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МОДЕЛI ЧАСОВИХ АВТОМАТIВ В СИСТЕМАХ 

ЛОГIЧНОГО УПРАВЛIННЯ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 

 

Малишенко Д. О., 

студент факультету  

комп’ютерної інженерії та управління  

Харківський національний  

університет радіоелектроніки 

м. Харків, Україна 

Серед усієї множини систем управління значну частину 

складають системи логічного управління (Logical Control System), 

у яких керуючі сигнали приймають значення логічного нуля або 

одиниці в залежності від граничних значень фізичних величин, 

що визначають дані параметри. Для технічної реалізації 

зазначених систем найбільш придатною є модель структурного 

автомата (Finite State Machines), а візуальним поданням алгоритму 

функціонування є граф переходів (State Diagram). Відмінною 

особливістю автоматів логічного управління є наявність серед 

вхідних сигналів (Input Values) не тільки оповіcтних сигналів 

операційного автомата, а й зовнішніх по відношенню до 

керованої системі подій зовнішнього світу (external events). 

Кінцеві керуючі автомати (FSM) функціонують в автомат-

ному часу, який визначається тактами роботи автомата. Але 

більшість реальних систем логічного управління взаємодіють із 

зовнішнім світом в метричному часу, тобто є системами реаль-

ного часу. 

Система управління реального часу - система, в якій 

результуюча дія залежить не тільки від логічних значень простих 

керуючих дій, а й від часу, протягом якого ці дії проводяться. 

Головна відмінність завдань в реальному часі від завдань, не 

залежних від часу, полягає в тому, що в системах реального часу 

завдання повинні завершитися в межах заданого проміжку часу, 

який дозволяє коректно завершити процес обробки даних. Для їх 

реалізації прийнято використовувати модель часового автомата 
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(timed FSM), яка дозволяє враховувати вплив метричного часу на 

переходи між технічними станами керованої системи. 

Будь-який локальний цифровий пристрій, що реалізує алго-

ритм обробки інформації або управління, може бути реалізований 

двома способами: апаратним або програмно-апаратним. При 

апаратному способі реалізації заданий алгоритм описується на 

мові опису апаратури (HDL) і синтезується інструментальними 

засобами систем автоматизованого проектування (САПР) в ПЛІС 

(програмовані логічні інтегральні схеми). Перевагою такого 

підходу є апаратна гнучкість (можливість реалізувати будь-який 

алгоритм) і досить велика швидкодія. 

При описі алгоритму функціонування цифрових пристроїв 

логічного керування в САПР цифрових пристроїв одним із стилів 

написання коду є стиль автоматного програмування. У 

автоматному програмуванні в якості базового використовується 

поняття «стан» Стан - це математична абстракція, яка однозначно 

ставиться у відповідність кожному з фізичних станів об'єкта 

управління, так як зазвичай функціонування технічних систем 

проявляється через зміну їх станів.  

При описі поведінки систем управління реального часу 

необхідно враховувати часові аспекти в їх поведінці. Для цього 

модель кінцевого автомата розширюється введенням часової 

змінної, і вводиться поняття часового автомата (timed automata, 

timed FSM). Часова змінна (timed variable) постійно збільшує своє 

значення і "скидається" в 0 при переході вхідного сигналу і 

переході автомата в новий стан. Для опису часових аспектів в 

автоматної моделі використовуються, як правило, три параметра: 

часові обмеження tc (timing constraints), (вхідні) таймаут tto 

(timeouts) і вихідні затримки td (output delays), іноді називаються 

вихідними таймаутами. Вхідний таймаут визначає максимальний 

час очікування вхідного впливу (події) для кожного стану 

автомата. Якщо вхідний символ не був поданий до закінчення 

часу очікування, то автомат починає опитування вхідних змінних 

і може перейти в інший стан. 

Затримка Тi (яка може розглядатися як  timeout) здійснюється 
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багатократним переходом із стану в цей же стан, при цьому число 

переходів визначається числом тактів затримки. Значення 

лічильника count порівнюється з Тi-1, оскільки при переході в 

стан аj, автомат один такт знаходиться в нім до перевірки count, і 

щоб затримка була точно Тi тактів, необхідно ще Тi-1 тактів 

повторення. 

Моделювання розробленої VHDL-моделі в системі Active-

HDL і синтез схеми інструментальними засобами САПР XILINX 

ISE в ПЛІС на платі Spartan 3E показали працездатність 

запропонованої моделі. При цьому апаратурні витрати не 

виходять за межі стандартних показників для кодування станів 

автомата і формування розрядів лічильника автоматних тактів. 

Література:  

1. Shkil A. Design of real-time logic control system on FPGA 

/ M. Mіrosсhnyk, A. Shkil, E. Kulak, D. Rakhlis, I. Filippenko, M. 
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ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМИ ВІДПОВІДНО ДО НАПРЯМІВ 

НАЛЕЖНОЇ АПТЕЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Марусяк М.Е., 

студентка фармацевтичного факультету 

Київський міжнародний університет 

 Належна аптечна практика (Good Pharmacy Practice, GPP) – 

відповідні належні практики, розроблені з метою забезпечення 

належної якості фармацевтичних послуг, які фармацевтичні 

працівники надають населенню. Належна аптечна практика 

визначає роль провізора у системі охорони здоров’я, її місце в 

зміцненні здоров’я населення і профілактиці захворювань, 
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безпечність, ефективного та раціонального лікування, виявленні і 

вирішенні проблем при застосуванні лікарських препаратів.   

Правила GPP мають на меті забезпечення населення якісни-

ми, безпечними лікарськими засобами, виробами медичного 

призначення та медичної техніки, надання достовірної інформації 

про лікарський засіб, забезпечення раціонального застосування 

рецептурних лікарських препаратів, вплив на прописування та 

використання лікарських засобів, а також надання інформації про 

побічні дії лікарських препаратів і заходи з допомоги при 

самолікуванні [1]. 

Гепатобіліарна система людини являє собою складну, багато-

рівневу систему, яка представлена як паренхиматозною частиною 

(гепатоцити), так і порожнинною (жовчовивідні шляхи), а так само 

сфинктерною. Гармонійна взаємодія всіх відділів забезпечує одну 

з важливих функцій людини - травлення і екскрецію. Цей спів-

дружніх механізм в патологічних умовах може порушуватися [2].  

Гепатобіліарна система, до якої належать сама печінка, 

жовчні протоки і жовчний міхур, залучена до багатьох процесів 

життєдіяльності організму. Її пошкодження викликає серйозні 

порушення метаболізму, імунної відповіді, детоксикації і анти-

мікробного захисту. З огляду на те, що саме в печінці безперервно 

відбувається утворення жовчі, узгоджена взаємодія структур 

печінки і жовчних шляхів обумовлює загальні підходи до 

діагностики і терапії гепатобіліарної патології. 

Патології органів гепатобіліарної системи займають провідне 

місце серед хвороб органів травлення . За даними ВООЗ в світі 

понад 2 млрд людей страждають патологією печінки, а смертність 

пацієнтів з даним типом захворювань за останні 20 років 

збільшилася вдвічі. 

Сучасна фармація має великий арсенал лікарських засобів 

для лікування патологій печінки і жовчовивідних шляхів .Однак 

особливе місце серед них займають дві групи-жовчогінні і 

гепатопротекторні лікарські засоби. Зниження рівня захворював-

ності гепатобіліарної системи та підвищення ефективності її 

лікування залежить від формування раціонального асортименту 
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гепатопротекторних і жовчогінних лікарських препаратів , а 

також правильного їх використання. В даний час асортимент 

зазначених препаратів досить великий, однак, при їх використанні 

очевидно суперечливе між соціальними і комерційними завдання-

ми. Враховуючи високий рівень захворюваності , а також , 

важливість данної патології в системі загального здоров’я , 

оптимізація забезпечення гепатопротекторними і жовчогінними 

препаратами населення являється актуальною проблемою.  

В сучасних умовах постає завдання оптимізації забезпечення 

населення засобами лікування захворювань гепатобіліарної систе-

ми для підвищення швидкості використання засобів лікування і 

пришвидшення покращення стану пацієнтів з захворюваннями 

гепатобіліарної системи. Це є критично важливим при різкому 

загостренні таких захворювань і може стати сильно необхідним в 

деяких критичних випадках. Саме тому оптимізація забезпечення 

населення засобами лікування захворювань гепатобіліарної 

системи є важливою у вападках загострення таких захворювань, 

адже ціна зволікання може призвести до летальних наслідків. 

Гепатопротектори - група препаратів з різними механізмами 

дії, спрямованими на нормалізацію функціональної активності 

печінки, потенціювання репаративно-регенеративних процесів, 

відновлення гомеостазу і підвищення стійкості печінки до дії 

патогенних факторів [3]. 

