомбінат у відповідній кондиції та характеристик 

категорій (II – IV), живою вагою 110-130 кг у віці 6-7 місяців. Вже 

у 3—4-місячному віці нативні свинки проявляють ознаки 

статевого збудження, а у помісних свинок статева зрілість настає 

на 1,3 місяців раніше. Однак їх статеві органи у цьому віці ще 

недостатньо розвинуті, яйцеклітини не дозрівають, а овуляція 

(ovulatio) не виникає. Так, як у яєчниках циклічно повторюються 

через кожні 18 – 26 днів морфологічні і функціональні зміни, 

характеризуються наступними проявами: неспокійна поведінка; 

активне хрюкання; легкий набряк сосків (молочних залоз); часте 

сечовиділення; втрата апетиту; імітація процесу спарювання з 

іншими свинками у станку; відповідна позитивна реакція на 

кнура-пробника [3, c17, 27-29]. 

Разом із загальним ростом та розвитком самок свиней (sus 

scrofa) відбувається розвиток залоз внутрішньої секреції, а 

саме гіпофіза та яєчників. Під впливом виділюваних гіпофізом 

гонадотропних гормонів відбуваються відповідні зміни у 

яєчниках, активізується їх генеративна та секреторна функція, 

започатковується овогенез та фолікулогенез. Виділювані 

фолікулами естрогенні гормони стимулюють ріст і розвиток 

геніталій, що врешті проявляється появою окремих, спочатку 

розрізнених, а згодом узгоджених ознак статевого дозрівання. 

З його настанням, гонади (яєчники) самок свиней (sus scrofa) 

починають виконувати подвійну функцію – виробляти дозрілі, 

біологічно повноцінні статеві клітини та функціонувати як 
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залози внутрішньої секреції, виробляючи у фізіологічно 

достатній кількості статеві гормони. Гормон Кисспептин 

(KISS1) сприяє активності клітин гіпоталамуса, виділяючих 

гормон гонадоліберин, котрий керує рівнями лютеїнізуючого 

гормона (LH) та фолікулостимулюючого гормона (FSH). Саме 

це і обумовлює формування у тварин статевого інстинкту, що 

складається з комплексу безумовних та умовних статевих 

рефлексів. У самок свиней ці зміни, разом з відповідними 

морфологічними змінами у статевих органах, проявляються у 

вигляді так званого естрального циклу. У крові зростає 

концентрація гонадотропних та статевих гормонів. 

Головною основою проходження естральних циклів є 

дозрівання яйцевих фолікулів. Яєчники самок свиней (sus scrofa) 

складаються з покриваючого його поверхню зачаткового 

епітелія, коркової речовини, котрий містить велику кількість 

фолікулів на різних стадіях розвитку. У яєчниках утворюються 

статеві клітини, виробляються статеві гормони котрі визначають 

статеві ознаки і викликають естральні цикли. Основна маса 

фолікулів знаходиться у стадії примордіального фолікула, який 

складається з овоциту. Перетворення примордіального фолікула 

у граафові пухирці пояснюється збільшенням розмірів овоцита. 

Примордіальний фолікул (primordial folliculus) – це яйцева 

клітина, оточена одним шаром сплющених фолікулярних клітин. 

У багатоплідних тварин, у примордіальному фолікулі може 

міститися декілька овоцитів (у самок свиней - до трьох). При 

цьому гістологічна перебудова фолікулів у жовті тіла не 

наступає, це і є період становлення естрального цикла. Навколо 

дозріваючого овоцита утворюється гранульоза – фолікулярна 

оболонка. Фаза дозрівання фолікула закінчується розривом 

самого фолікула, це називається – овуляція. Залишки граафових 

пухирців після овуляції перетворюються у тимчасові 

функціональні залози з внутрішньою секрецією, так зване жовте 

тіло. Для розвитку жовтого тіла властиві чотири стадії: 1. 

розвиток (розростання) жовтого тіла – крововилив у порожнину 

луснутих граафових пухирців; 2. залозистого перетворення – 
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васкуляризація епіталіальної оболонки; 3. розквіт; 4. зворотний 

розвиток. Так, як частина яйцевих фолікулів у самок свиней (sus 

scrofa) не досягає зрілості на різних стадіях розвитку, на цих же 

стадіях піддаються атрезії, а саме під дією лютропіну клітини 

внутрішньої теки синтезують та виділяють андрогени, які є 

попередниками атрезії фолікулів. Атрезія фолікулів (atresia 

folliculis) у самок свиней (sus scrofa) супроводжується 

дегенерацією фолікулярного епітелія з характерним злоякісним 

утворенням – фолікулярних кіст, що пов’язано з 

функціональною активністю аденогіпофіза [4, c. с.501-506.]. 

Характерним наслідком атрезії являється втрата цілісності 

фолікула. Не дивлячись на дегенеративні зміни атрезія 

фолікулів (atresia folliculis) – це процес «компенсатор», котрий 

підтримує гомеостаз у яєчниках. Згідно даних Б. П. Хватова, в 

одному яєчнику самок свиней налічується – 120 тис. яйцеклітин, 

за даними А. В. Квасницького (1967) у яєчниках свинки 

міститься більше ніж 60 тисяч фолікулів, які досягнули 

предовуляторного розвитку. Атрезія (atresia) – це захисна 

реакція вироблена у процесі філогенезу у самок свиней (sus 

scrofa), запобігаючи перевантаження яєчників фолікулами, 

тобто тільки «обрані» фолікули досягають предовуляторного 

стану. Ріст фолікула та його дозрівання регулюється 

відповідним співвідношенням гонадотропних та естрогенних 

гормонів [5, c.4-5]. 

Головним фактором у настанні естрального циклу є зміни 

по котрим визначаються активні речовини гормонів – кал, сеча, 

кров. Як, правило вміст естрогенів зростає у сечі перед 

настанням овуляції, а також у значній концентрації у рідині 

фолікулів у нативних свинок, тобто вироблення гормонального 

фолікуліна.  

Яєчники самок свиней виконують дві функції – утворення 

яйцеклітин і вироблення естрогенного гормону. Основними 

гормонами у самок свиней (sus scrofa) є естрогени та 

прогестерон. Естрогени (estrogen) викликають ріст матки та 

підвищуюють її функціональну активність, натомість ріст та 
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масу тіла гормон естрогена (ESR) стримує, тому що пригнічує 

секрецію гормона роста (IGF). Естрогени викликають 

гіпертрофію клітин міометрія (myometrium). Під впливом 

естрогенів у матці посилюється синтез РНК (acidum ribonucleic) 

інформаційних та рибосомальних транскрипціях. Рибонуклеї-

нова кислота (acidum ribonucleic) відіграє важливу роль у 

кодуванні, зчитуванні, регулюванні та вираженні генів. Як і 

ДНК (acidum deoxyribonucleic), РНК (acidum ribonucleic) 

складається з ланцюжка нуклеотидів. Кожен нуклеотид 

складається з азотистої основи, цукру рибози та фосфатної 

групи. Послідовність нуклеотидів дозволяє РНК кодувати 

генетичну інформацію. Всі еукаріоти використовують РНК 

(мРНК) для програмування синтезу білків (синтез білків 

гормонів) [6, с.23, 46-47]. Естрогени підсилюють утворення 

клітинами бартолінієвих залоз аліфатичних жирних кислот, які є 

статевими феромонами та забезпечують специфічний запах 

нативних самок свиней в охоті. Методика (RNA-Seq) є потужним 

підходом для аналізу транскриптомів та дослідження невідомих 

генів. (RNA sequencing, RNA-seq) - метод визначення первинної 

структури молекул РНК, є точним інструментом для вивчення 

транскриптома. Методика (RNA-Seq) передбачає дослідження 

різних репродуктивних систем, включаючи яєчники, ендомет-

рій, плаценту, фолікули та клітини гранульози. За допомогою 

аналізу (qRT-PCR) визначається система взаємодії рецепторів 

цитокінів, процеси імунної та репродуктивної системи, міграція 

клітин та процес біосинтезу стероїдів [7]. Клітинний та 

метаболічний процес організму, є основним процесом росту 

гранульозних клітин та розвитку фолікулів на стадіях проструса 

(proestrus) та еструса (estrus). Проведене дослідження вченими 

(Songbai Yang, Xiaolong Zhou, Yue Pei, Han Wang, Ke He та 

Ayong Zhao 2018) показало, що деякі (DEG) пов'язані з 

гормонами, і ці гени брали участь у шляхах біосинтезу стероїдів 

пов'язаних з рецепторами цитокінів, такими як (IGF2R) 

регулюється в еструсі (estrus) проти проеструс (proestrus), і 

велика кількість рецепторів (IGF-2) та (IGF2R) у клітинах 
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гранульози (GC) або клітинах тека є вирішальним фактором для 

росту фолікулів та множинних овуляцій. Ген (HSD17B1) кодує 

(17β-гідроксистероїддегідрогеназу), відіграє життєво важливу 

роль в метаболізмі естрогену та каталізує оборотну реакцію між 

естрадіолом та менш активним естрогеном - естроном. Інший 

ген (CYP17A1) кодуючи фермент цитохрому (Р450С17А1) 

регулює активність стероїдної (17a-гідроксилази), відіграє 

ключову роль у стероїдогенезі. Фермент ароматаза (CYP19A1), 

кодований геном (CYP19A1), бере участь у синтезі естрогенів, 

впливаючи на поліферацію гранульозних клітин та ріст 

фолікулів на стадії проеструса (proestrus). Ген (IGFBP3) також 

важливий у розвитку фолікулів, так як стримує гени гормона 

росту (IGF-1), (IGF-2). Тому що стероїдні гормони, включаючи 

прогестини, андрогени та естроген, відіграють важливу 

регуляторну роль в яєчниках, зв'язуючись з їх специфічними 

рецепторами та активуючи шляхи передачі сигналу [8, pp. 111-

126; 9, pp. 632-645 ]. 

Нервові імпульси, що проходять по еферентних шляхах 

вегетативної нервової системи здійснюють вплив на 

гонадотропну функцію гіпофіза і на статеву функцію. Саме 

адреналін надає гальмуючий вплив на функцію статевих залоз 

самок (sus scrofa). Функції статевих залоз контролюються 

нервово-гуморальним шляхом через центральну нервову систему, 

котра передає виникаючі імпульси (рефлекторно) на гіпофіз. 

Передня доля гіпофіза у нативних самок (sus scrofa) виробляє 

наступні гормони, котрі володіють гонадотропною дією, це 

фолікулостимулюючий гормон – викликає у самок (sus scrofa) 

ріст яйцевих фолікулів з подальшою атрезією, лютеїнізуючий 

гормон викликає відновлення інтерстиціальної тканини яєчників, 

стимулюючи перетворення фолікулів у жовті тіла. Спільна дія 

фолікулостимулюючого та лютеїнізуючого гормонів гіпофіза у 

самок (sus scrofa) викликає секрецію естрогенних гормонів.  

Для свинок кастрованих хірургічним методом характерний 

підвищений вміст фолікулостимулюючого гормона. Тому, 

внутрішня секреція яєчника діє на гіпофіз протилежно до дії 
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яєчника. Секреція лютеїнізуючого гормона стимулюючи 

гормонами яєчника естрогенні гормони пригнічує секрецію 

фолікулостимулюючого гормона та стимулює виділення 

лютеїнізуючого гормона. Структура (GnRH) була роз’яснена 

лауреатами Нобелівської премії з фізіології або медицини у 

1977 році (Andrzej Wiktor Schally) та (Roger Guillemin) «за 

відкриття, пов'язані з секрецією пептидних гормонів мозку». 

Вченими був відкритий гіпоталамічний гормон, який тепер 

називається гонадотропін-рилізинг-гормон, який вивільняється 

гіпоталамусом у мозку. (GnRH) діє на рецептори в передній 

долі гіпофіза, синтезується та секретується в імпульсах з 

нейронів у гіпоталамусі та контролює вивільнення з передньої 

частини гіпофіза гормонів гонадотропіну, фолікулостимулю-

ючого гормону (FSH) і лютеїнізуючого гормону (LH) [10]. 

Ріст і розвиток є головною біологічною особливістю як 

нативних так і імунологічно кастрованих свинок. Адже м’язова 

тканина у перші 6 місяців життя формується найінтенсивніше, 

відносна маса її в організмі відповідно зростає, вже старше від 6 

місяців швидкість росту м’язів знижується, зростає відкладання 

жиру та відносний вміст жирової тканини. Характерною 

властивістю є те, що різні групи м’язів, які мають неоднакову 

цінність, ростуть і формуються з різною швидкістю, що впливає 

на хімічний склад організму свинок та фізичні властивості 

продуктів з них.  

Гормони відіграють важливу роль у формуванні та динаміці 

росту і розвитку біологічного організму нативних самок свиней 

(sus scrofa) та характеризуються наступними ефектами: 1. 

Метаболічний – вплив на обмін речовин за рахунок змін 

проникності мембран для субстратів та коферментів за рахунок 

підвищення активності коферментів; 2. Морфогенетичний – 

впливає на поліферацію, дозрівання, ріст, диференціювання 

клітин; 3. Кінетичний – дія гормонів запускає діяльність 

еффекторів; 4. Корегуючий – дія гормонів призводить до змін 

органів; 5. Пермісивний – гормон є необхідний для дії інших 

регуляторів [11, c. 33]. 



 

59 

Таблиця 1. Основні залози внутрішньої секреції та їх гормони у 

нативних та імунокастрованих самок свиней (sus scrofa) 
Залози Тканини, клітини Гормони 

Гіпофіз 

 

а) аденогіпофіз 

в) проміжкова 

частина  

с) нейрогіпофіз 

Фолікулярні 

 

Пітуіцити 

Пролактин, ФСГ, ЛГ 

 

Вазопрессин, 

Окситоцин 

Щитовидна залоза Епітеліальні 

Фолікулярні 

Парафолікулярні 

Трийодтиронін (Т3) 

Тироксин (Т4) 

Кальцитонін 

Навколощитовидні залози Головні клітини Паратгормон 

Наднир-

ники 

 

а) коркова 

речовина 

в) мозкова 

речовина 

 

Клубочкова зона 

 

Пучкова зона 

 

Сітчаста зона  

 

Хромафінні 

клітини 

Мінералокортикоїди 

(альдостерон) 

Глюкокортикоїди 

(кортизол, 

кортикостерон) 

Статеві стероїди 

(андрогени, естрогени) 

Катехоламіни 

(адреналін, 

норадреналін) 

Епіфіз Головні пінеоцити Мелатонін, 

Адреногломерулотропін 

Статеві Яєчники Фолікул:  

клітини 

гранулоцити, 

Текаклітини 

Жовте тіло 

Естрогени: естрадіол, 

естрон,  

Андрогени: 

андростендіол, 

Тестостерон 

Прогестерон 

 

Актуальність питання про благополуччя тварин є 

поштовхом для впровадження методу імунологічної кастрації 

свиней. При досягнені статевої зрілості, організм свинок 

починає активно продукувати гормони – андростенон та 

скатол. Сприйняття запаху свинини залежить від наявності у 

генотипі людини різних форм гена (OR7D4), котрий кодує 

рецептор андростенона. Рівні андростенона та скатола 

залежать від індивідуальної особливості виробляти ці стероїди. 

Андростенон характеризується тими ж функціями, що і 

тестостерон – стимулює розвиток статевих ознак, хоча і в 

десять разів менш активний. Скатол – це хімічне з’єднання, 
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котре являється продуктом життєдіяльності бактерій у 

товстому відділі кишечника свиней. Скатол, як і андростенон 

відкладається у жирових тканинах, так як з настанням статевої 

зрілості ці гормони у повній мірі не метаболізуються у печінці. 

Імунологічний метод кастрації пригнічує вироблення статевих 

гормонів, зокрема андростенона, пригнічуючи діяльність 

яєчників, що дозволяє печінці ефективно метаболізувати 

продукуюче вироблення скатола. 

Присутні стероїдні гормони в організмі нативних та 

імунокастрованих свинок секретуються у кров, здійснюючи 

контроль над специфічними процесами росту і розвитку та 

функціонування організму у цілому, так як яєчники свинок 

продукують естрадіол та прогестерон. Неомилююча ліпідна 

фракція сечі містить великий набір продуктів метаболізму 

стероїдних гормонів. Перші відомі андрогені та естрогені 

гормони, андростенон та естрон були виділені саме із сечі, ці 

гормони володіють меншою активністю на відміну від 

істинних гормонів. Нормальний рівень естрадіола регулює 

вміст холестерина на належному рівні. Стероїдні гормони 

відіграють важливу роль у регулюванні метаболізму свиней та 

якості м’яса. Метаболізм андрогенів призводить до утворення 

групи негормональних андростанів, які діють як феромони і 

впливають на фізіологію та поведінку самок свиней (sus 

scrofa). Накопичення андростенона (androstenone) (5α-андрост-

16-ен-3-он) у жировій тканині нативних самок свиней 

пов’язаний з дефектом якості свинини у виражені кнурячого 

запаху. Не менш важливими сполуками, що сприяють прояву 

кнурячого запаху є скатол (skatole) (3-етиліндол, 4-метил-2,3-

бензпиррол) та індол (indole) (2,3-бензпіррол, 1-бензазол, 

бензопіррол, кетол), які утворюються під час метаболізму 

триптофану. Зниження рівня андростенона у свинині може 

бути досягнуто за рахунок підвищення швидкості метаболізму 

андростенона. Повідомлялося, що ферменти сімейства 

гідроксистероїддегідрогеназ (HSD), а саме (3βHSDs) та 

(17βHSDs), відіграють значну роль у метаболізмі стероїдів. 
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Свинячий фермент (3βHSD) каталізує перетворення 

андростенона в його гідроксильну форму у печінці свиней. 

Основним активним андрогеном є тестостерон (testosterone), 

який перетворюється в естрогени незворотньо за допомогою 

ароматази, або може трансформуватися в активну форму 

дигідротестостерон. Метаболізм тестостерону в гепатоцитах 

свиней вивчався раніше, і було встановлено, що (4-андростен-

3,17-діон) був його основним метаболітом. (17β-естрадіол) та 

дигідротестостерон також відомі як біоактивні стероїди 

ендокринної системи. (17β-естрадіол) безпосередньо впливає 

на розвиток маси тіла та склад м’яса та сала. Рівень стероїдних 

гормонів у свиней впливає на швидкість росту тварин та 

накопичення жиру, що впливає на економіку свинарства. Тому 

розробка стратегій контролю рівня андростенона у свинині є 

однією з ключових проблем галузі свинарства. Розуміння 

шляхів контролю метаболізму андростенона у свиней є 

важливим для поліпшення якості м’яса.  

Імунологічна кастрація перешкоджає синтезу статевих 

гормонів, виробленю андростенона і скатола. Головний 

принцип імунокастрації свинок заснован на блокувані сигналу 

гонадотропін-рилізинг фактор (GnRF) зменшуючи секрецію 

лютеїнізуючого гормона (LH) та фолікулостимулюючого 

гормона (FSH). Основна роль імунокастрації, це контроль 

гормонів репродуктивної функції у самок свиней. Дія 

імунокастрації досягається використанням природньої імунної 

системи самок свиней для досягнення ефекту кастрації. 

Гормональний препарат подібний вакцині «Improvac» містить 

синтетичний пептидний аналог гонадоліберин ковалентно 

кон’югований з імуногенним білком-носієм. Імунізуючий 

препарат «Improvac» - це білкова молекула, котра діє через 

імунну систему свиней, забезпечуючи тимчасовий ефект 

імунологічної кастрації свинок, виводячи речовини котрі 

викликають специфічний кнурячий запах. Препарат 

гормонально неактивний, але містить необхідні епітопи. 

Епітоп – це антигенний детермінант, викликає імунну у 
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біологічному організмі самок (sus scrofa) відповідь та взаємодіє 

з антитілами та ефекторних Т-лімфоцитів. З метою стимуляції 

ефективної відповіді антигонадотропін-рилізинг гормон 

антитіл та блокування стимуляції гіпоталамо-гіпофізарно-

гонадної осі. Імунобіологічні властивості «Improvac» 

стимулюють імунну відповідь проти ендогенного (GnRF), який 

контролює функцію яєчників та вибролення естрогена та 

тестостерона через гонадотропні гормони. 

Для забезепечення ефекту імунізаціїї необхідно, як 

мінімум трикратне введення з інтервалом у 6-8 тижнів. 

Підшкірно ін’єкції роблять в основі вуха зі спеціальним 

ін’єктор-пістолетом, розроблений виробником імунізуючого 

препарату «Improvac» від «Zoetis», щоб попередити випадкове 

самостійне введення, що інколи трапляється на практиці. 

Імунізуючий гормональний препарат подібний дії вакцини 

характеризується зворотнім ефектом, напротязі 10 тижнів після 

ін’єктування синтетичного гормона відтворювальні функції 

відновлюються.  

Перше введення забезпечує утворення клітин пам’яті 

імунної системи, не впливаючи на функції яєчників. Тобто, 

функції яєчників продукують до 2 тижнів Друге введення 

викликає відповідну імунну реакцію, котра супроводжується 

виробленням специфічних антитіл, тимчасово перериваючи 

функції естрального цикла, частково пригнічуючи дію 

гонадотропін-рилізинг гормона та спричиняє тимчасову 

супресію функцій яєчників. Що дозволяє контролювати 

виділення андростенона та скатола за рахунок блокування 

печінкового метаболізму статевими гормонами. Індукція 

антитіл проти гонадотропін-рилізинг гормона розвивається 

через 1-1,5 тижні після другої вакцинації. Третє введення 

практикується у якості додаткової дози при довготривалому 

прояву занепокоєння з ознаками функціонування яєчників, 

вироблення естрогенів.  

Згідно інструкції імунологічного продукта «Improvac» від 

«Zoetis», свинкам починають вводити ін’єкцію підшкірно з 2-х 
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місячного віку з перервою не менше 4 тижнів, повторне 

введення повторюють через 6 - 8 тижнів до планового забою на 

м’ясокомбінаті «Глобино», Полтавська область, Україна. 

 

Таблиця 2. Схема вакцинації свинок препаратом «Improvac» 

підсвинків фінального ірландського гібрида (ВБ х Л) М. 
№1. Вік, місяців Повторна імунізація  Кількість 

голів 

4 міс. 6 тижнів – 1 міс.2 

тижні 
110– 123,5–

125кг. 
5,2 міс. 6 тижнів – 1 міс. 2 

тижні/  

8 тижнів – 2 міс.  

6,4 – 7,2 міс.                 Час  Забій 

 

Однак, для більш ефективного результату з урахуванням 

контролю концентрації продукування/пригнічення гормонів 

груп: естрогенової, тестостеронової, андрогенної, пропонуємо 

наступну схему (Таблиця 4) 

 

Таблиця 3. Схема введення препарату «Improvac» 
№2. Вік, місяців Повторна імунізація  Кількість 

голів 

2 міс. 6 тижнів – 1 міс. 2 

тижні. 

110– 123,5–

125кг. 

3,2 міс. 8 тижнів – 2 міс. 

5,2 міс. 6 тижнів - 1 міс. 2 

тижні/ 

8 тижнів – 2 міс. 

6,4 – 7,2 міс.                 Час  Забій 

 

Обов’язкова вимога проводити огляд імунізованих свинок, 

оцінюючи загальний фізіологічний стан, поведінку, засвоєння 

кормів, напротязі 2 тижнів після повторного введення 

імунізуючого препарату, виміряти рівень утримання скатола і 

андростенона. Захід з проведення імунізації – це системне 

введення імунізуючого препарату згідно схеми та графіку, що 

призводить до порушення гормонального гомеостазу свинок, 

таким чином побічні ефекти можливі і в інших тканинах крім 
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яєчників, а також порушення тканин гіпоталамуса. Використання 

гуманного методу імунокастрації є лояльним, так як знижує 

рівень смертності, патологічних післяопераційних ускладнень у 

порівнянні з традиційним методом, хірургічної кастрації свинок. 

Імунологічна кастрація самок свиней враховує вагомий фактор у 

становлені естральних циклів нативних самок свиней, а саме 

складне співвідношення гормонів у цей період. З урахуванням, 

що у віці 8 - 9 місяців нормалізується діяльність естральних 

циклів, настання господарської зрілості.  

Термінальна лінія свиней Максгро створена з метою 

максимізувати ріст пісного м’яса, конверсію кормів, максимум 

опірності хворобам, максимум гібридної сили. Товарні свині 

фінального ірландського гібрида (Велика Біла х Ландрас) лінії 

Максгро характеризуються міцним типом конституції по 

Іванову М. Ф. та життєздатністю, ідеальні для виробництва 

товарної свинини. ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» 

співпрацює зі свинарською компанією «Hermitage Genetics», 

котра заснована у 1958 році Джоном-Джо та Лі Ноланом, 

характеризується кращим генетичним ресурсом, а саме: 

елітний молодняк з високим статусом здоров’я (GGP/GP 

Ландрас, Велика Біла по материнській лінії, Максгро по 

термінальній лінії кнурів) з Ірландії; високопродуктивні 

гібридні свинки F1 з Ірландії і України; спермопродукція 

українського виробництва та заморожена з Ірландії (порід 

Велика Біла, Ландрас, Максгро); використовуючи програму 

розведення BLUP для закритих стад, створені за 

індивідуальними вимогами клієнтів, а також генетичний 

моніторинг по програмі BLUP. На підприємстві ТОВ НВП 

«Глобинський свинокомплекс» вирощують та тестують 

батьківську термінальну лінію – Максгро. Свині фінального 

ірландського гібрида є результатом інтенсивного відбору по 

геномній селекції економічно важливого показника 

формування м’ясної продуктивності [12]. 

В основі імунітету біологічного організму (sus scrofa) є 

здатність тонко розпізнавати хімічну будову присутніх в 



 

65 

організмі речовин, а саме синтетичний пептидний аналог 

гонадотропін-рилізинг фактор, змінюючи відповідь на появу 

речовин з котрими раніше не стикалися. Внесенні зміни у 

біологічний організм (sus scrofa) імунологічного модулятора 

з’єднаного з білком носієм кон’югованого з дифтерійним 

токсоїдом, пов’язаний з початком синтезу нового білка 

здатного реагувати з тим антигеном, реакція якого проявилась 

в організмі. Напротязі певного часу при дво-(три) кратному 

введені імунізуючого препарату індукція антитіл проявляється 

у направленій зміні синтезу білка. Біологічний організм 

сільськогосподарських тварин здатен синтезувати велику 

кількість різних антитіл, специфічно реагуючи з клітинами, 

здатними синтезувати з’єднаних з ним антитіла, що приводить 

до елімінації клітин та виникненню толерантності – синтез 

асоціюючих білків.  

 

Схема 1. Що представляє собою імунізуючий препарат «Improvac» 

 

Активні складові біопрепарату – це синтетично вироблені 

аналоги (GnRF), який поєднано з імуногенним білком носієм. 

Кон’югат підсилює рівень тривалості імунітету, призводить до 

зниження рівня естрогенів та тесторена (андростенона) [13]. 

Використання сучасного підходу у практиці використання 

методу імунологічної кастрації зручний у тому, що починаючи з 

статевої зрілості виключена необхідність слідкувати за статевим 

циклом самок свиней, фізіологічний стан і поведінка менш 

агресивна у період відгодівлі, за рахунок чого підвищується 

середньодобові прирости. Тому що головною біологічною 

основою підвищення м’ясності є прискорення росту м’язової 

тканини поряд із зниженням інтенсивності відкладання жиру. 

Підвищення сучасних темпів удосконалення продуктивних 

якостей товарного молодняку свиней засноване на використанні 

Білок носій 

«Дифтерійний 

токсоїд» 

Білок аналог 

(GnRF) 

 

Антиген 

кон’югат 

(GnRF-DT) 
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ДНК-маркерів при генотипувані свиней. З метою закріплення 

бажаного генотипа з моніторингом можливих негативних впливів 

на відгодівельні та м’ясні якості вітчизняних порід (Велика Біла х 

Ландрас). У якості перспективних ДНК-маркерів розглядаються 

гени меланокартинового рецептора (MC4R) приймає участь у 

метаболізмі жирової тканини та визначає рівень розвитку 

продуктивних ознак, ген рецептора лептина (LEPR) відповідає за 

відгодівельні якості, ген інсуліноподібного фактора росту (IGF2) 

відповідає за м’ясні та відгодівельні якості (швидкість зменшення 

жирових відкладень та збільшення приростів), RYR1 відповідає 

за показники продуктивних якостей, ген ESR естрогенового 

рецептора з метою визначення впливу поліморфізму генів з 

ознаками м’ясної продуктивності.  

Регулюючий орган Європейського Союзу заявив про те що 

м’ясо та сало свиней при вирощуванні котрих застосовується 

препарат «Improvac», не містить жодних потенційно 

небезпечних залишків речовин, тобто споживання м’яса цих 

свиней не являє ризику для споживача. Пояснюється тим, що 

молекула «Improvac» являє собою пептид, кон’югований з 

транспортним білком, зв’язки між якими руйнуються при 

термічній обробці їжі і при перетравлені в шлунку. 

Висновки та пропозиції. Метод імунологічної кастрації за 

допомогою препарату діючого подібно вакцині «Improvac» 

повністю не виводить стероїдні гормони з організму свинок, 

пригнічуючи діяльність яєчників. Тому не виключено, що 

вбудовується в геном мітохондріальної ДНК «У» та «Х» 

хромосом людини від спожитого продукту зі свинини – 

пригнічення гормональної діяльності. На сьогоднішній день 

стверджувальної відповіді немає, питання залишається на розгляд 

та є актуальним. Вважаємо, що альтернативний метод імуно-

логічної кастрації є доцільним лише для великомасштабного, 

товарного виробництва та реалізації продукції зі свинини. Тому, 

потрібно це питання розглядати не з практичної точки у пошуку 

альтернативних методів кастрації, а з практичного усвідомлення 

та впровадження альтернативних методів екологічного 
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утримання, вирощування свиней як пріоритетну основу без 

застосування методів кастрації, що стане дійсно добробутом та 

благополуччям сільськогосподарських тварин і споживачів 

продукції зі свинини. 

Література: 

1. Інформаційне управління Апарату Верховної Ради 

України (2020). Прийнято за основу проект Закону «Про 

ветеринарну медицину та благополуччя тварин». URL: 

https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/194280.html 

2. М. С. Гиляров, Редкол, А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. 

А. Заварзин и др. (1986). «Биологический энциклопедический 

словарь». URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/3608/ 

3. Д. І. Барановський, В. І. Герасимов, О. В. Сокрут, О. В. 

Пронь, Т. М. Данілова, А. М. Хохлов, О. І. Чалий, В. А. 

Пасічник, В. Г. Слинько, В. Ю. Афанасенко, В. Ф. Андрійчук, 

Л. О. Тарасенко. Свинарство: селекція, технологія. 

Монографія. – Х.: Еспада, 2011. – с.17, 27-29. 

4. К. М. Быков, Г. Е. Владимиров, В. Е. Делов, Г. П. 

Конради, А. Д. Слоним. Учебник физиологии. Государственное 

издательство медицинской литературы. – :Медгиз, Москва, 

1954. – с.501-506. 

5. О.Б. Сеин, Д.О. Сеин, М.А. Паюхина. «Процесс атрезии 

фолликулов в яичниках свиней в период становления половой 

функции». Вестник Курской государственной сельскохозяйст-

венной академии. - :2008. – с.4-5 

6. Квасницкий А. В. «Искусственное осеменение свиней». 

- :Киев «Урожай», 1983. – с. 23, 46-47. 

7. Songbai Yang, Xiaolong Zhou, Yue Pei, Han Wang, Ke 

He, Ayong Zhao (2018). Identification of Differentially Expressed 

Genes in Porcine Ovaries at Proestrus and Estrus Stages Using 

RNA-Seq Technique. BioMed Research International. URL: 

https://www.hindawi.com/journals/bmri/2018/9150723/ 

8. Cronin, G.M., Dunshea, F.R., Butler, K.L., McCauley, I., 

Barnett, J.L. & Hemsworth, P.H. (2003). The effects of immuno- 

and surgical-castration on the behaviour and consequently growth 



 

68 

of group-housed, male finisher pigs. Applied Animal Behaviour 

Science 81(2). – pp. 111-126. URL: https://www.publish.csi-

ro.au/an/an11021 

9. R. I. Brooks, A. M. Pearson. (1986). Steroid Hormone 

Pathways in the Pig, with Special Emphasis on Boar Odor: 

A Review. Journal of Animal Science 62. – рр. 632-645. URL: 

https://academic.oup.com/jas/article/62/3/632/4658542?login=true 

10.  Список лауреатів Нобелівської премії з фізіології або 

медицини. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki 

11.  В. І. Герасимов, Д. І. Барановський, А.М. Хохлов, 

В. П. Рибалко, Ю. В. Засуха, А.А. Гетя, В.М. Нагаєвич, Т.М. Дані-

лова, О.В. Пронь, Є.Ф. Томін, Л.О. Тарасенко, М.М. Жерноклєєв, 

В.Ю. Афанасенко, В.Ф. Андрійчук. Технологія виробництва 

продукції свинарства. - : Еспада, 2010. – с.33. 

12. Поголів’я-Глобино. URL: http://ua.globino.ua/svinokom-

pleks/pogolove 

13.  Справочник лекарственных средств. Инструкция по 

применению Импровак. URL: https://www.vidal.ru/vete-

rinar/improvac-28051 

______________________________________________________ 

УДК 37.378       Філологічні науки 

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ, РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 
 

Ващук А.О., 

викладач кафедри правничої лінгвістики 

Національна академія внутрішніх справ 

м. Київ, Україна 
Анотація: Стаття присвячена питанням запровадження, 
розвитку та перспектив дистанційного навчання, з яким нам 
довелося зіткнутися ще у березні минулого року. На сучасному 
етапі освіта знаходиться у пошуках нових методів та 
технологій задля якісного навчання студентів онлайн. Це 
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питання є надактуальним сьогодні, через впровадження 
дистанційної форми навчання та невідповідність традиційних 
методів навчання для сучасної освіти. Особлива увага присвячена 
розгляду платформ для проведення дистанційних занять.  
Ключові слова: дистанційне навчання, форми та засоби 
навчання, сучасна освіта, платформи для дистанційних занять.  

В наш час процес навчання стає більш різноманітним та 

індивідуальним. Зокрема, це стосується вивчення іноземних мов, 

тому що актуальність мови на сьогодні відіграє вагому роль у 

житті кожного індивіда. 