Одним з препаратів вибору для лікування захворювань 

гепатобіліарної системи, таких як внутрішньопечінковий холестаз 

у дорослих, у тому числі у хворих на хронічний гепатит різної 

етіології та цироз печінки, внутрішньопечінковий холестаз у 

вагітних-  є лікарський засіб активним компонентом якого є 5-

аленозил-Е-метионін (адеметіонін) Адеметіонін (Гептрал , Гепа-

метіон) - фізіологічний субстрат багатьох біологічних реакцій, 

ендогенно синтезований з метіоніну й. аденозину. Адеметіонін є 

універсальним субстратом, що бере участь як донатор метальної 

групи чи як індуктор ферментів у трьох найважливіших метабо-

лічних реакціях організму: трансметилювання, транссульфування, 

аміпропілювання[4].  
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До найбільш важливих реакцій адеметіонінзалежного 

трансметилювання належить синтез фосфоліпідів, що забезпечує 

в’язкість мембран гепатоцитів і нормальне функціонування їхніх 

білкових транспортних систем. Плинність мембран гепатоцитів є 

ключовим чинником регуляції жовчоутворення. При порушенні 

їхнього функціонування виникає синдром внутрішньопечінкового 

холестазу. Адеметіонін підвищує рухливість мембран, збільшує 

їхню поляризацію, призводячи до поліпшення функціонування 

мембранозв’язаних транспортних систем жовчних кислот. 

Алеметіонін має антидепресивну дію, що важливо при ком-

плексній терапії у хворих на алкоголізм та наркозалежність. 

Застосування препарату доцільне при хронічних алкогольних 

ураженнях печінки, хронічному медикаментозному та вірусному 

гепатитах, особливо за наявності синдрому холестазу  

Гептрал призначається спочатку парентерально по 10 мл (800 

мг) внутрішньовенно чи внутрішньом’язово впродовж 10-14 днів, 

потім по 400 мг 2 рази на день впродовж 1,5-2 місяців.   

Після лікування у хворих на ХТГ спостерігалася виражена 

позитивна динаміка клінічних проявів: зникали астеновегета-

тивний, диспепсичний і больовий синдроми. При цьому значно 

зменшувався синдром цитолізу й імунного запалення, зникали 

симптоми холестазу, жовтяниці і гепатопривної недостатності.  

Враховуючи довготривалість та дороговартісність лікування 

хронічних захворювань гепатобіліарної системи виробниками 

лікарських препаратів « Гептрал» та «Гепаметіон» створено 

соціальні проекти які допомагають оптимізувати забезпечення 

населення данними лікарськими засобами. 

Проекти «Разом» від компанії «Аббот» (США) , та «Ключ до 

відновлення» від компанії «Артеріум»(Україна) спрямовані на 

збільшення доступності лікарських засобів для пацієнтів із 

захворюваннями печінки. 

Програми підтримки пацієнтів метою яких є сприяння наміру 

пацієнтів дотримуватися схеми і курсу терапії, призначеної лікарем. 

Данні програми підтримки пацієнтів створені з ініціативи 

медичних Асоціацій: Української Гастроентерологічної Асоціації, 
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Української Асоціації Сімейної Медицини та Асоціації 

Інфекціоністів України. 

Програми підтримки пацієнтів дозволяють отримати 

персональну 30% знижку будь-якому пацієнтові, якому лікар 

призначив препарат, включений до програми. Знижка надається 

на покупку з 1-ї по 9-у упаковки. 

Данні соціальні проекти працюють на території всієї України 

(за винятком тимчасово окупованих територій і зони АТО). 
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 імені Г.С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

Завдяки вигідному стратегічному розташуванню, Азербай-

джан є географічною віссю Каспійського регіону. Наявність на 

території республіки великих запасів нафти та газу також має 

велике значення. Ці фактори визначають геополітичний інтерес 

Вашингтону до Азербайджану. 

На початку 1990-х рр. політика США була направлена лише 

на визнання суверенітету новоутворених держав Каспійського 

регіону та на встановлення з ними двосторонніх відносин. 

Адміністрація Б. Клінтона почала надавати економічну допомогу 

країнам СНД, зміцнюючи співпрацю з ними. 

США визнали незалежність Азербайджанської республіки 

в грудні 1991 р. У 1992 р. між ними були встановлені диплома-

тичні відносини на рівні посольств. З самого початку основою 

співпраці Баку та Вашингтону став нафтовидобуток: пріоритет 

в економічному аспекті належав розробкам родовищ нафти та 

газу і розподілу пайової участі в них [1, c. 11]. 

Спочатку держави Каспійського басейну, в тому числі й 

Азербайджан, не викликали особливого інтересу через нестабіль-

ну економічну ситуацію та загрозу виникнення регіональних 

конфліктів. Проте в контексті закавказької політики Вашингтону 

відносини США та Азербайджану розвивалися найбільш дина-

мічно і відзначились угодами про видобуток нафти між Держав-
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ною нафтовою компанією Азербайджанської Республіки (Socar) з 

одного боку та американськими корпораціями – з іншого.  

Ключовою подією, що зумовила подальшу співпрацю, стало 

підписання в 1994 р. між консорціумом іноземних компаній 

(АМОК) та урядом Азербайджану договору про розробку 3 

найбільших родовищ зі 145 наявних нафтових структур [2].  

Через два роки був підписаний ще один документ про 

розподіл продукції покладу Шах-Деніз, інвестиції в який 

склали 2,5 млрд дол. Основними учасниками виступили «BP-

Amoco» (25,5% пайової участі), «Statoil» (25,5%), «LukAgip» 

(10%) та «Socar» (10%) [2]. З 19 контрактів, укладених 

Азербайджаном станом на 2000 р. з іноземними нафтовими 

компаніями, у 14 взяли участь корпорації США. Економічне 

співробітництво стало набувати більш динамічний характер. 

Зближенню США та Азербайджану посприяв візит в Баку 

в 1995 р. американського політика З. Бжезинського, який 

виступив як консультант компанії «Amoco». Він провів 

переговори з азербайджанським президентом Г. Алієвим. І 

саме після цієї зустрічі в американській пресі з’являються 

відомості про великі запаси нафти в Азербайджані [3, c. 157]. 

Інтерес ділових й політичних кіл почав стрімко зростати та 

поступово перетворився в ейфорію величезних прибутків від 

видобутку прикаспійських сировинних ресурсів. 

У березні 1997 р. консультантом з національної безпеки С. 

Бергером в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень було 

зроблено заяву про те, що протягом другого строку перебування 

Б. Клінтона на посаді президента США, Вашингтон має намір 

розширити свою присутність в Центральній Азії, тому що вважає 

Каспійський басейн зоною пріоритетного інтересу [3, c. 158]. З 

цього моменту чиновники Білого дому стали активніше співпра-

цювати з керівництвом нафтових корпорацій Азербайджану, 

обіцяючи їм величезні прибутки від видобутку нафти. 

У тому ж році США відвідав президент Азербайджану Г. 

Алієв. У ході його візиту були підписані контракти з компаніями 

«Mobil», «Chevron», «Exxon» на загальну суму близько 8 млрд 
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дол. Також Азербайджану була обіцяна всебічна підтримка у 

питаннях зміцнення незалежності. Відносини двох країн тепер 

переросли в стратегічне партнерство. 

З 1997 р. в діях Вашингтону простежується тенденція до 

уточнення пріоритетів політики у ставленні до прикаспійських 

країн. Помічник держсекретаря С. Телботт відзначив чотири 

головні напрямки співробітництва США з республіками 

Кавказу та Центральної Азії: 

⎯ просування демократії; 

⎯ модернізація ринкової економіки; 

⎯ підтримка миру та співробітництва між державами 

Каспійського регіону; 

⎯ інтеграція республік у світову спільноту. В рамках даної 

політики Азербайджану як і раніше відводилося особливе місце 

[4, c. 314]. 

У 1998 р. у Держдепартаменті США було засновано Спеці-

альне управління у справах Каспійського енергетичного басейну і 

посаду спеціального радника президента і держсекретаря США з 

питань енергетики Каспію спочатку займав Р. Морнінгстар, а 

потім його змінив Д. Вулф. Дане управління сформувало пріори-

тети зовнішньої політики США в країнах Каспійського регіону: 

⎯ шляхи транспортування нафти та газу на світові ринки; 

⎯ інвестування нафтових проектів; 

⎯ забезпечення безпеки транспортування ресурсів; 

⎯ правовий статус і режим Каспійського моря [4, c. 321]. 

Згодом цей список розширився, охоплюючи більше аспектів 

співпраці: забезпечення глобальної енергетичної безпеки за 

допомогою просування енергетичних та стратегічних інтересів 

США; просування у сфері економічного розвитку, політичної 

незалежності та демократизації країн Каспійського басейну; 

підтримка американських транснаціональних корпорацій. Даний 

перелік охоплює політичні, регіональні, комерційні аспекти. Але 

головним, як і раніше є нафтовий чинник, на основі якого 

розвивалися двосторонні відносини Вашингтону та Баку. 

У 1998 р. адміністрацією Білого дому з метою підтримки 
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будівництва трубопроводу Баку – Тбілісі – Джейхан була 

створена спеціальна організація «Ініціатива Каспійського 

моря». У рамках цього проекту була сформована Робоча група, 

до складу якої увійшли представник Агентства з торгівлі та 

розвитку, Корпорації з приватних інвестицій за кордоном і 

Експортно-імпортного банку США [1, c. 13]. 

У жовтні 1998 р. була підписана Анкарська декларація про 

співпрацю між державами Каспійського басейну. Під цим 

документом були поставлені підписи президентів Туреччини, 

Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, Грузії, Азербайджану 

та міністра енергетики США, який відзначив, що трубопровід 

Баку – Тбілісі – Джейхан має для Америки стратегічне значення. 

У наступному році цей маршрут був оголошений Основним 

експортним трубопроводом (ОЕТ) для транспортування нафти з 

Азербайджану. Також була оголошена вартісна оцінка проекту, 

яка становила 4 млрд дол. Ця сума вразила інвесторів та 

негативно позначилася на їх бажанні брати участь у реалізації 

проекту. Але чиновники американського уряду усно пообіцяли, 

що США вдасться побудувати трубопровід дешевше [4, c. 486]. 