Сучасний етап розвитку освіти характеризується пошуком 

нових методів та технологій навчання. Інновації в освіті – процес 

удосконалення педагогічних технологій, методів та засобів 

навчання дисципліни з метою надання більш якісного навчання  

та полегшення сприйняття матеріалу студентами [2].  

У XXI сторіччі, коли комп’ютерні технології охопили всі 

сфери людської діяльності, як ніколи раніше постала необхідність 

удосконалення процесу навчання. 

У березні минулого року вся країна і світ в цілому, мали 

пристосуватися до нової «онлайн» реальності. Звичайно, це не 

оминуло і сферу освіти. Як результат, постало питання про 

максимальне оновлення змісту дисциплін, форм та засобів 

навчання, а також запровадження та застосування інноваційних 

методів та програм для навчання студентів.  

До основних платформ для проведення онлайн-занять можна 

віднести наступні: Moodle, Zoom, Google Classroom, тощо.  

Zoom, мабуть, є одним із лідерів серед сучасних програм для 

проведення дистанційних занять, він має безліч переваг та 

вирізняється серед інших стабільним з'єднанням, достатньо 

швидкою роботою, а також має розширений функціонал, що 

дозволяє забезпечити відео-зв'язок у режимі реального часу. 

Платформа для проведення дистанційних занять Zoom дозволяє 

використовувати варіанти демонстрації екрану: можна обрати 

екран, який буде виводитися студентам (і паралельно щось 

робити в іншій програмі), або ж включити демонстрацію екрану і 

малювати на спеціальній онлайн-дошці. 
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До недоліків даної платформи можна віднести те, що групові 

конференції передбачають лише 40 хвилин безкоштовного відео-

зв’язку, а при трансляції екрану з мобільних пристроїв 

вимикається камера.  

Moodle – платформа, яка використовується, здебільшого, 

студентами ЗВО. Здобувачу вищої освіти надається можливість у 

вільному режимі проходити та опановувати навчальний матеріал 

(вивчати теорію, виконувати практичні завдання, робити тести, 

складати контрольні роботи та отримувати оцінки в електронний 

журнал). Викладач визначає, в якому вигляді має бути 

представлений матеріал і яким чином повинна бути організована 

діяльність студентів. Він може використовувати Moodle як 

розширення звичайного способу організації навчання або ж 

побудувати курс цілком в Moodle.  

Дана платформа для проведення дистанційних занять 

передбачає можливість використання чату, що дозволяє вести 

спілкування між викладачами та учасниками курсу в режимі 

реального часу. На відміну від форуму, в чаті можна спілкуватися 

тільки в заданому проміжку часу, тому викладач повинен 

заздалегідь сповіщати про час проведення чату. Також до переваг 

системи дистанційного навчання Moodle слід віднести легкість 

інсталяції, а також поновлення при переході на нові версії. 

Google Classroom є дуже зручною та якісною платформою 

для дистанційного навчання, яка, передусім, використовується 

для навчання учнів, а налаштування класу є чудовою перевагою 

даної платформи. Для кожного класу створюється свій код, який 

учні можуть використовувати для приєднання до спільноти. У 

Google Classroom викладач організовує роботу з декількома 

курсами, дає індивідуальні та загальні завдання, перевіряє роботи 

і виставляє оцінки. Дана платформа є простою у використанні, 

вона дозволяє надсилати учням всі необхідні навчальні матеріали, 

перевіряти роботи, давати відповідь на повідомлення, а також 

організовувати спілкування учнів. Недоліком даної програми є 

відсутність можливості відео - зв’язку та певні обмеження самої 

програми. 
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Отже, як ми бачимо, кожна з цих платформ має переваги і 

недоліки, але спільною вигодою запровадження та використання 

цих програм є те, що ми отримали змогу навчатися, навіть якщо 

не знаходимося в межах однієї аудиторії. Вибір тієї чи іншої 

платформи, як правило, залишається на розсуд керівництва та 

викладача. 

Яку б платформу не було обрано, потрібно пам’ятати, що 

процес навчання, передусім, залежить від викладача: від його 

знань, досвіду, індивідуального підходу, прагнення донести 

матеріал цікаво та зрозуміло, тим самим, зробивши процес 

навчання якісним і результативним. 

Основним завданням викладача в умовах дистанційного 

навчання є постійне оновлення та удосконалення своїх знань та 

навичок для подальшого застосування на практиці. 

Викладач іноземних мов має застосовувати  комплексний 

підхід (вивчення лексики, граматики, виконання лексичних та 

граматичних вправ, доведення їх до автоматизму, а також 

використання мови у реальних розмовних ситуаціях у вигляді 

діалогів або дискусій) для того, щоб навчання було якісним та 

максимально ефективним.  

Отже, мета навчання іноземної мови у закладах вищої освіти 

залишається незмінною: оволодіння студентами комунікатив-

ними компетенціями, які дозволять реалізувати їх знання, вміння 

та навички для вирішення конкретних комунікативних завдань в 

реальних життєвих ситуаціях.  

На даному етапі, ми сподіваємося, що перспективи, які нас 

очікують, будуть радісними, а зміни, що відбуваються в освіті, 

будуть мати виключно позитивний вплив на процес навчання. І 

маємо надію, що дистанційне навчання не лише не завадить 

досягненню цієї мети, а навпаки, зробить процес навчання 

максимально комфортним та ефективним для кожного учасника 

навчального процесу. 
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Досить швидко розширюється коло задач, розв’язання яких 

потребує сучасна наука й техніка, що провокує створення нових 

вимог до методів подання й обробки даних. Варто підкреслити, 

що для подання та обробки даних використовуються ті числові 

системи, які «переводять задачі» в більш високі вимірності. 

Одним із напрямків інноваційного розвитку природничо-

математичної освіти є система навчання STEM (Science-наука, 

https://moluch.ru/conf/phil/archive/178/10430/
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Technology-технологія, Engineering-інженерія, Mathematics-

математика), завдяки якій студенти розвивають логічне мислення 

та технічну грамотність, вчаться вирішувати поставлені задачі, 

стають новаторами, винахідниками [2, с.1]. STEM-навчання 

дозволить зміцнити та вирішити найбільш актуальні проблеми 

майбутнього [1, c.1]. Елементи STEM-освіти можна використову-

вати на заняттях математики при розвязуванні задач прикладного 

змісту. Тим самим, у студентів формуються навички застосування 

певних математичних формул в реальному житті. Розглянемо на 

прикладі застосування STEM-освіти при вивченні теми 

«Многогранники». Важливим етапом розв’язування задачі є 

візуалізація. Наприклад, для вивчення стереометричного 

матеріалу зручно використовувати програмний пакет GeoGeb-

ra3D. GeoGebra 3D – це вільна освітня математична програма, 

сполучає в собі геометрію, алгебру та математичні обчислення. 

Дана програма має зручний і доступний інтерфейс, проста в 

користуванні, але при цьому має багато можливостей. У ній 

просто будувати рисунки, зберігати відношення та форми. 

Важливим є те, що на рисунках добре виділені іншими кольорами 

чи штрих-пунктирами видимі та невидимі елементи побудови, а 

це дозволяє студентам побачити рисунок у просторі, уявити його 

як просторову фігуру, а не рисунок на площині, бачити як 

проходять прямі чи площини одна відносно одної або точки, що 

належать або не належать площині.  

При вивченні теми «Многогранники» важливо показати 

студентам задачі прикладного змісту, які розвязуються, 

використовуючи математичні формули. Тим самим, викладач 

демонструє реальне застосування знань з математики в 

повсякденному житті.  

Розглянемо прикладну задачу, яку можна запропонувати 

розв’язати на занятті під час вивчення теми «Многогранники».  

Задача. Пакетик для томатного соусу має форму піраміди, 

в основі якої - прямокутний трикутник із катетами 6 см і 8 см, 

висота піраміди 10 см, усі бічні грані піраміди нахилені під 

рівними кутами до основи. Обчислити об’єм пакетика. 
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Для розв’язання даної задачі на занятті з математики 

необхідно зобразити малюнок, тобто розробити модель. 

Малюнок будемо зображати за допомогою програми GeoGebra 

3D.Кроки побудови піраміди:  

1) Основа піраміди-прямокутний трикутник з катетами 6 і 

8 (для побудови використовуємо фунцію побудова відрізка 

заданої довжини та побудова перпендикуляра) 

2) Будуємо точку перетину бісектрис, радіуси вписаного 

кола та саме вписане коло, так як центр вписаного кола 

співпадає з соновою висоти піраміди (для побудови 

викорситовуємо функцію побудови бісектриси кута, точки 

перетину прямих та побудова кола). 

3) Будємо висоту піраміди, довжина якої 10 см 

(використовуємо функцію побудова перпендикуляра та 

відрізка заданої довжини). 

4) Використовуючи функцію обчислення об’єму 

многогранника знаходимо об’єм піраміди (Рис.1). 

 

 
Рис.1. Модель до задачі в програмі GeoGebra 3D 

 

Також для розвязування даної задачі використовуємо 

формулу обчислення об’єму піраміди, для перевірки 

результатів. Модель піраміди можна будувати як в програмі, 

так і створити її, використовуючи підручні матеріали (папір, 

картон) (Рис.2). 
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Рис.2. Паперова модель 

 

Перевагами використання програмних засобів є 

можливість дослідити розв’язок та проаналізувати всі можливі 

варіанти зміни об’єму від зміни довжини висоти піраміди. 

Використовуючи модель готової піраміди, зробленої з картону, 

як в нашому варіанті, досліджувати зміну об’єму не можливо. 

Висновки. STEAM-освіта дає можливість викорис-

товувати математичні методи в практичних ситуаціях на 

заняттях математики, розуміти можливості застосування 

математичних формул в життєвих ситуаціях, вдосконалювати 

міжпредметну навчальну діяльність .Також, порівняльний 

аналіз «класичного» способу розв’язування даних задач і 

способу, який передбачає використання програмного засобу 

Geogebra-3D, дозволяє зробити висновки про те, що 

використання ППЗ Geogebra-3D полегшує студентам 

можливість розглянути дані геометричні об’єкти в динаміці, 

полегшує процес аналізу взаємозв’язків понять при узагальненні 

на рівні системи понять, дозволяє шляхом моделювання 

ефективніше підвести студентів до розуміння змісту явищ і 

процесів.  
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Необхідна оборона, як самостійний кримінально-правовий 

інститут, отримала правове закріплення не тільки в 

конституційних, а й у кримінально-правових нормах, оскільки 

право на життя та здоров’я є невід’ємними, недоторканними, 

природними благами кожної людини, а їх захист становить 

основу будь-якої цивілізованої системи права. У ст. 36 

Кримінального кодексу [1] закріплено, що кожна людина має 

право на необхідну оборону. Воно виступає однією із важливих 

гарантій дотримання положень Конституції, де зазначено, що 

коженмає право захищати не лише своє життя та здоров'я, але й 

інших осіб у випадку загрози та від незаконних посягань. Також 

це закріплене у статті 27 ч.2 Конституції України [2]. 

Право про необхідну оборону визначається природним та 

необхідним, а також реалізується таким чином, що конкретно 

http://elenakornienko.blogspot.com/2016/02/stem.html


 

77 

визначається лише одна уповноважена сторона, яка має 

відповідне право, тобто та особа, протии якої й вчиняється 

протиправне посягання. Це означає, що всі інші особи, 

включаючи державнихслужбовців, не можуть стати перешкодою 

громадянину в данному йому законом праві. 

Варто звернути увагу на те, що кожна особа має право на 

таку оборону, незважаючи на можливість звернутися по допомогу 

до відповідних органів влади абопевних посадових осіб задля 

запобігання або припинення протиправного діяння. Через те, що 

здійснення необхідної оборони не являє собою юридичний 

обов'язок, а характеризується суб'єктивним правом, то в разі 

відмови особи від користування таким правом, її не буде 

притягнуто до відповідного виду відповідальності. 

Аналізуючи положення ч.1 ст.36 КК, ми простежуємо, що 

необхідною обороною визнають сядії, що вчинюються з метою 

захисту прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, 

а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно 

небезпечного діяння шляхом заподіювання тому, хтопосягає, 

шкоди, необхідної та достатньої в данійситуації для негайного 

запобігання чи припинення протиправних дій, якщо при цьому не 

допускаєтьсяперевищення меж оборони. Підставою для 

здійсненнятакої оборони є суспільнонебезпечнедіяння та 

необхідність у негайномуйогозапобіганні[1]. Звідси, варто 

зазначити, що суспільно небезпечним посяганням може 

визначатися не лише кримінально – протиправне посягання, але й 

будь – яке іншесуспільно – небезпечнепосягання, яке за своєю 

природою може й не бути взагалі правопорушенням. Таке 

твердженн яможна зустріти, якщо звернутися до п. 2 абз. 2 

постанови No 1 від 26 квітня 2002 року Пленуму Верховного суду 

України «Про судову практику у справах про необхідну 

самооборону», де зазначено, що варто то мати на увазі, що стан 

необхідної оборони може виникати не лишепід час вчинення 

суспільно небезпечного посягання, а й у разі створення  реальної 

загрози заподіяння шкоди. 

У момент з'ясування наявності такої загрози варто 
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включати й поведінку правопорушника, зокрема направлення 

його умислу, інтенсивність та характер дій, що надають особі, 

яка захищається, підстави сприйматиз агрозу реальною.  

Перехід використовуваних під час нападу будь — якого виду 

знаряддя або іншого предмету від нападникастосовно особи, 

яка здійснює захисні дії, не завжди може свідчити про 

закінчення посягання [3]. У стані необхідної оборони важко 

визначити, якою має бути «мінімальна шкода» заподіяння якої 

може бути «достатнім» для відвернення посягання. Проте, 

вирішальним фактором є те, щоб така шкода не була явно 

неспіврозмірною в порівнянні з відвернутою шкодою. 

Проте існують випадки, коли відбувається перевищення 

меж необхідної оборони, що тягне за собою кримінальну 

відповідальність відповідно до спеціальних кримінально-

правових норм. Наприклад, за вчинення умисного вбивства в 

разі перевищення меж необхідної оборони варто піддавати 

кваліфікації за ст. 118 КК України, а умисне тяжкетілесне 

ушкодження із врахуванням таких же обставин – за ст. 124 КК 

України. Заподіяння в стані оборони середньої тяжкості чи 

легкого тілесного ушкодження, матеріальної чи іншо їшкоди, 

згідно з чиним  законодавствомУкраїни, не є кримінально кара-

ним, про що також зазначає у своїх працях і Т.В. Столяр [4]. 

Звідси, варто відокремити такі випадки, які слугують 

наявністю факту перевищення меж необхідної оборони, такі 

як: суспільно небезпечне посягання, від якого можлива 

необхідна оборона; заподіяння шкоди з метою захисту 

законодавчих інтересів; заподіяння смерті без необхідності, 

явно не викликаної характером і небезпекою посягання та 

обставини захисту; спричинення смерті потерпілого або 

заподіяння тяжких тілесних ушкоджень умисними діями 

винної особи. 

Як зазначає І.С. Тишкевич, перевищення меж необхідної 

оборони ґрунтується в несвоєчасності або надмірності 

оборонних дій. Деколи оборона одночасно є своєчасною, однак 

надмірною за своєю інтенсивністю [5, с. 75]. 
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Отже, необхідна оборона вважається правомірним 

захистом від суспільно – небезпечних посягань на інтереси 

громадян та держави, як іохороняються кримінальним законом 

шляхом завдання шкоди особі, яка посягає, при дотриманні 

певних умов. Необхідна оборона визначається одним із 

наданих на конституційному підґрунті прав людини, яке за 

своєю природою гарантує ухилення від кримінальної 

відповідальності у випадку, коли відносно особи існувала 

реальна суспільно – небезпечна загроза її життю та здоров’ю. 

Проте варто також зважати на той фактор, що може виникнути 

перевищення меж необхідної оборони, у супроводі ряду 

причин та обставин, які висвітлені на законодавчо — 

закріпленому рівні, та відповідно до яких мож енастати 

кримінальна відповідальність. 
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Анотація. У статті досліджено прагматичний потенціал 

ускладнювальних компотентів у структурі простого речення в 

романі Ю. Андруховича «Коханці Юстиції». Проаналізовано такі 

ускладнювальні компоненти, як однорідні члени речення, вставні 

та вставлені конструкції та звертання, й такі засоби 

експресивного синтаксису, як ампліфікація й градація. Визначено 

прагматичні стратегії уживання автором таких елементів, 

провідними серед яких є маніпуляція та загравання з читачем. 

Abstract. The article explores the pragmatic potential of intricative 

components in the structure of a simple sentence in a novel "Lovers of 

Justice" by Yu. Andrukhovych. Intricative components such as 

homogeneous parts, inserts and inserted constructions and vocatives, 

and such means of expressive syntax as amplification and gradation 

are analyzed. The pragmatic strategies of the author's use of such 

elements are determined, the leading ones being manipulation and 

overtures to the reader. 

Ключові слова: речення, висловлювання, ускладнювальні 

компоненти, текст, прагмалінгвістика, експресивний синтаксис. 

Key words: sentense, statement, intricative components, pragma-

linguistics, stylistical syntax.  

Постановка проблеми. Трактування поняття «текст» 

дослідниками у різні часи значно відрізнялося. Мовознавці 

традиційне розуміння тексту пов’язували з аналізом його як 

мовного матеріалу. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики 

тексту спрямовані на його аналіз через поняття «мовна особис-

тість», тобто потрактування тексту з позицій антропоцентризму. 

Це означає, що сучасний поліпарадигмальний простір лінгвістики 
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зміщує фокус із семантичної парадигми (потрактування 

концептів, представлених у тексті) на когнітивно-дискурсну 

(мовленнєві продукти набувають смислу залежно від того, хто, у 

який спосіб і з якою метою їх використовує) [2, 17]. Досліджен-

ням «поведінки мовних знаків у реальних процесах комунікації», 

за Б. Норманом [16, с. 8], займається лінгвістична прагматика 

(лінгвопрагматика), у контексті якої дослідники розмежовують 

поняття речення як граматичної одиниці, тоді як висловлювання 

— мовленнєвий продукт конкретної мовної особистості, 

створений для досягнення певної комунікативної мети.  

Дж. Ліч зауважив, що прагматика, на відміну від семантики, 

«слідує певним принципам, відповідність яких визначається 

комунікативними задачами та їх вирішенням» [21, с. 234].  Для 

того, щоб досягати поставленої мети, мовна особистість добирає 

відповідний мовний/мовленнєвий ресурс. Автор художнього 

тексту – мовна особистість, яка прагне реалізувати свій ідейно-

художній задум, також добираючи відповідні мовні засоби. Проте 

будь-який художній текст характеризується такою ознакою, як 

образність. Отже, автор художнього тексту реалізує свій задум за 

допомогою засобів художньої виразності, і на рівні синтаксичної 

організації тексту зокрема. 

Основною мовною одиницею, що реалізує комунікативні 

наміри мовця, є речення – граматична конструкція, побудована 

з одного чи кількох слів певної мови, що становить окрему, 

відносно незалежну думку; значеннєве, граматичне та 

інтонаційне ціле, що виражає якусь думку у відношенні її до 

дійсності (предикативність, створена категоріями модальності, 

часу й особи) одним словом чи сполукою слів [9]. 

Оскільки речення як одиниця синтаксису є частиною 

тексту, то його багатоаспектність (формально-синтаксичний, 

семантико-синтаксичний та комунікативний рівні його 

організації) дозволяє комплексно вивчати синтаксичні одиниці, 

враховуючи як рівень формальних синтаксичних зв’язків, так і 

рівень семантичних відношень, які можуть бути співвіднесені 

із відображуваною об’єктивною дійсністю.  
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Визначення й загальна концепція (особливо, ускладнення 

та інші структурні компоненти) простого ускладненого 

речення в сучасній лінгвістиці знаходяться на етапі уточнення, 

про що свідчать наукові розвідки В. Волохіної та З. Попової 

[4], Р. Козака [11] та інших мовознавців. 

На думку І. Вихованця [3], ускладнення простого речення в 

сучасній мові може бути представлене двома різновидами: 

формальним та семантичним. «Семантичне ускладнення перед-

бачає вираження кількох пропозицій у реченні; формальне – 

розширення його структурної схеми. Однак ці два різновиди 

ускладнення взаємопов’язані: семантичне ускладнення може 

призвести до формального, а формально ускладнене речення 

завжди є семантично складним» [3, с. 333].  

Семантико-синтаксичний (семантичний) аспект перебуває 

у тісному зв’язку з формально-синтаксичним. Крім спільного 

для всіх речень граматичного значення предикативності, у 

семантичному аспекті вирізняють додатково предикативну 

ознаку, суб’єкт та об’єкт. 

До лінгвопрагматики тяжіє передусім комунікативний 

аспект, специфіка якого полягає в його спрямуванні у сферу 

мовлення, а не у сферу мови, тобто є зумовленою мовленнєвою 

ситуацією і визначеним нею комунікативним завданням. Вона не 

залежить від формально-синтаксичного і семантико-синтаксич-

ного аспектів організації речення. Таким чином, одне й те саме 

речення в різних мовленнєвих ситуаціях може утворювати 

декілька комунікативних одиниць, що диференціюються 

актуальною інформацією, тобто зміною їх речового змісту 

відповідно до комунікативного завдання та наявністю/ 

відсутністю експресивно-стилістичного забарвлення. 

Мовознавець А. Загнітко виділяє також прагматичний 

аспект речення, що полагає у його реалізації «в тих чи інших 

мовленнєвих актах, що пов’язані з різними комунікативними 

настановами міжособистісного спілкування» [ 9, c. 24]. 

Для більш детального дослідження прагматичного аспекту 

речення розглянемо його характеристики і наведемо таке 
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визначення цього поняття, яке б враховувало комунікативну мету 

створення речень. М. Матвійчук подає таку дефініцію: «Речення – 

це основна одиниця мовного спілкування, яка граматично й 

інтонаційно оформлена за законами певної мови, формує і 

виражає окрему, відносно закінчену думку і відношення змісту 

цієї думки до дійсності» [14, с. 107]. До основних характеристик 

речення учений відносить предикативність, модальність, 

категорію часу, граматичну та інтонаційну завершеність. 

Структура простого речення може бути ускладненою. З-

поміж ускладнювальних компонентів у структурі простого 

речення прийнято виокремлювати: однорідні, уточнювальні, 

відокремлені члени, звертання,  вставні та вставлені конструкції. 

Саме такі ускладнювальні компоненти стали предметом нашого 

дослідження на матеріалі роману Ю. Андруховича «Коханці 

Юстиції». 

Стаття є спробою розкриття прагматичного потенціалу 

ускладнювальних компонентів у структурі простого речення в 

романі тобто здійснення аналізу тексту з фокусом не на 

семантичну парадигму, а на когнітивно-дискурсну. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання цієї проблеми. Роман Ю. 

Андруховича  «Коханці Юстиції» неодноразово ставав об’єктом 

уваги учених. 

При здійсненні наукових розвідок у царині літературо-

знавства В. Агеєва досліджувала жанрово-стильові особливості 

роману «Коханці Юстиції», звернувши увагу на його композицію 

[1]. О. Коцарев спростував твердження про те, що цей твір є 

класичним романом, дослідивши окремо кожну з його складових 

частин [12]. А. Мартиненко акцентував увагу на власне авторсь-

кому визначенні жанру «Коханців Юстиції» як роману, що, на 

думку ученого, є ключовим для прочитання й потрактування 

твору читачем [13].  

На межі літературознавства й мовознавства творчість 

Ю. Андруховича  стала предметом досліджень Т. Гундорової 

[7], О. Матвійчука [14], Р. Харчука [19], у яких представлено 
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різні аспекти аналізу його творчості. Зокрема, Т. Гундорова 

визначила риси постмодерного письма в доробку автора, О. 

Матвійчук дослідив експресивні функції синтаксису в 

прозовому доробку митця, Р. Харчук розглянув творчість 

Ю. Андруховича в контексті літературно-мистецького напряму 

постмодернізму. 

У працях таких дослідників, як І. Гринюк [6], С. Мельник 

[15], М. Матвійчук [14], С. Шебеліст [20], В. Головіна [5] та 

інших спострігаємо мовознавчу зацікавленість у вивченнні 

лінгвістичних особливостей постмодерного письма. Так, І. 

Гринюк зауважує, що у творчості Ю. Андруховича «вагомим є 

не лише зміст, але й форма викладу матеріалу» [6, с. 83]. C. 

Мельник дослідила особливості функціювання синонімів 

різних типів у таких творах Ю. Андруховича, як «Дванадцять 

обручів», «Рекреації», «Московіада» [15].  

М. Матвійчук у статті «Експресивний синтаксис» 

докладно проаналізував такі фігури та засоби експресивного 

синтаксису, як ампліфікація, парцеляція, повтори, а також 

графічні засоби та особливості пунктуаційного оформлення  у 

збірці есеїв письменника «Дезорієнтація на місцевості» [14].  

І. Дегтярьова у статті «Стилістичний синтаксис української 

постмодерністської прози» дослідила стилістичні особливості 

синтаксичної організації прозових творів багатьох авторів, з-

поміж яких і Ю. Андруховича. Вона розкрила потенціал таких 

стилістичних фігур, як ампліфікація, однорідні члени речення, 

вставлені конструкції, парцеляція, повтори, графічні засоби, 

визначивши функції цих синтаксичних одиниць у створенні 

художньої образності тексту [8]. 

C. Шебеліст акцентує увагу на тому, що «аналіз 

мовностилістичних новацій есеїстики Юрія Андруховича 

свідчить про гнучкість і всеохопність жанру, який не обмежується 

суворими рамками і є відкритим для різних експериментів» 

[20, с. 124]. Дослідник зауважує, що Ю. Андрухович демонструє 

широкі можливості слова: узгоджує неузгоджувані, здавалося б, 

поняття (через змішування різнорідної термінології), активізує 
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«високі» і «низькі» шари лексики» [20, c. 124]. Отже, аналіз 

наукових розвідок дозволяє стверджувати, що творчість 

Ю. Андруховича становить значний науковий інтерес для 

представників різних філологічних напрямів. Проте комплексний 

лінгвістичний аналiз художніх текстів Ю. Андруховича у 

контексті антропозорієнтованого мовознавства передбачає 

вивчення прагматичного потенціалу мовних одиниць (і 

синтаксичних зокрема), якими послуговується автор, з чим і 

пов’язуємо актуальність нашої наукової розвідки. 

Предметом цього дослідження стали компоненти 

формального ускладнення простого речення у романі 

Ю. Андруховича «Коханці Юстиції». 

Мета статті – дослідити прагматичний потенціал 

ускладнювальних компонентів у структурі простого речення у 

романі Ю. Андруховича «Коханці Юстиції». 

Виклад основного матеріалу. Н. Формановська стверджує, 

що основна увага прагмалінгвістики зосереджена на відношенні 

людини до мовленнєвих знаків, що побутують у мові, а також на 

виборі найдоречніших одиниць для створення висловлювань, що 

сприяє досягненню «як комунікативних, так і позакомуніка-

тивних цілей» [18, c. 11]. На думку дослідниці, речення є 

«граматичною ситуацією, що проекується в категорію 

предикативності» [18, с. 27], отже, є граматичним за своєю 

природою, висловлювання ж зумовлене відповідною комуніка-

тивною ситуацією. Тому висловлювання є комунікативним за 

своєю природою. Відошення між реченням і висловлюванням Н. 

Формановська описує так: «Речення є формальною «упаковкою» 

висловлювання» [18, с. 27].  

Основу формально-синтаксичної організації конкретних 

речень становлять синтаксичні зразки, з огляду на які речення 

поділяють на прості і складні, а також звертають увагу на 

наявність ускладнювальних елементів в обох типах речень. 

Матеріал джерельної бази засвідчив, що з-поміж 

ускладнювальних компонентів у структурі простого речення в 

романі Ю. Андруховича  «Коханці Юстиції» виокремили такі, 
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як-от: однорідні, уточнювальні, відокремлені члени, звертання,  

вставні та вставлені конструкції. 

Розглянемо, які ускладнювальні компоненти у структурі 

простого речення використовує Ю. Андрухович у романі 

«Коханці Юстиції» та спробуємо дослідити їх прагматичний 

потенціал. 

Ю. Андрухович здебільшого використовує речення з 

однорідними членами: «Це переважно відомі інфаміси та 

збоченці, циркові блазні, серійні вбивці, філософи, окультисти, 

прославлені алхіміки, содоміти, протестанти, вогнепо-

клонники,  ліліпути і грабіжники» (1, с. 9). У цьому реченні за 

допомогою однорідних підметів автор виводить низку 

однорідних образів, нагромаджуючи їх у межах одного речення. 

У такий спосіб в уяві читача постає контингент передмістя, 

налаштовуючи його на сприйняття подій, які  відбуватимуться в 

романі далі за сюжетом. Таке ускладнення за своєю структурою є 

ампліфікацією, тобто фігурою експресивного синтаксису, що має 

прагматичну мету створити в читача відповідний настрій 

(наприклад, замусити замислитися, чого очікувати від такої 

публіки). «Чи не щодня Немирич у  супроводі своєї ватаги рушає 

походом по найзнаменитіших міських винарнях, де залюбки 

й охоче жартує: стріляє з мушкета по пляшках і піскових 

годинниках, прибиває цвяхами бороди відвідувачів до шинкваса, 

ламає їм руки, ноги, витрушує золоті та срібні монети з їхніх 

кишень, показує голий зад, б’є вікна і дзеркала, топить 

маґістратського райцю Щеп’юрського в чані зі свіжо заварю-

ваною кавою, а суддю-корупціонера Ґоломбека  – у  вбиральні, 

вибиває очі надміру зухвалим, ламає їм ребра, люрає в їхнє пиво, 

змушує їх поїдати власне лайно, голосно співає і пританцьовує 

тощо» (1, c.10). У реченні наявна велика кількість однорідних 

присудків, які послідовно описують дії героя роману за 

зростанням ступеня абсурдності вчинків, які вони називають.  До 

цих присудків автор також додає однорідні прямі додатки й 

обставини місця (не акцентуємо на них увагу, оскільки 

розглядаємо присудки, від яких вони залежать, як основні 
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елементи). Сукупність наявних однорідних членів речення, 

розташованих саме в такому порядку, сприяє емоційному відгуку 

читача, загостренню його уваги, маніпуляції за рахунок 

апелювання до категорії моральності, що свідчить про 

застосування прийому градації. «Уламком тьмяно-червоної 

цеглини він безліч разів намалював серце, пробите стрілою, дівочі 

губи, частини тіла тощо» (1, с. 19). У цьому реченні наявні 

однорідні прямі додатки, розташовані у певній логічній 

послідовності:  автор спочатку використовує додаток «серце», 

спонукаючи читача налаштуватися на сприйняття ліричних 

переживань головного героя, а потім уживає додатки «губи», 

«частини тіла», що переключають увагу читача на еротичний 

аспект. У такий спосіб автор реалізує бурлескність як ознаку 

постмодерного письма, що дає підстави стверджувати, що 

уживання однорідних членів у цьому реченні є стилістичним 

прийомом. 

Г. Золотова вважає, що ускладнення простого речення 

однорідними членами часто виражає цілий ряд подій, але 

характеризується єдиним для всіх предикативним відношенням. 

Це пов’язано з тим, що у текстах художніх творів часто зображені 

«комплексні за своєю природою явища, що потребують складних 

синтаксичних засобів, які змогли найбільш повно, чітко та 

детально відобразити їх» [10, с. 312]. Знаходимо підтвердження 

цієї думки у проаналізованих прикладах. Можемо стверджувати, 

що категорія однорідності дозволяє Ю. Андруховичу акцентувати 

увагу не лише на основних подіях перебігу сюжету, а й 

посилювати психологічний вплив на читача, задаючи додаткові 

параметри сприйняття. Така організація тексту може бути 

пов’язана з комунікативною стратегією загравання з читачем та 

маніпуляцією, що є характерною рисою творчості письменників-

постмодерністів і Ю. Андруховича зокрема. У такий спосіб цей 

читач фактично стає учасником подій, описаних в романі. 

Чимало в досліджуваному творі прикладів простих речень, 

ускладнених вставними словами: «Здавалося, він зрозумів 

кілька простих і невтішних речей» (1, с. 22); «Можливо, 
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збирались якимось робом позбутись його чи надовше 

приховати на протилежному березі» (1, с. 24); «Можливо, 

наступної ночі вони мали туди повернутися і все-таки 

завершити розпочате?» (1, c. 294). У наведених прикладах 

вставні слова слугують для висловлення припущень, що можна 

вважати комунікативною стратегією загравання з читачем із 

метою уявлення ним альтернативних варіантів розвитку подій і 

самостійних припущень. Вставні слова також ускладнюють 

такі речення: «Крім того, вони ніколи не сиділи на корташах» 

(1, с. 66); «Іншими словами, в місті панував агресивно-

смертоносний хаос» (1, с. 207). Такі приклади свідчать про те, 

що вставні слова слугують для підбиття підсумків поданого 

вище, таким чином схиляючи читача прийняти висновок, 

зроблений автором, без суперечок. Це один із виявів стратегії 

маніпуляції. 

У тексті досліджуваного роману вставлені конструкції 

нерідко є більш вагомим комунікативним ресурсом, ніж базова 

частина реченнєвої одиниці, оскільки суттєво уточнюють 

розповідь, деталізують та конкретизують інформацію, що 

демонструють такі приклади: «Власник звіринця Мікеланьйоло 

(він же Ґустав Зуппе) божеволів з розпачу» (1, с. 18); «Їжу й 

вино до його столу носить служниця на ім’я Ґеновефа (частіше 

звана Марією) Вітраківна, кругла сирота з ходачкової 

напіввимерлої фамілії, вихованка школи-інтернату сестер 

василіанок» (1, с. 155). У наведених прикладах у якості 

вставлених конструкцій виступають власні імена, які дублюють 

основні і слугують для додаткової номінації. До останнього 

прикладу варто додати, що в цьому випадку Ю. Андрухович у 

межах однієї синтаксичної одиниці послуговується не лише 

вставленою конструкцією, яка уточнює міркування, висловлені 

автором, а й кількома рядами однорідних членів та 

відокремленими уточнювальними членами речення, які 

допомагають максимально точно намалювати в уяві читача образ 

служниці. В обох випадках герої твору ведуть подвійне життя, 

тож у такий спосіб автор натякає читачеві на цей факт, поступово 
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підсилюючи експресію. Такий прийом можемо вважати 

градацією. «Після такого мисленнєвого повороту ще одна версія 

– з ритуальним убивством (жертвоприношенням) – також 

отримувала право на існування» (1, с. 297); «Певній жінці 

начебто страх як кортіло позбутися свого чоловіка («Як – із 

таким членом?!» – кричали скептики), і в цьому їй начебто 

допомагав її злодюга-коханець. Нещасного вони зводили зі світу 

поступово, домішуючи йому до страви дедалі більші порції 

отрути (арсену?)» (1, с. 295). У цих прикладах вставлені 

конструкції означають уточнення до видів заподіяння смерті і 

слугують для стилізації під мову матеріалів слідства, властиву 

усій главі. Також у такий спосіб автор реалізує стратегію 

загравання з читачем через риторичне питання, якби запрошуючи 

самостійно вирішити, що сталось насправді. На окрему увагу 

заслуговує вставлена конструкція у формі риторичного 

запитання, що допомагає автору передати іронію і поєднати її з 

серйозною темою (вбивством), що також є ознакою постмодерної 

літературної творчості.  