У ході Стамбульського саміту 19 листопада 1999 р. в рамках 

ОБСЄ було підписано «Угоду про транспортування сирої за 

основним експортним трубопроводом Баку – Тбілісі – Джейхан 

через територію Азербайджанської Республіки, Грузії та 

Турецької Республіки». На тому ж саміті було підписано ще три 

документи, які мають принципове значення у даному контексті: 

⎯ Стамбульська декларація, яка була підписана президент-

тами Грузії, Казахстану, Туреччини, Азербайджану та США. 

⎯ Меморандум про співпрацю між Азербайджаном, 

Туреччиною та Грузією. 

⎯ Міжурядова декларація про принципи здійснення 

транскаспійського трубопроводу. Під цим документом підписи 

поставили президенти Грузії, Туреччини, Туркменістану, 

Азербайджану та США. 

У 2000 р. відбулася зустріч Г. Алієва та Б. Клінтона. Обидва 

президенти підкреслили, що їх країни зацікавлені в реалізації 
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проекту ОЕТ [2]. Таким чином, в черговий раз було 

продемонстровано, що пріоритетні цілі США в регіоні полягають 

у контролі над ресурсами Азербайджану та всього Каспію в 

цілому, а також зменшенні такого контролю з боку геополітичних 

конкурентів, а саме Росії та Ірану. 

Таким чином, проблема видобутку і транспортування 

каспійської нафти залишається ключовою в контексті американо-

азербайджанських відносин. За час президентського терміну Б. 

Клінтона американська адміністрація основну увагу приділяла 

розвитку і реалізації проекту маршруту Баку –  Джейхан. Цей 

трубопровід дозволив би США досягти геополітичних та геоеко-

номічних завдань – витіснити Росію з регіону та сфери впливу 

над енергоресурсами, а також зменшити сировинну залежність 

від країн ОПЕК. 

Література:  
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УДК 330   Економічні науки 
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ДОМОГОСПОДАРСТВ 
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здобувач вищої освіти  

економічного факультету 

Науковий керівник: Козлов В. П.,  

канд. екон. наук, доцент 
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Донецький національний університет  

імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день, вагомим 

джерелом людського капіталу для держави є домогосподарство. 

Домогосподарства відіграють важливу роль у функціонуванні 

всієї економічної системи України. А основним джерелом їх 

життєдіяльності є наявні у них ресурси. Тому проблеми  

формування ресурсів та здійснення витрат домогосподарств 

набувають  загальнодержавного  значення,  оскільки  вони  

торкаються  не  лише кожного  жителя,  але  також  впливають  на  

процеси  соціально-економічного  розвитку всієї країни. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми 

розвитку домогосподарств, формування їх ресурсів і здійснення 

витрат привертали увагу багатьох вітчизняних науковців. Серед 

них Колосов А. Н., Котикова О. І., Краснюк А. О., Кавецька В. С. 

та інші. 

Метою роботи є проведення аналізу динаміки сукупних 

ресурсів і витрат в середньому за місяць у розрахунку на одне 

домогосподарство. 

Виклад основного матеріалу. Фінанси домогосподарств є 

невід'ємною  складовою  фінансової системи  країни. Вони фор-

муються  як  результат  вхідних  та  вихідних  фінансових потоків. 

Вхідні потоки є основою формування необхідних фондів 

домашніх господарств, тобто за рахунок  них  відбувається  
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надходження  ресурсів.  Вихідні,  у  свою  чергу,  навпаки,  є  

витрачанням фінансових  коштів  з  даних  фондів,  тобто  вибут-

тям  коштів. Аналіз динаміки сукупних ресурсів в середньому на 

місяць у розрахунку на одне домогосподарство в Україні прово-

дився за матеріалами Державної служби статистики за період 

2010-2019 роки (див. рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Динаміка сукупних ресурсів в середньому за місяць у 

розрахунку на одне домогосподарство та прожиткового мінімуму, 

грн. [1] 

 

Як видно з рисунку, динаміка сукупних ресурсів в 

середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство за 

період, що досліджується, має зростаючу тенденцію. Показник 

сукупних ресурсів кожного року зростав в середньому на 13,8%. 

Найбільше зростання спостерігалося у 2017 році. Приріст у 

порівнянні з 2016 роком має значення 24,8%. Найменший приріст 

спостерігається в 2012 році у порівнянні з 2011 роком – 3,9%. 

Значне зростання динаміки має місце починаючи з 2014 року. У 

цей час в Україні була нестабільна економічна ситуація, інфляція 
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зростала дуже швидко, тому держава піднімала рівень заробітної 

плати, щоб домогосподарства могли і далі функціонувати. 

Показник сукупного ресурсу домогосподарств у 2019 році 

перевищує показник 2010 року більш як на 8 тис. грн.  

Динаміка прожиткового мінімуму також є зростаючою. 

Порівнюючи показники сукупних ресурсів і прожиткового 

мінімуму, можна відзначити щорічне збільшення різниці між 

даними показниками. Звичайно, що для домогосподарства, яке 

складається з 3-4 осіб, така різниця буде меншою, однак можна 

відмітити тенденцію до збільшення можливостей домогоспо-

дарств до накопичення.  

Від надходжень ресурсів у домогосподарство залежать і 

його витрати. Тому доцільно буде провести аналіз динаміки 

сукупних витрат в середньому за місяць у розрахунку на одне 

домогосподарство впродовж 2010-2019 років (див. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на 

одне домогосподарство, грн. [1] 
 

Динаміка сукупних витрат в середньому за місяць у 

розрахунку на одне домогосподарство протягом 2010-2019 
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з 2014 року, у зв’язку із нестабільною економічною ситуацією 
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в країні а також із швидкими темпами підвищення інфляції. 

Абсолютне значення показника 2019 року перевищує значення 

2010 року на 6 тис. грн.  

Заощадження домогосподарств є важливим джерелом 

інвестицій в країні. У свою чергу ці інвестиції є базою 

економічного розвитку держави. Проведемо аналіз різниці 

сукупних ресурсів і сукупних витрат в середньому за місяць у 

розрахунку на одне домогосподарство (див. табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Різниця між сукупними ресурсами і сукупними 

витратами в середньому за місяць у розрахунку на одне 

домогосподарство, грн 
Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Різни

ця 407,7 395,9 552,4 650,2 514,4 279,7 518,4 1025,8 1595,5 2448,3 

 

 Детально проаналізувавши дані, можна зауважити, що 

динаміка заощаджень на досліджуваному проміжку коливається. 

Зростання ми можемо спостерігати на таких часових проміжках: 

2012-2013 рр, 2015-2019 рр. Причому різке зростання наявне на 

проміжку 2016-2019 рр. Спадна тенденція присутня у 2010-2011 

рр, та 2015-2016 рр. Найбільший місячний показник заощадження 

у 2019 році – 2448,3 грн, а найменший у 2015 – 279,7 грн.  

Проведений аналіз статистичних даних свідчить про 

наявність тенденції зростання сукупних ресурсів домогоспо-

дарств в Україні, в той же час вони значно  нижчі, ніж  в інших 

європейських країнах. 

Для забезпечення подальшого зростання  сукупних ресурсів і 

заощаджень  домогосподарств,  необхідно забезпечити стабільні 

темпи зростання економіки, активізувати розбудову ефективного 

фінансового ринку, удосконалювати соціальну політику, систему 

оплати праці в країні. 

Висновки. Незважаючи на зростаючу тенденцію ресурсів і 

заощаджень домогосподарств, рівень витрат у динаміці також є 

зростаючим і залишається на досить високому рівні, що значно 

впливає на рівень життя населення. Тому держава повинна 
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розробити і застосувати заходи на підвищення рівня життя 

населення, при цьому максимально стримуючи зростання цін. 

Саме завдяки грамотній економічній політиці можливе 

поліпшення соціального становища населення. 
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В Україні, як і в будь-якій іншій правовій державі, вкрай 

необхідним є дієвий механізм реалізації законодавчо закріплених 

прав і свобод людини і громадянина. Розвиток системи реалізації 

і захисту таких прав і свобод вимагає  вдосконалення способів 

забезпечення суб’єктивних прав та підвищення ефективності 

діяльності правоохоронних, правозахисних органів, до яких 

входять і органи нотаріату [1, c.126-127]. 
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Нотаріат в Україні являє собою систему органів і 

посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, 

а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші 

нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності [2, с. 

17]. Отже, нотаріат є інститутом, що забезпечує охорону і 

захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб 

шляхом вчинення нотаріальних дій від імені держави. В 

Україні нотаріус є представником вільної професії та здійснює 

свою діяльність у двох організаційних формах: як державний 

або як приватний нотаріус. 

Діяльність нотаріуса повинна бути забезпечена належним 

правовим регулюванням, що дозволить їй належно і якісно 

функціонувати. Тому дуже важливими є дослідження у цій 

сфері щодо сучасного правового регулювання нотаріальної 

діяльності з метою подальшого розвитку і реформування 

нотаріату як інституту позасудового захисту цивільних прав 

фізичних та юридичних осіб. 

Окремі аспекти щодо правового регулювання здійснення 

нотаріальної діяльності становили предмет наукових досліджень 

таких вчених, як В.В. Баранкової, О.Б.Бунчук, С.В. Бобровик, 

М.В. Бондаревої, І.А.Гамаль, Г.Ю. Гулєвської, Н.О. Доліної, 

М.С. Долинської, Л.В.Єфіменка, Н.В. Ільєвої, Н.В. Карнарук, 

О.А.Мартинюк, О.І.Неліна, С.В. Нечипорук, Н.В.Партоленко, 

К.І.Федорової, С.Я. Фурси, О.О. Чернишова, В.Г. Шишленко, 

Н.В.Шевченко, Л.Е.Ясінської та ін.  

Проте, слід зауважити, що суспільні відносини швидко 

розвиваються, що зумовлює появу все новіших правовідносин, 

які мають бути врегульовані та взятими до уваги, що стосується і 

нотаріальної діяльності. Тому, виникає необхідність ознайом-

лення із сучасним станом правового забезпечення нотаріальної 

діяльності, врахувавши нові тенденції суспільного розвитку у 

цивільних правовідносинах. Дане дослідження дозволить 

охарактеризувати основні проблеми правового регулювання 

здійснення нотаріальної діяльності й шляхи реформування на 

сучасному етапі нашої держави. 
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З метою ефективного дослідження правового регулювання 

нотаріальної діяльності, насамперед, необхідно визначити, що 

входить у зміст правового регулювання, а також що являє 

собою нотаріальна діяльність. 

Л.Ф. Єфіменко вважає, що нотаріальна діяльність – це 

різновид юридичної, що має превентивний характер і містить 

сукупність постійно або систематично здійснюваних публічних 

дій, спрямованих на юридичне закріплення безспірних цивільних 

прав і фактів, які виконуються органами нотаріату з метою 

забезпечення захисту прав і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, які звернулися по вчинення нотаріальних дій та 

надання правової допомоги [3]. 

Що стосується терміну «правового регулювання», щодо 

нього в правовій науці існує низка тверджень. Зокрема, Г.Ю. 

Гулєвська вважає, що правове регулювання - це упорядкування 

суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорона і 

розвиток, що здійснюється державою за допомогою права і 

сукупності правових засобів [4, с.663]. Водночас, М. Кальницький 

під правовим регулюванням розуміє лише одну із форм впливу 

права на суспільні відносини – впливу за допомогою специфічно-

правових засобів: норм права, правовідносин, актів реалізації [5, 

с.414]. Він наголошує, що правове регулювання здійснюється за 

допомогою системи спеціальних юридичних засобів. О.І. Нелін 

трактує правове регулювання, як форму соціального регулювання 

відповідно до вимог норм права, засновану на усвідомленні 

суб’єктами права своїх прав і обов’язків [6, с. 28].  

Відповідно, правове регулювання нотаріальної діяльності 

можна визначити, як державний вплив на нотаріальні 

відносини за допомогою сукупності юридичних форм, методів, 

засобів і способів, які закріплені на законодавчому рівні з 

метою їх впорядкування, утвердження, розвитку і охорони. 

При визначенні проблем правового регулювання нотаріату 

на сучасному етапі розвитку суспільства, слід звернути увагу на 

те, що у повсякденне життя суспільства і у сферу правотворчої 

діяльності все більше застосовуються новітні технології, які 
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запроваджують нові правила здійснення такої діяльності, споро-

бів користування і використання електронних засобів у 

законодавчі та правозастосовних процесах. 

Потреба впровадження та реалізації інформаційних техно-

логій у всіх сферах правовідносин підтверджують необхідність 

використання електронних засобів зв’язку, інструментів інформа-

ційно-телекомунікаційних технологій також і в нотаріальній 

діяльності. 

Тому можна стверджувати, що з подальшим розвитком 

інформаційних систем у правових відносинах, які виникають у 

зв’язку із нотаріальною діяльністю, постає необхідність викорис-

тання єдиного електронного реєстру нотаріальних дій, викорис-

тання цифрового підпису, оцифровки нотаріальних документів та 

створення бази електронного архіву. 

Незважаючи на те, що на сьогоднішній день ухвалені такі 

закони, як Закон України «Про електронний цифровий підпис» 

[7], «Про електронні документи та електронний документообіг» 

[8], нотаріальна діяльність у даних нормативно-правових актах не 

врегульована. Таким чином, разом із запровадженням електрон-

ного нотаріату, в цьому напрямку має бути змінено Закон 

України «Про нотаріат»[9].  

З прийняттям таких норм, вони мають закріплювати 

положення щодо того, які нотаріальні дії можуть здійснюватися у 

електронному вигляді, а які ні. З такими змінами доцільним є 

запровадження такого терміну, як «електронний нотаріат».  

Проте, що стосується запровадження електронного нотаріату, 

слід звернути увагу на те, що в процесі своєї діяльності нотаріуси 

користуються великою кількістю незручних електронних реєстрів, 

що змушує постійно відволікатися на технічні аспекти роботи з 

ними. Також, проблемою постає те, що достовірність та повнота 

відомостей, які внесені до цих реєстрів, є далекими від об’єктивної 

інформації. Отже, робота електронних реєстрів має бути набагато 

простішою, без технічних збоїв та проблем із функціонуванням, 

що давало б змогу нотаріусам більше часу для вчинення нотарі-

альної дії, а не її фіксації та перевірки даних в реєстрі.  
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Науковці вважають, що з метою ефективного регулювання 

нотаріальної діяльності в електронному вигляді, доцільним 

буде введення Єдиного державного реєстру вчинення 

нотаріальних дій. Перевагами такого реєстру буде зручність 

для громадян та нотаріусів, можливість швидкого отримання 

суб’єктами нотаріальної діяльності інформації про вчинення 

нотаріальної дії певним нотаріусом з єдиного джерела [10, с. 

153]. Та слід звернути увагу на дуже важливий аспект, а саме, 

такий реєстр має бути надійно захищений від зламу шахраїв, а 

також пошкодження та/або зміни інформації.  

Отже, правове регулювання нотаріальної діяльності включає 

в себе державний вплив на нотаріальні відносини за допомогою 

сукупності юридичних форм, методів, засобів і способів, які 

закріплені на законодавчому рівні з метою їх впорядкування, 

утвердження, розвитку і охорони. Основним нормативно-

правовим актом, яким регулюється нотаріальна діяльність є Закон 

України «Про нотаріат». Проте, слід зауважити, що із запровад-

женнями нормативно-правових актів, що регулюють електронний 

документообіг, все ж, ці зміни не вносять до нотаріальної 

діяльності, що має бути виправлено. Тобто, виникає необхідність 

правового регулювання нотаріальної діяльності в електронному 

вигляді.  
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В умовах сучасного освітнього середовища виникає потреба 

в осучасненні засобів, які використовуються при навчанні, тому 

використанню інформаційно-комунікаційних технологій на 

уроках приділяється особлива увага. Використання ІКТ у 
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освітньо-виховному процесі не лише дозволяє інтенсифікувати 

процес навчання, зробити його більш наочним і динамічним, а й 

розвивати пізнавальну активність, формувати уміння працювати з 

інформацією, сприяти становленню особистості інформаційного 

суспільства, формувати в учнів дослідницькі уміння, розвивати 

комунікативні здібності. Це забезпечує швидке і міцне опануван-

ня навчальним матеріалом, розвиває пізнавальні здібності та 

розумові якості учнів, сприяє активізації їхньої пізнавальної 

діяльності. 

У століття технологій, ми повинні думати не тільки про 

рюкзак, пенал та зошити, коли дитина йде до школи, але і про 

електронні помічники. Шкільні уроки можуть бути важкими і 

виснажливими для дитини, але в наших силах полегшити 

життя нашим дітям [1, с.156].  

Використання смартфонів на уроках дозволяє успішно 

реалізувати принципи навчання. Важливим є, що кожен учень 

може виконувати відповідні завдання прикладного характеру з 

використанням смартфонів не тільки під час уроків, але й 

виконуючи навчальні проекти та самостійні дослідження в 

позаурочний час. Крім формування предметної компетентності, 

відбувається формування ключових компетентностей, закладених 

Новою українською школою.  

Сучасні діти володіють модною технікою нітрохи не 

гірше, а то і краще, ніж дорослі. Вони грають у складні 

комп'ютерні іграшки, за тиждень освоюють новий пристрій і 

швидко знаходять матеріали для домашніх завдань в Мережі. 

Здавалося б, можна радіти, що нове покоління настільки 

розвинене і йде в ногу з часом, але батьки розгублені. Виникає 

багато питань на тему «ґаджети і школа». 

У сучасному суспільстві джерелом знань може виступати 

не тільки вчитель, а й комп'ютер, телевізор, відео. Учні повинні 

вміти осмислювати отриману інформацію, трактувати її, 

застосовувати в конкретних умовах; водночас думати, розуміти 

суть речей, вміти висловити думку. Саме цьому сприяють 

інтерактивні технології [5]. 
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В навчальних закладах на використання техніки накладають 

обмеження, але робити це все складніше, тому що мобільний 

телефон у наш неспокійний час – річ необхідна, і батьки потребу-

ють зв'язку з дитиною. Під час уроку заборонено включати звук, 

але це не утримує школярів від таємних спроб зайти в Інтернет.  

Вільний доступ до Інтернету – річ неоднозначна. Не всі 

батьки можуть вчасно відстежити, що може викликати інтерес 

школяра, і які ідеї, знову ж таки, йому подали в школі «просуну-

ті» однолітки і старші товариші. Діти можуть рекомендувати 

один одному агресивні ігри, і це ще не самий неприємний для 

батьків момент.  