Як засвідчують наведені приклади, однорідність, а також 

вставлені конструкції дозволяють авторові сформувати таку 

фігуру стилістичного синтаксису, як градація, яка стає засобом 

посилення емоційності викладу та психологічного впливу на 

читача, який полягає переважно у реалізації двох стратегій: 

маніпулювання (спробі схилити читача до висновків, які 

робить автор) і загравання (спроба залучити читача стати 

учасником подій, про які йдеться в романі). 

Виразною ознакою індивідуально-авторського стилю 

Ю. Андруховича є використання відокремлених уточнювальних 

членів речення, наприклад: «Охоплена жагою праведної 

помсти, жінка найняла на базарі вправного рубача м’яса, 

чоловіка ж добряче споїла» (1, с. 296). У цьому прикладі бачимо 

дієприкметниковий зворот, відокремлений на письмі комою. У 

такому випадку можемо говорити не лише про експресивний 

синтаксис, а й про стилістичну пунктуацію, які зосереджують 

увагу читача на уточненнях. Наприклад, у наведеному реченні 
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відокремлення дає читачеві змогу відслідкувати мотив убивства. 

«Тепер вони з тією головою десь мудохаються, по одному 

висмикуючи коронку за коронкою» (1, с. 297). У цьому прикладі 

бачимо відокремлену обставину способу дії, виражену 

дієприслівниковим зворотом. У сполученні з вульгаризмом 

«мудохаються» вжитий уточнювальний член речення створює в 

читача картину побутового вбивства з наміром приховати сліди 

злочину.  «Однієї з неділь Немирич та його друзі, вихором 

налетівши на бестіарій, повідчиняли в ньому всі клітки і 

повипускали негодованих утриманців на волю» (1, с. 130). У цьому 

прикладі також знаходимо відокремлену обставину способу дії, 

виражену дієприслівниковим зворотом. Ця конструкція додає 

реченню динамізму, залучаючи читача стати співучасником 

подій, підсилити його увагу до того, що відбувається. 

«Використовуючи бразильську отруту кураре, придбану 

напередодні в аптеці ван дер Вандена на Гетьманських валах, 

Немирич та його гурт поприсипляли геть усіх монстрів влучними 

пострілами з луків і сплячими доправили у возах на Погулянку» (1, 

с. 18). У цьому реченні бачимо одночасне ускладнення простого 

речення дієприслівниковим зворотом на позначення способу дії 

та підрядним до нього дієприкметниковим зворотом, що сприяє 

встановленню додаткових деталей події. 

Можемо стверджувати, що використання відокремлених 

уточнювальних членів речення дає автору змогу здійснити 

портретну характеристику героїв та використати пейзажні й 

інтер’єрні замальовки, емоційний потенціал яких нерідко 

контрастує з емоційним станом персонажів роману. Це 

викликає відчуття внутрішнього конфлікту в читача, який 

змушений порівнювати деталі, таким чином стаючи учасником 

розслідування історій, поданих у творі. Отже, такий прийом 

теж є реалізацією стратегії загравання з читачем. 

З-поміж ускладнювальних елементів у структурі простого 

речення в романі «Коханці Юстиції» заслуговують на увагу і 

звертання (особливо поширені), які переважно допомагають 

авторові викликати в читача певне ставлення до персонажів. Б. 
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Норман, коментуючи лінгвопрагматичні особливості 

звертання, звертає увагу на способи його граматичного 

вираження – іменник (персоналізація), а також займенник                        

(«ти»/«Ви»-форми) [16, с. 33-37]. Проаналізуємо приклади 

звертань, узятих із тексту досліджуваного твору: «Ликуй, 

мала!» (1, c. 24) – неформальне, дещо зневажливе ставлення; 

«Бодай ти стала бабою старою,/ Огидною, без носа і зубів,/ 

Рахубо моя, згубо біснувата!» – сарказм, зневага (1, c. 24); 

«Будь здорова, моя мила, не гнівиси – yeah, yeah, yeah...» (1, c. 

72) – стилізація під фольклор, створення відповідного ефекту. 

«Шановні громадяни! На березі річки Бистриці Золотої в 

обласному центрі знайдено обезголовлене тіло чоловіка» (1, с. 

284) – стилізація під оголошення; «Увечері він тримає в руках 

її маленькі долоні (інших дотиків він собі вже не дозволяє) і 

ніяк не наважується спитати: «Мила, навіщо тобі ті старі 

ляльки? Їм, як і нам з тобою, вже по 60 років, не менше» – 

класичне звертання серед подружніх пар в українській культурі 

(1, с. 179). 

Отже, нами було розглянуто такі ускладнювальні елементи в 

простому реченні у романі Ю. Андруховича «Коханці Юстиції», 

як однорідні, вставні та вставлені конструкції, звертання, а також  

прокоментовано конкретні приклади з огляду на прагматичний 

потенціал таких елементів.  

Висновки з описаного дослідження і перспективи 

подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, у психологічному 

романі «Коханці Юстиції» Ю. Андруховича представлені прості 

реченнєві одиниці різних типів, що мають певний прагматичний 

потенціал. Звертаючись до вищезазначених характеристик 

речення для визначення їх значущості з позицій експресивного 

синтаксису, М. Матвійчук стверджує, що «постмодернiстський 

стиль художнього мовомислення прагне до фiксацiї миттєвих 

вражень та емоцiйно-оцiнної деталiзацiї, що втiлюються в 

особливих синтаксичних конструкцiях. Юрiй Андрухович у своїх 

есеях широко використовує засоби експресивного синтаксису» 

[14, с. 106]. Ми дослідили однорідні, вставні та вставлені 
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конструкції, звертання не в есеїстиці, а у романі митця, і дійшли 

висновку, що такі ж ознаки постмодерного письма притаманні й 

цьому твору. Ускладнювальні елементи допомагають автору 

застосувати такі стилістичні прийоми як ампліфікація та градація, 

реалізувати стратегії загравання з читачем та маніпуляції. 

Було встановлено, що для досліджуваного роману 

притаманними є конструкції, ускладнені розлогими рядами 

однорідних членів речення, які емоційно наснажують виклад, 

відокремленими членами речення, які акцентують увагу на 

комунікативно вагомих фрагментах, вставними та вставленими 

конструкціями, що створюють особливий модальний малюнок. 

Вставлені конструкції оригінально зреалізовані у постмодер-

ністській творчості Ю. Андруховича, яку репрезентує роман 

«Коханці Юстиції»: представлені дії чи події відображають 

внутрішній світ героїв, їх емоційний стан, систему відношень у 

суспільстві, світоглядні принципи його громадян – все це сприяє 

реалізації авторського задуму, розкриттю теми та ідеї художнього 

твору, досягненню комунікативної мети взаємодії з читачем і 

справлення на нього запланованого враження. 
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HELLP-СИНДРОМ: ФАКТОРИ РИЗИКУ, МЕХАНІЗМИ 

РОЗВИТКУ ТА СТРАТЕГІЇ ЛІКУВАННЯ 

 

Гойло Юлія Богданівна, 

студентка 5 курсу, медичного факультету N1, 

Соловей Валентина Маноліївна, 

асистент кафедри акушерства,  

гінекології та перинатології, 

Буковинський державний медичний університет 

м.Чернівці, Україна 

Актуальність.HELLP-синдром – небезпечне ускладнення 

вагітності, що виникає, як правило в ІІІ триместрі, та поєднує 

ознаки: гемоліз (Нemolysis), підвищення активності печінкових 

ферментів (ElevatedLiverenzymes), тромбоцитопенія (LowPlatelet-

count).Враховуючи, що стан є доволі рідкісним, прицільне його 

вивчення утруднене, проте це вкрай необхідно, адже розвиток 

HELLP-синдрому є загрозливим ускладненням як для матері, так і 

для дитини. 

Мета дослідження. Ціллю дослідження стало проведення 

ретроспективного аналізунаукових джерелщодо чинників 

ризику патомеханізмівта новітніх методик лікування HELLP-

синдрому, систематизація та узагальнення отриманих даних, 

виокремлення рекомендацій та пропозицій. 

Матеріали та методи. Було опрацьовано наукові літературні 

джерела (статті та публікаціїPubMed, GoogleScholar та 

CochraneLibrary за 2016-2020 роки) на тему HELLP-синдрому, 

причин та механізмів його виникнення, особливостей лікування 

на сучасному етапі. 

Результати.У дослідженні 1999-2014 років, проведеному в 

Норвегії, яке включало 418 897 жінок, встановлено, що HELLP-

синдром є доволі рідкісним станом, і виникає приблизно у 0,24% 

вагітних при першій вагітності та у 0,13% жінок при повторній 
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вагітності. Смертність при розвитку HELLP-синдрому досягає 

близько 24%. Найбільш вагомими чинниками ризику для 

розвитку стану є хронічна артеріальна гіпертензія, цукровий 

діабет, надлишкова маса тіла та метаболічний синдром, 

багатопліддя. Для першої вагітності більш вагомими факторами 

ризику стали цукровий діабет та ожиріння (ІМТ > 30 кг/м2), а для 

другої – анамнез еклампсії та HELLP-синдром. Багатоплідна 

вагітність та гіпертонічна хвороба були вагомими, як для 

першої,так і для потворної вагітності. Важливо, що передчасні 

пологи в анамнезі також є чинником розвитку ускладнення. [1] 

Під час фізіологічної вагітності наявність помірного 

прозапального статусу в організмі жінки вважається варіантом 

норми. Пристосування організму матері до аллоімунного плода 

супроводжується зниженням активності імунних клітин. Зміни 

імунного статусу відображаються в першу чергу на 

метаболічних та ендокринних процесах.  

Найбільш вагомою ознакою HELLP-синдрому є печінкова 

недостатність, яка виникає найбільш імовірно внаслідок 

ішемічно-реперфузійних змін в паренхімі, результатом яких стає 

апоптозгепатоцитів. Виділення біологічно активних речовин з 

клітин печінки викликає масивну нейтрофільну інфільтрацію 

синусоїдів та венул. Цей факт підтверджується підвищеним 

рівнем нейтрофільних лейкоцитів в периферичній крові вагітних з 

HELLP-синдромом. Нейтрофільоз також є фактором активації та 

фактору фон Віллебранда, що призводить до поглиблення 

процесів ішемії та екстравазації рідкої частини крові інтерстицій 

печінки. IL-1a та катепсин G, які виділяються нейтрофілами 

активують ендотеліоцити, що призводить до підвищення агрегації 

тромбоцитів та тромбоутворення. [2] 

Зареєстровано, що у пацієнток з HELLP-синдромом, в 

стромі плаценти наявне значне зниження рівня моноцитів та 

підвищення рівня клітин Хофбауера – еозинофільних 

гістіоцитів, відповідальних на ранніх термінах вагітності за 

попередження вертикальної передачі патогенів. Цей факт 

можливо пояснює активацію гемолізу при HELLP-синдромі, 
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адже моноцити, які перетворюються на макрофаги саме і 

виконують функцію поглинання еритроцитів, про що свідчить 

масивна інфільтрація паренхіми печінки макрофагами 

(клітинами Купфера).[2] 

Також у пацієнток з HELLP-синдромі знайдено підвищення 

рівня факторів активації системи комплементу, що призводить до 

прискорення процесів опсонізації та фагоцитозу, маніфестацією 

яких є гемоліз та тромбоцитопенія. [2] 

Дисбаланс між Th1/Th2/Th17 лімфоцитами також відіграє 

роль у посиленні імунних процесів при HELLP-синдромі. [2] 

Іншою теорією розвитку стану є генетичні аномалії плода 

та матері, зокрема тригідроксиацил-коензим-А дегідрогенази, 

що призводить до посиленого окислення жирних кислот та 

накопичення недоокислених продуктів розпаду, активації 

оксидантного стресу та розвитку HELLP-синдрому.[3] 

Порушення процесів плацентації з потраплянням антигенів 

плаценти в кровоносне русло та активація імунної відповіді може 

також грати роль у розвитку патологічного стану. [3] 

Морфологічні зміни, знайдені в тканині печінки жінок з 

HELLP-синдромом включали інтрапаренхіматозні, субкапсулярні 

крововиливи та розриви капсули. [3] 

Єдиним на даний момент вирішальним методом лікування є 

негайне пологорозрішення. Враховуючи наявність імунного 

фактору розвитку HELLP-синдрому, патогенетичне лікування 

повинно включати впливи на ланки розвитку. Внутрішньовенне 

введення глюкокортикоїдів (дексаметазону) залишається 

спірним.[4,5]Згідно з протоколом Міссіссіппі, який включає 

розподіл вагітних з HELLP-синдромом на класи в залежності від 

рівня тромбоцитів (І клас - <50·109/л, ІІ клас – 50-100·109/л, ІІІ 

клас – 100-150·109/л), імовірно, що дексаметзон суттєво знижує 

материнську смертність при HELLP-синдромі (на 20% у класі 1 та 

на 5% у класі 3).[5,6] 

Також існують дані успішного лікування патології, 

застосовуючи моноклональні антитіла (інгібітор С5 компоненту 

комплементу). [7] 
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Симптоматичне лікування HELLP-синдрому потребує 

використання магнезіальної терапії та гіпотензивних препаратів 

(гідралазин, лабеталол), переливання тромбоконцентрату та 

еритроцитарної маси.[5] 

Висновки та рекомендації.HELLP-синдром – тяжке та 

небезпечне ускладнення вагітності. Ризик його виникнення 

зростає при наявності в анамнезі обтяжуючих факторів – 

гіпертензії, діабету, патологічних вагітностей чи пологів. 

Порушення процесів плацентації, наявність генетично 

детермінованих дефектів обміну речовин підвищують ризики 

розвитку патологічного стану. 

Розвиток HELLP-синдрому пояснюється кількома теоріями, 

основу яких складають взаємно обтяжуючі порушення імунної 

відповіді та метаболізму. Вивчення патомеханізмів HELLP-

синдрому стане ключем до вирішення проблеми та дозволить 

попередити його виникнення, а також вплинути на вже 

маніфестований стан для пролонгування вагітності, збереження 

здоров’я матері та дитини. Найбільш імовірними факторами 

розвитку HELLP-синдрому є дисбаланс регулюючих та кіллерних 

лімфоцитів, гіперактивність нейтрофілів та макрофагів, що 

призводить до гемолізу та тромбоцитопенії. Основним цільовим 

органом, який необхідно захищати при HELLP-синдромі є 

печінка, адже зміни на клітинному та молекулярному рівнях і 

спричиняють ішемічно-некротичні процеси в ній, що 

поглиблюють  деструктивні зміни. 

Імовірне застосування не лише симптоматичної, а й 

патогенетичної терапії, з використанням імунодепресивних 

засобів (глюкокортикоїди, моноклональні антитіла) повинно 

вивчатись детальніше для подальшого введення в практику, з 

урахуванням етичних норм та зважування факторів ризику. 

Стратегії вивчення HELLP-синдрому повинні включати 

всі ланки від моменту виникнення стану до прогнозів та 

перспектив на подальші вагітності.  
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СТАНОВЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ) 

 

Гончаренко А.М., 

кандидат педагогічних наук; 

Дятленко Н.М.,  

кандидат психологічних наук, 

доценти Інституту післядипломної освіти  

Київського університету імені Бориса Грінченка,  

м. Київ, Україна  

Комунікативно-мовленнєва компетентність дитини дошкіль-
ного віку розглядається як інтегральна характеристика 
розвитку особистості, динамічна комбінація всіх форм 
мовленнєвої активності, засобів мовленнєвої взаємодії дитини 
з партнерами по спілкуванню. Однак не менш активним і 
значущим для дошкільника є  спілкування з природним 
довкіллям [1].  

Загальновідома думка Л.С.Виготського щодо оволодіння 

мовою: збільшення запасу слів, урізноманітнення граматичних 

форм створює передумови для розвитку мислення дитини [2]. 

Мовленнєвий розвиток є найпершим проявом серед базових 

компетентностей дитини, що через слово дає відчутний 

поштовх іншим компетентностями дитини [3].  

Сучасна психолого-педагогічна наука намітила новий вектор 

свого дослідження: мовленнєвотворча діяльність, де окрім 

лінгвістичних проблем, механізмів наслідування мовленнєвих 

зразків набули актуальності механізми мовленнєвого розвитку, 

зокрема словотворчість [4]. Саме тому глибина вивчення 

комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини уможливлює 

бачення цілісної характеристики становлення особистості.[5] Ця 

позиція ґрунтується на тому, що здатність дитини до 

виокремлення окремих слів з потоку мовлення, „відкриття” 

можливостей їх видозмінення за допомогою суфіксів, префіксів, 



 

101 

закінчень дозволяє їй задіяти й усвідомити мовні закономірності у 

створенні власних мовленнєвих конструктів для означення 

зменшувально-пестливих чи збільшувально-згрубілих об’єктів та 

явищ природи. 

Автори мають на меті окреслення проблеми мовленнєвої 

компетентності дитини на основі спілкування з тим природним 

довкіллям, в якому вона живе. Природне середовище 

уможливлює розвиток сенсорних здібностей: удосконалення 

зорового і слухового сприймання, упорядкування тактильно-

кінестетичної орієнтації, диференційовано реагувати на сигнали 

(запах, смак), розвиток уявлень про якості та властивості об’єктів, 

явищ природи. Спостереження, логічна взаємодія дитини з 

природою сприятиме формуванню не лише фонетико-лексичної 

чи граматичної, а й комунікативної компетентності. Таке 

поєднання завдань видається доцільним, позаяк природне 

довкілля побудовано й існує за цілісними законами логіки та 

чіткими ритмами. Обґрунтовуючи цю позицію, спираємося на 

основні прийоми, якими є порівняння, аналіз, синтез, 

абстрагування, узагальнення, конкретизація. Ними поступово 

оволодіває дитина вже з раннього віку [6]. В результаті цих 

операцій у неї формується поняття про об’єкти природи через 

спостереження чи активне оперування ними. Мовлення дозволяє 

виражати окремі властивості, якості, ставлення до об’єкта, явища 

у слові, бо останнє є оболонкою понять.  

Будь-які поняття пов’язані з відчуттями, сприйманням і 

уявленням дитини. І діти, і дорослі пізнають світ за допомогою 

понять, і лише на основі понять будуються інші форми 

мислення – судження, висновки. Під час пізнання природного 

довкілля дитина переконується, що не існує ні об’єктів без 

ознак, ні ознак без об’єктів. Будь-яка ознака належить якомусь 

об’єкту або одна ознака об’єднує множину предметів. 

Наприклад, підсніжник – це первоцвіт, тому інші ранні квіти – 

пролісок, шафран (крокус), гіацинт теж первоцвіти. Отже, 

стверджуючи ознаку окремого об’єкта, дитина, ототожнює, 

відображає подібність всіх об’єктів, наділених подібною 
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ознакою. 

Погляд на природне довкілля як на цілісний живий організм, 

прояви розуміння самоцінності природи, усвідомлення себе як 

частки її (екоцентричне мислення) формується через слово, 

приклади, багаторазові спостереження та вправляння. Вправи-

роздуми, вправи-досліди, вправи-спостереження сприяють 

поступовому розумінню та оволодінню дітьми вмінням 

встановлювати послідовну закономірність від слова і словесних 

висловлювань до їх предметного змісту і навпаки: від предметів, 

ознак, дій, відношень – до словесних означень. Такі вправи 

доцільно багаторазово організовувати з використанням 

різноманітного природного матеріалу. Факти, природні явища у 

своєму взаємозв’язку чи лінійній послідовності мають бути 

зрозумілі дитині. Спираємося на незаперечний науковий факти, 

що мислення в дошкільному віці характеризується переходом від 

наочно-дійового до наочно-образного, а перед шкільним 

навчанням – активізується словесно-логічне. Проте між ними 

немає чіткої межі. Йдеться про домінування однієї з форм, тому 

можемо говорити про панування у дошкільному дитинстві 

наочно-образного, що відповідає репрезентативному інтелекту - 

мислення уявленнями (за Жаном Піаже). З огляду на те, що 

мислення і мовлення розвиваються паралельно, змін зазнає і 

фонетико-лексична компетентність. Стрімко зростає пасивний 

словник, поступово переходячи у активний, що свідчить про 

осмислене оперування звукокомплексами, словами, словами-

реченнями. Відомий прийом звуконаслідування знаходить 

найповніше відображення серед об’єктів природного довкілля, а 

наслідування дітьми голосів тварин, птахів, які знаходяться в полі 

зору, перетворює їх інколи на співбесідників, що викликає 

захоплення та радість.  

Розвиток логічного мислення і мовлення дошкільника 

залежить від умов, що стимулюють практичну, ігрову, 

пізнавальну діяльність. Однією з основних умов є формування 

мовлення як засобу спілкування. Щоб слово вживалося як 

самостійний засіб мислення, дитина має засвоїти вироблені 
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людством поняття про загальні і суттєві ознаки об’єктів, явищ 

природи. Поступово поняття закріплюються у словах, 

поєднуються між собою у системи.  

Наступною умовою розвитку логіки і мовлення у 

дошкільників є набуття вміння роздумувати про явища у 

лінійній послідовності від причин виникнення явища до його 

наслідків та у зворотному напрямі: від наслідків до причин. До 

активності мовлення підштовхує і розуміння дитиною 

відносності тих чи інших явищ.  

Важливо допомогти малюкові навчитися оперувати 

мовленнєвими засобами для виокремлення понять, для 

описування сезонних і часових відношень, для встановлення  

просторових  і причинно-наслідкових зв’язків (наприклад, 

кожна тварина розташовує своє житло там, де живе: нірка 

миші – у землі, дупло білки і гніздо сойки – на дереві, барліг 

ведмедя – у вибалку, гніздо ластівки – під дахом). 

Способи словотворення, що активно проявляються у 

дошкільному віці, активізують і мовленнєві, і комунікативну 

активність. Словотворчість і словотворення мають вибуховий 

характер, охоплюють всі компоненти мовлення. Більшість дітей є 

„стихійними семантиками” (термін Д.Н.Богоявленського), вони 

надзвичайно чутливі до смислу слова, помічають відтінки значень 

і самі намагаються продовжити цей ряд. Мінливість, 

різноманітність процесу словотворення звеселяє автора, дивує 

партнера по спілкуванню. Наприклад, застосовуючи 

зменшувально-пестливу форму до назв тварини, дошкільник 

вдається до різноманітного мовленнєвого рішення однієї і тієї ж 

задачі: корова – телянок, коровичка, коровеньчик, корованька; 

мураха – мурашеченя, мурахеня, мура, мурахочка. Дошкільник 

активний і енергійний, його принаджують практично всі об’єкти 

природи, він намагається більше пізнати, дізнатися, досліджувати 

експериментувати як у дії, так і зі словом. 

Таким чином, розвиток логічного мислення і мовлення 

дитини дошкільного віку – важлива двоєдина складова її 

психічного розвитку. Оволодіння логічними прийомами 
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мислення і дії сприяє легкості та оперативності мовленнєвої 

реакції дитини на всі прояви, зміни природного довкілля. Це 

породжує виникнення і активне апробування мовленнєвих 

конструктів у партнерстві з ровесниками, дорослими і об’єктами 

природи, що дає початок вмінню жити у злагоді з природою, з 

самим собою.  
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Анотація: Аналізується військово-промисловий комплекс як 

складова системи обороноздатності країни. Зокрема, висвітлю-

ється питання впливу військово-промислового комплексу на 

внутрішню політику держави. Розкривається і соціальний 

аспект зазначеної проблеми 

Ключові слова: військово-промисловий комплекс, обороноздат-

ність держави, внутрішня політика держави 

Актуальність дослідження випливає з зовнішньополітичної 

ситуації, що склалася навколо територіальної цілісності України, 

проти якої було здійснено акт агресії з боку Російської Федерації, 

внаслідок чого в країні триває війна. Наявність потужного ВПК 

може суттєво вплинути на хід протистояння та зміцнити 

обороноздатність держави. Адже саме завдяки розвиненому 

військово-промисловому комплексу країна може забезпечити 

потреби оборонних структур та виробляти достатню кількість 

сучасної зброї та оснащення.  

Дослідивши роль та місце ВПК в системі обороноздатності 

провідних країн світу, ми зможемо розробити чітку стратегію 

модернізації та розвитку військово-промислового комплексу 

України.  

Зазначена проблема висвітлюється у роботах 

представників різних спеціальностей. Визначення терміну ВПК 

ми знаходимо у праці В. Смолянюка «Військово-промисловий 

комплекс» [1],  місце ВПК в системі міжнародних відносин 

розглядає у своїх дослідженнях О. Пархомчук [2]. Історію 

формування ВПК досліджує В. Головко [3].  

Особливості теоретичного обґрунтування та створення 
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військово-промислового комплексу  розкриває С. Розен  у 

праці «Testing the Theory of the Military-Industrial Complex [4].  

Метою дослідження є висвітлити місце та роль військово-

промислового комплексу в системі обороноздатності країни. 

Після завершення Другої світової війни міжнародні 

відносини продовжували розвиватися в руслі протистояння 

двох ідеологій. В умовах розгортання холодної війни, 

керівники держав відмовилися від відкритих протистоянь, а 

зосередилися на нарощенні військової потужності. 

Природно, що першочерговим завданням у стратегічних 

планах країн стало створення та розвиток військово-

промислового комплексу (ВПК), адже здатність виробляти 

озброєння та військову техніку в достатній кількості і на 

належному рівні є вагомим показником могутності та дозволяє 

державі впевнено конкурувати на міжнародній арені.  

Для кращого розуміння феномену ВПК варто навести 

визначення цього поняття, в літературі читаємо, що це 

сукупність підприємств і організацій тієї чи іншої країни, які 

виготовляють озброєння і військову техніку  для потреб 

збройних сил  своєї держави та на експорт [3]. 

Вперше термін ВПК використав Дуайт Ейзенхауер у 

прощальному виступі 1961 року, де наголосив, що необхідно бути 

обережними у питаннях розвитку військово-промислового 

комплексу, щоб не втратити контроль над цією структурою, що в 

майбутньому призвело б до кризових явищ [5]. 

Варто зазначити, що незважаючи на подібність завдань, 

які покладалися на військово-промисловий комплекс, кожна 

держава обрала свій шлях його створення. 

Традиційно до ВПК відносять ракетно-космічну, 

суднобудівну, бронетанкову, радіоелектронну та інші галузі 

військово виробництва. ВПК має доволі складну структуру, що 

поєднує у собі науково-дослідні інститути, конструкторські 

організації, державні установи, структурні підрозділи збройних 

сил і оборонне виробництво, що злагоджено розробляють 

стратегію покращення обороноздатності країни та працюють 
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над забезпеченням військової галузі необхідним озброєнням та 

спорядженням. 

Враховуючи специфіку виробництва, деякі підрозділи 

ВПК працюють з дотриманням особливого режиму безпечного 

функціонування й охорони державної таємниці. 

ВПК займає чільне місце в системі обороноздатності 

держави, оскільки саме від наявності та розвиненості такої 

системи залежить здатність країни до захисту своєї території та 

можливість забезпечення і модернізації військової галузі. 

Зрозуміло, що ВПК потребує вкладення значних ресурсів та 

роботу достатньо чисельної і потужної групи спеціалістів з 

відповідних галузей. ВПК має значний вплив на соціальну 

сферу, проте для максимально ефективного функціонування 

цієї системи варто забезпечити належне сприйняття цього 

феномену серед громадян власної держави. Лише злагоджені 

дії керівництва та підтримка соціуму сприятимуть модернізації 

та зміцненню системи ВПК, що в свою чергу, покращить 

обороноздатність держави. 
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Актуальність.На сьогодні нирково-клітинний рак(НКР) 

відноситься до високо злоякісних захворювань.Особливістю 

даногоп виду раку є резистентність до променевої терапії та 

медикаментозної терапії(крім тангентної),також характерний 

безсимптомний перебіг на I-III стадії,що призводить до виявлення 

хвороби на IV стадії в 22.1% нових випадків на рік та високої 

смертності серед даного контингенту пацієнтів.Слід зазначити що 

лише 18% нових випадків раку було виявлено на профілактичних 

оглядах[3]  

Мета.Дослідити сучасні методи ранньої діагностики НКР за 

даними літератури та протоколів для визначення ефективної 

ранньої діагностики. 

Матеріали та методи.Були використанні данні 

Національного канцер - реєстру за 2018-2019 рік,також була 

опрацьована спеціальна література з онкології. 

Основні результати.Для НКР характерний безсимптомний 

перебіг,прояв симптомів свідчить про вираженість процесу та 

його задавленість в більшості випадків.На даний момент скринінг 

НКР не проводиться,чаще всього пухлину  виявляють випадково 

при УЗД черевної порожнини та КТ черевної порожнини.За 

допомогою УЗД можливо визначити новоутворення начинаючи з 

розмірів 0,5-1 см,локалізацію,порожнин,межі,щільність 

утворення,також можливо виявити потенційні метастази в 

прилеглі лімфатичні вузли. За допомогою Комп'ютерної 

томографії можливо оцінити розповсюдження процесу та 

локалізацію,стан зон метастазування,стан самої 
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нирки.Лабораторні методи на ранніх стадіях не завжди виявляють 

ознаки пухлини,але на Загальному аналізу сечі найчастіше буває 

мікрогематурія,на Загальному аналізі крові знижений рівень 

гемоглобіну та підвищення ШОЕ,Біохімічний  аналіз крові 

найчастіше підвищенна сечовина,креатинін,лужна фосфатаза,але 

лабораторні методи показують лише неспецифічні зміни на 

протязі розвитку пухлинного процесу.   

Висновки.На даний момент скринінг для виявлення НКР не 

розроблений,тому виявлення на ранніх стадіях не завжди 

можливе.Але незважаючи на це близько 56,7 % нових випадків[3] 

виявляють на I-II стадіях захворювання що дозволяє проводити 

більш успішне лікування та покращує прогноз для хворих.Цьому 

сприяє в більшості випадків УЗД органів черевної порожнини та 

КТ черевної порожнини,що проводяться з приводу інших 

патології. 
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НИРКОВО-КЛІТИННОМУ РАКУ 

 

Грищенко В.Г 

студент 

Донецький Національний  

Медичний Університет 

м.Кропивницький,Україна 

Актуальність.Як відомо,нирково-клітинний рак(НКР) є 

одним з високозлоякісних новоутворень.Особливістю НКР є 

паранеопластичні синдроми,які спостерігають у близько 

половини хворих.Одним із таких синдромів є артеріальна 

гіпертензія,яка серед всіх варіантів перебігу проявляється в 15% 

випадків.Причини артеріальної гіпертензії при НКР різноманітні, 

від підвищення секреції реніну,до здавлення пухлинной 

сегментарних ниркових артерій. 

Мета.Вивчення патогенезу розвитку артеріальної гіпертензії 

при НКР для диференційної діагностики та успішного лікування 

Матеріали та методи.Була використана спеціальна 

література по онкології та актуальні статті по НКР. 

Основні результати.Паранеопластичний синдром – це 

синдром,що розвивається не в наслідок локального росту 

пухлини та метастазування,а внаслідок неспецифічної реакції з 

боку органів та систем організму,або від секреції пухлиной 

біологічно активних речовин.Артеріальна гіпертензія(АГ) є 

одним із проявів паранеопластичного синдрому.Є декілька 

причин розвитку АГ при НКР.В першу чергу це здавлення 

пухлиной артерій,що призводить до зниження ниркового 

кровотоку.Наслідком є розвиток АГ по типу синдрому «дві 

нирки» гіпертензії Гольдблата,тобто ріст пухлини спричиняє 

звуження судин в одній нирці без змін в другій нирці.Нирка з 

порушеним кровопостачанням починяє виробляти ренін,також 
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задержує воду та сіль.Як відомо,ангіотензин II це досить сильний 

судинозвужуючий фактор,він звужує артеріоли,що призводить до 

збільшення периферичного опору та збільшення артеріального 

тиску,також він зменшує екскрецію нирками солі та води,що 

призводить до збільшення позаклітинної рідини та стабільно 

високого тиску.Здорова нирка попадає під дію ангіотензину II та 

альдостерону що утворились від реніну хворої нирки,та починає 

задержувати сіль та воду,внаслідок цього розвивається 

гіпертензія.Другою причиною є секреція пухлиною реніну,що 

відбувається коли пухлина юкстамедулярного походження.Тобто 

пухлина має можливість виробляти біологічно активні речовини,а 

саме:ренін,простогландини,еритропоетин,тромбоксани,активна 

форма вітаміну D.Крім цього пухлина може виробляти й інші 

гормони, наприклад інсулін,глюкагон,паратгормон.При надмір-

ному виробленні реніну найчастіше буде спостерігатись АГ, 

внаслідок активації ренін-ангіотензинової системи,вторинний 

гіперпаратиреоз також призводить до підвищення артеріального 

тиску.Такі симптоми можуть випереджати прояви основного 

захворювання,маскувати його,призводячи до невиправданої 

терапії й запізнілого діагностування пухлини. 

Висновок.Артеріальна гіпертензія при НКР це досить 

грізний симптом що може призвести не лише до помилкового 

діагнозу,а й до летальних випадків внаслідок інфаркту міокарда 

та мозкового інсульту.Причини цьому перш за все це порушення 

кровопостачання ураженої нирки та надмірне вироблення ниркою 

біологічно активних речовин що призводять до підвищення 

артеріального тиску. 
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студент фармацевтичного факультуту 

Київський міжнародний університет 

м. Київ, Україна  

Сучасна фармація – це медико-соціальний комплекс, який 

об'єднує всі аспекти життя суспільства і людини. Вона 

забезпечує збереження та покращення здоров'я населення за 

допомогою надання фармацевтичної допомоги належної 

якості. Ця функція може реалізуватися в межах фармацевт-

тичної практики, зокрема в аптеках та їх підрозділах шляхом  

діяльності фармацевтів, які в праві забезпечити окремих осіб 

(громадян) і лікувально-профілактичні заклади необхідним 

асортиментом лікарських препаратів та виробів медичного 

призначення [1]. 