Зрештою, смартфон або планшет можуть цілком в деякому 

роді замінити підручник, а також допомагати в науках, що вима-

гають заучування і запам'ятовування (іноземні мови). Електронні 

книги стають сучасною заміною бібліотек і, зрозуміло, Інтернет 

полегшує пошук будь-якої інформації, хоча і не завжди гарантує 

її якість. До того ж, школяреві важливо вміти поводитися з 

отриманими даними – відбирати, аналізувати і застосовувати. 

Очевидно, що примітивне завантаження реферату нічого не дасть. 

«Зараз можна говорити про сплеск інтернет-залежності. 

Сучасні діти в школу можуть прийти без зошита або 

підручника, але вони ніколи не забудуть свій смартфон або інший 

ґаджет. І цим вчитель може скористатися. Наприклад , якщо не 

має з собою підручника, його можна знайти в інтернеті, або 

скинути дітям в Classroom.  

Google Classroom  – це інструмент, що зв'язує Google Docs, 

Google Drive і Gmail, допомагає  створювати і впорядковувати 

завдання, виставляти оцінки, коментувати і організовувати ефек-

тивне спілкування з учнями в режимі реального часу. Основним 

елементом  Google Classroom є Групи. Функціонально групи нага-

дують структурою форуми, оскільки вони дозволяють користува-

чам з легкістю відправляти повідомлення іншим користувачам, з 

якими вони часто спілкуються в межах цієї групи [3. с.56-57]. 

Використання  Google Classroom не зводиться до заміни 

паперових носіїв інформації електронними. Сервіс дозволяє 



 

31 

поєднувати процеси вивчення, закріплення та засвоєння 

навчального матеріалу, які під час традиційного навчання 

відокремлені один від одного. 

При використанні технічних засобів навчання під час 

проведення уроку вчителі мають чергувати види навчальної 

діяльності та не перевищувати визначену тривалість роботи 

учнів з технічними засобами. 

Відповідні норми містяться у новому Санітарному 

регламенті для закладів загальної середньої освіти, що набрав 

чинності з 1 січня цього року. 

Зокрема, безперервна тривалість навчальної діяльності з 

технічним засобом навчання для учнів 1-го класу не може 

перевищувати 10 хвилин, для учнів 2 - 4 класів - не більше 15 

хвилин. Учні 5 - 7 класів можуть працювати з технічним 

засобом навчання не більше 20 хвилин впродовж одного уроку. 

Для учнів 8 - 9 класів цей інтервал не може перевищувати 20 - 

25 хвилин. 

Старшокласники можуть використовувати технічні засоби 

навчання на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині 

занять - 20 хвилин. Водночас при здвоєних навчальних 

заняттях для учнів 10 - 11(12) класів – не більше 25 - 30 хвилин 

на першому навчальному занятті та не більше 15 - 20 хвилин 

на другому навчальному занятті [4]. 

Після занять із застосуванням технічних засобів навчання 

вчителями мають проводитись вправи з рухової активності та 

вправи гімнастики для очей. 

Можна виділити деякі особливості застосування план-

шетів та смартфонів у освітньому процесі:  

1)  учні готові використовувати мобільні пристрої для 

навчання в тих випадках, коли вони не можуть скористатися 

книгою чи комп’ютером;  

2)  мобільні пристрої надають можливість здійснювати 

спільну он-лайнову роботу над проектом, мобільний блогінг, 

персоналізоване навчання, роботу у групах, он-лайнові дослід-

ження, рівний доступ до навчання;  
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3)  мобільні додатки повинні бути компактними й  

активізуватися з того місця, на якому була перервана робота;  

4)  мобільні додатки повинні бути доступними в  мережі 

Internet, а також синхронізованими з мобільними засобами 

навчання [3].  

 Отже, використання мобільних пристроїв дозволяє значно 

урізноманітнити навчання учнів та допомогти у здійсненні 

навчальних досліджень при вивченні предметів. Смартфон чи 

планшет разом із вбудованими у нього датчиками дозволяє 

здійснювати обчислення та аналізувати дані, отримані в 

результаті дослідження, а додатки, які при цьому використову-

ються, доступні для завантаження будь-якому користувачеві і є, 

переважно, безкоштовними. Ринок додатків для мобільних 

пристроїв,  активно розвивається, проте більшість користувачів 

використовують їх для розваг або ж  у повсякденному житті. 

Проте переважну більшість можливостей мобільних пристроїв 

разом із програмним забезпеченням можна використовувати для 

здійснення навчальних досліджень на уроках.  
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Анотація. У роботі розглянуті рівні гарантій автентифіка-

торів з огляду на «NIST Special Publication 800-63B. Digital Identity 

Guidelines. Authentication and Lifecycle Management». 

Ключові слова: несанкціонований доступ, автентифікація, рівні 

гарантій, однофакторна, багатофакторна автентифікація. 

Вступ. Однією з важливих задач забезпечення захисту від 

несанкціонованого доступу є використання методів та засобів, 

що дозволяють одній стороні, що перевіряє, впевнитись в 

автентичності другої сторони, що перевіряють. 

Автентифікація – це процедура перевірки відповідності 

пред’явленого ідентифікатора об’єкта КС на предмет належності 

його цьому об’єкту; встановлення або підтвердження автентич-

ності. Іншими словами, автентифікація полягає в перевірці: чи є 

суб’єкт, що хоче підключитися, тим, за кого себе видає. [3] 

Основний текст 

В документі «NIST Special Publication 800-63B. Digital 

Identity Guidelines. Authentication and Lifecycle Management» 

(Рекомендації по цифровой ідентифікації. Аутентифікація і 

управління життєвим циклом) розкривається поняття рівнів 

гарантій автентифікатора (Authenticator Assurance Levels, AALs). 

AAL характеризує величину сили гарантії автентифікації. 

Автентифікація, із більш високим AAL, вимагає від 
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зловмисника задіяти більше навиків та ресурсів, щоб вдало 

порушити процес автентифікації.  

Розглянемо кожен з зазначених рівнів окремо. 

AAL1 забезпечує гарантію того, що суб’єкт контролює 

автентифікатор, що прив’язаний до його облікового запису. 

Цей рівень можна реалізувати як з використанням 

однофакторної, так і багатофакторної автентифікації.  

Автентифікація AAL1 може виконуватись з 

використанням будь-якого з наступних типів автентифікаторів:  

− пароль чи PIN-код;  

− зовнішній пристрій; 

− однофакторний пристрій OTP;  

− багатофакторний пристрій OTP; 

− однофакторне криптографічне програмне забезпечення;  

− багатофакторне криптографічне програмне забезпечення;  

− однофакторний криптографічний пристрій;  

− багатофакторний криптографічний пристрій. 

Автентифікація AAL2 забезпечує більш високий рівень 

впевненості в тому, що суб’єкт контролює автентифікатор. AAL2 

повинна виконуватись з використанням багатофакторного 

автентифікатора чи комбінації двох однофакторних.  

Для виконання процедури багатофакторної автентифікації 

потрібно використання двох факторів, тому можна використову-

вати, наприклад, криптографічно захищений пристрій із вбудова-

ним в нього біометричним датчиком, який потрібен для активації 

пристрою. При цьому повинен використовуватись один з 

варіантів, як:  

− багатофакторний пристрій OTP,  

− багатофакторне криптографічне програмне забезпечення, 

− багатофакторний криптографічний пристрій.  

При використанні комбінації двох однофакторних автентифі-

каторів, обов’язково один з них має бути пароль чи PIN-код. 

AAL3 забезпечує найвищій рівень впевненості в тому, що 

суб’єкт контролює автентифікатор. Автентифікація AAL3 

виконується шляхом використання однієї з наступних комбінацій: 
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− Однофакторний пристрій OTP в комбінації з однофактор-

ним криптографічним програмним автентифікатором та 

запам’ятованим секретом. 

− Однофакторний пристрій OTP в комбінації з багато фактор-

ним криптографічним програмним автентифікатором. 

− Багатофакторний пристрій OTP в комбінації з 

однофакторним криптографічним програмним забезпеченням. 

− Однофакторний криптографічний пристрій та запам’ято-

ваний секрет. [2] 

Висновки. В роботі були розглянуті рівні гарантій 

автентифікаторів з огляду на «NIST Special Publication 800-

63B». Визначення правильної стратегії вибору надійних 

протоколів автентифікації, використання автентифікаторів 

більш високих рівнів дає змогу підвищити довіру користувачів 

та ефективно знизити ризик атак.  
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Актуальність проблеми полягає в тому, що юридичної 

відповідальності займає одне з ключових місць у юридичній 

науці. Саме юридична відповідальність, в умовах правової 

держави, є найважливішим механізмом забезпечення правомірної 

поведінки та боротьби з правопорушеннями, забезпечення 

гарантії прав і свобод суб’єктів правовідносин.  

Необхідність формування та розвитку правової держави 

викликає потребу вивчення проблем визначення юридичної 

відповідальності, її ознак та принципів, оскільки саме інститут 

юридичної відповідальності демонструє рівень правової культури 

суспільства та стан його правосвідомості. 

В рамках нашої роботи використані новітні напрацювання з 

окресленої проблеми таких вчених як  Л.І. Калєніченко, О.І. 

Іванова та І.Б. Аземша.  Дослідження феномену юридичної 

відповідальності характеризується багатоаспектністю сприйняття 

правового явища та використанням плюралістичної методології. 