Аптечна мережа – це об’єднання декількох аптек, 

консолідація яких реалізується за певними принципами. За 

типом мережа може бути централізованого (аптеки та 

підрозділи мають єдиний код ЄДРПОУ,  здійснюють діяльність 

за однією ліцензією; власних окремих рахунків у банку не 

мають), холдингового (сукупність аптек та їх підрозділів, де 

кожен має власний код ЄДРПОУ, підпорядковуються одному 
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власнику, можуть мати власні банківські рахунки) або ж 

змішаного типу (поєднують ознаки холдингових та централізо-

ваних мереж) [3]. 

Більшість аптечних закладів України є регіональними.  

Консолідація – це об'єднання декількох фармацевтичних 

організацій в одне підприємство з метою утворення більшої 

мережі. 

Позитивною стороною цього процесу є зменшення дов-

жини фармацевтичного ланцюга, але в той же час негативним є 

те, що при великій кількості пропозицій аптеками лікарських 

препаратів, зростає боротьба за споживача і збільшуються 

витрати на рекламу і збут лікарського засобу. 

Фармацевтичний ринок – це економічні відносини між 

об’єктами та суб’єктами, що пов’язують в собі обмін 

фармацевтичних товарів, послуг, формують основні складові 

ринку – пропозицію, попит та ціну. 

Під поняттям «суб’єкт фармацевтичного ринку» розуміються 

вітчизняні роздрібні, оптові підприємства, виробники лікарських 

засобів, зарубіжні виробники, інформаційні бази даних та 

видання на дану тему, громадські асоціації, система споживання 

лікарських засобів та виробів медичного призначення 

(стаціонарні та амбулаторні хворі). 

Об’єктами фармацевтичного ринку  є парафармацевтичні 

та фармацевтичні товари, послуги, інформаційні, статистичні 

дані, потреби споживачів. 

Фармацевтичний ринок  України наразі знаходиться під 

впливом багатьох чинників: політично-економічна ситуація в 

країні, відсутність дієвих реформ в системі охорони здоров’я 

країни за останній час, консолідація фірм-виробників 

лікарських засобів, відсутність стабільних інвестицій в дану 

галузь, відсутність регулювання процесів, що відбуваються [5]. 

Ключові характеристики фармацевтичного ринку  України: 

• висока конкуренція фірм-виробників лікарських 

препаратів при відносно невеликому ринку;  

• низьке споживання лікарських препаратів населенням;  
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• мала частина інноваційних лікарських засобів; 

• низький дохід малого та великого бізнесу;  

• відсутність необхідного  державного фінансування. 

Виходячи з ситуації, що наразі склалася у фармацевти-

ному ринку України, основним пріоритетом у розвитку 

галузі є: створення системи по управлінню якістю всього 

циклу обігу препаратів шляхом запровадження конкретних 

вимог, запровадження механізму здійснення державного 

контролю на всіх етапах виробництва та продажу лікарських 

препаратів, при ввезенні їх на територію України, підвищен-

ня конкурентоспроможності продукції та раціональне 

проведення фармацевтичної політики, удосконалення дер-

жавної реєстрації як системи, зокрема через адаптацію до 

міжнародних стандартів, запровадження фінансування фар-

мацевтичної  галузі за рахунок позабюджетних та бюджет-

них коштів, забезпечення їх раціонального використання, 

створення комплексу заходів для забезпечення інформацій-

них ресурсів фармацевтичного ринку. 

Світовий фармацевтичний ринок - це складне, 

багаторівневе утворення зі стабільними та високими темпами 

збільшення обсягу виробництва, продажу і показників 

рентабельності.  Це пов’язано зі специфікою лікарських 

препаратів як товару, попит на який росте незалежно від 

політичних або ж економічних чинників.  

Не дивлячись на те, що є безліч розвинених країн (Китай, 

Індія, Бразилія, Туреччина) фармацевтичний ринок США 

залишається одним з найбільших у світі та має щорічні темпи  

зростання [7]. 

На сьогоднішній день це дуже насичений ринок, на якому 

є 10 біопрепаратів, що найчастіше продаються, вони можуть 

приносити понад 50% усіх доходів.  

Фармацевтична промисловість складається з набору 

підприємств, в яких акціонерів можна переконати вкладати 

гроші з розрахунком на отримання віддачі від своїх інвестицій. 

Однак ця галузь є бізнесом з високим ризиком,  отже, 
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пропозиція щодо вартості, представлена потенційним 

інвесторам, є трохи незвичною. 

Оскільки необхідні інвестиції дуже великі, довгострокові та 

мають дуже високий ризик зриву, потенційна рентабельність 

інвестицій повинна бути дуже високою, якщо будуть потрібні 

необхідні кошти. На відміну від багатьох видів підприємницьких 

інвестицій, де деякі продані активи будуть створені за рахунок 

інвестицій, невдача в цьому контексті є абсолютною; коли 

лікарський засіб-кандидат зазнає невдачі, навіть на пізній стадії 

розробки, для компенсації втрат доступні нульові активи. 

В даний час дослідницька фармацевтична частина галузі 

переживає велику кризу, оскільки низка питань одночасно 

виринає на поверхні. З часу запуску першого фармацевтичного 

препарату, циметидину, у 1970-х роках, як промисловість, так і 

регуляторні органи впевнені, що «модель блокбастера» для цієї 

галузі була довгостроковим шляхом вперед: відкриття та 

розробка ліків, як відомо, є великим ризиком , дорогим і 

трудомістким, і що після закінчення терміну дії патенту загальне 

виробництво різко знизить ціну на нові фармацевтичні препарати.  

Однак нові фармацевтичні препарати продовжуватимуть 

винаходити через регулярні проміжки часу, а прибуток, 

отриманий за час їх дії патенту, був би більш ніж достатнім для 

фінансування необхідних для майбутнього продуктів. Таким 

чином, галузь в цілому продовжуватиме поставляти 

інноваційні фармацевтичні препарати, які будуть доступні всім 

за низькими цінами через короткий термін патентування.  

Протягом наступних кількох років здавалося, що цей 

аналіз буде правильним, оскільки серія нових фармацевтичних 

препаратів регулярно надходить на ринок від науково-

дослідних організацій багатьох найбільших дослідницьких 

фармацевтичних компаній.  

Насправді кількість нових фармацевтичних препаратів, 

затверджених на мільярд доларів США зменшилася приблизно 

вдвічі кожні 9 років. Зменшившись з урахуванням інфляції 

приблизно в 80 разів. 
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Початковою реакцією галузі на ці проблеми стала 

консолідація ринку з низкою великих та послідовних злиттів та 

поглинань, за якими послідувала низка дуже великих 

дослідницьких фармацевтичних компаній.  

Обґрунтування цієї діяльності полягало у використанні 

синергії між партнерами, щоб забезпечити скорочення 

персоналу та скорочення витрат, в той час як зусилля щодо 

інновацій та досліджень та розробок у двох лініях ліків можуть 

бути максимізовані.  

Нажаль, істотне збільшення зусиль не призвело до будь-

якого співмірного збільшення нових продуктів.  

США домінують на фармацевтичному ринку, в тенденціях 

як попиту, так і розробки ліків. Що стосується фармацевтичних 

препаратів, ціноутворення залишається постійною темою 

дискусій у країні.  

За даними STAT, витрати на ліки, що відпускаються за 

рецептом, у країні до 2023 року становитимуть 600 млрд. доларів 

проти 500 млрд. доларів США в 2019 році. Чотири з 10 

найкращих фармацевтичних компаній у списку фармацевтичних 

технологій мають головний офіс у США - Johnson & Johnson 

(NYSE: JNJ) займає перше місце, Pfizer (NYSE: PFE) займає друге 

місце, Merck (NYSE: MRK) номер п’ять і AbbVie (NYSE: ABBV) 

знаходиться на восьмому місці.  

Що стосується проривних лікарських засобів, то в 2018 році 

Центр оцінки та досліджень лікарських засобів США затвердив 

рекордну кількість (59 одиниць) нових фармацевтичних 

продуктів. Більшість продуктів призначені для рідкісних 

захворювань, включаючи перший препарат для лікування віспи та 

перший препарат для лікування гіпофосфатемії.  

У 2019 році FDA схвалило 48 нових лікарських засобів, 

що є другим показником за останнє десятиліття. Помітні 42 

відсотки дозволів стосувались першокласних препаратів, у 

тому числі для післяпологової депресії та раку сечового 

міхура. Сорок чотири відсотки затверджених нових препаратів 

стосувались рідкісних захворювань. На кінець 2020 року 
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загалом було затверджено 42 нові лікарські засоби, включаючи 

один для лікування COVID-19. 

США є світовим лідером у галузі досліджень та розробок 

фармацевтичного сектору. Станом на 2019 рік 106 000 

зареєстрованих досліджень та 19 000 клінічних досліджень, що 

здійснюють рекрутинг. Американські біофармацевтичні компанії 

безпосередньо забезпечують роботою понад 810 000 американців 

і опосередковано підтримують роботу 3,5 мільйонів американців. 

Загалом економічний результат цієї роботи у 2014 році оцінився 

приблизно в 1,2 трлн. Дол. США, що зробило фармацевтичне 

виробництво однією з найважливіших галузей економіки США. 

Очікується, що до 2026 року сектор охорони здоров'я в цілому 

становитиме 19,7 відсотка економіки США. Сильна система 

інтелектуальної власності, яка винагороджує інновації та 

вдосконалення сучасних методів лікування, забезпечує підтримку 

фармацевтичного ринку для державних компаній. 

Огляд фармацевтичного ринку в Європі. Трьома з 10 

найкращих виробників ліків у списку фармацевтичних технологій 

є підприємства зі штаб-квартирою в Європі: Швейцарія є домом 

для третього та четвертого виробників ліків у списку, сьоме місце 

займає французький Sanofi. Європа представляє другий за 

величиною фармацевтичний ринок у світі, і його оцінка склала 

219,9 млрд. доларів США у 2019 році.  

Очікується, що європейський фармацевтичний ринок 

зростатиме зі складеними річними темпами зростання 4,5 

відсотка між 2019 і 2027 роками. Серед географічних ринків 

Європа є експортером номер один фармацевтичних препаратів, 

з обсягом поставок у 2019 році на загальну суму 317,1 млрд. 

Доларів США, або 80,7 відсотка від загальної суми. Країнами, 

що зазнали найбільшого зростання обсягів експорту 

фармацевтичної продукції з 2015 року, є Данія (на 485,1 

відсотка), Нідерланди (на 60 відсотків), Італія (на 47,3 відсотка) 

та Швейцарія (на 38,2 відсотка). 

 Європа також відома своїми інноваціями, і зараз є багато 

продуктів на стадіях досліджень та розробок. Одним із останніх 
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проривних нововведень, що вийшли з регіону, є Zolgensma, генна 

терапія спінальної м’язової атрофії, розроблена Novartis.  

Американські біофармацевтичні компанії безпосередньо 

забезпечують роботою понад 810 000 американців і 

опосередковано підтримують роботу 3,5 мільйонів американців. 

Загалом економічний результат цієї роботи у 2014 році оцінився 

приблизно в 1,2 трлн. дол. США, що зробило фармацевтичне 

виробництво однією з найважливіших галузей економіки США.  

Очікується, що до 2026 року сектор охорони здоров'я в 

цілому становитиме 19,7 відсотка економіки США. Сильна 

система інтелектуальної власності, яка винагороджує інновації 

та вдосконалення сучасних методів лікування, забезпечує 

підтримку фармацевтичного ринку для державних компаній.  

Отже, дослідницька фармацевтична промисловість має 

безліч проблем, більшість з яких не мають очевидних рішень. 

Незважаючи на ексклюзивні права на продаж нового лікарського 

засобу протягом терміну дії його патенту посилення регулювання 

призводить до додаткових витрат та збільшення терміну 

розробки, що, як наслідок, скорочує термін дії патенту.  

Зростаюча несхильність до ризиків з боку виконавчих 

управлінських команд сприяє уповільненню появи нових 

фармацевтичних препаратів, зменшення толерантності до 

ризику серед популяцій пацієнтів та контролюючих органів 

призводить до нижчого рівня успішності схвалення дозволів на 

продаж, проникнення на ринок генериків швидко зростає; і 

багато людей вважають, що нинішня дослідницька модель 

фармацевтичного бізнесу вже не є стійко [11]. 
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У сучасній правовій системі нашої держави роль нотаріату 

важко переоцінити, адже він виконує роль превентивного 

правосуддя та безспірної цивільної юрисдикції. 

Роль сучасного нотаріату обумовлена тим, що відбулося 

збільшення кола об’єктів приватної власності, що спричинило 
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необхідність висококваліфікованих фахівців. Проте, у 2019 

році значних змін у діяльність українських нотаріусів внесла 

пандемія COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2. 

Гаслом роботи усього нотаріату України стало те, що «жодна 

нотаріальна дія не варта того, щоб ризикувати життям». Нова 

реальність вчинення нотаріальних дій передбачала те, що 

дотримання профілактичних заходів має бути пріоритетом задля 

припинення поширення коронавірусної інфекції. 

Нотаріальною Палатою України було розроблено низку 

рекомендацій для нотаріальної діяльності серед яких можна 

виокремити наступні:  

- нотаріусам рекомендовано вчиняти лише ті нотаріальні 

дії, що можуть бути пов’язані з пропуском встановлених 

законодавством строків;  

- здійснювати консультації в телефонному режимі або он-

лайн з використанням мережі Інтернет;  

- приймати громадян лише за попереднім записом;  

- дезінфікувати приміщення, а також здійснювати інші 

профілактичні заходи задля запобігання поширенню корона-

вірусної інфекції; 

- працювати в масках та гумових рукавичка. 

Одним з проблемних питань нотаріальної діяльності в 

умовах пандемії COVID-19 стало прийняття (відмова) від 

спадщини, адже законодавством України встановлено, що для 

прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, 

який починається з часу відкриття спадщини [1]. Проте, на 

сучасній практиці існують випадки, коли особи з вагомих 

причин не може  подати заяву для прийняття або відмови від 

спадщини (самоізоляція або перебування в лікарні, що 

унеможливлює прямий контакт з іншими людьми). 

В таких випадках Нотаріальна Палата України створила 

пам’ятку, в якій визначено порядок звернення особи до нотаріуса 

без очного контакту. Задля того, щоб подати заяву для прийняття 

або відмови  від спадщини особі потрібно написати заяву в 

довільній формі, але з обов’язком зазначенням прийняття чи 
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відмови від спадщини та надіслати її листом, про що попередньо 

попередивши нотаріуса. В даній заяві особа повинна вказати свій 

номер телефону задля спрощення комунікації з нею. 

Також, сучасні «карантинні» реалії змусили підготувати 

Нотаріальну Палату України пам’ятку щодо тимчасового 

звільнення самозайнятих осіб від сплати ЄСВ у зв’язку 

пандемією COVID-19. 

Проте, послаблення карантинних заходів в нашій країні 

дозволило нотаріусам повернутися до попереднього ритму 

життя, але з необхідністю дотримання всіх встановлених 

карантинних обмежень. 

На відміну від всіх інших сфер діяльності, нотаріат 

продовжував працювати і під час пандемії COVID-19, тому 

особливих труднощів з поверненням до попереднього ритму 

життя у нотаріусів не виникало. І тому, що б не сталося в 

майбутньому нотаріальна діяльність буде залишатися в 

авангарді соціально-економічного розвитку країни. 

В умовах пандемії COVID-19 нотаріат України вкотре 

довів, що жодні карантинні заходи не можуть вплинути на 

ефективність діяльності сучасного нотаріату України. 

Нотаріальна палата України разом з вітчизняними нотаріусами 

робить все можливе задля захисту прав та законних інтересів 

громадян та бізнесу.  
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м.Луцьк, Україна 

Новітні технології та різноманітні гаджети досить 

полегшують життя людей. Завдячуючи ним, ми можемо 

ділитися своїми думками, враженнями і навіть здобувати 

освіту онлайн. 

Ноутбуки, електронні книги, смартфони, Інтернет 

та соціальні мережі — усе це тепер є невід’ємною частиною 

нашого життя. 

Використання сучасних гаджетів в навчальному процесі 

має багато переваг. Застосування їх у вигляді інтерактивних 

дошок, навчальних мобільних додатків, електронних 

підручників, журналів, щоденників під час здобування освіти у 

школах сприяє застосуванню креативного підходу, що робить 

навчання цікавим, динамічним, захопливим, сучасним та 

ефективним. Школярі взмозі використовувати смартфони , 

роблячи помітки та нагадування щодо навчання, вносити 

до календаря розклади уроків та домашні завдання. Для 

початкової ланки школи гаджети можна використовувати для 

вивчення алфавіту, чисел чи кольорів [1]. 

Незважаючи на величезну кількість переваг технодевайсів в 

навчальному процесі, є і негативні сторони.  По-перше, це 

зменшення живого спілкування, відсутність гарантії ефективного 

навчання, формування комп’ютерної залежності і т.д. Але 

найглобальнішою сучасною проблемою використання гаджетів у 

процесі навчання є погіршення стану здоров’я здобувачів освіти 
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[1], а саме: деформації хребта внаслідок тривалої нерухомої і 

викривленої пози, затримка розвитку мовлення, зменшення 

фізичної активності, порушення сну, ровиток агресії, 

психологічної залежності. 

І на жаль, цей перелік ще можна продовжувати і 

продовжувати, але звернемо увагу саме на порушення зору під 

час використання дітьми гаджетів протягом навчання. В 

Україні в середньому кожен п'ятий школяр має порушення 

зорових функцій, які виникли в період навчання в школі, також 

близько 80% дітей у віці до 12 років не проходять повного 

обстеження в офтальмолога [2]. 

Більшість людей, щодня проводять чимало часу в 

інтернеті. Підлітки щодня сидять у мережі як мінімум 274 

хвилини. Це на 26 хвилин більше, ніж ще три роки тому. 

Істотне погіршення зору стало звичною справою в наші дні, 

особливо у дітей та підлітків [3].  

Кришталик у дитини більш вразливий до ультрафіоле-

тового випромінювання, ніж кришталик у дорослого. До 10 

років він пропускає до 75% ультрафіолету. В результаті у 

дитини проникнення ультрафіолету вище в 7,5 разів, ніж у 

дорослого.  Понад 80% дітей у віці до 12 років не проходять 

повного обстеження в офтальмолога [4]. 

Людське око влаштоване так, що в нормальному режимі 

відбувається постійне перемикання зору з ближніх цілей на 

далекі. Коли ми занадто довго дивимося на дисплей 

мобільного телефону, або якийсь інший гаджет,  то змушуємо 

наші очі постійно працювати в режимі ближнього бачення. 

Результат: короткозорість (міопія). 

Відбувається це тому, що око не може постійно вправля-

тися в розрізненні дистанцій та налаштуванні на різні відстані. 

Але й це ще не все. Чим ближче ми тримаємо телефон перед 

нашими очима, тим більшу амплітуду руху доводиться 

здійснювати очному яблуку, щоб спрямувати зіницю в 

потрібному напрямку. 
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Коли людина дивиться у далечінь, її очні яблука розталовані 

паралельно одне щодо одного. Якщо ми дивимося на якийсь 

об'єкт зблизька, очні яблука починають повертатися до центру, 

фокусуючи наш погляд на цьому об'єкті. Чим ближче об'єкт, тим 

більше доводиться очним яблукам повертатися всередину.  

Наслідки не змушують на себе чекати: сухі, почервонілі очі, 

зниження гостроти зору, чутливість до світла. Іншою проблемою 

є синє світло, небезпечне для людини. Цей короткохвильовий і 

високоенергетичний діапазон видимого спектру виводить з ладу 

"біологічний годинник" людини, шкодить нервовій системі, 

негативно позначається на рогівці і зіниці.  [3]. 

Смартфони згубно впливають на здоров’я навіть дорослої 

здорової людини, не кажучи вже про несформований дитячий 

організм. Основна причина — електро-магнітне випромінення, 

що негативно відображається на зоровій функції дитини, 

внаслідок чого розвивається синдом сухого ока [5]. Діти з 

такою хворобою відчувають роздратування передньої поверхні 

ока, відчуття піску в очах, свербіж або печіння очей, злипання 

вік, відчуття чогось стороннього в очах, надмірна 

сльозопродукція, дискомфорт при носінні лінз або затуманений 

зір, з часом виникає і світлобоязнь. Посилення синдрому 

сухого ока може призвести до пошкодження рогівки, розвитку 

кератиту і привести до стійкого зниження зору [6].  

Ще одна хвороба, яка може виникнути під час неправиль-

ного використання гаджетів – це амбліопія - захворювання очей, 

коли зір на одному або обох очах розвивається недостатньо 

починаючи з раннього віку. При амбліопії від очей в головний 

мозок надходить дуже обмежена і перекручена інформація, так 

що навіть в разі, коли дитина носить окуляри, гострота зору все 

одно залишиться зниженою.  І саме критичним для розвитку 

амбліопії у дітей (синдром «ледачого ока, при якому очі не 

піддаються ніякій корекції) є вік до 10 років [7].   

Важливо знати – діти більш вразливі та вимагають більшої 

уваги, щоб зберегти здоров'я очей. 

Отже, як правильно використовувати гаджети на уроках? 
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1. Основна вимога при роботі з технодевайсами - це 

відстань, яка повинна складати не менше 35-50 сантиметрів. 

2. Тривалість зорового навантаження на близькій відстані - 

не більше 30-40 хвилин. 

3. Достатня освітленість класу.  

4. Обмежене використання гаджетів на уроках. 

Сучасне використання смартфонів є двозначним та не 

завжди ефективним. Як показує практика, діти використовують 

гаджети для розваги, а не для навчання. Важко про контро-

лювати, чим школяр займається в смартфоні. Він може 

паралельно з переглядом навчального відео листуватися або 

грати.  Адже, вільний доступ до інтернету — це ризик 

потрапити на небезпечну для дитини інформацію. [8].  

І варто пам’ятати, що які б цікаві, ефективні, захоплюючі 

технології не були — вони лише додатковий і не єдиний 

інструмент, а головна мета у результативному навчанні 

школярів лежить на педагогові. 
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До реакційно-порошкових бетонів (РПБ) відносять 

дрібнозернисті бетони, котрі відрізняються підвищеною 

витратою цементу та високоактивних мінеральних добавок 

(типу мікрокремнезему), а також містять дрібний заповнювач 

оптимізованого гранулометричного складу з крупністю зерен 

до 0,6…1,5 мм. Для РПБ  характерні високі текучість бетонної 

суміші та механічні показники, що дозволяє використовувати 

їх для відповідальних тонкостінних конструкцій [1, с.8] . 

Встановлено [2, с.1505], що на властивості РПБ суттєвий 

вплив має застосування додаткового тиску при формуванні,  

зміна температурних умов твердіння, а також спільне 

використання тиску та температури. 

Різними дослідниками відмічалось [3, с.450], що термічна 

обробка РПБ після формування є досить ефективною з позиції 

прискорення пуцоланової реакції мікрокремнезему та інших 

https://eporada.pp.ua/diti/vpliv-gadjetiv-na-ditei-ostanni-doslidjen.html
https://eporada.pp.ua/diti/vpliv-gadjetiv-na-ditei-ostanni-doslidjen.html


 

127 

мінеральних добавок, суттєво змінює мікроструктуру РПБ, а 

також позитивно впливає на процес видалення надлишкової 

води. Термічна обробка після тужавлення сприяє утворенню 

тобермориту (Ca5Si6O16(OH)2×4H2O) при температурах до 200° 

C), і ксоноліту (Ca6Si6O17(OH)2 при температурі 250° C і вище). 

Присутність ксоноліту в РПБ при 250° C було підтверджено в 

роботах [2, с.1502] і [4, с.420]. У роботі [5, с. 518] помічено, що 

підвищення температури прискорює процес гідратації в 

ранньому віці і підвищує міцність матеріалу на стиск. Однак 

швидкий процес гідратації призводить до швидкого наростання 

аутогенної усадки бетону у ранньому віці.  

Була виконана серія досліджень з метою визначення впливу 

теплової обробки на процес твердіння і міцність РПБ з 

використанням золи-виносу та доменного шлаку. При виконанні 

всіх експериментальних досліджень склад РПБ не змінювався та 

був наступним: витрати цементу (ПРАТ Волинь-цемент 

Дікергоф) – 840 кг/м3, мінеральної добавки – 360 кг/м3, піску 

фракції 0,16…1,25 мм – 1200 кг/м3, суперпластифікатора 

поліакрилатного типу Mapei Dynamon SP-3 – 2% від маси 

в’яжучого. Витрати води визначалися із умови забезпеченості 

заданого розпливу  25…30 см за віскозиметром Суттарда. В 

якості мінеральних добавок на даному етапі досліджень було 

використано мелений кварцовий пісок (МКП), доменний 

гранульований шлак (м. Кривий Ріг) (ДГШ) та золу виносу 

Бурштинської ТЕС (ЗВ). Додатково до складу бетону вводились 

добавки метакаоліну (ТОВ Західна каолінова компанія) (МТК) в 

кількості 10% від маси цементу.   Теплова обробка проводилась у 

лабораторній пропарювальній камері за наступним режимом: 

попереднє витримування – 2 год; підйом температури зі 

швидкістю 25°С/год; ізотермічна витримка – 8 год, охолодження. 

Після ТВО визначали міцність зразків при стиску через 2 год, у 

віці 7 та 28 діб. Результати визначення міцності наведені на рис 1.  

Поряд з пропарюванням у багатьох роботах [4, с. 419] для 

забезпечення максимальної гідратації і пуцоланової реакції у 

РПБ застосовується твердіння у середовищі гарячої води. Для 
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визначення ефективності твердіння досліджуваних нами 

складів РПБ здійснювалось витримування зразків у воді при 

температурі 50 та 80о С.  

 

 
Рис. 1. Вплив виду мінеральних добавок на міцність РПБ після 

пропарювання при температурі 50°С (а) та 80°С (б). 

 

Результати визначення міцності РПБ, що тверднули у 

гарячій воді наведені на рис. 2.  

Пропарювання РПБ при температурі 50о С спричиняє 

підвищення міцності при стику на 1  добу в середньому у 

2,5…3 р., на 28 добу – на 1,5…2%. Підвищення температури 
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ізотермічного прогріву однозначно викликає підвищення 

міцності РПБ. Порівняно зі зразками, що тверділи у 

нормальних умовах, пропарювання при  80о С спричиняє 

підвищення міцності на 1  добу у 3,5…4 р., на 28 добу – на 

4…5%. Як відомо [6, с.108], тепловологісна обробка суттєво 

активізує пуцоланову активність різних мінеральних добавок. 

Отримані результати показують, що застосування 

пропарювання значно збільшує ефект підвищення міцності, що 

викликають  добавки золи-виносу та доменного шлаку (рис. 1). 

Порівняно з цими добавками ефект меленого кварцового піску 

значно нижчий. У роботах  [5, с.510], [6, с.110] відмічається, 

що позитивний вплив термічної обробки на ефективність 

меленого кварцу як мінеральної добавки, викликає утворення 

гідросилікатів кальцію, при температурі твердіння РПБ, яка 

перевищує 250о С. При температурах  50…80оС теплова 

обробка сприяє лише прискоренню процесів взаємодії 

гідрооксиду кальцію з аморфним кремнеземом золи та шлаку.  

Максимальні значення міцності РПБ при випробуванні 

зразків отримані при твердінні у воді з температурою 80о С (2, 

б). РПБ, що містив комплексну мінеральну добавку метакаолін 

10% та золу-виносу (10%) на 28 добу твердіння досягнув 

міцності при стиску 145 МПа, при згині – 30,8 МПа, що на 

15…17% вище ніж міцність бетону такого ж складу, що твердів 

при нормальних умовах. Ефективність комплексу зола-

метакаолін пояснюється впливом золи на реологічні 

властивості бетонної суміші, котрий компенсує підвищення 

в’язкості і водопотреби, властиве метакаоліну [7, с. 111].  

Таким чином, найбільш ефективними видами теплової 

обробки досліджуваних складів РПБ виявились пропарювання, 

а також витримування у гарячій воді при температурі 80о С 

протягом 2-ої доби твердіння. Підвищення міцності у межах 

15…17% порівняно з нормальним твердінням характерне для 

композитів, що містять золу-виносу чи доменний шлак у 

комплексі з метакаоліном. 

1. Реакційно-порошкові бетони і матеріали на їх основі : 
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монографія / Л. Й. Дворкін, О. М. Бордюженко, В. В. 

Житковський [та ін.] ; за ред. д-ра техн. наук, проф. Л. Й. 

Дворкіна. – Рівне : НУВГП, 2020. – 305 c. 
 

 
Рис. 2. Вплив виду мінеральних добавок на міцність РПБ після 

витримування у воді при температурі 50°С (а) та 80°С (б). 
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У статті розглянуто особливості лексики емотивного змісту, 

охарактеризовано проблематику визначення емотивності як 

мовознавчої категорії. Узагальнено засоби лексичного та 

синтаксичного мовних рівнів на означення емоцій, наведені 

приклади їх вжитку англійською та українською мовами. 

Ключові слова: емоції, емотивність, емотивна лексика, 

лексичні засоби, синтаксичні засоби, мовні рівні. 

The article considers the peculiarities of the vocabulary of 

emotional content, describes the problem of defining emotionality 

as a linguistic category. The means of lexical and syntactic 

language levels for the definition of emotions are generalized, 

examples of usage in English and Ukrainian are given.  

Key words: emotions, emotiveness, emotional vocabulary, lexical 

means, syntactic means, language levels. 

Багато проблем, які пов’язані із вивченням емотивної 

лексики, емоційного значення, емоційної валідності, емоційного 

спілкування та відповідної прагматики, є невирішеними на 

лексичному та синтаксичному рівнях мови. Також деякі питання 

зумовлені структурними відмінностями англійської та української 

мов, а також особливостями функціонування засобів на 

відтворення та передачу емоцій.  

Актуальність роботи визначається загальною спрямова-

ністю сучасних мовних та перекладознавчих досліджень на 

виявлення характеристик засобів вираження емоцій та способу їх 

коректного відтворення англійською та українською мовами. 
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Аналіз останніх досліджень. У сучасному лінгвістичному 

дискурсі ця проблематика репрезентована багатьма досить 

ґрунтовними течіями з широким колом науковців – 

представників та прихильників цих підходів, серед яких є такі: 

психолінгвістичний підхід (Н. Вітт, М. Гамзюк, Е. Носенко, О. 

Шахнарович та ін.), стилістичний підхід (Є. Азнаурова, Н. 

Бойко, Т. Матвєєва, В. Чабаненко й ін.), комунікативний підхід 

(Я. Гнєзділова, Н. Дорогович, Л. Піотровська, В. Маслова, 

В. Шаховский та ін.), лінгвокультурологічний підхід (А. 

Вежбицька, С. Воркачев, А. Селяєв та ін.) та когнітивний 

підхід (А. Баранов, Ф. Данеш та ін.).  

Таким чином ми можемо сформувати завдання нашого 

дослідження у необхідності визначення лексичних та 

синтаксичних засобів вираження емоцій на прикладі англійської 

та української мов. 

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи спробу 

охарактеризувати понятійній апарат емоційної сфери з точки зору 

лінгвістики, ми стикаємося з тим, що у сучасному мовознавстві 

немає єдності в уявленнях про суть явища емотивності, як і немає 

чіткого розуміння понять «емотивність», «емоційність», їх 

взаємозв’язків, а також присутні відмінності в їх інтерпретаціях. 

Це явище пов’язане з розумінням емоцій через переживання 

людини, емоцій через їх словесну фіксацію. 

Визнано, що основним джерелом емотивності тексту є 

емотиви – лінгвістичні одиниці вираження емоцій. При цьому 

більшість дослідників розмежовує емотиви та інші мовні 

одиниці, пов’язані з емоціями, зокрема слова, які називають, 

позначають емоції (тобто, дають їм ім’я) та слова, що 

описують емоції [4, с. 93-98]. 

Структурні особливості мови щодо вираження емоцій мають 

два способи на позначення емоцій: вербальний (з використанням 

мовних засобів) та невербальний (міміка, жести тощо). 

Емоційність закріплена на всіх структурних мовних рівнях 

– мові автора та мовленні персонажа: фонетичному, 

морфологічному, лексичному та синтаксичному рівнях. 
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До лексичних засобів вираження емотивності належать: 

слова, що ідентифікують емоції; слова та фрази, що мають у 

своїй структурі емоційний елемент – наприклад, зневажливі та 

люблячі фрази та слова; слова та вислови, смислова структура 

яких суто емоційна (вигук, емоційна частка) та інші засоби. 

Лінгвістичну вербалізацію емоцій можна здійснити 

кількома способами: за допомогою емоційної термінології, яка 

виражається на різних рівнях, за допомогою метафоричних 

виразів, а також епітетів, порівнянь тощо.  

До прикладу, реалізація емоції щастя й любові може бути 

означена за допомогою метафоричного вислову in an absurd 

ecstasy of pleasure (в безумному пориві захоплення), 

перерахуванню динамічних дій – to run out, to kiss, втекти, 

поцілувати та безпосередній лексемі щастя to delight. 

Слід зазначити, що ступінь експресії досягається також 

використанням певних мовних засобів, що ілюструють особис-

тий стиль автора, таких як побудова та відбір певних син так-

сичних конструкцій: парентези, перерахування, однорідні 

члени речення, полісиндетон, паралелізм, анафора, епіфора 

тощо. 

Наприклад, описуючи дії в їх часовій послідовності, 

передаючи динаміку дії, однорідні присудки полегшують 

сприйняття речення, тому що в лаконічній формі передають 

зміст. Використання ланцюжків однорідних присудків (часто в 

поєднанні з полісиндетоном) характеризується високим 

ступенем експресивності: емоція гніву репрезентується за 

допомогою однорідних членів речення, а саме дієслівних 

виразів to grow red with anger «почервоніти від гніву» та to 

stamp one’s foot upon the ground «тупнути ногою». 