У зв’язку з цим серед науковців не сформувалося єдиного 

погляду на на визначення явища юридичної відповідальності, 

тому в працях вчених юристів можна зустріти різні інтерпретації 

її розуміння. Домінуючим на сьогодні є  двосторонній підхід до 

вивчення явища юридичної відповідальності, як в позитивному 

так і негативному (ретроспективному) її значенні й наголошують 

на тому, що в умовах сьогодення немає загальноприйнятого та 

вірного підходу до визначення терміну юридичної відповідаль-
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ності, а також відзначають, що кожна з позицій розгляду 

феномену відповідальності має як свої недоліки, так і переваги [3, 

с.40-41]. 

Таким чином, поняття юридичної відповідальності постає як 

усвідомлення суб’єктом права своїх дій у процесі реалізації 

наданих прав і покладених на нього обов’язків, вольове рішення 

діяти згідно з вимогами закону (позитивна відповідальність) та як 

можливість зазнання певних обтяжень («покарань») у випадку 

порушення чинних норм права (ретроспективна відповідаль-

ність).  

Поняття позитивної та негативної юридичної відповідаль-

ності є невід’ємними складовими більш загального визначення 

відповідальності, оскільки суб’єкт несе відповідальність перш за 

все в її позитивному значенні, тобто за правильне виконання своїх 

обов'язків. Коли ж, суб’єктом правовідносин, здійснюється 

правопорушення, він зазнає відповідальності в її ретроспектив-

ному значенні - примусі, стягненні, покаранні, тобто позбавленні 

певних цінностей або благ, яке відбувається відповідно до діючих 

правових норм, законів й від імені держави (суспільства,) і як 

правило, має публічний характер, з метою здійснення виховальної 

функції [1, с.44-45].  

Таке трактування юридичної відповідальності в позитивному 

і негативному (ретроспективному, охоронному) значеннях 

отримало назву соціальної. Суть її полягає в тому, що юридична 

(правова) відповідальність являється лише складовою загальної 

категорії соціальної відповідальності і включає не тільки заходи 

державного примусу за правопорушення, які вже здійснені, але й 

орієнтує на соціальну свідомість суб’єкта правовідносин в 

правильному виконанні своїх обов'язків з моменту їх накладення 

в сьогоденні, так і в майбутньому. Виходячи з «позитивного» 

трактування відповідальності, юридичну відповідальність можна 

визначити як правову категорію, що є визначена законом, 

обов'язкова для дотримання всіма одиницями суспільства, 

правила поведінки, які стимулюють самостійну і ініціативну 

діяльність людей та за наявності установлених правом умов, 
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локалізують і блокують протиправну поведінку [4, с.12-13]. 

Юридична відповідальність як формально визначене правове 

явище, якому притаманні ознаки державної примусовості і 

процесуальної форми реалізації. Ознаки юридичної відповідаль-

ності визначаються виходячи з її ретроспективного значення. 

В сучасному правовому середовищі, найбільшого розпов-

сюдження зазнали ознаки юридичної відповідальності, які 

виокремлюються більшістю дослідників, як основні:  

• юридична відповідальність настає за вчинене правопору-

шення у разі встановлення факту правопорушення; 

• виражається у настанні негативних наслідків для право-

порушника; 

• здійснюється компетентними органами або посадовими 

особами держави та відповідно до санкції правової норми; 

• осуд поведінки правопорушника державою та суспіль-

ством; 

• юридична відповідальність має примусовий характер, тобто 

спирається на апарат державного примусу. 

• регламентована нормативно – правовим актом, що 

прийнятий органом публічної влади, на відміну від моральної, 

політичної відповідальності, яка може бути встановлена статутом 

громадського об’єднання;  

• є підставою для виникнення є правопорушення, тобто 

винне діяння конкретної особи, що вчиняється у формі, яка перед-

бачена нормою права. Для реалізації юридичної відповідальності 

важливо встановити причинно-наслідкові зв’язки між негатив-

ними наслідками, які настали в результаті порушення правового 

припису, та діями (бездіяльністю) правопорушника;  

• метою юридичної відповідальності є підтримання належ-

ного нормального порядку в суспільстві, що заснований на 

дотриманні більшістю його членів правил, які встановлені 

позитивними нормами матеріального права. [1-4]  

Основною підставою юридичної відповідальності є, 

безумовно, скоєння особою протиправного діяння відповідного 

складу. Правопорушення не приводить автоматично до настання 
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юридичної відповідальності, а служить лише підставою для 

притягнення до юридичної відповідальності [2, с.23-24]. 

Під час розгляду питання притягнення до особи юридичної 

відповідальності обов’язково потрібно з’ясувати чи не мали місце 

бути, обставини, що виключають настання юридичної 

відповідальності. Юридична відповідальність є однією з гарантій 

реалізації та дієвості права у державі, регулятором поведінки 

суспільства, тому дуже важливим є питання розгляду обставин, 

які притаманні кожній галузі права, а саме діянь, які за певних 

обставин не можуть вважатись правопорушенням а й відтак 

підставою притягнення до юридичної відповідальності [1, с.46]. 

Отже, інститут юридичної відповідальності – один із 

провідних засобів організації належного виконання приписів 

правових норм, запобігання та припинення небажаної, з погляду 

держави, поведінки суб'єктів суспільних відносин. Юридична 

відповідальність незалежно від її виду має за мету захист 

правопорядку і виховання громадян, на засадах поваги до права і 

закону, створює умови для належної реалізації Конституції та 

чинного законодавства України, а, отже, є фактором побудови 

правової держави в Україні. Юридична відповідальність настає 

тільки за винне, протиправне діяння. Юридична відповідальність 

як різновид соціальної відповідальності, який застосовується до 

правопорушника у вигляді міри державного примусу, який 

обов’язково передбачений санкцією юридичних норм, 

вираженого у формі позбавлень особистого, організаційного або 

майнового характеру. 

 Саме тому інститут юридичної відповідальності – це 

складна юридична категорія, яка потребує фундаментального 

наукового аналізу та вивчення, розробки теорії цілей та функцій, 

видів юридичної відповідальності, механізмів її застосування. 
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Зараз такий час, що люди не надають досить уваги до 

формування і удосконалення свого внутрішнього «Я». Всі 

біжать за новинками моди, науки, хтось поглиблюється у 

вивчення певної галузі, в іншого з`являється залежність від 

ігор або шкідливих звичок. В такому випадку говорити про 

становлення самого себе тяжко. На мою думку, залежна від 

чогось людина самотужки не може побороти свою проблему. 

Вона зацікавлена лише в отриманні певної дози чогось, а про 

вдосконалення своєї особистості думати не вважає потрібним. 

Це проблема нашого суспільства. В гонитві за чимось, ми не 

усвідомлюємо куди «котиться» наше життя. Кожного дня 

шкодимо собі, хоча й знаємо куди це нас приведе в майбутньому. 

Ми не встигаємо за часом. Він швидко летить. Проте не всі собі 

приносять шкоду. Ті, хто займаються спортом, правильно 

харчуються, в думках злості не мають, з позитивом ставляться до 
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світу, то вони й проживуть довше і досягнуть в своєму житті 

певної мети і «збудують» себе повністю. 

В кожної людини «Я» різне і його сприйняття різне. Воно 

допомагає нам в певних життєвих ситуаціях, ми наче говоримо 

самі із собою, ведемо суперечку як правильно вчинити в тій чи 

іншій ситуації.  

В когось «Я» забагато. Така людина вважає себе кращою 

за всіх, ставиться до оточуючих зверхньо, не дослухається до 

думок ближніх. До такої особи буде погане ставлення. Тому, 

що нікому не сподобається жінка чи чоловік, які «високо 

задирають свій ніс». 

В житті бувають різні ситуації. Потрапляючи в них, ми 

намагаємося адаптуватися, звикнути до них, правильно себе 

влаштувати в нових умовах. Цим самим ми формуємо свою 

особистість, тобто власне «Я», кожного дня. Головне обрати 

правильний шлях і не потрапити в скрутні ситуації… 

Наше внутрішнє «Я» це наче наша друга особистість. 

Часто радимося самі із собою як краще вчинити, що обрати. З 

роками ми маємо формуватися не лише фізично, але й духовно. 

Читати книги, дивитися фільми відомих людей на різні теми і 

жанри. Філософія, література різних років і народів, 

розвиваючі ігри, заняття, певні музичні твори закладають 

«цеглинки» нашої свідомості. Ми формуємо себе з дитинства, 

звичайно із допомогою рідних. Вони закладають основу – 

«фундамент», а ми пізніше «зводимо стіни». 

Жити  - це дуже добре. В нас є дуже багато різних 

можливостей. Було б бажання, то можна «і гори звернути». 

Звісно все має бути в розумних межах. 

Отже, щоб досягти успіху, потрібно думати і робити все 

раціонально, привчити себе до порядку в речах, в кімнаті, 

правильно планувати свій час, спілкуватися з людьми, які 

допомагатимуть іти вперед, а не тягтимуть назад, створення 

щасливої сім`ї, здоровий спосіб життя, пізнання певної 

літератури, прогулянки, перегляд фільмів, розвиток себе в різних 

сферах, постійні спроби досягання своєї мети, не здаватись після 
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невдач, потрібно бути наполегливим. Так все робити може лише 

ідеальна людина. Зрозуміло, що в кожного свої недоліки, мінуси. 

Кожен хоче бути хорошим в межах своїх і чужих можливостей.   