А анафора і епіфора застосовуються у цілях емфатичного 

виділення важливих елементів: 

“You certainly are!” cried the Bengal Light. “In fact, you are 

the most affected person I ever met.” “You are the rudest person I 

ever met,” said the Rocket, “and you cannot understand my 

friendship for the Prince” [5]. 
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“Цей сум мене до жалощів схилив… / Мотив дощу на 

думне безголів’я… / На стійбищі безслав’я і хули – / Марнота 

слів, а чи німе безслів’я.” [1, с.281]. 

Однією з основних функцій анафори і епіфори є створення 

колориту тексту, а також властивого йому певного інтонаційного 

малюнка, що виражається в певній наспівності й плавності. 

Висновки. Таким чином, кожен із мовних рівнів має 

власну систему виражальних засобів: лексично-стилістичний 

рівень із одиницями позитивної та негативної емотивності та 

синтаксичний рівень із повторами, порівняннями, інверсією, 

емфатичними конструкціями, парцеляцією, риторичними 

запитаннями та синтаксично індивідуальним стилем, 

притаманним кожному авторові. 

Так, можна сказати, що наукові дослідження щодо реалізації 

категорії емотивності залишаються актуальними. Сьогодні існує 

багато невирішених проблем, пов’язаних з вивченням динаміки 

емоційного значення, емоційного спілкування та прагматизму, 

складових емоційного компоненту значення на лексичному та 

синтаксичному рівнях мови. 
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Артиклі в англійській мові стоять на другому місці за 

своєю проблематичністю вивчення після часів. Здається це 

дивним, оскільки виникає питання: як можна порівнювати 

вивчення часів в англійській мові (що включає в себе правила 

написання, утворення, а також випадки використання кожного 

з них) з набагато менш місткою темою? Проблема полягає в 

тому, що артиклі в англійській мові виділяються своєю 

неоднозначністю та великою кількістю виключень з правил, 

що ускладнює їх розуміння та вивчення. [7] 

В англійській мові слова, що однаково вимовляються або 

пишуться, можуть належати до різних частин мови і мати різне 

значення. Артикль- це особлива частка, це службова частина 

мови, що вживається з іменниками, вказує на їх визначеність 

або невизначеність та допомагає відрізняти їх від дієслів, 

прикметників та інших частин мови. В українській мові не 

існує відповідників цієї службової частки, тому артикль можна 

сприймати як невід’ємну частину іменника. [6] 

I love it feeling when you just have started read a new book 

and already know, that it`s gonna be your favorite. (дієслово) 

They say, that love makes people weak, but I can`t agree with 

it. (іменник) 

В англійській мові є три артиклі: a (an) – неозначений, the 

– означений і нульовий, тобто значуща відсутність артикля. 

Артиклі ж визначниками іменників і ставляться перед ними та 
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залежними від них словами. Основне призначення артиклів в 

англійській мові – уточнювати смисл вжитих у мовленні 

іменників. [3, с. 65] 

Oleh was very surprised when I told him that, I like drink tea 

without sugar. (взагалі подобається чай без цукру) 

May I have a tea, please? (одну чашку чаю) 

The tea is really too strong, can you add some water? (цей 

заварений чай) 

Невизначений артикль походить від давньоанглійського 

«an», яке означало «один». Тому невизначений артикль ми 

використовуємо у тому випадку, коли мова йде про одну річ – 

тобто однину.  

Вибір артикля a або an залежить від звуку, яким 

починається наступне слово після артикля. A використовується 

перед приголосними звуками (a book, a woman). An ставиться 

перед голосними звуками. Слід зазначити, що неважливо, з 

якої букви пишеться слово, важливо з якого звуку воно 

вимовляється (an agent, an hour). [6] 

Випадки використання невизначеного артикля: 

1)  Коли називають будь-який предмет з усього класу 

однорідних предметів. [2, с. 133] 

It`s too hot, I need a glass of water. 

2)  Якщо особа чи предмет згадується вперше. [2, с. 135] 

A girl was playing with her dog, when mother called her to 

dinner. 

3) Часто використовується після дієслів to be і to have. [7] 

I have worked for five hours, I need have a rest. 

4) Після слів rather, quite, such, what в окличних реченнях. 

[7] 

Everybody loves her because she is such a good person! 

5) Перед злічуваними  іменниками в однині після звороту 

there is (there was, there will be), який вводить предмет, ще 

невідомий читачеві чи співрозмовникові. [2, с. 135] 

There is a mirror right behind you. 

6) В словосполученнях once a day (week, month, year), at a 
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time, in a minute, not a word – тобто коли невизначений артикль 

має значення «один». [7] 

I am so tired of your chatter, not a word until we finished this 

work. 

7) В словосполученнях a great deal (of), a number (of), a 

great many, a little, a few. [7] 

I`d like to give you a little advice. 

Означений артикль the утворився від вказівних 

займенників this (цей, ця, це), these (ці), that (той, та, 

те), those (ті). Він виокремлює предмет з загальної множини 

подібних предметів і вказує на нього як на «той самий» 

предмет. Артикль the може використовуватися з іменниками як 

в однині, так і в множині. [6] 

Випадки використання означеного артикля: 

1) Перед іменниками, що означають предмети, єдині в 

своєму роді. [2, с. 138] 

They walk together under the moon. 

2) З назвами річок, пустель, пляжів, джунглів, океанів, а 

також з назвами країн, в яких є слова States, Republic, Kingdom 

і сторонами світу. [6] 

I spent two wonderful weeks on the Black Sea coast.  

3) Перед словом, яке передає найвищу ступінь чогось. [7] 

It was the most interesting book that I ever read. 

4) З родовими поняттями, коли обчислювальний іменник 

вказує не на окремий предмет, а клас однорідних предметів чи 

понять. [6] 

They say that the dog can be a good friend for man. 

5) З назвами національностей, що закінчуються на -sh, -

ch, -ese. Інші назви національностей можуть використову-

ватися як з артиклем the, так і без нього. [6] 

The British drink a lot of tea. 

6) З назвами газет, театрів, кінотеатрів, музеїв, 

організацій, кораблів. [6] 

I want to go to the cinema tonight. 

7) Перед титулами та званнями, якщо після них не 



 

139 

використовуються власні імена. [6] 

He says, that I am a queen of his heart. 

8) Зі словами day, morning, afternoon, evening, коли вони 

позначають час, в який виконується певна дія. [7] 

I hope, that I`ll be free by the evening. 

9) Після слів some,  many, non, most, якщо після них 

стоїть прийменник of. [6] 

Some of them were already went, when I came.   

10) Перед словами only, last, first, wrong, right, very, коли 

вони вживаються у якості прикметників. [6] 

It was the last time, when I has ate so much ice-cream. 

11) Коли мова іде про групу предметів. The ставиться перед 

назвами груп островів, груп озер, гірських хребтів. Також 

the використовується перед іменами сімей (їх прізвищами), коли 

маються на увазі всі члени родини разом. [6] 

I  have a new neighbors now, the Coopers are really good 

people. 

12) Коли говорять про вже знайомий або вже згадуваний 

предмет. В цьому випадку цей предмет виділяється з множини 

подібних йому предметів. [6] 

I have bought a new dress. The dress is really amazing. 

13) Перед назвами музичних інструментів та танців. [7] 

He was always dreaming about the guitar. 

14) З назвами сторіч, історичних епох, з назвами 

історичних подій. Однак, the не використовується 

у словосполученнях World War I та World War II. [6] 

We have studied the Renaissance two lessons ago. 

Нульовий артикль – це відсутність неозначеного 

(a / an) або означеного (the) артиклів перед іменником. В 

англійській мові існують певні правила та випадки, коли 

артиклі перед іменниками не вживаються. [6] 

1) Якщо перед іменником стоїть присвійний, вказівний 

або питальний займенник, а також займенник some, any, no, 

each, every. [2, с. 139] 

I have no doubt in my mind about this idea. 
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2) Якщо перед іменником стоїть інший іменник  у 

присвійному відмінку. [2, с. 140] 

Tom`s family supports him on every game. 

3) З іменниками в множині або з необчислювальними 

іменниками, якщо вони вказують на родове або загальне 

поняття і не називають окремий конкретний предмет. [6] 

Monkeys are very funny animals. 

4)  З назвами днів тижня, місяців, свят. [6] 

I will go home on Monday. 

5) Перед іменником-звертанням. [2, с. 140] 

What are you thinking about, girls? 

6) З власними назвами, назвами книжок, п'єс, з назвами 

фірм, університетів за виключенням випадків, коли артикль 

входить до самої назви. [6] 

My friend has never read Three Comrades. 

7)  В виразах, що вказують на спосіб пересування. [6] 

Usually I travel by train. 

8) Іменники, що означають речовини, вживаються, як 

правило, без артикля. [2, с. 141] 

Water is too cold for swimming. 

9) Перед словами bed, school, town, table, sea, hospital, 

college, court, prison, university, work, що вживаються з 

прийменниками і позначають функцію, ціль або 

місцезнаходження, а не конкретний предмет. [6] 

Every child should go to school. 

10) З назвами кольорів, напоїв та страв. [6] 

I have always loved pasta. 

11) З назвами іноземних мов. [6] 

I am studying Spanish now. 

12) З назвами вулиць, площ, міст, штатів, країн, 

континентів, окремих озер, островів і гірських вершин. [6] 

Next week I will go to Lviv.  

Висновок. Артикль – це слово-помічник, яке слугує для 

розуміння чи йдеться про конкретний предмет або людину. В 

англійській мові є два артиклі – визначений і невизначений. 
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Випадки, коли артикля немає називають «нульовим артиклем». 

Артиклі здебільшого є логічні. Вони можуть перекладатися, 

якщо це в тему. Автоматизм в цій темі виробляється 

складанням великої кількості правильних випадків. [4] 
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ВИТРАТИ НА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З РОЗСІЯНИМ 

СКЛЕРОЗОМ У КРАЇНАХ СВІТУ 

 

Зайцева А.В. 

магістр фармації 

Розсіяний склероз (PC) є найчастішою нетравматичною 

причиною інвалідності серед молодих людей у Північній Америці 

та Європі. [1] У всьому світі РС страждають близько 2,5 

мільйонів людей; хоча традиційно захворюваність повинна 

змінюватися залежно від географічної широти. [2] Найбільша 

поширеність РС понад 30 хворих на 100 000 жителів 
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спостерігається в Північній Європі та Північній Америці. Середня 

поширеність 5–30 хворих на 100 000 жителів спостерігається в 

Південній Європі та на півдні США; тоді як в Азії та Південній 

Америці повідомляється про низьку поширеність менше 5 хворих 

на 100 000 жителів. [3] Генетика населення, географічні та 

соціально-економічні середовища були запропоновані як можливі 

причини континентальних відмінностей у поширеності РС. Лише 

в США близько 400 000 осіб страждають на РС; щотижня більше 

200 осіб діагностуються із цим захворюванням. Згідно з оцінками 

на 2010 рік, РС діагностовано у 540 000 суб’єктів європейського 

населення. [4] Однак нещодавні епідеміологічні дослідження 

виявили збільшення частоти та поширеності РС, особливо серед 

жінок. Це, схоже, має місце і в районах світу, які раніше 

класифікувались як регіони з низьким рівнем поширеності. 

Наприклад, нещодавно було повідомлено, що поширеність РС 

становить 31–55 на 100 000 жителів в регіоні Аравійської затоки 

та 0,83–21,5 на 100 000 особин у Латинській Америці та 

Карибському басейні. Фактори, що сприяють зростанню 

захворюваності на РС, до кінця не з'ясовані. [5] 

 Витрати на РС можна поділити на прямі та непрямі. 

Фармацевтичні препарати, вартість стаціонарного та 

амбулаторного лікування, додаткові методи лікування, такі як 

фізіотерапія та медичні засоби відносяться до прямих витрат. 

Навпаки, непрямі витрати спричинені втратою продуктивності 

праці пацієнтів та доглядачів. Це може бути пов’язано з 

лікарняними, скороченням щоденного робочого часу, безробіттям 

або передчасною пенсією. [6] 

В Європі середньорічні витрати на людину з РС 

оцінюються в близько 27 000 євро, коливаючись від 7 227 євро 

в Болгарії до 44 565 євро в Люксембурзі. В середньому близько 

двох третин загальних сум спричинені прямими витратами, 

тоді як приблизно одна третина - від непрямих витрат. [4] 

Дослідження показує, що загальні витрати зростають із 

збільшенням інвалідності. Було виявлено, що вторинний та 

первинний прогресуючий перебіг захворювання є більш дорогим, 
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ніж рецидивно-ремісивний, через зростання непрямих витрат. 

Окрім ступеня фізичної вади, вік, депресія та втома були визначе-

ні як незалежні фактори зростання витрат. Якість життя над-

звичайно і постійно знижується із зростанням стадії інвалідності, 

а рецидиви негативно впливають на показники якості життя. 

Завдяки кращому розумінню патогенезу РС та досвіду, що 

ефективність наявного діагностично модифікуючою терапією 

(ДМТ), є високою на ранніх стадіях РС, але знижується у 

прогресуючій фазі захворювання, була встановлена концепція 

раннього лікування РС. Тому ДМТ зазвичай починають після 

діагностики рецидивуючо-ремітуючої РС або навіть до того, як 

на стадії клінічно ізольованого синдрому (СНД) буде 

поставлений чіткий діагноз РС. [5] 

Чисельні дослідження розглядали фармакоекономіку ДМТ у 

РС, хоча лише деякі з них явно проаналізували фармакоекономіч-

ний ефект раннього введення ДМТ у СНД. Було виявлено, що 

лікування на ранніх термінах та відкладене лікування бета-

інтерфероном може бути економічно ефективним у довгостроко-

вій перспективі. Зменшення рецидивів, госпіталізація та непрямі 

витрати та збільшення QALY, здається, перевищують витрати на 

ДМТ. Однак, маючи на увазі, всі ці аналізи та моделі в значній 

мірі залежать від оцінок застосовуваних вхідних параметрів.  

Окрім інтерферону бета, були введені нові ДМТ, які 

використовуються в якості базової та / або ескалаційної терапії. 

Ширший діапазон ДМТ, а також стратегії ескалації повинні 

бути враховані в майбутніх фармакоекономічних досліджен-

нях, які будуть ще більш складними. 

Враховуючи обмежені ресурси для розподілу фармакоеко-

номіки залишатиметься надзвичайно важливим. Тому нам 

потрібно більше даних про довгострокову ефективність ДМТ та 

витрати в РС в реальному житті. Біомаркери, які допоможуть 

стратифікувати пацієнтів на ранніх стадіях щодо тяжкості перебі-

гу захворювання та реакції на терапію, дуже необхідні з економіч-

ної точки зору і тим більше для догляду за пацієнтами. [7]  

Отже, РС є хронічним захворюванням, що має велике 
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економічне навантаження на пацієнтів, сім'ї, систему охорони 

здоров'я та суспільство. Поширеність у всьому світі зростає, 

загалом близько 2,5 мільйонів осіб, які зараз страждають від 

РС. Прогресування тяжкості захворювання супроводжується 

зростанням загальних витрат, а також зміною розподілу 

витрат. На ранніх стадіях захворювання прямі витрати, які в 

основному спричинені ДМТ, домінують у загальних витра-

тах; тоді як із накопиченням інвалідності на пізніх стадіях 

захворювання непрямі витрати значно зростають. Більше того, 

виникнення рецидивів було пов'язано з піком витрат. Примітно, 

що якість життя істотно знижується із збільшенням інвалідності 

та під час рецидивів. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ 

ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
 

Знанецький В.Ю., 

cт. викладач кафедри Філологія та переклад  

Дніпровcький національний універcитет  

залізничного транcпорту  

імені академіка В. Лазаряна 

м. Дніпро, Україна 

Анотація. В роботі виcвітлюютьcя cпоcоби введення нового 

матеріалу та використання презентації при навчанні іноземній мові, 

що дозволяє значно підвищити мотивацію студентів та 

забезпечити ефективніcть викладання.  

Ключові cлова: презентація, інноваційні освітні технології, 

комплексний підхід в навчанні, передача інформації.  

На сьогодні одним з найважливіших напрямків роботи 

освітніх закладів є розробка та застосування інноваційних 

освітніх технологій, які б забезпечували гармонійну соціалізацію 

студента в сучасному світі інформаційних технологій. 

Термін презентація (від англ. «presentation») має значення 

«представлення, опис, показ». В презентаціях різного типу слід 

виділяти такі її види, як: публічний виступ перед аудиторією та 

презентацію як засіб навчання. 

Ціллю презентації як засобу навчання можуть бути: 

1) навчання мистецтву презентації; 

2) презентація як спосіб введення нового матеріалу або 

теми заняття; 

3) використання презентації як метода навчання іноземній 

мові, якщо цей спосіб представлення нового матеріалу 

застосовується викладачем і дається як завдання студентам. 

Усі презентації мають загальну структуру та будуються за 

одним планом: вступ, основна частина, висновки. Для таких 

видів презентацій загальною буде така схема: автор презентації 

– власне презентація – її сприйняття студентською аудиторією. 
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Роль, яка відводиться автору презентації – одна з 

найголовніших. Особистість автора, який робить презентацію, 

його підготовленість,ораторські та акторські вміння, а також 

вміння спілкуватися з аудиторією визначають успіх презен-

тації. За даними психологів, передача інформації за допомогою 

вербальних засобів здійснюється лише на 7%, а звукових – на 

38%. З цього можна зробити висновок про те, що важливішим 

є не те, що говорять, а те, як говорять. Тобто, зміст сам по собі 

утримує зацікавленість недовго. Стан концентрації на одній 

темі може тривати не більш ніж 40 хвилин, а засвоюється лише 

третина змісту і не більш ніж 7 думок. Завдання, виконані у 

вигляді презентацій, допомагають урізноманітнити заняття, які 

проводяться по навчальних посібниках, а також реалізують 

комплексний підхід в навчанні і можуть значно підвищити 

мотивацію студентів. Заняття, побудоване на базі презентації, 

стає динамічнішим, дозволяє поглибити і закріпити знання, що 

були отримані раніше в ході звичайного уроку або лекції. 

Під час створення презентації необхідно враховувати 

психологічні особливості сприйняття інформації, до яких 

відносяться індивідуальні прийоми опрацювання інформації, 

засоби її сприйняття, аналізу, категоризації, оцінювання – так 

звані когнітивні стилі. Когнітивний стиль саме фактом свого 

існування свідчить про достатньо високий рівень інтелектуаль-

ного розвитку суб`єкта і сформованої здібності до індивідуа-

лізованої форми когнітивного відображення. 

Мовлення людини поєднується з усіма іншими психіч-

ними процесами, які традиційно розглядаються як когнітивні 

(пізнавальні). Мовлення пов`язане з сенсорними відчуттями та 

сприйняттям, увагою та пам`яттю, уявою та мисленням, тобто, 

з усіма  тими процесами, за допомогою яких людина пізнає 

світ. Ці процеси впливають на розвиток самого мовлення, 

сприяють йому, і тому презентація, яка впливає на сенсорні 

відчуття, сприйняття, увагу, пам`ять, уяву та мислення, 

активізує мовленнєві процеси. 

Презентація швидко і дохідливо зображує речі, які 
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неможливо передати словами, викликає інтерес і робить 

різноманітним процес передачі інформації, посилює вплив 

подачі матеріалу, допомагає викладачеві зайняти більш 

активну роль під час уроку. Побудова уроку на базі презентації 

також дає можливість використовувати матеріал з різних 

джерел, залучати фотографічні зображення, включати в урок 

також відео-сюжети, разом з цим не відволікаючи уваги учнів. 

Презентації дозволяють акумулювати всі необхідні засоби 

подачі матеріалу в єдиний інформаційний потік. Таким чином, 

увага студентів концентрується на матеріалі презентації, що 

дозволяє їм краще засвоїти його. Різноманітні форми роботи з 

використанням презентацій на заняттях з іноземної мови вклю-

чають: вивчення нової лексики, навчання діалогічному та 

монологічному мовленню, відпрацювання граматичних структур. 

Презентації дозволяють створювати комунікативні ситуації, 

інтенсифікувати самостійну роботу студентів та підвищувати їх 

зацікавленість та мотивацію. Також використання презентацій дає 

змогу задіяти велику кількість ілюстративного матеріалу та 

інтенсифікувати хід заняття, не витрачаючи час на написання 

матеріалу на дошці. 

Література: 

1. Иванова И.А. Формы работы с использованием презен-

таций Microsoft PowerPoint на уроках иностранного языка. –  

ЦТИ «Snail», 2005-2009. 

2. Языки в современном мире». Международная конферен-

ция. Тезисы докладов. М., 2004 г. «Языки в современном 

мире». Международная конференция. Тезисы докладов. М., 

2004 г. 
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УДК 616    Медичні науки 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ТЕРАПІЇ ІШЕМІЧНОГО 

ІНСУЛЬТУ 

 

Карафуліді О. В., 

студентка ІV медичного факультету 

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Тихонова Л. В. 

Харківський національний медичний університет 

м. Харків, Україна  

Ішемічний інсульт – гостре порушення мозкового 

кровообігу, що супроводжується структурно-морфологічними 

змінами в речовині мозку, вогнищевими та загальномозковими 

симптомами, що зберігаються понад 24 години та виникають 

внаслідок значного зниження або повного припинення 

мозкового кровотоку. 

Актуальність. На території України інсульт посідає друге 

місце серед причин смертності та інвалідності населення. 

Щорічно в Україні 100-120 тис людей вперше переносять 

мозковий інсульт. Ішемічний інсульт складає 80-85% від усіх 

випадків мозкового інсульту. 

Мета: дослідити новітні напрямки у терапії ішемічного 

інсульту. 

Методи: аналіз даних наукової літератури.   

Дослідження, проведені вченими Каліфорнійського 

університету в Ірвайні, визначили здатність білка ТФР-α 

стимулювати ріст нейронів. Трансформуючий фактор росту 

альфа стимулює стовбурові клітини мозку до поділу та 

диференціації. Потім ці клітини переміщуються до пошкодженої 

частини мозку, замінюючи загиблі внаслідок інсульту нейрони. 

Досліди на щурах показали, що при введенні ТФР-α 

безпосередньо в мозок білок відновлює рухову активність на 99% 

, а при інтраназальному введенні – майже на 70% [1]. 

Інший напрям терапії інсульту полягає у впливі на 

фосфофруктокіназу-1. Було доведено, що цей феремент інгібує 
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нейрогенез з нервових стовбурових клітин шляхом впливу на 

пронейронні фактори транскрипції. Механізм дії фосфофрукто-

кінази-1 досліджували за допомогою оклюзії середньої 

мозкової артерії щурів та моделей дефіциту кисню-глюкози. 

Було виявлено, що інсульт збільшує експресію фосфофрукто-

кінази-1 на нервові стовбурові клітини. Однак її інгібування 

сприяло диференціації нервових стовбурових клітин та 

дозріванню дендритів новоутворених нейронів in vitro та in 

vivo. Більше того, інгібування фосфофруктокінази-1 також 

покращило просторову пам'ять щурів з оклюзією середньої 

мозкової артерії. Ці дослідження визначили нову мішень для 

ефективної терапії та відновлення після інсульту [2]. 

Ще один значний напрям терапії інсульту полягає у впливі 

на мікроглію. Запальні реакції відіграють ключову патогене-

тичну роль при ішемічному інсульті. Доведено, що  на ранній 

стадії нейрозапалення мікрогліальні клітини фенотипу М1 

збільшують вивільнення прозапальних цитокінів, тим самим 

посилюючи пошкодження ішемізованої тканини мозку. На 

пізніх стадіях гострого запалення мікроглія М1 перетворю-

ється на протизапальний М2 тип, що сприяє відновленню та 

регенерації нейронів за рахунок виділення протизапальних та 

нейротрофічних факторів. Тому вплив на мікрогліальну 

поляризацію на різних стадіях ішемічного інсульту буде 

гарною стратегією для лікування ішемічного інсульту шляхом 

зменшення нейрозапалення. Наприклад, розиглітазон зменшує 

пошкодження білої речовини, спричинене ішемією, сприяючи 

поляризації мікроглії у протизапальний фенотип М2. Куркумін 

пригнічує ліпополісахарид- та інтерферон-γ-індуковану поля-

ризацію M1, одночасно сприяючи поляризації M2, таким 

чином підтримуючи фенотиповий баланс M1/M2. Є дані, що α-

ліпоєва кислота регулює мікрогліальну поляризацію M1 та M2, 

зменшує експресію прозапальних цитокінів, підвищує рівень 

протизапальних цитокінів, надаючи тим самим нейропротек-

торну дію. Крім того, вальпроєва кислота та бутират натрію 

можуть пригнічувати активацію мікроглії М1 та інгібувати 
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інші ефектори запалення в ішемізованому мозку. Клінічні 

випробування показали, що хронічне лікування метформіном 

пригнічує експресію генів М1 і посилює експресію 

асоційованих з М2 генів. Крім того, виявилося, що гліцин – 

гальмівний нейромедіатор ЦНС – пригнічує поляризацію M1, 

що спричинює нейропротекторний вплив при ішемічному 

інсульті [3].  

Висновки. Розробка та впровадження у практику новітніх 

методів лікування ішемічного інсульту допоможе значно 

знизити смертність, запобігти виникненню неврологічного 

дефіциту та розкриє можливості повного відновлення нервових 

функцій у пацієнтів з ішемічним інсультом. 

Література: 

1. University of California - Irvine. "New stroke therapy 
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2. Fengyun Zhang, Qiangming Li, Haiying Liang, Yuxia 

Zhang, Phosphofructokinase-1 Inhibition Promotes Neuronal 

Differentiation of Neural Stem Cells and Functional Recovery After 
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3. Zhang W, Tian T, Gong SX, Huang WQ, Zhou QY, Wang AP, 
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УДК 615.1             Медичні науки 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ МЕРЕЖІ АПТЕК 

 

Карпенко Є.С. 

студентка фармацевтичного факультету 

Київський міжнародний університет 

м. Київ,Україна 

Фармацевтика нині є потужним сектором економіки й 

однією з вітчизняних галузей, яка досить динамічно розвива-

ється. Вітчизняна фармацевтична галузь намагається вижити на 

світовому ринку, який характеризується високою конкуренцією, 

зростанням цінового тиску, значними витратами на нові 

розробки. У таких умовах актуальності набуває вибір 

оптимальної стратегії управління господарською діяльністю 

фармацевтичних підприємств на основі відповідності певним 

завданням і реальним можливостям в умовах ефективного 

використання ними наявних ресурсів, оскільки від правильності 

прийнятого рішення залежить їхній успіх на ринку. Перш ніж 

перейти до розгляду сутності організаційного механізму 

управління підприємства, необхідно визначити, що таке 

механізм. Під механізмом у загальному значенні розуміють 

«сукупність процесів, методів, прийомів, підходів, за допомогою 

яких відбувається рух усієї системи та здійснюється досягнення 

певної мети» [9]. 

Сьогодні немає єдиного підходу до трактування поняття 

організаційний механізм управління, більше того, досить часто в 

економічній літературі ототожнюють такі поняття, як 

«організаційний механізм», «організаційно-економічний меха-

нізм», «господарський механізм». Так, організаційний механізм 

управління підприємством – це сукупність структур, форм, 

методів і засобів управління, об’єднаних спільністю цілей, 

функцій, завдань на основі обраних і перевірених практикою 

принципів управління. Організаційний механізм управління 



 

152 

діяльністю аптечної мережі є ефективним тільки за рахунок 

дотримання таких основних принципів: 

1. Організаційна структура аптечної мережі відповідає 

обраній стратегії. 

2. Організаційна структура аптечної мережі відповідає 

тому середовищу, в якому вона функціонує. 

3. Відсутні протиріччя між елементами організаційної 

структури аптечної мережі. 

Для організаційного механізму управління підприємством 

характерна наявність організаційної структури як сукупності 

взаємозалежних управлінських підрозділів, з одного боку, та 

взаємозв’язку елементів управлінського процесу – з іншого. 

І. І. Грузнов трактує організаційний механізм управління як 

систему організаційних, економічних, управлінських, правових, 

регулюючих дій, способів і процесів, що формують та впливають 

на порядок функціонування підприємств, та зумовлюють 

досягнення очікуваних економічних, екологічних соціальних та 

інших результатів [4, с. 15]. На думку Ю. Б. Миронова і О. О. 

Гавриляка, організаційний механізм управління є переліком 

складових елементів, що в сукупності утворюють організаційну 

основу певних процесів і явищ [2].  

В. А. Гросул дає таке визначення організаційного механізму: 

це внутрішня організація, яка визначає порядок ведення 

економічної діяльності підприємства, передбачає прийняття 

оптимальних управлінських рішень, спрямованих на вирішення 

поставлених завдань і їх реалізацію при мінімізації сукупних 

ресурсів і максимізації якості кінцевого результату [3, c. 37]. 

Таким чином, організаційний механізм можна визначити 

як систему всіх правил та норм, які використовуються на 

підприємстві, сукупність способів поєднання та забезпечення 

взаємозв’язаної діяльності функціональних підрозділів підпри-

ємства задля ефективного використання всіх його можливостей. 

Основними елементами організаційного механізму 

управління підприємством є: 

− мета управління – ключовий елемент організаційного 
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механізму, це те, заради чого функціонує будь-яке 

підприємство; 

− завдання управління – це конкретизований у просторі й часі 

зміст мети управління для виконавців в окремих структурних 

підрозділах згідно з їхнім функціональним призначенням; 

− методи управління – це сукупність усіх прийомів і 

способів пливу на об’єкт управління задля досягнення 

поставленої мети; 

− функції управління є загальними напрямами або сферами 

діяльності підприємства, які в сукупності забезпечують 

ефективну взаємодію здійснюваної праці; 

− технології управління – це безупинний творчий процес 

підтримки стійкого режиму функціонування системи шляхом 

прийняття та реалізації господарських рішень. До цього 

процесу зводиться вся діяльність менеджера підприємства як 

суб’єкта управління своєї системи; 

− організаційні процеси – це процеси, за допомогою яких 

керівник усуває невизначеність, конфлікти між персоналом 

стосовно роботи чи повноважень і створює середовище, 

придатне для їхньої спільної діяльності; 

− правила та норми встановлюються посадовими інструк-

ціями, правилами трудового розпорядку, положеннями про 

підрозділи тощо. 

Організаційний механізм управління діяльністю фармацев-

тичного підприємства забезпечує взаємозв’язок і взаємодію між 

усіма без винятку його структурними підрозділами, різними 

напрямами його діяльності. Як результат успішної діяльності всіх 

складових механізму управління, усіх функціональних 

підрозділів підприємство отримає синергічний ефект [1, с. 29].  

Основними складовими організаційного механізму 

управління фармацевтичним підприємством є:  

− нормативно-правовий механізм, який включає 

нормативно-правові акти, інші регламентуючі документи, які 

потрібні для управління; 

− інституційний – заходи стосовно створення можливостей 
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для успішної діяльності підприємства на основі спільних дій 

персоналу; 

− ресурсний – раціоналізація ефективного використання 

всіх видів ресурсів; 

− фінансовий – потреби підприємства у власних і 

запозичених фінансових ресурсах; 

− інформаційний – система заходів стосовно 

стимулювання розвитку фармацевтичного підприємства, 

пов’язаних з інформаційними технологіями; 

− кадровий механізм – сукупність заходів стосовно 

забезпечення кадрами як самого процесу, так і задоволення 

потреб фармацевтичного підприємства.  

Найбільш чітко й послідовно організаційний механізм 

управління підприємством відображено в структурі управління, 

тому що в ній поєднуються всі сторони його діяльності, 

встановлюються взаємовідносини між структурними 

підрозділами і працівниками апарату управління. Організаційна 

структура дає можливість оцінити розподіл функцій і 

повноважень на підприємстві, його фінансову звітність, кадрову 

політику, особливість його господарської діяльності. 

Основними елементами організаційної структури 

управління фармацевтичним підприємством є: 

− структурні підрозділи управління на кожному його рівні; 

− склад і структура функцій управління; 

− кількість персоналу для виконання кожної управлінської 

функції; 

− професійна-кваліфікаційний склад управлінського 

персоналу.  

Аптечні мережі найчастіше використовують лінійну та 

лінійно-функціональну організаційну структуру управління. 

Головними перевагами такої структури є те, що одна людина, 

тобто генеральний директор, уособлює прийняття рішень в 

одній особі, стимулює професійну та ділову активність, 

покращує взаємозв’язок між підрозділами, зменшує 

дублювання зусиль. Що стосується недоліків, то підрозділи 
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нерідко зацікавлені більш у виконанні завдання свого 

підрозділу, ніж у досягненні цілей усього підприємства в 

цілому. Тобто підприємство поділяється на підрозділи, кожний 

з яких має окреме поставлене перед ним завдання. 

Основними функціями генерального директора аптечної 

мережі є такі: 

− представляє інтереси компанії на виставках, семінарах; 

− приймає стратегічні управлінські рішення. 

Основними функціями завідуючого аптекою є такі:  

− відповідає за виконання плану продаж; 

− розробляє ефективну систему реалізації лікарських 

препаратів; 

− формує команду консультантів; 

− розробляє можливі механізми просування препаратів. 

Складність процесу управління факторами ефективної 

діяльності аптечних мереж визначається такими їх особли-

востями:  

− процес управління здійснюється в межах складної 

динамічної системи;  

− суб’єкт управління впливає на складний об’єкт управління, 

який складається з різних механізмів (економічних, організа-

ційних, правових, фінансових);  

− процес управління факторами ефективної діяльності 

підприємства складається з багатьох функціональних операцій, 

які виконуються різними структурними підрозділами, що 

взаємодіють між собою та зовнішнім середовищем (державні 

органи, банківські структури, транспортні підприємства тощо). 

 Отже, управління факторами ефективної діяльності 

аптечних мереж має системний, комплексний характер, тобто 

управлінські взаємовідносини на фармацевтичному підприємстві 

виявляються в різноманітних аспектах (економічних, політичних, 

соціальних), які потрібно комбінувати для забезпечення його 

успішної діяльності. Організаційний механізм управління 

діяльністю фармацевтичного підприємства є тим інструментом, 

правильне використання якого розширює міжфункціональні 
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канали підприємства та дає можливість формувати й розвивати 

його конкурентоздатний потенціал. Формування організаційного 

механізму управління фармацевтичного підприємства сприяє 

отриманню ним синергічного ефекту, оскільки забезпечує 

взаємозв’язок і взаємодію всіх його структурних підрозділів і 

різних напрямів їх діяльності.  
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COVID-19 з’явився несподівано та за дуже малий проміжок 

часу розповсюдився всією територією світу. Задля максимального 

зменшення кількості захворювань та поліпшення ситуації у 

багатьох країнах було впроваджено карантинні заходи (масковий 

режим; обмеження для громадських місць; запобігання скупчення 

людей). На жаль, данні обмеження лише уповільнюють процес, 

але не вирішують проблему повністю. 

Минув рік, як ця страшна хвороба не залишила осторонь й 

нашу країну. Весь світ веде запеклу боротьбу з цим 

захворюванням. Якійсь державі це вдається краще, якійсь гірше. 

Вчені доводять, що весняна хвиля спалахів пандемії ще 

небезпечніша, ніж та, що була восени. Влада України намагалася 

поліпшити ситуацію введенням локдаунів, наразі, тих, що були 

запроваджені на всій території країни - два. Дане обмеження 

призводило до зменшення кількості захворювань, але воно 

завдало людям багато нових проблем (втрата роботи, 

неможливість пересуватися громадським транспортом, нестача 

коштів). Проте, після скасування локдаунів чисельність 

захворювань починала знову збільшуватися, що є негативною 

тенденцією. Також, доцільним буде зазначити те, що в країні 

проводиться процес вакцинації. В Україні щеплення роблять 130 

бригад і вакцинування повинно бути всеосяжним.  

Аналізуючи дану гістограму (рис. 1), можна зазначити те, 

що областями з найменшою часткою захворюваності 
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виступають: Луганська (0,8%), Кіровоградська (1,42%) та 

Донецька (1,43%), Херсонська (2,37%). Доволі низькі значення 

у Донецькій та Луганській областях пояснюються їх 

тимчасовою окупацією та військовими діями, через це 

більшість даних може не включатися до офіційної статистики. 

Що стосується Кіровоградської та Херсонської областей, то 

вони характеризуються особливою системою розселення. У 

даних областях немає великих міст, тому тіснота контактів 

населення є іншою, в порівнянні з великими містами. Щодо 

найвищого показника, то він спостерігається у Чернівецькій 

області (7,77%). Показник захворюваності залежить від таких 

чинників: якість та стан медичної системи; людський фактор; 

наявність кваліфікованих медичних працівників; забезпече-

ність ліками та засобами захисту). 

 

 
Рис. 1. Частка захворювань на COVID-19 від чисельності 

населення кожної області станом на 29.03.2021 рік (побудовано за 

даними [1], [2]). 
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Рис. 2. Рівні епідемічної небезпеки в Україні станом на 29.03.2021 рік 

(побудовано за даними [3]). 
 

Загалом, «жовтий», «помаранчевий» чи «червоний» рівень 

епідемічної небезпеки визначають для області, у якій 

спостерігається значне поширення COVID-19. Визначення 

регіонів з широким розповсюдженням коронавірусу здійснюється 

на основі таких критеріїв: завантаженість ліжок в медичних 

установах становить понад 50%; захворюваність за два тижні 

перевищує 40 випадків на 100 тисяч осіб; показник росту 

захворюваності складає більш ніж 10%). За картосхемою (рис. 2), 

можна побачити, що «червоний» рівень епідемічної небезпеки 

поширення COVID-19 діє в таких областях: Львівська, 

Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська, 

Київська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська та Одеська. 

Наразі, лише у Херсонській області впроваджено «жовтий» 

рівень. Усі інші області (13) України мають «помаранчевий» 

рівень небезпеки.  

Можна дійти до висновку, що найвища чисельність 

захворювань спостерігається у густонаселених місцях, а також 

в місцях з неналежною роботою медичних установ. Ще однією 

причиною, яка впливає на поширення вірусу виступає те, що 

люди, які подорожують, можуть бути носіями даної хвороби. 
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Люди повинні усвідомлювати усі можливі ризики зараження та 

дотримуватися усіх карантинних заходів. 
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У зв’язку з динамічним розвитком суспільства перед 

системою освіти виникають нові завдання та виклики, що 

зумовлені необхідністю адекватно реагувати на кардинальні та 

прогресивні зміни в ньому. В умовах сучасних викликів 

першочергові завдання пов’язані з забезпеченням неперервності 

освітнього процесу, якості і сталості здобуття освіти в умовах 

карантинних обмежень, необхідністю розвитку дистанційної 

форми здобуття освіти. Система  загальної освіти змушена 

подолати традиційно притаманні їй інертність і консерватизм, а 

працювати в умовах інформатизації і відкритого доступу до 

мережі Інтернет, оновлення змісту, програм і засобів навчання. 

Водночас, використання новітніх технологій та дидактичних 

інструментів  в педагогічній діяльності повинно бути стратегічно 

вмотивованим, педагогічно доцільним, методично підкріпленим. 



 

161 

Скрайбінг (від англ. scribing – «опис», «розмітка», scribe – 

«розмічати», «креслити», «створювати ескізи або малюнки») – 

технологія візуалізації інформації за допомогою графічних 

символів, що у простій і доступній формі відображають її зміст і 

внутрішні зв’язки [1]. Відеоскрайбінг  – це відеоролик, який мож-

на демонструвати та переглядати необхідну кількість разів [3].  

Переваги технології у навчанні: 

• візуалізація в процесі навчання допомагає учням 

організувати та аналізувати отриману інформацію; 

• за допомогою візуальних образів учні з легкістю 

інтегрують нові знання; 

• візуалізація розвиває критичне мислення (вербальна та 

візуальна інформація допомагає відновлювати в пам’яті отриману 

інформацію, оскільки презентація скрайбінгу складається із 

простих образів, символів та предметів, які легко запам’ято-

вуються); 

• візуалізація є універсальною та доступною всій аудиторії 

[2]. 

Ми пропонуємо використовувати технологію скрайбінгу як 

ефективний дидактичний інструмент сучасної біологічної освіти в 

умовах дистанційного навчання. Варто зазначити переваги 

скрайбінгу в дистанційному  навчанні: чіткий таймінг, лаконіч-

ність, інформативність, доступність, універсальність візуалізації, 

усвідомленість, якісне засвоєння інформації та запам'ятовування 

ключових моментів презентації, можливість використовувати 

багаторазово, оригінальність у сучасних умовах, стислість і 

образність. 

В умовах, коли учню доводиться значний обсяг інформації 

опановувати самостійно, з’явилася  потреба ємного подання 

навчального матеріалу у вигляді, найбільш зручному для його 

сприйняття, розуміння, засвоєння, запам’ятовування. Під час 

створення відеоскрайбінгу визначається та виокремлюються 

найбільш суттєві сторони досліджуваного на явища, об’єкта чи 

процесу.  Це дозволяє учневі виокремлювати й групувати ті 

істотні ознаки, які лежать в основі  поняття, що вивчається, 
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визначити властивості об’єкта навчання, його внутрішніх і 

зовнішніх зв’язків.  

Такі відеоролики служать опорою для створення, 

знаходження зв'язків між фактами, біологічними явищами, що 

недоступні безпосередньому спостереженню (наприклад, 

явище фотосинтезу, хемосинтезу, бродіння, біосинтезу білка, 

етапи енергетичного обміну). Розуміння сутності багатьох 

біологічних процесів і явищ досягається завдяки заміни 

багатослівних пояснень образами, смисловими якорями.  

 Візуальні ефекти, анімація, специфічні графічні образи, 

що дає змогу застосовувати запропонована технологія, 

дозволяє ефективно утримувати фокус уваги учнів на 

ключових моментах навчального матеріалу.  Провідним 

ефектом скрайбінгу є створення графічних образів та ефектів 

тут і зараз, що виразно акцентує увагу на заздалегідь 

визначених ключових моментах матеріалу, що подається, – 

ідеях, особливостях, відмітних рисах тощо, тобто саме на тому 

основному, що потрібно сприйняти, усвідомити, запам’ятати. 

Один відеоскрайбінг поєднує у собі цілі колекції зображень, 

текстів і даних, що супроводжуються звуком, відео, анімацією та 

іншими візуальними ефектами. У зв’язку з цим, вдалою є 

реалізація технології  в процесі вивчення біорізноманіття рослин, 

тварин, грибів, мікроорганізмів. Адже біологічні знання, які учні 

набувають у школі, повинні формуватися на основі без посеред-

нього чуттєвого сприймання природних об'єктів.  Проблемний 

виклад матеріалу підвищує розумову активність здобувачів 

освіти, спрямовує їх на осмислення, тлумачення зроблених 

спостережень. 

 Така форма представлення наукової інформації  підвищує та 

розвиває пізнавальний інтерес до знань, полегшує процес  засво-

єння навчального матеріалу, в тому числі завдяки формуванню в 

учнів емоційно-оціночного ставлення до інформації.  

Переглянувши відеоскрайбінг,  учням рекомендується 

скласти список запитань, зробити узагальнення, визначити 

головні аспекти проблеми. Відкрите розміщення відеоскрайбінгів, 
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наприклад на  YouTube-каналі, допоможе зробити  процес 

дистанційного навчання більш доступним, гнучким, дозволить 

створити індивідуальну освітню траєкторію для кожного учня.   

Здобувачі освіти можуть  кілька разів переглянути відеоскрайбінг, 

зупинити, де потрібно. Рекомендований обсяг – 3-10 хвилин.  

Слід відмітити  начальний потенціал технології  в процесі 

виконання учнями проектів з курсу. Зокрема, представлення 

результатів роботи над проектом  у вигляді власної скрайб-

презентації. Це сприяє розвитку креативного та критичного 

мислення, асоціативної пам’яті, творчих здібностей дітей, 

інформаційно-комунікаційних та предметних компетентностей. 

Отже, використання технології скрайбінгу дозволяє 

отримати нові можливості для реалізації на більш високому 

рівні принципів наочності, доступності, емоційності в умовах 

дистанційного навчання.  Створюється пізнавальне середовище 

для інформативного, але водночас і  компактного подання 

навчального матеріалу, сприяння його продуктивному 

засвоєнню і запам’ятовуванню. 
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кримінального процесу та криміналістики 

 Університету ДФС України 

м. Ірпінь, Україна 

Останніми роками можна побачити активну діяльність 

держави, яка спрямована в першу чергу на створення 

ефективного механізму захисту прав, свобод та законних 

інтересів дітей. Це обумовлюється тим, що на сьогодні можна 

спостерігати збільшення кількості правопорушень серед 

неповнолітніх.  

Кримінальним процесом розглядаються права та обов'язки 

кожної особи і відповідно його метою є їх захист для 

дотримання порядку та справедливості в країні. Конституція 

України чітко встановила непорушність цих прав та інтересів 

громадян, право на юридичну допомогу у разі порушення. Але 

особлива допомога та захист потрібна неповнолітнім особам. 

Під неповнолітніми особами розуміють особи, які не досягли 

18 років, тобто вік, з яким встановлюється повна дієздатність. 

Кримінально-процесуальний кодекс встановлює спеціальний 

порядок кримінального процесу щодо неповнолітніх, де 

зазначається, що даний процес діє з урахуванням усіх 

особливостей , що наявні для захисту неповнолітніх.  

Специфіка проваджень щодо неповнолітніх у кримінальному 

процесі визначається нормами частини 4 статті 14 Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права, відповідно до якого 
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“стосовно неповнолітніх процес повинен бути таким, щоб 

враховувались їх вік і бажаність сприяння їх перевихованню” [1]. 

А Мінімальні стандартні правила ООН щодо відправлення 

правосуддя стосовно неповнолітніх (“Пекінські правила”, 1985 

року) спрямовані на те, щоб кримінальний процес 

неповнолітніх відбувався «швидко і без будь-яких затримок;  

вимагають, щоб особи, які ведуть ці провадження, мали 

відповідну кваліфікацію; наказують поважати право 

неповнолітнього на конфіденційність, щоб уникнути 

заподіяння шкоди через непотрібну гласність; передбачають 

можливість закриття провадження за нереабілітуючими 

підставами для того, щоб обмежити негативні наслідки 

судового розгляду і вироку; рекомендують при виборі 

запобіжних заходів враховувати тяжкість, мотиви, причини 

вчинення злочину та особливості підлітка і виходити при 

цьому з принципу «мінімальної достатності»» [2]. Також ці 

правила рекомендують як варіант створення спеціалізованих 

судів щодо справ, у яких беруть участь неповнолітні.  

В Україні кримінальне провадження щодо неповнолітніх 

врегульовується у першу чергу главою 38 Кримінально-

процесуального кодексу України. Кримінальне провадження 

щодо неповнолітніх характеризується особливим предметом 

доказування. Так крім обставин зазначених в статті 91 КПК 

України, під час досудового розслідування необхідно з'ясувати 

ще обставини, які зазначені статтею 485 КПК України, а саме: 

- Повну інформацію про особу неповнолітнього, тобто 

його вік, стан здоров'я, рівень розвитку та інші соціально-

психологічні риси особи; 

- Ставлення неповнолітньої особи до скоєного нею діяння; 

- Умови життя та вихованні особи; 

- Існування дорослих підбурювачів або інших 

співучасників кримінального діяння [3; с. 295]. 

До неповнолітньої особи відповідно до передбачених 

законом підстав і у встановленому порядку можуть 

застосовуватися заходи, які залежать від вікових і психологічних 
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особливостей, а також від роду занять. До таких заходів 

відносять: приватне зобов'язання, приватна порука, запорука, 

домашній арешт та утримання під вартою. Застосування 

запобіжних заходів щодо підозрюваної неповнолітньої особи 

відбувається шляхом передачі останнього під нагляд батькам, 

опікунам чи піклувальникам, а у випадку виховування 

підозрюваного в дитячому закладі, то він передається під нагляд 

адміністрації даної установи. Потрібно пам'ятати, що в 

провадженні щодо неповнолітніх обов'язково мають брати участь 

батьки чи законні представники неповнолітнього, а також 

представник служби у справах  дітей. 

Частина 2 статті 484 Кримінально-процесуального кодексу 

України говорить, що «кримінальне провадження щодо неповно-

літньої особи, в тому числі, якщо кримінальне провадження 

здійснюється щодо декількох осіб, хоча б одна з яких є неповно-

літньою, здійснюється слідчим, який спеціально уповноважений 

керівником органу досудового розслідування на здійснення 

досудових розслідувань щодо неповнолітніх»[3, с.296]. 

Досудове розслідування має свої виключні особливості, 

наприклад, у випадку підозрівання неповнолітнього у вчиненні 

кримінального діяння разом із повнолітньою особою, має бути 

з'ясовано чи можливе виділення в окреме кримінальне 

провадження щодо неповнолітнього . 

Також такі заходи як затримання та тримання під вартою 

до неповнолітнього застосовуються лише у випадку, коли він 

підозрюється у вчинення тяжкого або особливо тяжкого 

злочину, і при умові що застосування іншого запобіжного 

заходу не зможе запобігти ризикам. У разі затримання чи 

взятті під варту підозрюваного повинні бути сповіщенні його 

батьки, чи особи, які їх замінюють [4, с.451]. 

Отже, можна сказати, що досудове розслідування щодо 

неповнолітнього має свої особливості та специфіку. 

Міжнародним та національним законодавством встановлено 

гарантії щодо захисту прав, свобод і законних інтересів 

неповнолітніх осіб під час кримінального провадження. Також 
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під час досудового слідства мають з'ясовуватися всі обставини, 

які стосуються підозрюваного, адже без цього неможливе 

повне, всебічне і справедливе здійснення правосуддя. Досудове 

слідство як етап кримінального провадження є досить 

важливим, так як саме на основі з'ясованого на цьому етапі 

більшою мірою буде базуватися судовий розгляд. 
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Алергічний риніт - це захворювання, викликане опосеред-

ковано IgE запальною реакцією, що розвивається в результаті 

попадання алергенів на слизову оболонку порожнини носа. 
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Яка симптоматика говорить про захворювання? 

Найбільш часто пацієнти, які страждають від алергічного 

нежитю скаржаться на водянисті виділення з носа, хронічну 

закладеність носових пазух і помітне погіршення нюху. Також 

пацієнти можуть часто чхати та страждати від сверблячки й 

печіння в носі. Сплять вони майже завжди з хропінням, сон стає 

неспокійним, а голос з часом - змінюється. 

Якщо довго ігнорувати алергічний риніт, симптоми його 

стають більш виразними, додається роздратування шкіри над 

губами, біль в горлі, покашлювання, носові кровотечі. 

Ці симптоми мають оборотний характер і здатні до 

зворотного розвитку після припинення експозиції алергенів або 

під впливом лікування. 

Основні причини розвитку захворювання: 

Щоб запобігти захворювання, варто розуміти, які алергічний 

риніт причини має і що за чинники здатні привести до прояву 

патології. А саме це: 

-життя в регіонах з поганою екологією; 

-хронічні простудні захворювання; 

-підвищена чутливість до алергенів; 

-куріння; 

-погана спадковість; 

-патології печінки та інших органів шлунково-кишкового 

тракту (виключити або підтвердити їх може гастроентеролог); 

-наявність поліпів на носовій перегородці; 

-часто повторювані роздратування слизової носа. 

Алергічний риніт дорослого найчастіше викликаний 

наступними групами алергенів: 

Алергени, які оточують людину круглий рік (таргани, пилові 

кліщі або цвіль). 

Пилок рослин. Пік припадає на весну (цвітіння берези, 

ліщини, вільхи або дуба), початок літа (злакові культури) і його 

кінець (полин, різні види бур'янів, подорожник або амброзія). 

Професійні алергени (медичні препарати, пір'я / пух, 

борошно). Ця група провокує алергічний нежить у людей різних 
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професій, але найчастіше страждають зоотехніки, працівники 

хлібокомбінату, фармацевти. 

Як впоратися з проблемою? 

Алергікам доводиться постійно боротися з проблемою: хтось 

приймає антигістамінні препарати, хтось просто користується 

краплями для носа. 

Сучасна стратегія лікування АР заснована на 3 принципах: 

1) усунення контакту з алергеном; 

2) фармакотерапії; 

3) імунотерапії. 

Фармакотерапія алергічного риніту має свої особливості: 

1.Ефект лікарських препаратів для лікування алергічного 

риніту після їх скасування швидко проходить; 

2.Тахіфілаксії (швидко розвивається толерантності) при 

тривалому застосуванні препаратів не буває. Виняток становлять 

судинозвужувальні засоби та блокатори Н1-рецепторів гістаміну I 

покоління, при призначенні яких може виникнути толерантність 

(зниження чутливості до вживаного лікарського засобу); 

3. Для лікування алергічного риніту використовують 

антигістамінні препарати. 

Препарати I покоління:  

-Хлоропірамін(«Супрастин»); 

-Клемастин («Тавегіл»); 

-Дифенгідрамін («Димедрол»); 

-Мебгідролін («Діазолін»); 

Препарати II покоління:  

-Лоратадин ("Кларісенс", "Ломілан"); 

-Ебастин («Кестин»); 

-Акривастин ("Семпрекс"); 

-Лоратадин(«Лоратадин»); 

-Цетиризин гідрохлорид ( «Цетрин»)  

У порівнянні з антигістамінними препаратами 1 покоління, 

антигістамінні препарати 2 покоління більш ефективні і безпечні, 

та не викликають сонливості, тому дозволено людям з важкою 

роботою. 
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Судинозвужувальні препарати:  

-Нафазолін(«Нафтизин»); 

-Оксиметазолін(«Риназолін»); 

-Ксилометазолін(«Фармазолін») 

Судинозвужувальні препарати (агоністи альфа-адренорецеп-

торів) використовують у вигляді крапель або спреїв. Вони ефек-

тивно і швидко відновлюють носове дихання на короткий час. 

При коротких курсах лікування (до 10 днів) вони не викликають 

необоротних змін слизової оболонки порожнини носа. Однак при 

більш тривалому використанні розвивається синдром «рикоше-

ту»: виникає стійкий набряк слизової оболонки носових раковин. 

Інтраназальні кортикостероїдні препарати: 

Використовуються в якості базової терапії середньої та 

важкої форми алергічного риніту (без загрози атрофії слизової).  

- Флютиказон фуроат(«Аваміс»); 

-Мометазон(«Аллертек Назо»); 

-Мометазон(«Назонекс») 

Кілька загальних порад для алергіків: 

-Ваші вікна (в будинку і машині) завжди повинні бути 

закриті; 

-В приміщенні кожен день потрібно проводити вологе 

прибирання; 

-Зведіть до мінімуму поїздки на природу; 

-Повертаючись додому, приймайте відразу душ і міняйте 

одяг; 

-Не гуляти багато в вітряну погоду. 

Щоб знизити прояви алергічного риніту, потрібно частіше 

промивати носову порожнину, незловживати краплями для носа і 

перестати палити. Можна звернутися до фахівця по правильному 

харчуванню, дієтолог підкаже, які продукти в вашому випадку 

заборонені. Також рекомендовано купувати гіпоалергенний одяг 

та інші предмети побуту. 
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УДК 341    Юридичні науки 
 

КОЛІЗІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДАННЯ ШЛЮБУ З 

ІНОЗЕМЦЕМ 
 

Колісник М. Я., 

студентка 4  курсу 

Полтавський  юридичний  інститут 

Національного  юридичного  університету   

імені Ярослава  Мудрого 

м. Полтава, Україна 

На сьогодні Україна активно рухається в напрямку європейсь-

кої інтеграції, внаслідок чого набувають актуальності такі 

поширення, як укладання шлюбів з іноземцями. Тому, проблемами 

колізійного регулювання укладення шлюбу з іноземцем є: пробле-

ми, зокрема, визначення шлюбного віку, обрання колізійної 

прив’язки до конкретної держави, визнання дійсним шлюбу між 

українцями та іноземцями на території України. Такі проблеми 

породжують велику кількість колізій, що і зумовлює актуальність 

дослідження шляхів подолання конфлікту колізійних норм при 

укладання шлюбу в міжнародному приватному праві. 

Так, шлюбні відносини, в межах міжнародного приватного 

права досліджували низка науковців, серед яких можна виділити 
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Розгон О. В. Левківський Б.К., Калакура В. Я. [1; 4; 6] та ін. 

Однак, на сьогодні це питання залишається малодослідженим, 

зокрема в частині колізійного регулювання укладення шлюбу 

громадян України з іноземцями. 

На думку Розгона О.В., у міжнародному приватному праві 

іноземний елемент проявляється у двох аспектах: суб’єкт 

правовідносин і юридичний факт. Таким чином, коли на території 

однієї держави укладається шлюб між громадянином цієї держави 

і іноземцем (змішаний шлюб) або між іноземцями, то іноземним 

елементом виступає суб’єкт правовідносин. Коли шлюб 

укладається між громадянами однієї держави на території 

іноземної держави, то іноземним елементом є юридичний факт, і 

такі відносини також матимуть міжнародний характер. Крім того, 

поєднання обох іноземних елементів можливе, коли за кордоном 

укладається змішаний шлюб або шлюб між особами, що є 

іноземцями відносно держави, в якій вирішується питання про 

визнання такого шлюбу [1, с.13].  

Отже, особи, які в одній країні вважаються подружжям, в 

іншій країні можуть розглядатися як такі, що спільно проживають 

без законно встановленої процедури укладення шлюбу, що в 

свою чергу, породжує різні правові наслідки. Таке явище виникає 

через відмінності в колізійному і матеріальному праві, що 

регулюють питання укладання шлюбу. 

Загалом встановлення колізійного регулювання права на 

укладання шлюбу випливає зі змісту ст. 55 Закону України «Про 

міжнародне приватне право» від 23.06.2005 р., яка передбачає, що 

право на шлюб визначається особистим законом кожної з осіб, які 

подали заяву про укладання шлюбу [2]. Так, за загальним 

правилом, особистим законом фізичної особи вважається право 

держави, громадянином якої вона є. У разі укладення шлюбу на 

території України застосовуються вимоги Сімейного кодексу 

України від 10.01.2002 р. щодо підстав дійсності шлюбу. 

Слід відзначити, що аналогічним є положення, що стосу-

ються форми та порядку укладення шлюбу між громадянином 

України та іноземцем. Відповідно до ст. 57 Закону України 
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«Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 р., шлюб між 

громадянами України, якщо хоча б один з них проживає за 

межами України, може укладатися в консульській установі або 

дипломатичному представництві України згідно з правом 

України. Укладення шлюбу між іноземцями в консульській 

установі або дипломатичному представництві відповідних 

держав в Україні регулюється правом акредитуючої держави 

[2]. 

Так, виходячи з положень ч. 1 ст. 58 Закону України «Про 

міжнародне приватне право» від 23.06.2005 р. можна стверджу-

вати, що такий шлюб є дійсним в Україні за умови додержання 

щодо громадянина України вимог Сімейного кодексу України від 

10.01.2002 р. щодо підстав дійсності шлюбу [2]. Шлюб між 

українцями та іноземцями, що укладені відповідно до права 

іноземної держави, не завжди будуть дійсними в Україні. Дане 

питання є проблемним, адже законодавство іноземної країни 

визнає свою особисту процедуру укладення та реєстрації шлюбу. 

У разі, наприклад, переїзду таких осіб на постійне місце прожи-

вання в Україну виникатиме питання про наявність між особами 

шлюбних відносин. 

Відповідно до ст. 22 Сімейного кодексу України від 

10.01.2002 р. право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного 

віку (шлюбний вік для жінки і чоловіка встановлюється – у 

вісімнадцять років) [3].  

Як зауважує Левківський Б. К., розглядаючи можливість 

укладення шлюбу з іноземним елементом на території України, 

важливо врахувати мінімальний шлюбний вік у якому можливий 

вступ до шлюбу та взяти до уваги те, що навіть якщо за 

особистим законом особи шлюбний вік визначається за 

критеріями іншої країни, або якщо встановлено інший віковий 

ценз, особі, яка має намір укласти шлюб в Україні, потрібно буде 

звернутися до суду відповідно до ч. 2 ст. 23 Сімейного кодексу 

України, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам [4, 

c. 20]. Також слід ураховувати, що Конвенція ООН про згоду на 

взяття шлюбу, шлюбний вік і реєстрацію шлюбу від 07.11.1962 р. 



 

174 

зобов’язує країн-учасниць вживати заходів щодо недопущення 

так званих «дитячих шлюбів» [5]. 

Під час реєстрації шлюбу громадян України з іноземцями на 

території країни їх проживання вимагають такі ж документи, як і 

для реєстрації шлюбу іноземців на території України. Шлюб між 

громадянином України та іноземцем, укладений за межами 

України, визнається дійсним незалежно від процедури його 

оформлення. Якщо закон держави, в якій реєструється шлюб, 

допускає його релігійну форму або визнає дійсним фактичний 

шлюб, немає підстав для визнання такого шлюбу недійсним і в 

Україні. 

Таким чином, на основі вище викладеного, можна зробити 

висновок, що колізії, які виникають при укладенні шлюбу з 

іноземцем є значно складними та потребують більш чіткого 

регулювання. Тому доцільно запропонувати такі шляхи 

вирішення зазначених проблем: встановлення національним 

законодавством іноземних держав такого шлюбного віку, коли 

особа повною мірою може розуміти значення своїх дій і керувати 

ними, розуміти правові наслідки укладання шлюбу; уніфікувати 

вітчизняне шлюбне законодавство щодо визнання шлюбів між 

іноземцями, іноземцями та особами без громадянства дійсним 

шляхом додаткового нормотворення, а саме ініціювання укладен-

ня міжнародних договорів для уникнення конфліктів інтересів і 

порушення права на шлюб та сім’ю даних осіб. 
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Комунальний заклад вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

Процес інформатизації суспільства ставить перед педагогіч-

ною наукою та практикою завдання організувати навчання учнів 

та студентів таким чином, щоб вони були готові до успішної 

самореалізації у сучасних умовах, були здатними не лише на 

репродуктивну діяльність, але й на прийняття нестандартних 

рішень, уміли працювати в групі та критично ставитися до 

потоків інформації, що стрімко змінюються, швидко адаптуватися 

до стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 

Для цього потрібно створити найбільш сприятливі умови для 

навчання та виховання молоді. Одним з можливих шляхів 

розв’язання зазначеної проблеми є впровадження в освітній 

процес потенціалу нових засобів інформаційних технологій, 
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зокрема соціальних сервісів мережі Інтернет. 

Через надзвичайну легкість використання ці сервіси 

відкривають широкі можливості для активної участі людей у 

наповненні мережі матеріалами, обміну своїми навичками й 

уміннями. Не маючи спеціальних знань у галузі інформатики, 

можна швидко здійснити публікацію різних даних в Інтернеті, 

організувати віртуальні спільноти для інтерактивного спілку-

вання користувачів [2]. Саме тому ця сукупність мережевих 

послуг набула своєї популярності в педагогічному середовищі. 

Серед усього різноманіття сервісів поступово увага учителів 

зосереджується на можливостях віртуальної інтерактивної дошки 

(онлайн-дошка, електронна дошка, стіна) як інструменту, за допо-

могою якого можна підсилити зацікавленість і активність студен-

тів та учнів, поліпшити ефективність роботи на уроках, організу-

вати спільну діяльність учнівської молоді [4]. Цей принципово 

новий засіб для навчання, безумовно, не замінить у класі звичай-

ну або SMART-дошку, але він може стати доповненням до них, 

оскільки надає можливість поєднати текст, зображення, відео- й 

аудіоматеріал на одному майданчику, не потребує встановлення 

спеціального програмного забезпечення, лише необхідне підклю-

чення комп’ютера, ноутбука або планшета до мережі Інтернет. 

Зважаючи на актуальність постає питання у необхідності 

розгляду однієї з таких віртуальних дошок. Тому, ми маємо на 

меті розглянути можливості віртуальної дошки Padlet для 

організації навчальної діяльності. 

Віртуальна інтерактивна дошка – це мережевий інструмент, 

призначений для поєднання зображень, документів, відео та аудіо 

в інтерактивний формат. 

На сьогодні у мережі Інтернет для створення онлайн дошок 

існують такі ресурси: Glogste (http://edu.glogster.com/), Dabble-

board (http://dabbleboard.com/), WikiWall (http://wikiwall.ru/), 

Twiddla (http://www.twiddla.com/), Scribblar  (http://www.scrib-

blar.com), Padlet   (https://uk.padlet.com/). 

Віртуальна інтерактивна дошка Padlet – це зручний та 

простий у використанні веб-сервіс для зберігання, організації та 
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спільної роботи з різним контентом (документи, матеріали). Дана 

віртуальна дошка безмежна у кількості створюваних сторінок, а 

також підтримує кирилицю. У навчальних закладах даний веб-

сервіс буде зручним інструментом при організації колективної 

діяльності [1]. 

Для створення віртуальної дошки перш за все потрібно 

перейти за посиланням www.padlet.com/ і зареєструватися або 

увійти за допомогою існуючого акаунту в Facebook або Google+. 

Після входу в акаунт з’явиться Ваша особиста сторінка, яка 

показана на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Особиста сторінка Padlet 

 

На головній сторінці можна змінювати налаштування обліко-

вого запису, переглядати створені дошки, певну статистику, а 

також безпосередньо перейти до створення віртуальної дошки, 

натиснувши кнопку «Створити Padlet» (рис.2).  

Під час створення віртуальної дошки потрібно дати їй назву, 

а також (за бажанням) додати опис. Фон можна вибрати із 
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запропонованих або завантажити власний. В налаштуваннях 

можна встановити доступ до створеної дошки, він може бути як 

публічним, так і приватним. На онлайн- дошку можна прикріплю-

вати файли, фото, замітки, створюючи певні публікації власноруч, 

також в будь-який момент є можливість модифікувати її, а саме 

змінити фон, назву та ін. (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Створення нової віртуальної дошки 
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Рис. 3. Приклади створених віртуальних дошок 

 

Розглянемо можливості використання в навчальному процесі 

віртуальної дошки: 

1. Знайомство. Ви можете створити дошку, що розповідає 
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про Вас, а також попросити учнів чи студентів скласти власні 

дошки, на які вони можуть додати будь-яку інформацію про себе. 

В кінці року можна виконати інше завдання: подивитися, що 

змінилося за минулий рік, і розповісти про зміни. 

2. Для проведення опитування після вивчення тієї чи іншої 

теми. Можна не тільки побачити відповіді учнів в Padlet, але і 

прокоментувати їх, додавши текст, посилання або мультимедій-

ний файл. Таку дошку зручно використовувати в подальшому для 

повторення матеріалу. 

3. Повторення вивченого на попередньому уроці. Для цього 

потрібно помістити всі необхідні матеріали на дошку і попросити 

молодь швидко переглянути їх і задавати питання з даної теми, на 

випадок, якщо у них виникне необхідність щось уточнити. 

4. Конспектування. Коли студенти слухають лекцію або 

доповідь, попросіть їх спільно додавати на дошку основні ідеї або 

питання, що виникли в ході заняття. 

5. Padlet можна використовувати як список додаткових 

матеріалів по по тій чи іншій темі. Створіть дошку з посиланнями 

на статті, фотографії та навчальні відео, і поділіться посиланням. 

Така дошка буде цікава і тим, хто хоче глибше вивчити тему, і 

тим, хто пропустив заняття. 

6. Проведення зборів з учнями, студентами або виклада-

чами. Попросіть їх   додавати на одну дошку свої ідеї і питання, 

обговоріть їх в кінці зустрічі. 

7. Планування заходів. На дошку можна прикріпити оголо-

шення про захід, файли та  додаткову інформацію.  

8. Padlet зручно використовувати як систему зберігання 

документів, завантаживши на дошку матеріали, які будуть 

доступні для скачування в будь-який час. 

9. Можна використовувати дошку для спільного збору 

матеріалів по тій чи іншій темі.  

10. Віртуальна дошка також може використовуватись як 

дошка повідомлень для класу або групи, де Ви можете 

розміщувати оголошення та важливу інформацію [2]. 

Переваги веб-сервісу Padlet: 
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• простий і інтуїтивно зрозумілий; 

• гнучкий – можна додати будь-який тип файлу; 

• портативний – доступні IOS, Android і Kindle додатки; 

• приватний і безпечний – можна зробити Padlet видимим 

тільки для обраної групи людей. 

Недоліки Padlet: 

• якщо Ви створюєте дошку без реєстрації, то її редагування 

можливе лише протягом 24 годин; 

• бізнес-версія платна; 

• відсутня робота з електронною поштою. 

Отже, організація діяльності учнів та студентів у процесі 

навчання з використанням віртуальної електронної дошки 

відповідає основним принципам навчання: створення рівних 

можливостей для кожного члена групи працювати над спільним 

продуктом; чітка фіксація індивідуального внеску учасника 

діяльності у створення спільного продукту. 