Ми маємо формувати себе самі, тому що краще знаємо 

свої бажання, вміння, можливості. 
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У статті визначені пріоритетні напрями підготовки керівників 

дитячих хореографічних колективів для ефективного функціону-

вання й подальшого розвитку аматорського хореографічного 

процесу. 

Майбутнє української нації залежить від змісту цінностей, 

світоглядної орієнтації дітей та молоді, від того якою мірою 

духовність стане основою їхнього життя. Сучасний етап розвитку 

людської цивілізації посилює вимоги до наукової компетентності 

фахівців з вищою освітою. Вони повинні вміти творчо мислити, 

самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися в бурхливому 

потоці наукової інформації [1, с. 194]. 

На сьогодні проблема творчої діяльності хореографа – це 

становлення майстерності майбутнього вчителя, розвитку тих 

особистісних якостей, що впливають на ефективність процесу 

навчання. У цілому означена проблема не є новою для педагогіч-

ної науки. В сучасній педагогічній практиці процес підготовки 

майбутнього вчителя хореографії, як і процес професійного 

вдосконалення, частіше пов’язують з методичним забезпеченням, 
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набуттям хореографічно-викладацького досвіду, розвитком якос-

тей гуманістичного спрямування, залишаючи поза увагою важли-

вість розвитку таких якостей, як уява, мислення, сприймання. 

Організовуючи свою діяльність, керівник хореографічного 

колективу автоматично потрапляє в ситуацію, коли сам повинен 

виконувати функцію контролю за своєю хореографічно-педаго-

гічною діяльністю з метою забезпечення зростання якості 

навчально-виховного процесу. Це означає, що йому належить 

приділяти постійну увагу психолого-педагогічній та організацій-

ній структурі дитячого хореографічного об'єднання і на підставі 

відповідного аналізу обирати форми і методи педагогічного 

керівництва колективом. Для цього керівник дитячого хореогра-

фічного об'єднання, як педагог, повинен вміти орієнтуватися в 

різних аспектах дитячої поведінки: як окремої особистості, так і 

колективу. Тому керівнику необхідні знання відповідних розділів 

педагогіки і психології, що обумовлюється мірою відповідаль-

ності, яка лягає на педагога-хореографа, як в процесі здійснення 

ним цілеспрямованого педагогічного впливу не тільки на мікро-

середовище (колектив), а й на кожну окрему дитину. 

Кваліфікаційні вимоги до вчителя-хореографа визначаються 

параметрами художньо-естетичних знань, а саме – видової 

різноманітності хореографічного мистецтва (класичний, бальний, 

народний та сучасний танець); виразних засобів як складових 

танцю (музики, сценічного вбрання, живопису, пластики); специ-

фіки національних танців, техніки виконання [2, С. 185-189]. 

Ключовим завданням викладача хореографії, педагога-

хореографа є постійне формування й розвиток хореографічної 

культури вихованців дитячого хореографічного колективу через 

ознайомлення їх з кращими зразками українського та світового 

танцювального мистецтва, із життям і виконавськотворчою 

діяльністю провідних вітчизняних і зарубіжних хореографів і 

хореографічних колективів. 

Водночас, інше його завдання – практикоорієнтоване, яке 

полягає у тому, щоб навчити своїх вихованців танцювати, тобто 

дати основи танцювального мистецтва й хореографічні знання, 
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привити навики, розвинути танцювальну техніку, враховуючи 

їхні вікові особливості [3, С. 72-76]. 

Керівник дитячого хореографічного колективу має навчити 

вихованців сприймати об’єкт естетично, бачити і розуміти 

сутність і глибинний зміст художнього твору, через емоції 

передавати побачене. Педагог повинен розвивати здатність 

аналізувати естетичні об’єкти: хореографічні рухи, ритмічні 

образи в музиці, вчити знаходити потрібний сценічний грим до 

танцю, підбирати костюм для виконання хореографічного 

номера; вчити давати обґрунтовану естетичну оцінку танцю; 

висловлювати власні думки щодо його виконання; відображати 

рухами образний характер музики; передавати мімікою, жестами, 

позами різноманітну гаму почуттів. 

Хореограф повинен володіти знаннями щодо основних 

професійно-зорієнтованих дисциплін, теорій та методик класич-

ної, народної, бальної та сучасної хореографії. Втілюючи мету, 

керівнику колективу мають бути притаманні професійна 

компетентність та висока мораль, педагогічне мислення та 

культура спілкування, вимогливість до себе та учнів [С. 191-195]. 

Керівник дитячого хореографічного колективу повинен: 

• знати теорію, методику та історію хореографічного 

мистецтва; 

• мати поняття музичної основи, історії костюма, образо-

творчого мистецтва; 

• володіти  навичками режисера-постановника, танцюриста, 

сценографа; 

• пропагувати кращі зразки вітчизняного та світового 

хореографічного мистецтва; 

• розвивати індивідуальність своїх вихованців. 
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Показник захворюваності на серцево-судинну патологію в 

Україні є найвищим серед країн Європи, причому в нашій країні 

вмирають від цих захворювань не тільки частіше, але й раніше. 

Смертність від захворювань системи кровообігу в Україні посідає 

перше місце, і цей показник є більшим сукупної кількості випадків 

смерті від усіх видів раку, туберкульозу і СНІДу, разом узятих. У 

переважній більшості випадків основою патогенезу серцево-судин-

них захворювань (ССЗ) є атеросклероз і атеротромбоз кровоносних 

судин, зумовлюючи в 67,5 % розвиток ішемічної хвороби серця 

(ІХС), а в 21,8 % - цереброваскулярних захворювань.  

Виникнення ССЗ відбувається завдяки ряду факторів ризику, 

що пов’язані зі стилем життя (паління, недостатня фізична 

активність, нераціональне харчування, ожиріння), а також 

захворюваннями, що нерідко пов’язані з попередніми причинами 

(артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом 2-го типу та 

дисліпідемією) та можуть бути модифіковані. Поряд з цим 

існують фактори ризику, такі як вік, чоловіча стать та спадковість, 

які не модифікуються. 
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Адекватне виявлення та усунення модифікованих факторів 

ризику з урахуванням тих, що не модифікуються, індивідуалізація 

терапії суттєво поліпшить ефективність усіх лікувальних заходів. 

Важливої та невід’ємної частиною профілактики ССЗ є 

діагностика, профілактика та лікування дисліпідемій. 

Дисліпідеміями слід вважати порушення функції або складу 

ліпідів та ліпопротеїнів крові, це може бути наслідком багатьох 

причин. Порушення ліпідного обміну здатні самостійно, або у 

взаємодії з іншими факторами ризику спричиняти маніфестацію 

атеросклеротичного процесу. Насамперед слід враховувати підви-

щення загального холестерину (ХС) та холестерину ліпопротеїнів 

низької щільності (ХС ЛПНЩ), тому що саме з цими порушення-

ми пов’язане зростання ризику серцево-судинних захворювань. 

Поряд із цими порушеннями найбільше значення має так звана 

атерогенна ліпідна тріада, що характеризується зростанням 

ліпопротеїнів дуже низької щільності (ЛПДНЩ) та пов’язаним з 

цим підвищенням рівня тригліцеридів (ТГ) і рівня «маленьких 

щільних часточок» ХС ЛПНЩ, а також зменшенням рівня 

холестерину ліпопротеїнів високої щільності. (ХС ЛПВЩ) [1].  

Усі пацієнти з виявленими дисліпідеміями, у тому числі 

хворі з ІХС, з периферичним атеросклерозом, атеросклерозом 

мозкових артерій, аневризмою аорти, хворі з цукровим діабетом, 

а також безсимптомні пацієнти із дисліпідеміями підлягають 

обстеженню та лікуванню. Кожному дорослому пацієнтові при 

зверненні до медичної установи слід визначити рівні ХС і ТГ. У 

випадку підвищеннія рівнів ХС і/або ТГ — визначити розгорну-

тий ліпідний профіль плазми крові; визначити наявність факторів 

ризику; у пацієнтів без клінічних ознак ІХС, цукрового діабету та 

атеросклеротичного ураження іншої локалізації оцінити 

відповідно до шкали SCORE (Systematic Cоronary Risk Evaluation) 

фатальний 10-річний ризик серцево-судинних захворювань.  

Пацієнти з дисліпідеміями мають одержувати комплексне 

лікування, яке включає до себе немедикаментозну терапію для 

досягнення оптимальних характеристик ліпідного профілю 

(корекція маси тіла, підвищення фізичної активності, припинення 
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паління тощо). Зокрема, дієта в окремих випадках дає змогу 

уникнути застосування ліків. Стратегія медикаментозного ліку-

вання формується відповідно до різних варіантів дисліпідемій: 

при гіперхолестеринемії застосовують статини; при комбінованої 

дисліпідемії -статини або комбінацію статинів і фібратів; у 

випадку гіпертригліцеридемії - фібрати або статини або їх 

комбінацію. Якщо дисліпідемія відбувається без симптомів слід 

почати медикаментозне гіполіпідемічне лікування відповідно до 

варіанта дисліпідемій. У хворих з встановленою ІХС або її 

еквівалентами терапію статинами необхідно почати одночасно із 

заходами немедикаментозної профілактики. За умови, що крім 

порушення ліпідного обміну присутні інші захворювання 

призначають антигіпертензивну (при супутньої гіпертензії) або 

цукрознижувальну (при цукровому діабеті) терапію. При тяжких 

формах сімейних дисліпідемій — можлива корекція ліпідного 

профілю методом плазмофорезу. 