Перевага застосування віртуальної електронної дошки 

полягає в тому, що над спільним продуктом учні чи студенти 

можуть працювати в будь-який момент часу і в будь-якому місці. 

Особливість діяльності учнів із використанням віртуальної 

електронної дошки полягає в тому, що відбувається заміна прямої 

й безпосередньої комунікації між членами групи на електронну 

комунікацію, яка забезпечується інструментами віртуальної 

електронної дошки. 
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  м. Дніпро, Україна 

На сьогодні в українському суспільстві існує низка проблем, 

котрі вимагають від себе термінового вирішення та поглиблення 

й аналізування у причинному зв’язку її виникнення, а не 

поверхневого аналізу. Одним із таких питань є вчинення домаш-

нього насильства та відповідальність за його прояви. Домашнє 

насильство передує тяжким кримінальним правопорушенням і 

про нього не варто мовчати. За його вчинення законодавством 

передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідаль-
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ність. Ми вбачаємо необхідним обговорення кримінального 

аспекту, адже простежуючи зафіксовані правоохоронцями 

випадки вчинених правопорушень, саме домашнє насильство, яке 

має ознаки кримінального правопорушення займають численне 

місце, що зумовлює актуальність даного питання. 

Звертаючись до законодавчої бази, необхідно підкреслити, 

що за його прояви діє кримінальна відповідальність, згідно із 

доповненням до Кримінального кодексу України статтею 126-1 

«Домашнє насильство»: домашнє насильство, тобто дії умисного 

систематичного характеру, які характеризуються вчиненням 

фізичного, психологічного або економічного насильства відносно 

подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою 

винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких 

відносинах, що в результаті призводить до фізичного або 

психологічного типу страждань, розладів здоров’я, втрати 

працездатності, емоційної залежності або погіршення якості 

життя потерпілої особи [1]. 

У своїх наукових дослідженнях А. А. Вознюк зазначає, щодо 

основного безпосереднього об'єкта домашнього насильства 

відносяться суспільні відносини щодо кримінально-правової 

охорони фізичного та психологічного здоров’я одного з 

вищезазначених нами осіб. До додаткового факультативного 

об'єкта цього кримінального правопорушення може відноситися 

право власності, воля, честь і гідність особи, сімейні та близькі 

відносини тощо. Разом із цим, аналізуючи диспозиції статті, 

зокрема, передбачених у ній суспільно небезпечних діянь, 

свідчить про те, що основний безпосередній об’єкт цього 

кримінального правопорушення не обмежується лише здоров’ям 

особи. Це дає підстави для дискусії щодо місця кримінального 

правопорушення, передбаченого ст.126-1 КК України, в системі 

Особливої частини КК України [2]. 

Згідно з законодавством України, передбачені, такі 

спеціальні засоби протидії домашньому насильству як: терміново 

— заборонні приписи; обмежувальні приписи; постановка на 

профілактичний облік та проведення профілактичних робіт; 
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направлення на проходження програми для кривдників. 

В умовах сучасного карантину почала збільшуватися 

статистика правопорушень, які пов’язані із вчиненням 

домашнього насильства. В слід за чим, поліція почала працювати 

в більш посиленому режимі несення служби та реагувати на 

повідомлення про даний вид протиправних дій. На виклики, які 

стосуються домашнього насильства, виїжджають спеціальні 

мобільні групи та інші підрозділи Національної поліції. 

Звертаючись до засобів масової інформації та звітів 

правоохоронців, ми спостерігаємо твердження, що всього за 9 

місяців 2020 року в Україні було зафіксовано понад 150 тисяч 

звернень до правоохоронних органів, які стосуються випадків 

вчинення домашнього насильства [3]. 

Відсилаючись до нормативно – правової бази, санкція ст. 

1261 КК України передбачає громадські роботи на строк від 

150 до 240 годин, або арешт на строк до 6 місяців, обмеження 

волі на строк до 5 років, позбавлення волі на строк до 2 років. 

За прояви сексуального насильства в сім’ї у ч. 2 ст. 152 КК 

України передбачається покарання у вигляді позбавлення волі 

на строк від 5 до 10 років, а за ч. 2 ст. 153 КК України – на 

строк від 3 до 7 років. Втім системний аналіз інших положень 

КК України, які передбачають відповідальність за застосування 

насильства, свідчить, що у санкціях, наприклад, за заподіяння 

умисного тяжкого тілесного ушкодження (ст. 121 КК України), 

середньої тяжкості тілесного ушкодження (ст. 122 КК 

України), побої та мордування (ст. 126 КК України) 

передбачена більш сувора відповідальність, ніж за вчинення 

фізичного насильства в сім’ї (ст. 1261 КК України) [1]. 

У працях Л.К. Садонцевої, яка порівнювала кримінальну 

відповідальність на національному та закордонному рівні та 

дійшла до висновку, що даний аналіз особливостей правового 

регулювання, можна виділити наступні позитивні моменти, які 

могли бути враховані для подальшого вдосконалення 

відповідних вітчизняних кримінально-правових норм: 

1) для вдосконалення кримінально-правових норм щодо 
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протидії домашньому насильству вітчизняному законодавцю 

необхідно, перш за все, ратифікувати відповідні міжнародно-

правові акти та імплементувати їх норми, спрямовані на захист 

від домашнього насильства; 

2) встановити кримінальну відповідальність за набагато 

ширше коло посягань проти життя, здоров'я, честі, статевої 

недоторканності, які можуть бути застосовані в сім’ї; 

3) за прикладом закордонного кримінального законо-

давства доцільно було передбачити більш суворе покарання за 

кримінальні правопорушення, що мають ознаки домашнього 

насильства, у порівнянні з іншими однорідними діяннями; 

4) визнати випадки заподіяння смерті у разі застосування 

насильства в родині кваліфікуючою ознакою та закріпити її у 

самостійному пункті ч. 2 ст. 115 КК України. [4]. 

Отже, питання кримінальної відповідальності, що 

стосується вчинення правопорушень, пов’язаних із домашнім 

насильством, на сьогодні є найактуальнішим для розгляду. Не 

зважаючи на те, що в законодавстві передбачено два види 

відповідальності за вказані протиправні діяння, їх кількість не 

зменшується та продовжує зростати. Беручи до уваги ситуацію 

сьогодення, яка пов’язана із введенням карантину, вона стає 

каталізатором у збільшенні даних випадків. 
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Мета. Дослідити функціональний стан печінки пацієнтів з 

цукровим діабетом 2 типу і артеріальною гіпертензією з 

допомогою дихального тесту та ультразвуковогодослідження.  

Матерали і методи. З метою вивчення стану антитоксичної 

функції печінки у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу і артері-

альною гіпертензією було обстежено 52 пацієнти лікарні швидкої 

допомоги міста Львова, які лікувалися в лікарні або амбулаторно 

консультувалися на кафедрі у період з 2016 по 2018 роки.   

Середній вік становив 63,5 років.   

З числа учасників дослідження жінок було 23 (44,23%),  а 

чоловіків 29 (55,77%).   

Усі пацієнти були обстежені за єдиною схемою, яка передба-

чала фізикальне обстеження, біохімічні аналізи, а саме визначен-

ня трансаміназ (АЛТ,АСТ), загального білірубіну, загальний 

холестерин, ліпідограма, коагулограма, а також ультразвукове 

дослідження печінки та інших органів черевної порожнини. 

Після проведення УЗД для уточнення стану детоксикаційної 

функції печінки всім пацієнтам був проведений 13-С мета цети-

новий дихальний  тест. За результатами УЗД внутрішніх органів у 
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пацієнтів виявлялися різні клінічні форми неалкогольної жирової 

хвороби печінки. Зокрема, у 20 хворих (38,5%) виявлений стеатоз 

печінки, у 20 (38,5%) – ознаки стеатогепатиту. У 12 пацієнтів 

(23%)  не було виявлено патології печінки, вони виступали в 

якості групи порівняння.  

Висновки. Результати лабораторних показників виявилися 

малоінформативними  для оцінки стану детоксикаційної функції 

печінки, окрім показників загального холестерину і ліпідів 

низької щільності. Однак вищезгадані показники не несуть 

достатньої інформативності для диференціації різних форм 

неалкогольної жирової хвороби печінки. Результати 13 С-МДТ 

дозволяють з високою достовірністю оцінити стан антитоксичної 

функції печінки, а також є допоміжним інструментом для дифе-

ренційної діагностики між різними клінічними формами жирової 

хвороби печінки, такими як стеатоз, стеатогепатит, цироз. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОБЛЕМАТИКА 

ДОПОМІЖНОГО СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА ЯК 

ЧАСТИНИ ТАК ЗВАНОГО ДЕЛІКАТНОГО БІЗНЕСУ В 

УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

 Купчак Н.М., Срібна Б.Р. 

викладачі  юридичних дисциплін 

 ВСП «Надвірнянський коледж 

 Національного транспортного університету» 

У сучасному світі допоміжне сурогатне материнство 

перетворюється на один із видів бізнесу, і тенденції його 

розвитку продовжують стрімко зростати не тільки в Україні, 

але й у світі. Сьогодні не важко знайти жінок, які легко 

погоджуються на те, щоб стати сурогатними матерями, навіть 

усвідомлюючи всі можливі ризики. Як не прикро це зазначати, 

але інколи цих жінок «мотивують» тим, що саме вони можуть 

«покращити» ситуацію в суспільстві чи, взагалі, підняти 

приріст народжуваності. Такі прийоми сьогодні працюють 

дуже ефективно. Варто зауважити, що захисники комерційного 

сурогатного материнства намагаються ретельно приховати те, 

що його здебільшого дозволено саме в бідних країнах. 

На разі дуже актуальними є питання: хто, дійсно, отримує 

найбільшу вигоду – бездітна пара, сурогатна мати чи інші 

зацікавлені особи –, а саме: клініки чи посередники? Важливо 

визначити, яку позицію має зайняти Україна в даних питаннях: 

заборонити сурогатне материнство або дозволити комерційне 

сурогатне материнство…[1]. 

Навіть при досягненні такого поширення так званого делі-

катного бізнесу і, загалом, популярності практики застосування 

сурогатного материнства ці питання старанно залишаються за 

рамками винесення на загал.  

Сурогатне материнство не може розглядатися як торгівля 

людьми, оскільки жінка за своєю волею (добровільно) вступає у 
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відносини з надання послуг [1]. У нашій державі комерційне 

сурогатне материнство офіційно дозволене ще з 1997 р., хоча й 

донині відсутнє законодавче визначення поняття «сурогатне 

материнство», перелік прав і обов'язків учасників програми 

сурогатного материнства, не передбачено відповідальності за 

порушення у сфері сурогатного материнства тощо [2]. 

Станом на сьогодні допоміжне материнство в Україні 

регулюється Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом 

України, «Основами законодавства України про охорону 

здоров’я», Законом України «Про державну реєстрацію актів 

цивільного стану», «Порядком застосування допоміжних 

репродуктивних технологій в Україні», затвердженим Наказом 

Міністерства охорони здоров’я. 

У 2011 році та згодом у 2018 році законодавчому органу 

було запропоновано такі проекти законів України: «Про 

допоміжне материнство» та «Про допоміжні репродуктивні 

технології», і саме останній, містить реальну правову концепцію 

для врегулювання важливих питань. Проте загальний норма-

тивний акт, який забезпечив би належне державне регулювання 

допоміжного материнства, й надалі відсутній.  

Не дивлячись на стрімке поширення сурогатного 

материнства у світі, не існує й міжнародного закону, який 

безпосередньо стосувався б цього явища. Через те, що сурогатне 

материнство набуває глобального значення з усіма його ризиками 

та наслідками для суспільства, міжнародний консенсус повинен 

бути прийнятий. Більше того, до сьогодні не існує будь-яких 

міжнародних конвенцій або взаємних домовленостей для 

визнання юридичного походження дитини, народженої від 

сурогатної матері. Звичайно, одні країни зможуть прийняти 

рішення за неприйняття такого договору, а інші ж – зможуть 

отримати користь від єдиного, безпечного закону. Для прийняття 

міжнародно-правового стандарту для сурогатного материнства, 

міжнародному співтовариству слід звернутися до рекомендацій 

щодо міжнародних усиновлень. 

Гаазька конвенція про захист дітей та співпрацю з питань 
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міжнародного усиновлення 1993 року містить багато положень та 

ідей, які могли б бути взяті до уваги у формулюванні міжнародної 

згоди по сурогатному материнству. 

У наш час комерційне сурогатне материнство дозволене у 

Бразилії, США та ін. країнах. Наприклад, у Бразилії така 

процедура дозволена між родичами, у США допоміжне сурогатне 

материнство дозволене у деяких штатах. Повна заборона на 

екстракорпоральне запліднення передбачена в законодавстві 

чотирьох штатів США. Серед штатів, які забороняли сурогатне 

материнство, до недавніх часів був і Нью-Йорк. Однак 

03.04.2020р. був підписаний документ, який легалізує допоміжне 

материнство й передбачає порядок його застосування на території 

Нью-Йорку – Акт безпеки батьків і дитини –, який вступив у дію 

тільки 15.02.2021року [2]. 

Варто зазначити, що нині в більшості країн Європи існують 

різні підходи до комерційного сурогатного материнства. 

Причиною цього є той факт, що в цивілізованих країнах 

сурогатне материнство розглядають, з одного боку, як невід’ємне 

право людини на особисту свободу, а з іншого, – як форму 

торгівлі людьми та інструмент приниження людської гідності. 

Такі європейські держави, як Німеччина, Італія, Литва, Фінляндія, 

Швеція, Швейцарія – повністю або частково забороняють 

практику сурогатного материнства. 

Є багато противників сурогатного материнства, які висту-

пають за його заборону, заявляючи про те, що така процедура 

ніщо інше, як торгівля людьми. Дійсно, в окремих ситуаціях 

жінок можуть примушувати до виконання обов’язків сурогатної 

матері шляхом фізичного або психологічного насильства, 

шахрайства, використання уразливого стану чи складного 

матеріального становища, вилучення документів тощо. 

У Німеччині сурогатне материнство вважають порушенням 

права на людську гідність, що захищене Конституцією країни. Це 

призвело до прийняття Закону «Про захист ембріонів». 

Італія у своїй Конституції встановлює відповідальність 

генетичних предків щодо своїх дітей і відповідне право останніх 
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бути вихованими першими. Цивільний кодекс Італії забороняє 

будь-які дії на власному тілі лише тоді, якщо вони порушують 

закон. Це призвело до прийняття Закону, який визначає 

покарання у вигляді тюремного ув’язнення особи, що незаконно 

бере участь у процесі комерційного сурогатного материнства. 

 У Литві в Законі «Про медичне запліднення» 2016 року 

зазначено, що в країні заборонено деякі форми сурогатного 

материнства, однак не передбачено за це кримінального 

переслідування.  

У Фінляндії в Законі «Про надання допомоги і лікування 

безпліддя» згадано про сурогатне материнство, хоча конкретні 

закони для цих цілей ще не створені.  

Швеція теж не є прибічником сурогатного материнства. У 

країні заборонено комерційне та альтруїстичне сурогатне 

материнство, особливо, після так званої, «доповіді Венделя» 2016 

р. після якої були надані рекомендації Міністерству юстиції 

посилити заходи щодо обмеження доступу шведських громадян 

до сурогатного материнства.  

У Швейцарії сурогатне материнство заборонено законом ще 

з 1998 року. 

 В Австрії існує схожий Закон «Про медичну допоміжну 

репродукцію» 1992 р., що дає змогу використовувати яйцеклітини 

й ембріони тільки жінці, яка їх продукує, що унеможливлює 

методи сурогатного материнства. 

Європарламент «засуджує практику сурогатного материнств-

ва, яке підриває людську гідність жінки, оскільки її тіло та 

репродуктивні функції використовують як товар», а також те, що 

гестаційне сурогатне материнство «передбачає репродуктивну 

експлуатацію та використання людського тіла з метою отримання 

фінансової або іншої вигоди» і має бути заборонене [3]. 

 У минулому році в Європейському Парламенті на порядку 

денному стояло питання сурогатного материнства в Україні. 

Єврокомісія зробила висновок, що допоміжне сурогатне 

материнство в Україні фактично перебуває поза контролем 

держави. Разом з тим було відзначено, що Україна має найбільш 
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сприятливі умови застосування практики сурогатного 

материнства порівняно з іншими європейськими державами.  

 На сьогодні не стають перешкодою в цьому питанні навіть 

карантинні обмеження.  

 Щодо питання сурогатного материнства, то виникає багато 

дискусій з приводу того, що «сурогатне материнство в Україні є 

комерційним та прибутковим бізнесом, який перетворює матір в 

експлуатований об’єкт, а її дитину – у живий товар» [3]. З іншого 

боку, відомо, що Україна ратифікувала багато міжнародно-

правових актів, спрямованих на захист людської гідності. Статті 

3, 21, 28, 41, 68 Конституції України встановлюють також 

принципи поваги до честі та гідності кожної людини, її життя, 

здоров’я, недоторканності та безпеки тощо [4]. 

Отже, фактично дозволена в Україні практика комерційного 

сурогатного материнства, на думку прибічників, противників і в 

цілому дослідників, вступає у деяке етичне протиріччя з 

вищезазначеними принципами поваги до честі й гідності особи, 

враховуючи визнання в Україні неприпустимості експлуатації 

людини, заборону приниження людської гідності тощо. Слід 

звернути увагу і на складні ситуації, що доходять до скандалів, які 

виникають на практиці під час реалізації програми сурогатного 

материнства, наприклад, коли відмовляються від дітей, що 

народженні з інвалідністю. З такими проблемами останнім часом 

доводиться стикатися все частіше.  

Більшість біоетиків-християн різних конфесій погоджується 

із тим, що багато різновидів сурогатного материнства є 

проблематичними з моральної і світоглядної точки зору. 

 Погляд церкви на сурогатне материнство такий: сурогатне 

материнство може бути морально допустимим, коли сурогатна 

мати погоджується виносити й народити залишкові (заморожені) 

людські ембріони, які з’явилися в результаті штучних репродук-

тивних технологій, щоб урятувати їх від смерті [3].  

Однозначної відповіді – заборонити чи дозволити допоміжне 

материнство немає: з одного боку, такий підхід нехтуватиме 

проблему infertility (інфертильності), яка є актуальною для 
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багатьох пар, і держав загалом, з іншого боку, стає зрозумілим, 

що це свого роду процес, який суперечить існуючим моральним 

принципам суспільства.  

 Таким чином, завжди варто пам’ятати, що допоміжні 

репродуктивні технології – сурогатне материнство – для багатьох 

пар є останньою надією на народження дитини. Твердження, що в 

даний час Україна є однією з держав, яка на дуже доступних 

умовах надає можливість проводити програми сурогатного 

материнства, мають стати стимулом для подальшого законодав-

чого розвитку цієї сфери в нашій державі. Водночас сьогодні 

виникає чимало проблем, які не врегульовані належним чином, 

наприклад, майбутнє безпліддя сурогатної матері, що спричинено 

хворобою після сурогатної вагітності, надання психологічної 

підтримки цим жінкам тощо. А значить, необхідно врегулюювати 

суперечливі питання, які сьогодні створюють передумови для 

можливих зловживань.  

 Щодо міжнародного закону, то його прийняття, як ніколи, 

актуальне, і теж зможе вирішити низку глобальних питань у цій 

сфері. 
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ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОДИНИ ДЕРЕНОВІ 

(CORNACEAE) НА ТЕРИТОРІЇ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
 

Кустовський Є.О., 

вчитель загальноосвітньої  

середньої школи № 140 

Мельниченко Н.В., 

 к.б.н., доцент,  

Національного педагогічного  

університету ім. М.П. Драгоманова 

м. Київ, Україна  

Актуальною проблемою сьогодення є збереження біорізно-

маніття, водночас не допускаючи проникнення інвазійних видів, 

які витісняють види природної флори. Одним зі шляхів її 

вирішення є обгрунтована інтродукція рослин та їх культиву-

вання. Велику групу серед інтродукованих декоративних видів 

складає родина Деренових, зокрема види свидини з їх садово-

декоративними формами, які мають високі декоративні якості і 

останнім часом все ширше використовуються в озелененні на 

території Лісостепу України [8, c.34]. 

Деренові об’єднують рослини, що відрізняються за 

життєвою формою, розмірами, габітусом, будовою вегетативних 

та репродуктивних органів, термінами вегетації, характеризу-

ються високою декоративністю під час цвітіння (у кількох видів – 

до розпускання листків), яскравим колборам крони восени, 
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ефектному вигляду плодів та суплідь. Низка видів є незамінними 

при створенні живоплотів, формуванні бордюрів у формуванні 

полян і інших елементів ландшафтних композицій, Cornus mas L. 

та Cornus officinalis Sieb. et Zucc. є цінними плодовими та 

лікарськими рослинами. 

Вивченням родини Деренові в Україні займалися С. В. Кли-

менко [5,c.48; 6, c.76], А. В. Кустовська [ 8,c.52]. М. Г. Теслюк 

[9,c.11] та інші дослідники, які зазначали перспективність нових 

для флори України видів Cornacea як плодових, декоративних та 

лікарських рослин [7, c.34] 

У природній флорі України поширені 3 види родини 

Cornaceae: дерен справжній або кизил Cornus mas L., свидина 

кров’яна Swida sanguinea та свидина південна – S. Australis 

Opiz (Dumort.)Fourr. 

Приймаючи до уваги незначну кількість аборигенних видів, 

щовходять до складу цієї родини, ботанічні сади та інші ботанічні 

установи здавна займалися інтродукцією деренових на території 

України. Певна кількість завезених видів вже набула широкого 

розповсюдження, це, наприклад свидина біла – Swida alba та 

свидина паросткова – S. Sericea, інші знаходяться у колекціях 

ботанічних садів та дендропарків. 14 видів деренових рекомендо-

вані для використання в озелененні [2, c.487]. 

Історія введення цих видів у культуру на Україні сягає ХІХ 

ст. Тоді були завезені північно-американські види деренових: 

свидина запашна – Swida amonum та свидина шорстколиста 

S.asperifolia [3,c.372]. Месіонер Д. Баністер став першим 

інтродуктором представників родини деренових, саме завдяки 

йому у кінці ХVІ століття Swida amonum потрапила з Північної 

Америки до щойно заснованого саду лондонського єпископа 

Г.Комптона. Проводячи історичний аналіз формування культур-

ної флори пострадянського простору слід зазначити, що Swida 

amum вперше була завезена у 1683 році, а Swida asperifolia - у 

1836 році [1,c.563]. Однак, перший пункт інтродукції залишився 

невідомим. 

Swida alba – один із найпоширеніших на території України 
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декоративних представників родини деренових – була вперше 

інтродукована на територію Краснокутського дендропарку, 

основу якого заклав І.Н. Каразін, створивши приватний 

акліматизаційний сад на рубежі кінця XVIII та на початку XIX 

століття, коли поблизу м. Харкова, на хуторі Основянці [4,c.92] 

Наступна хвиля активної інтродукції припадає на другу 

половину XIX століття, коли на територію України були завезені 

північно-китайський вид – Svida bretshneideri та 3 північн-

американські види: S.baileyi, S.obligua, S. pubescens, пізніше у 

кінці XIX століття, за того ж самого регіону була інтродукована 

свидина китицева - S.racemosa [2,c.487-488]. 

Новий етап інтродукційного процесу почався у 90-х роках 

минулого століття, коли у Ботанічному саду імені М. М.Гришка 

була здійснена повторна спроба інтродукції видів роду Цинок-

силон і завдяки роботі С. В.Клименко, А. В. Кустовської, 

М. Г. Теслюка та ін. на сьогоднішній день ці декоративні пред-

ставники деренових представлені в їх колекції, їхнє вивчення в 

умовах Лісостепу триває, але вже зараз можна говорити про 

успішність інтродукції і можливості культивування цих видів в 

наших умовах. 

Розповсюдженню нових сортів циноксилонів та свидини 

сприяє й комерційна діяльність розсадників та фірм, що пропо-

нують широкий асортимент видів, завезених з-за кордону. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ 
 

Лавренюк В.В.  

доцент 

Одеського національного  

політехнічного університету 

м. Одеса, Україна 

Анотація: з-поміж великої кількості різновидів публічних 

виступів нині найбільш поширеною є презентація. Вона дозволяє 

викласти інформацію задіявши органи зору та є зручною у 

діджиталізованому просторі. У тезах коротко наведені стиліс-

тичні та комунікативні принципи побудови презентації. 

Ключові слова: презентація, публічне мовлення, диджиталізація, 

інформаційний простір, професіоналізм. 

У сучасному швидкоплинному світі з його жорсткою (а часто 

й жорстокою) боротьбою за матеріальні ресурси, товарні ринки і 
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сфери впливу, давно вже стало життєвою необхідністю, 

незалежно від фаху, вміння публічно висловлюватись та 

формувати думку  великої кількості слухачів і глядачів. 

При цьому слід враховувати величезну кількість різновидів 

публічного мовлення, які зумовлені метою, аудиторією, перед 

якою цей виступ відбуватиметься, актуальністю питань та багато 

іншого. Зокрема це соціально-політичне, академічне, судове, 

урочисте, церковно-богословське мовлення.  

Найактуальнішими в наш час глобальної диджиталізації 

інформаційного простору є презентації, які можуть мати 

величезний вплив на аудиторію, оскільки поєднують публічний 

виступ з ілюстраціями, наочним матеріалом, тому однаковою 

мірою залежать від високо професійної як вербальної (мовної), 

так і невербальної (позамовної) подачі.  

Як відомо, людина набагато краще засвоює інформацію, 

якщо може її сприймати одразу кількома органами чуття (зором, 

слухом, на дотик тощо). До того ж, у деяких випадках, зокрема 

техніці, не можна правильно побудувати свій виступ без 

зображень різноманітних приладів чи схем. 

Розрізняють чотири типи презентацій. 

Торгові презентації використовуються торгові агенти під час 

укладання угоди. Вони дають змогу за короткий час подати всю 

інформацію про товар, значно заощадивши час.  

Маркетингові презентації використовують при підготовці 

умов для майбутніх торгових презентацій. 

Навчальні презентації призначені для допомоги викладачеві 

забезпечити зручне наочне подання навчального матеріалу.  

Корпоративні презентації призначені ля доведення 

інформації до акціонерів корпорації. 

Техніка проведення презентації вимагає не тільки знання 

мови, але й уміння правильно дібрати, обробити і подати 

інформацію, адаптувати її до конкретної аудиторії, враховуючи її 

професійні, демографічні, соціальні, гендерні, етнічні, релігійні та 

культурні особливості й можливі міжкультурні розбіжності у 

сприйнятті інформації. Не менш важливою є структура презентта-
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ції - організація дібраної інформації в єдиний, логічно пов’язаний 

текст.  

Уміло структурована презентація характеризується виразним 

початком, основною частиною (представлення ключових 

положень) і завершенням, а також чітко окресленим переходом 

до кожної наступної частини виступу. 

Не менш важливими є і структурні компоненти презентації. 

Експозиція - це встановлення миттєвого контакту з аудиторією, 

створення атмосфери доброзичливості (що вкрай важливо) 

утримування уваги та спонукання інтересу до теми презентації. 

Вона має бути короткою, захопливою, оригінальною.  

Успіх презентації також залежить і від аудиторії, оскільки 

важливо, аби поданий матеріал відповідав освітньому та 

інтелектуальному рівню слухачів.  

Слухання - не просто мовчання, - це активна інтелектуальна 

діяльність: побачити і почути співрозмовника, виявити до нього 

щирий, непідробний інтерес.  

При побудові презентації варто приділити увагу не лише 

інтерактивній частині, а й взаємодіїї з аудиторією. Варто 

пам’ятати, що логічності виступу сприяють питальні конструкції, 

оскільки розвиток суджень відбувається шляхом переходу від 

раніше відомого до нового твердження. 

Ставлячи запитання, формулюють відповідь на нього.  

Функції питальних висловлювань визначаються їх місцем у 

структурі тексту виступу і комунікативним завданням. Саме за їх 

допомоги формулюється проблема, здійснюється зацікавлення 

аудиторії, надається нова інформація. 

Таким чином, презентація в наш час - надзвичайно 

поширений та ефективний вид публічного мовленння, оскільки за 

високого професіоналізму підготовки й проведення сприяє 

досягненню максимально якісного результату.  
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м. Львів, Україна  

Відповідно до положень Цивільного кодексу, в Україні 

гарантовано право кожній особі на захист свого цивільного права 

та інтересу в разі їх порушення, невизнання або оспорювання. 

Право на захист особа здійснює на свій розсуд, самостійно 

обираючи засоби відновлення порушеного права [1]. 

Актуальність та пояснення виникнення проблеми забезпе-

чення захисту цивільних прав із використанням позасудових 

способів пояснюється тим, що сучасний стан судового захисту в 

Україні є незадовільним. Нестача судової практики, недоскона-

лість захисту призводить до того, що громадяни все частіше 

звертають свою увагу на альтернативні (позасудові) засоби 

вирішення спорів, одним із яких є медіація. 

У загальному тлумаченні термін «медіація» походить від 

латинського «mediatio» і означає посередництво. У свою чергу, 

останнє визначається Новим тлумачним словником української 

мови як «Сприяння у становленні або здійсненні ділових 

контактів, торговельних, дипломатичних та ін. зносин між ким-, 

чим-небудь;  а також як допомога у налагодженні спілкування 

між ким-небудь; сприяння примиренню кого-небудь, встановлен-
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ню миру між ворожими державами» [2, с. 605–606]. Саме у 

значенні сприяння примиренню медіація визначається як один зі 

способів альтернативного вирішення спорів і, таким чином, 

одразу слід зауважити, що медіацію необхідно відрізняти від 

посередництва в цивільно-правових та комерційних відносинах.  

Медіація, як один з найбільш поширених у світі самостійних 

способів альтернативного вирішення спорів, вже довела свою 

ефективність при вирішенні цивільно-правових спорів, а 

відповідне нормативно-правове регулювання її застосування 

існує сьогодні не лише в національному законодавстві значної 

частини зарубіжних країн, а й на міжнародному рівні. В Україні 

запровадження правового регулювання медіації перебуває на 

етапі законопроектної роботи. 

На сьогодні існують різні підходи до визначення медіації. 

Зокрема, Й. Ріссе визначає медіацію як професійне керівництво 

переговорами, що здійснюється третьою особою, яка сприяє 

сторонам у самостійному пошуку компромісу. На його думку, 

медіація – процес здебільшого формальний, під час якого третя 

неупереджена і компетентна особа, організовуючи спілкування 

між сторонами, намагається допомогти сторонам спору дійти 

згоди у суперечливих питаннях, розв’язати конфлікт і знайти за її 

участі рішення, яке б задовольняло обидві сторони спору [3, с. 

109].  

З’ясування поняття цивільно-правової медіації пропонує 

О. В. Коробкін, розглядаючи її як альтернативний вирішенню 

судом конфіденційний спосіб вирішення цивільно-правового 

спору та налагодження взаєморозуміння між його сторонами, за 

якого вони за власною волею роблять спроби за допомогою 

медіатора виробити та ухвалити рішення, здатне якнайвдаліше 

задовольнити інтереси обох сторін спору, тобто вирішити його. 

[4, c. 154]. 

Якщо порівнювати процес медіації з цивільним, господ-

дарським чи судовим, то слід зазначити, що під час цієї 

процедури медіатор не приймає рішення за учасників спору, 

сторони доходять до нього самостійно. Також серед переваг 
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медіації можна виділити й такі: економія часу, можливість сторін 

впливати на результат, запобігання виникненню таких конфліктів 

у майбутньому, зменшення вартості процесу вирішення спору, 

гарантія виконання рішення. Також Кільдюшкіна О.О зазначає, 

що поширеними сферами застосування медіації є цивільні, 

зокрема сімейні, спори. Застосування медіації у вирішенні 

сімейних спорів є найбільш ефективним методом їх вирішення, 

який має виключно позитивні наслідки. [5, c.89] 

Уже досить довгий період часу медіація існує та вдало 

застосовується у більшості країн світу. Наприклад, ця процедура 

широко розповсюджена в таких країнах Європи, як Австрія, 

Велика Британія, Польща, Бельгія, Фінляндія, Норвегія, а також у 

США, Новій Зеландії, Австралії та інших. В Україні процедура 

медіації лише формується і не має широкого застосування. 

 Щодо законодавства України, то окремого законодавчого 

акта про медіацію сьогодні ще немає. Законодавче визначення 

медіації сьогодні міститься лише у Наказі Міністерства соціальної 

політики України від 3 вересня 2012 року № 537 «Про 

затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, 

які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть 

самостійно їх подолати»: «посередництво (медіація) – допомога у 

врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання 

шляхів та умов розв’язання конфлікту» [6]. Дане визначення хоча 

й окреслює мету медіації, але не розкриває її сутності як способу 

альтернативного вирішення спорів.  

Проте, на практиці вже були випадки застосування медіацій-

ної процедури, до того ж, успішні. З 2003 року застосовують 

медіацію у судах (зокрема у містах Києві, Харкові, Івано-Франків-

ську, Автономній Республіці Крим та інших). Також на території 

України існують декілька Регіональних груп медіації, які 

об’єдналися в Асоціацію груп медіації України та Український 

центр порозуміння. Вони ж активно займаються питанням 

впровадження інституту медіації для примирення потерпілих і 

правопорушників. Протягом звітного періоду (2006-2009) було 
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проведено 41 програму відновного правосуддя, з них: 39 – 

медіації у кримінальних справах, 2-сімейні конференції. [7, c.67] 

Якщо звернути увагу на судову практику у цій сфері, то 

рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 30 липня 

2018 р. (провадження №  2/754/940/18, Справа № 754/7581/17) у 

цивільній справі про обмеження у праві спілкування з дитиною, 

«враховуючи результати діагностики малолітнього ОСОБА_4, 

особливу надмірну імпульсивність у взаємовідносинах між бать-

ками, Суд рекомендував: матері та батьку при вирішенні питання 

подальших взаємин між собою пройти курс сімейної медіації з 

метою вирішення конфліктної ситуації мирним шляхом, оскільки 

взаєморозуміння між батьками є запорукою гармонійного розвит-

ку ОСОБА_4. Для повноцінного психічного розвитку дитини 

важливо встановити графік зустрічі з завчасно зумовленим міс-

цем і часом зустрічі. Вони мають відбуватися у спокійній і 

безпечній атмосфері, враховуючи його вікові потреби…» [8]. 

На думку Ясиновського І. Г. впровадженню медіації в 

цивільний процес України заважає ряд причин, а саме: низька 

правова культура населення, без підняття якої неможливо 

провести реформу щодо введення того чи іншого правового 

інституту; низький рівень довіри до даної послуги, який пов’язу-

ється з недостатньою поінформованістю суспільства щодо 

переваг медіації, як альтернативного способу вирішення спору; 

прагнення однієї зі сторін задовольнити лише свої інтереси, не 

бажаючи йти на компроміс; усталена позиція суспільства, що 

звернення до суду – єдиний спосіб вирішення спору; відсутність 

правового підґрунтя та фінансового забезпечення, адже будь які 

реформи потребують значних затрат [9, с. 261-264]. 

Підсумовуючи вищесказане, можемо зробити висновок, що 

загалом інститут медіації в цивільному процесі є ефективною 

формою позасудового вирішення спорів, яку вчені розглядають 

як, по-перше, альтернативне вирішення спору – тобто сторона не 

звертається до системи і шукає інший спосіб вирішення конфлікт-

ту; по-друге, як процес, переговори, спрямовані на вирішення 

суперечки; по-третє, як посередництво, врегулювання суперечки 
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за участю неупередженої та нейтральної сторони (посередника). З 

огляду на судову практику, процедура медіації має лише позитив-

ні рішення та наслідки у цивільному судочинстві. Адже вона вирі-

шує недосконалість судових систем та заохочує людей до вирі-

шення міжусобних конфліктів на гуманних засадах. Проте, слід 

зазначити, що  в українському суспільстві  існує ще низка причин, 

які заважають впровадженню медіації в цивільне судочинство 

України. Також  необхідно якнайшвидше доопрацювати, прийня-

ти та ввести в дію Закон України «Про медіацію» з метою належ-

ного її введення в правове поле. Запровадження правового регу-

лювання медіації потребує належного узгодження норм законо-

давства про медіацію та цивільно-процесуального законодавства. 
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МОНОПОЛІЯ АДВОКАТУРИ В КОНТЕКСТІ ДОСТУПУ ДО 

ПРАВОСУДДЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
 

Лесяк Н І., 

 студентка інституту права,  

психології та інноваційної освіти 

Національний університет «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна  

Згідно з Основним Законом України завдання адвокатури 

полягає в забезпеченні права на захист від обвинувачення та 

наданні правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших 

державних органах. Тобто конституційне положення накладає на 

адвокатуру зобов’язання врівноважувати інтереси суспільства з 

правовими нормами держави. Проте чимало сьогоднішніх 

проблем унеможливлюють реалізацію конституційних норм і 

гарантій повною мірою та свідчать про необхідність удосконален-

ня організації роботи вітчизняної адвокатури. Крім того, практика 

функціонування ринку юридичних послуг в Україні свідчить, що 

деякі положення чинного профільного законодавства не відпові-

дають сучасним міжнародно-правовим стандартам. 

Зростання ролі адвокатури в сучасній правовій системі 

розглядається як один із способів обмеження державою своєї 

влади за допомогою створення і функціонування незалежного 

правозахисного інституту. У статті 59 Основного Закону України 

прямо відображена воля народу завдяки гарантуванню кожному 

права на отримання правової допомоги В Конституції України 
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правовий статус адвокатури не визначено, але з окреслених у ній 

завдань адвокатури можливо зробити висновок, що вона є одним 

з інститутів правової системи держави, який виконує завдання, 

без здійснення котрих функціонування цієї системи неможливе 

[1, с. 11]. 

Важливим для функціонування адвокатури як інституту є 

прийняття Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», який був ухвалений Верховною Радою України 5 

липня 2012 року. Із статті 2 цього Закону випливає, що адвокатту-

ра – це недержавний самоврядний інститут який самостійно 

вирішує питання своєї організації і діяльності;  завдання адвокат-

тури – надання фізичним і юридичним особам усіх видів 

юридичної допомоги на професійній основі [2, с. 3]. 

Однією із головних проблем реформування адвокатури в 

Україні стало ведення адвокатської монополії. Запровадження 

сьогодні виключної адвокатської монополії в Україні є питанням 

дискусійним. Ініціатива закріпити адвокатську монополію в 

Основному Законі України викликала жваві дискусії ще на етапі 

розроблення законопроекту. Обговорення змін дедалі загостри-

лося після реєстрації проекту в парламенті, і сьогодні питання 

залишається спірним. Адже не всі позитивно сприймають такі 

нововведення. Зокрема, експерти вказують на пряме порушення 

чинного законодавства, посилаючись на ст. 59 Конституції 

України, згідно з якою «кожен є вільним у виборі захисника 

своїх прав». Також вказується на порушення ст. 6 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод та Основ-

них принципів щодо ролі юристів, прийнятих VIII Конгре-

сом ООН [3]. 

«Раніше представляти інтереси громадян та юридичних осіб 

у цивільних та господарських справах могли будь-які особи за 

довіреністю: адвокати, які мають спеціальне свідоцтво про 

зайняття адвокатською діяльністю, або юристи, які мають вищу 

юридичну освіту, або будь-які особи – родичі, знайомі тощо. Із 

прийняттям закону громадянин, залучений до судового процесу, 

який не зможе особисто ходити у судові засідання, буде 
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змушений найняти адвоката»,  – говорить практикуючий адвокат 

Орина Бойко [4]. 

Не можна не погодитись із логікою запровадження цього за-

кону, оскільки адвокат – це фахівець, який має спеціальний дозвіл 

(ліцензію) для надання правової допомоги. За порушення адвока-

том правил адвокатської етики адвоката може бути притягнуто до 

відповідальності. Тому ця норма дещо полегшить роботу суддям, 

яким легше вести процес із юридично обізнаною людиною. 

Однак існують і суттєві недоліки. По-перше, введення цієї 

норми зовсім не означатиме, що українці будуть отримувати 

якісні адвокатські послуги. На жаль, реалії ринку надання юри-

дичних послуг в державі такі, що високий гонорар та адвокатське 

свідоцтво не завжди свідчать про належний рівень фахівця. По-

друге, це призведе до збільшення витрат українців на судові 

процеси. Адже раніше у судових процесах могли брати участь 

звичайні юристи, які не мали адвокатського свідоцтва і послуги 

яких були дешевші, ніж послуги адвокатів. По-третє, і наважливі-

ше, ця норма болісно вдарить по кишенях простих українців [5]. 

О. В. Куликов пише, що саме слово «монополія» має нега-

тивне забарвлення, якщо йдеться про ринок послуг в умовах 

вільної економіки. Посилання на «європейський досвід» сьогодні 

використовується як щось однозначно правильне, беззаперечне і 

безпомилкове. Також він переконаний, що адвокати країн ЄС не 

повинні в обов’язковому порядку вступати в єдину і безальтерна-

тивну організацію, яка має фактично необмежену владу над 

своїми членами. Країни ЄС принципово тим від України і відріз-

няються, що там діють державні та демократичні інститути. І 

якщо встановлення монополії адвокатури є еволюційним кроком, 

то на цей щабель українська адвокатура ще не ступила, так як 

перед цим слід знайти реальну незалежність від держави та довіру 

людей [6]. 

Основні проблеми монополії адвокатури сконцентровані на 

питанні: «Яким чином виграють клієнти від того, що в судах їхні 

інтереси представлятимуть виключно адвокати, та звідки 

державні органи з 2020 року братимуть кошти на оплату послуг 
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адвоката?». Введення виключного адвокатського представництва 

призведе до зростання корупції при замовленні державними 

органами послуг адвоката. Штатні юристи, здійснюючи представ-

ництво інтересів державних органів, більше орієнтуються у 

справах відповідної установи. Натомість адвокат не бере участі у 

підготовці рішення органу державної влади, виконанні договору, 

його укладанні. Адвокат переважно не володіє проблематикою 

питання. Тому на практиці виникне ситуація, за якої штатні 

юристи клієнта готуватимуть усі документи, а адвокат в суді 

лише їх зачитає. У чому ж тоді цінність адвоката в суді? [7, с. 14].  

Безперечно, реформуючи законодавство, потрібно врахову-

вати досвід інших юрисдикцій. Однак результати реформ остан-

ніх років дають підстави вважати, що практику, закони та звичаї 

інших країн не можна просто копіювати. Необхідно враховувати 

внутрішні фактори, особливості, економічну обстановку, готов-

ність людей, бізнесу, держави, суспільства до змін та реальну по-

требу в них [8]. Отже, слід знайти позитивне вирішення проблеми 

монополії адвокатури, щоб закріплений в Основному Законі Ук-

раїни принцип вільного вибору захисника не був знівельований.  

Однак, підсумовуючи все вищесказане, згадуючи про 

проблеми введення адвокатської монополії, варто зазначити, що 

введення монополії адвокатури є вагомим досягненням, 

перейманням позитивного досвіду високорозвинених держав 

світу. Така реформа дає змогу дійсно забезпечити надання якісної 

правової допомоги та виведе судовий процес на новий рівень. Все 

це підводить до висновку, що вдосконалення законодавства про 

адвокатуру є одним наріжних каменів правової реформи в сенсі 

захисту прав людини. На сучасному етапі вкрай потрібна як 

суспільствам, так і її громадянам високопрофесійна, незалежна, а 

також сильна в своїй єдності адвокатура, озброєна професійною 

методикою для виконання покладених на неї завдань. 
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СТАДІЯ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СИСТЕМІ 

СУДОВИХ ПРОЦЕДУР 

 

Ліннік Юлія Анатоліївна, 

студентка групи ПБі-18-1 

Науковий керівник: Антонюк Анастасія Борисівна 

к.ю.н., доцент кафедри, заступник завідувача 

кафедри кримінального процесу та криміналістики  

Університет ДФС України 

Судове право, яке виступає науковою теорією, повинне 

виокремлювати та ретельно досліджувати спільні риси судових 

процедур. У системі стадій судового провадження виділяється 

стадія підготовчого провадження, яка вимагає самостійного 

дослідження. 

Слід зазначити, що у юридичній літературі із судового права 

підготовче судове провадження визначають як типову для різних 

видів судочинства стадію судового процесу, яка проводиться 

суддею за участю сторін задля з’ясування можливості аналізу та 

вирішення справи по суті, ознайомлення із справою сторін, а до 

того ж з’ясування можливості врегулювання спору до судового 

розгляду справи [1, с. 129]. У зв’язку з цим необхідно звернути 

увагу на те, що стадія підготовчого провадження притаманна усім 

видам судочинства. 

Існування стадії підготовчого провадження обумовлено і 

тим, що воно закріплене у главі 27 Кримінального процесуально-

го кодексу України (далі – КПК України) «Підготовче проваджен-

ня» IV розділу «Судове провадження у першій інстанції». Відпо-

відно до положень глави 27 КПК України необхідно вказати, що 

воно характеризується конкретними завданнями, винятковим 

колом учасників процесуальної діяльності, своєрідністю процесу-

альної форми, визначеними законом строками, етапами, порядком 

і видом певних рішень. Наприклад, порядок підготовчого провад-

ження відбувається у формі підготовчого судового засідання (ч. 2 
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ст. 314 КПК України), коло учасників (ч. 2 ст. 314 КПК України), 

має певні строки (ч. 1 ст. 314 КПК України). Також має окремий 

процес доказування при вирішенні питань, які пов’язані із затвер-

дженням угоди або відмовою в затвердженні угоди (п. 1 ч. 3 

ст. 314 КПК України) або із закриттям провадження (п. 2 ч. 3 ст. 

314 КПК України) [2]. 

У кодексі адміністративного судочинства України (далі – 

КАС України) положення про підготовче провадження зазначено 

у главі 3, також відповідно до ч. 3 ст. 173 КАС України 

«підготовче провадження починається відкриттям провадження у 

справі і закінчується закриттям підготовчого засідання». Згідно із 

ч. 3 ст. 183 КАС України зазначено, що за результатами підготов-

чого засідання суд постановляє ухвалу про: 1) залишення 

позовної заяви без розгляду; 2) закриття провадження у справі; 3) 

закриття підготовчого провадження та призначення справи до 

судового розгляду по суті [3].  

У цивільному процесуальному кодексі України (далі – ЦПК 

України) про підготовче провадження зазначено у главі 3 і 

відповідно у статтях із 189 по 200 ЦПК України [4]. Відповідно і в 

Господарському процесуальному кодексі України (далі – ГПК 

України) питання підготовчого провадження зазначені у главі 3 

(ст. 177-185 ГПК України) [5]. 

Місце підготовчого провадження у системі стадій того чи 

іншого виду судочинства визначається її завданнями, а також 

співвідношенням з іншими стадіями. Науковці у числі ознак, які 

характеризують правову процедуру, виокремлюють її ієрархіч-

ність, вона виявляється у тому, що одна процедурна норма 

деталізує іншу, одні процедурні правовідносини забезпечують 

процес реалізації інших. Це зі свого боку спричинює те, що у 

процедурі майже кожні правові відносини, з одного боку, 

виступають як такі, що організовують (забезпечують), а з іншого 

– як ті, що організуються (процес реалізації яких забезпечується). 

Вищезазначені положення можуть бути застосовані і для 

характеристики стадії підготовчого провадження. З однієї 

сторони на її реалізацію спрямована система підготовчих 
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(процесуальних і організаційних) дій, які утворюють зміст 

попередньої стадії судового процесу, а з іншої сторони підготовче 

провадження покликане утворити підґрунтя для подальшого 

судового розгляду справи. До того ж потрібно враховувати і той 

зворотній вплив, який дана стадія справляє на попередні стадії 

відповідного судочинства, це найбільш яскраво простежується 

відносно кримінального провадження, яке містить стадію 

досудового розслідування [6, с. 523]. 

Проаналізувавши погляди вчених, які висловилися стосовно 

змісту та завдань стадії підготовчого провадження в різних видах 

судочинства, можна стверджувати, що в загальному призначення 

цієї стадії полягає  у реалізації таких функцій, а саме: 1) підготов-

чо-організаційної (відносно розгляду та вирішення судом справи 

по суті); 2) контрольної (стосовно попередньої  процесуальної 

діяльності, виявлення і усунення процесуальних перешкод до 

розгляду справи судом). 

Отже, стадія підготовчого провадження є типовою для всіх 

видів судочинства, вона покликана забезпечити взаємозв’язок 

судового розгляду із попередньою процесуальною діяльністю у 

справі, усунути перешкоди та створити умови для його 

проведення, а до того ж надати можливість сторонам 

врегулювати спір між ними до початку судового розгляду. 
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Прискорені темпи інтеграції євроазіатських держав в систему 

міжнародних транспортних коридорів викликають необхідність 

підвищення ефективності використання вагонів у міжнародному 

сполученні [1, с. 1455]. 

Ступінь поповнення вагонного парку Укрзалізниці за останні 

роки є незначним. Це зумовлює необхідність впровадження в 
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експлуатацію нових технічних рішень щодо удосконалення 

несучих конструкцій кузовів вагонів. 

Дослідження статистичних даних перевезень вантажів у 

міжнародному сполученні через територію України дозволяють 

зробити висновок, що найбільш поширеними серед них є насипні, 

навалювальні та тарно-штучні. Останні потребують захисту від 

атмосферних опадів під час перевезень. 

Для підвищення ефективності використання напіввагонів у 

міжнародному сполученні запропоновано постановку на їх 

несучу конструкцію зйомного даху. Таке рішення дозволить 

здійснювати перевезення в них не тільки насипних та 

навалювальних вантажів, а і тих, які потребують захисту від 

атмосферних опадів. 

Одна з перших конструкцій вагонів з дахом, який має 

можливість розкриватися для завантаження кузова вантажем була 

розроблена у 1955-1958 рр. Привід відкривання даху був ручним 

або електричним. 

Пізніше у 1970 р. Алтайським вагонобудівним заводом 

також була розроблена конструкція вагона з дахом, що 

розкривався у поперечній площині і розширені дверні прорізи, що 

дозволяло робити завантаження і розвантаження вагона по всій 

довжині кузова. Це забезпечувало більш широку механізацію 

вантажно-розвантажувальних операцій при виконанні їх як через 

дах, так і через дверний проріз [2]. 

На даний час вітчизняними та закордонними вагонобудів-

никами серійно випускаються напіввагони зі зйомними дахами.  

Типова конструкція даху напіввагона складається з рами і 

обшивки, виконаної з гофрованих листів прокатної сталі 

товщиною 1,5 мм. Каркас даху складається з двох бічних 

повздовжніх балок, двох торцевих поперечних балок, п'яти 

проміжних поперечних балок, тринадцяти дуг поперечних. Всі 

елементи конструкції даху з'єднуються між собою за допомогою 

зварювання [3, с. 50]. 

З метою оптимізації несучої конструкції зйомного даху 

напіввагона проведено визначення показників його міцності. 
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Згідно з нормативними документами  дах розраховується на 

міцність при дії двох сил по 1 кН кожна, розподілених на 

майданчику 0,25 х 0,25 м та доданих на відстані 0,5 м одна від 

одної в будь-якій частині даху, додатково розраховується при ІІІ 

розрахунковому режимі (як найбільш небезпечному) і режимі 

підняття краном [4, с. 35; 3, с. 51].  

При розрахунку за ІІІ розрахунковим режимом приймається 

наступне поєднання навантажень, які діють на: 

- сила ваги даху; 

- вертикальна динамічна сила, яка визначається множенням 

сили ваги даху на коефіцієнт вертикальної динаміки. 

Також до уваги необхідно приймати оцінку міцності даху від 

дії снігового навантаження. 

Просторову модель даху створено в програмному середо-

вищі SolidWorks. Розрахунок проведено за методом скінчених 

елементів, реалізованого в середовищі програмного забезпечення 

CosmosWorks. При складанні скінчено-елементної моделі врахо-

вані ізопараметричні тетраедри. Оптимальна кількість елементів 

моделі визначена за графоаналітичним методом. Закріплення 

моделі відбувалося за периметром даху в зоні взаємодії з 

верхньою обв’язкою кузова напіввагона. Максимальні еквівален-

тні напруження виникають у середній дузі даху та складають 

близько 90 МПа, тобто не перевищують допустимі. Максимальні 

переміщення в вузлах конструкції виникають у середній частині 

даху – 1,3 мм. Також проведений розрахунок і для інших схем 

навантаження даху. 

Для зменшення матеріалоємності даху проведено його 

оптимізацію за критерієм мінімізації матеріалоємності. Оптиміза-

цію проведено за резервом міцності несучих елементів даху. При 

цьому пропонується використання замість типових профілів 

квадратних труб. З урахуванням запропонованих заходів стає 

можливим знизити масу каркасу зйомного даху напіввагона 

майже на 15% у порівнянні з типовою конструкцією.  

Обшивку зйомного даху пропонується здійснювати з скло-

пластику. При цьому для можливості використання даху на 
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різних типах напіввагонів його консольні частини мають здат-

ність переміщуватися у повздовжній площині. При цьому дефлек-

тори розміщуються на нерухомих частинах даху. Кріплення даху 

до кузова може виконуватися типовим. Є можливість 

здійснювати закріплення за допомогою шог-з’єднань. 

Для перевірки міцності несучої конструкції зйомного даху 

напіввагона проведений розрахунок. При цьому максимальні 

еквівалентні напруження виникають у середній частині даху та 

складають близько 130 МПа, тобто не перевищують допустимі. 

Максимальні переміщення в вузлах конструкції виникають у 

середній частині даху – 1,8 мм. Розрахунок на міцність даху при 

інших схемах навантаження також дозволив зробити висновок 

про доцільність прийнятих заходів.  

Результати досліджень сприятимуть підвищенню ефектив-

ності використання напіввагонів у міжнародному сполученні та 

посиленню зовнішньоекономічних зв’язків України на ринку 

транспортних послуг. 
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УДК 630*1  Сільськогосподарські науки 

 

ЗИМОСТІЙКІСТЬ ТА МОРОЗОСТІЙКІСТЬ ВИДІВ РОДУ 

RHUS L. В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Лозінська Т. П. 

канд. с.-г. наук, доцент 

Білоцерківський національний аграрний університет 

Біла Церква, Україна 

В умовах Лісостепу України культивування інтродукованих 

рослин роду Rhus L. представлено видами: R. typhina, R. glabra, R. 

aromaticа, R. trilobata, R. sylvestris, R. potanini. Вони мають цін-

ність за своїми декоративними і господарськими властивостями 

[1]. Однак, на ріст та розвиток рослин впливають як ендогенні 

фактори, визначені генотипом, так і екзогенні фактори району 

вирощування. Сезонність їх розвитку є одним з найважливіших 

показників, який характеризує біологічні особливості та ступінь 

пристосування до умов інтродукції. Особливо важливою ознакою 

адаптивності є вивчення зимостійкості та морозостійкості видів. 

Згідно літературних джерел зазначено, що рослини R. typhina 

зимостійкі, але періодично пошкоджуються морозами, 

витримуючи заморозки до -25 ºС, проте періодично підмерзають 

[2]. R. glabrа менш зимостійкий вид, в R. aromatica в найбільш 

суворі зими пагони можуть бути пошкодженими морозами, а 

кущі – вимерзати [3]. О.М. Колісніченком [4] оцінено 

зимостійкість рослин R. typhina, R. glabra, R. trilobata, R. 

aromatica І–ІІ балами за шкалою С.Я. Соколова. 

Адаптивна властивість рослин щодо зимо- і морозостійкості 

формується в процесі онтогенезу під впливом певних умов 

середовища відповідно генотипу. Одним із факторів успішності 

інтродукції видів рослин є відповідність умов природного ареалу 

поширення й умов інтродукції. У зв'язку з нерівномірним 

надходженням сонячного тепла у різні сезони року, період 

забезпечення теплом для активної життєдіяльності рослин 

обмежений лише відрізком року – вегетаційним сезоном.  
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Зимостійкість рослин залежить від своєчасного завершення 

росту і визрівання пагонів, різкого зниження активності 

фізіологічних процесів, переходом до стану спокою та 

нагромадженням у клітинах захисних речовин. 

Завдяки дослідженням фенологічних фаз вегетації рослин 

видів роду Rhus є можливість встановити ступені зимостійкості, 

так як своєчасне їх проходження вказує на готовність рослин до 

несприятливих чинників довкілля. Всі види в умовах Лісостепу 

України розпочинають вегетацію майже одночасно у І–ІІ декаді 

квітня, проте у них різна тривалість росту пагонів впродовж 

вегетаційного періоду. Найкоротший період росту пагонів 

зафіксовано у рослин R. Glabra (47–55 діб), а найтриваліший у R. 

Sylvestris – (83–98). 

Підготовчими етапами до зимівлі є сповільнення росту 

пагонів, їх здерев'яніння та осіннє загартовування рослин, яке 

виникає за пониження температур і умови проходження 

рослиною повного циклу розвитку. Загартування рослин може і 

не відбутися або бути не достатнім, якщо виникла затримка росту 

або проходження повного циклу.  

Листопад, який наступає у жовтні, забезпечує скорочення 

транспіраційної поверхні та скорочення надлишку витрат 

запасних речовин на дихання листків. В цей період рослини 

входять у стан спокою.  

Найбільш негативного впливу зазнають рослини у період 

перепаду температурного режиму і вологості внаслідок відлиг. 

Дослідженнями встановлено, що рослини R. typhina, R. glabra, R. 

aromatiса пошкоджень морозами не мали, лише в деяких 

випадках були відмічені пошкодження верхівкових бруньок і 

стійкість рослин до холоду неоднакова на різних стадіях 

онтогенезу. Зимостійкість однорічних, дворічних, трирічних 

рослин R. trilobata оцінено у 2 – 3 бали, відбувалось обмерзання 

апікальної частини пагона або всієї довжини однорічного 

приросту [5]. О.М. Колісніченко [4] зазначає, що зимостійкість 

сформованого куща даного виду оцінено в 1–2 бали.  

Для визначення фактичної зимостійкості користуються 
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коефіцієнтом зимостійкості за формулою І.С. Косенка, яка 

виражена співвідношенням тривалості періоду вегетації й 

тривалості росту пагонів. Встановлено, що найчутливішими до 

низьких температур (за t -35 ºC) є бруньки, з балом пошкодження 

від 2,6 у R. glabra, до 4,0 – у R. sylvestris [6]. 

Отже, за впровадження у культуру представників різних 

видів роду Rhus L. необхідно дотримуватися створення 

необхідних умов для розвитку нових посадок і догляду за ними, 

що дасть можливість рослинам краще виконувати свої 

еколологічні та естетичні функції. 
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ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МОРФОЛОГІЧНОЇ 

МІНЛИВОСТІ ЧЕРЕПАШКИ ВИДІВ РОДУ VIVIPARUS L. 

ДЛЯ БІОІНДИКАЦІЇ  СТАНУ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ 

 

Лук’яненко Назар Сергійович 

учень 9-А класу 

Баришівський НВК «гімназія – 

ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

смт. Баришівка, Україна 

Науковий керівник: Кириленко Н.І. 

Проблема забруднення навколишнього середовища, і водних 

екосистем зокрема, є однією з центральних в сучасній екології. 

Сьогодні під впливом забруднювачів порушується гідрологічний 

та гідрохімічний режим водойм, зменшується біорізноманіття 

гідробіонтів. Для  оцінки якості водойм і визначення реакцій 

гідробіонтів на антропогенний вплив, часто використовують 

доступні, інформативні, не трудоємкі та оперативні методи 

біоіндикації та біотестування. 

Одними із перспективних біоіндикаторів серед малакофауни 

водних екосистем є представники роду Viviparus L. Види мають 

ряд переваг: широка розповсюдженість і значна чисельність в 

гідробіоценозах; легкість в ідентифікації та відборі, володіння 

великим адаптивним потенціалом до умов  середовища [2]. 

Для дослідження за відповідними методиками було зібрано 

зразки видів Viviparus viviparus L. та Viviparus contectus L. з трьох 

водойм з різним ступенем забруднення. Молюски відбиралися на 

глибині 0.5-1.5 м. На кожній водоймі відбиралися зразки з трьох 

ділянок, що знаходяться не в безпосередній близькості. Всього 

було обстежено всього 1095 особин, з них - особин виду Viviparus 

viviparus L. 684, особин виду Viviparus contectus L. - 411.  Як 

індикаторні ознаки обрали висоту черепашки (ВЧ), діаметр вустя 

(ДВ), ширину черепашки (ШЧ), кількість обертів черепашки. 

Вимірювання виконували за допомогою штангенциркуля з 
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точністю до 0,1 мм (результати наведені у таблиці 1).  

Живородки Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) і Viviparus 

contectus (Millet, 1813) значно поширені у в стоячих і проточних 

прісноводних водоймах України [3]. Надають перевагу мулистим, 

піщано-мулистим, та глинисто-мулистим донним відкладенням. 

Чисельність і біомаса цієї групи молюсків часто сягають великих 

значень. Живородки охоче споживаються бентосоїдними рибами 

та водоплавними птахами. Самі ж молюски живляться детритом 

[1]. 
 

Таблиця 1    Морфометричні параметри черепашки видів  

роду Viviparus  L. У досліджуваних водоймах 

Морфометри

чні 

параметри 
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V
iv

ip
ar

u
s 

v
iv

ip
ar

u
s 

L
. 

V
iv

ip
ar

u
s 

co
n
te

ct
u
s 

L
. 

V
iv

ip
ar

u
s 

v
iv

ip
ar

u
s 

L
. 

V
iv

ip
ar

u
s 

co
n
te

ct
u
s 

L
. 

V
iv

ip
ar

u
s 

v
iv

ip
ar

u
s 

L
. 

V
iv

ip
ar

u
s 

co
n
te

ct
u
s 

L
. 

Висота 

черепашки, 

мм 

23,1±3,66 24,5±5,55 28,9±4,01 28,4±5,45 36,3±5,33 34,1±6,32 

Ширина 

черепашки, 

мм 

11,9±0,79 11,4±3,82 16,1±3,78 15,9±3,98 20,7±3,26 21,8±1,68 

Діаметр вустя, 

мм 
12,3±0,99 14,9±3,45 14,2±3,01 12,5±1,2 14,9±3,13 16,8±3,09 

Кількість 

обертів 

черепашки 

2,3±0,48 2,6±0,49 2,6±0,58 2,3±0,48 3,1±0,67 3,1±0.65 

 

За даними наших досліджень мінливість висоти черепашки 

Viviparus viviparus L. варіюється від 23,1±3,66 до 36,3±5,33, 

ширина черепашки від 11,9±0,79 до 20,7±3,26, діаметр вустя від 

12,3±0,99 до 14,9±3,13 та кількість обертів від 2,3±0,48 до 

3,1±0,67. Залежно від рівня забруднення водойм показники 

відрізняються. 

Дослідження показують і в ході дослідження результати 

дозволяють припустити, що підвищене забруднення довкілля 

органікою негативно впливає на обмінні процеси в організмі 

молюсків, що звичайно позначається і на ростових процесах. У 
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зв’язку з цим можна припустити, що найбільший рівень забруд-

нення вод р. Красилівка,  а найменший рівень -  р. Трубіж. В усіх 

досліджуваних водоймах черепашки молюсків мали досить 

виражену корозію рогового шару. 

За досліджуваними показниками визначили основні морфо-

метричні індекси черепашок (результати наведені у таблиці 2). 
 

Таблиця 2  Морфометричні індекси черепашки видів  

роду Viviparus  L. у досліджуваних водоймах 

Індекси 

морфометрич

ні 

р.Красилівка р.Ільта р.Трубіж 

Viviparus 

viviparus 

L. 

Viviparus 

contectus 

L. 

Viviparus 

viviparus 

L. 

Viviparus 

contectus 

L. 

Viviparus 

viviparus 

L. 

Viviparus 

contectus 

L. 

ВЧ/ШЧ 1,94 2,15 1,79 1,79 1,75 1,56 

ДВ/ВЧ 0,53 0,60 0,49 0,44 0,41 0,49 

 

Мінливість висоти та ширини черепашки позначається на 

основних морфометричних індексах, значення яких коливається в 

межах для Viviparus viviparus L. 1,75-1,94, а для Viviparus 

contectus L. – 1,75-2,15. 

Отже, параметри черепашок видів Viviparus contectus L. та 

Viviparus viviparus L. проявляють певний рівень мінливості. Види 

Viviparus contectus L. та Viviparus viviparus L. є перспективними 

об'єктами біоіндікаціонних досліджень екологічного стану 

водойм. Як показники забруднення водних екосистем можна 

рекомендувати морфометричні параметри черепашки, які 

зменшуються в міру забруднення біотопу. Слід враховувати 

адаптивну мінливість як результат впливу гідрологічного й 

гідрохімічного режиму водойм. 
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО 

ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ 

ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-КОМАНДИРІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 
 

Луценко Б. В. 

аспірант кафедри педагогіки і психології управління  

соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 

НТУ «Харківський політехнічний інститут» 

м. Харків, Україна 

Питання формування лідерських якостей у військовослуж-

бовців неодноразово знаходило своє відображення як у працях 

науковців, так і нормативних актах. Проведений нами пілотний 

експеримент засвідчив, що лише 54% респондентів з числа 

чинних офіцерів і 23% курсантів відповіли, що знайомі з 

концепцією лідерства у військах країн-членів НАТО; 34% 

курсантів і 64% офіцерів відповіли, що мають якості лідера; 81% 

опитаних курсантів та 90% офіцерів відповіли, що відчувають 

потребу в формуванні лідерських якостей. Більшість опитаних 

респондентів відповіли, що під час навчання не мали дисциплін, 

спрямованих на формування лідерських якостей та обрали б таку 

дисципліну з переліку дисциплін вільного вибору. Це дає 

підстави зробити висновок про низьку обізнаність респондентів 

щодо сутності військового лідерства, наявності лідерських 

якостей та доцільність запровадження в освітній процес 
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методичного інструментарію формування лідерських якостей у 

курсантів військових закладів вищої освіти. 

Відповідно до рекомендацій щодо проведення 

педагогічного експерименту [1, 2], гіпотеза нашого 

дослідження полягала в припущенні, що формування 

лідерських якостей майбутніх офіцерів-командирів 

Національної гвардії України можливе за умови реалізації 

таких педагогічних умов: 

– урахування специфічних особливостей підготовки у 

військовому закладі вищої освіти; 

– створення інноваційно-комунікативного середовища для 

розвитку курсантів; 

– спрямованість курсантів на розкриття лідерського 

потенціалу як основи професійної діяльності на підґрунті 

особистісного та синергетичного підходів; 

– націлення майбутнього офіцера-командира на рефлексію 

особистісного й професійного зростання. 

Наше дослідження проводилося впродовж 2017–2020 

років і включало такі етапи: 

1) теоретико-пошуковий (2017–2018 рр.) – пов’язаний з 

осмисленням теоретичних основ проблеми формування 

лідерських якостей, рефлексії власного військового досвіду, 

визначенням наукового апарату дослідження, вивченням 

зарубіжного досвіду, розробкою змісту експерименту. Це 

дозволило сформулювати мету, завдання, об’єкт, предмет та 

гіпотезу дослідження; 

2) експериментально-аналітичний (2018–2019 рр.) – 

включав проєктування моделі формування лідерських якостей 

у майбутніх офіцерів-командирів Національної гвардії України 

та її експериментальну перевірку; виявлення компонентів, 

критеріїв, показників і рівнів сформованості лідерських 

якостей; відбір методик діагностики; 

3) узагальнювальний (2019–2020 рр.) – полягав у проведенні 

якісного і кількісного аналізу отриманих результатів експери-

менту, статистичній обробці отриманих даних; виявленні 
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динаміки рівня сформованості лідерських якостей курсантів – 

майбутніх офіцерів-командирів у процесі реалізації педагогічних 

умов; підбитті підсумків експерименту, формулюванні висновків 

та наданні практичних рекомендацій. 

Для дослідно-експериментальної роботи було обрано 

Національну академію Національної гвардії України (м. Харків) 

та Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного (м. Львів).  

Педагогічний експеримент проводився в природних 

умовах навчально-виховного процесу та складався з трьох 

етапів: констатувального, формувального і контрольного. 

У дослідженні взяли участь 390 курсантів, які здобувають 

перший (бакалаврський) рівень освіти. Експериментальна 

група (ЕГ) складалася з 200 курсантів, контрольна група (КГ) – 

з 190 курсантів. Крім того, у експерименті взяли участь 16 

офіцерів-викладачів. 

Наші подальші розвідки будуть присвячені експеримен-

тальній перевірці ефективності реалізації педагогічних умов 

формування лідерських якостей у майбутніх офіцерів-

командирів Національної гвардії України. 
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