У переважної більшості пацієнтів з дисліпідеміями критерієм 

якості є досягнення цільових рівнів ХС і ХС ЛПНЩ.  

При лікуванні порушень ліпідного обміну можливе 

виникнення побічних ефектів відповідно до фармакологічних 

властивостей гіполіпідемічних препаратів (статинів, фібратів): 

підвищення рівня трансаміназ (АлАТ, АсАТ більше ніж у 3 рази) 

і КФК (більше ніж у 10 разів). При підозрі на розвиток побічних 

реакцій необхідно відмінити гіполіпідемічнї препарати [4].  

Європейське товариство кардіологів та Європейське 

товариство атеросклерозу опубликовало нові рекомендації щодо 

лікування дисліпідемій із новими цільовими рівнями ХС ЛПНЩ. 

Так, фармакологічну терапію статинами рекомендовано 

розпочинати з більш консервативного та безпечного підходу до 

статинотерапії. При первинній профілактиці експерти 

рекомендують призначення статинів у помірних дозах, тоді як 

при вторинній профілактиці -статинів у високих дозах на основі 

спільного з пацієнтом рішення; була підтверджена ефективність 

рекомендацій щодо фізичної активності та дієтичного харчування 

для пацієнтів з дисліпідемією; рекомендовано проводити оцінку 
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ліпідного профілю кожні 10 років та не рекомендовано їх 

проведення після досягнення цільового рівня ХС ЛПНЩ [2]. 

Враховуючи, що лікування даної патології є досить тривалим 

і, в деякій мірі, неприємним, вважаємо можливим надати кілька 

підказок щоб допомогти пацієнтам дотримуватися лікування: 

- слід "обговорювати", а не "диктувати" режим прийому 

препаратів, враховуючи індивідуальний розпорядок дня пацієнта 

та його потреби; 

- призначення слід супроводжувати чіткими усними та 

письмовими інструкціями; 

- по можливості слід спростити режим прийому препаратів 

шляхом зниження кратності прийому; 

- регулярно оцінювати лікарську терапію для мінімізації 

поліпрагмазії; 

- заохочувати самоконтроль пацієнта і використовувати різні 

типи технологій для нагадування; 

- надавати інформацію про часті побічні ефекти і обгово-

рювати стратегію лікування; 

- залучати до участі в лікуванні членів сім'ї пацієнта або 

опікунів [3]. 

Отже, дотримання дієти при порушенні ліпідного обміну, 

своєчасний та регулярний прийом гіполіпідемічних препаратів 

дозволяє підтримувати рівень тригліцеридів і холестерину в крові 

на певному рівні, що у свою чергу зменшує ризик відкладання 

ліпідів на стінках артерій та знижує ризик серцево-судинних 

патологій.  
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У сучасному світі найважливішою умовою й метою еконо-

мічної діяльності держави є забезпечення зростання суспільного 

добробуту. Посилення соціальної орієнтації функціонування 

держав, утвердження прав громадян, забезпечення гідних умов її 

життя, підтримка неспроможних верств населення стали фунда-

ментальними ознаками розвиненої соціальної держави. Одним із 

методом досягнення такого результату є забезпечення населення 

соціальними гарантіями.   

Сутність «соціальних гарантій» та їх роль у функціону-

ванні держави привернуло увагу багатьох науковців. Кожен із 

них розглядає дане поняття з різних аспектів: як система 

відносин, як елемент економічної системи, як методи та засоби 

забезпечення гідних умов життя населення тощо.  

О. Д. Василик трактує соціальні гарантії як обов’язковий 

елемент економічної системи держави, важлива умова її 

економічної та соціальної стабільності [1, с.219]. Вчений 

підкреслює, що соціальні гарантії є запорукою ефективного 

функціонування держави, в результаті якого можливо досягти 

зростання суспільного добробуту. Він наголошує на тому, що 
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соціальні гарантії є необхідністю, змістом та доцільністю 

існування держави, а обсяг і рівні таких гарантій є мірилом її 

цивілізованості. Проте, на нашу думку, дане визначення не є 

достатньо обґрунтованим, оскільки на визначення цивілізованості 

держави впливають й інші фактори.  

С. Г. Батажок тлумачить політико-економічну сутність 

соціально-економічних гарантій як «гносеологічне віддзеркален-

ня системи відносин, які виникають між персоніфікованими, 

асоційованими та інституційними суб’єктами і державою (як 

базовим суспільним інститутом) з приводу гарантованого 

забезпечення права на якісне споживання життєвих благ (матері-

альних, соціальних та духовних) і забезпечення відтворення 

особи та населення». Крім того, С. Г. Батажок відмежовує понят-

тя соціальні гарантії та соціально-економічні гарантії, вважаючи 

перші більш ширшими. На її думку, соціально-економічні гарантії 

пов’язані із перерозподілом доходів у грошовій формі на рівні 

держави, а всі інші гарантії – соціальні, які не мають у своїй 

основі економічного вираження у грошовій формі. Науковець 

відокремлює ще один вид – мінімальні соціально-економічні 

гарантії, які є системою гарантування державою соціально при-

пустимого рівня задоволення потреб відтворення життєдіяльності 

малозабезпечених та соціально вразливих верств населення [2, 

с.27]. Розгляд поняття «соціальні гарантії» можливий лише з усіх 

його аспектів, запропонованих вище.  

М. О. Головня розглядає соціальні гарантії як правила та 

вимоги. На її думку, «державні соціальні гарантії — це встанов-

лені та закріплені законами, іншими нормативно-правовими 

актами правила та основні вимоги до якості та рівня життя насе-

лення, що гарантується Конституцією держави, базуються на 

системі науково-обґрунтованих норм, нормативів, параметрів, 

показників їх виміру і формують однакову доступність всіх чле-

нів суспільства щодо отримання життєво важливих благ» [3, с.42]. 

М. Ф. Головатий у термінологічно-понятійному словнику дає 

визначення соціальним гарантіям так: «сукупність матеріальних і 

юридичних засобів, які забезпечують реалізацію конституційних 
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соціально-економічних і соціально-політичних прав членів 

суспільства (умови їх життєдіяльності, реалізацію їх інтересів, 

різноманітних зв’язків і відносин, функціонування і розвиток 

суспільної системи загалом)» [4]. 

Ще одним із аспектів тлумачення даного поняття є соціальні 

гарантії як метод.  В. М. Гриньова надає таке трактування: «соці-

альні гарантії – метод забезпечення з боку держави задоволення 

різноманітних потреб громадян на рівні соціально-визнаних 

нормативів» [5, с.168]. 

Не зважаючи на різні сторони та аспекти розгляду терміну 

«соціальні гарантії», можна сказати, що вони є необхідними та їх 

показники повинні бути наближеними до певно визначених норм. 

Адже, якщо фактичні соціальні гарантії будуть такими як 

стандарти, то вони будуть свідчити про високий рівень та якість 

життя населення в соціально орієнтованій державі. Тобто, на 

нашу думку, соціальні гарантії – це система надання населенню 

необхідних для нормального рівня життя матеріальних (і не 

тільки) засобів, а особливо особам, що мають низький рівень 

добробуту та потребують соціального захисту.  

Соціальні гарантії відіграють важливу роль у функціонуванні 

держави. Як зазначає  О. Д. Василик, вони: 

- гарантують кожному громадянинові, зайнятому трудовою 

діяльністю, нормальний рівень добробуту через мінімальний 

рівень заробітної плати, її індексацію, помірні податки і 

невтручання у підприємницьку діяльність. 

- задовольняють так звані пріоритетні потреби суспільства, 

які держава не може довірити кожному громадянину самостійно. 

- вирівнюють рівні життя окремих груп населення, недос-

татня забезпеченість яких пов’язана переважно з причинами, що 

не залежать від їхніх трудових зусиль [1, с. 70]. 

М. О. Головня, крім основних функцій та ролей соціальних 

гарантій,  виділяє окрему їх роль – породження такого виду діяль-

ності як соціальної стандартизації. Крім того, саме вони є інстру-

ментом подання вимог до об’єктів цієї соціальної стандартизації  

[3]. 
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Загалом, соціальні гарантії здійснюють матеріальне забезпе-

чення й підтримку доходів населення, гарантують працюючим 

громадянам гідний рівень добробуту. Тобто, соціальні гарантії 

дають можливість не лише підтримувати задовільний рівень для 

існування людини, але розвивати її здібності незалежно від 

матеріального становища, рівня її заробітної плати і впливу еко-

номічних та інших зовнішніх факторів. Можна сказати, що 

соціальні гарантії у цьому випадку відіграють роль стабілізації 

суспільства та забезпечення її безпеки. 

Роль соціальних гарантій також можна розглядати не лише з 

соціальної точки зору, але й економічної. Таку роль можна 

охарактеризувати як розподільчо-регулююча. Її суть полягає в 

тому, що саме через систему соціальних гарантій держава впли-

ває на перерозподіл ВВП. Адже, наприклад, зміна мінімального 

розміру заробітної плати, відобразиться на пропорції розподілу 

доходів та масштабі формування фонду оплати праці. Саме під 

впливом соціальних гарантій формуються показники фінансу-

вання різних програм соціального спрямування, що визначає 

напрямки та пріоритети державної політики.  

Висновки. Отже, соціальні гарантії є тими обов’язковими 

елементами у функціонуванні держави, які забезпечують стабілі-

зацію суспільства та його безпеку і впливають на реалізацію 

соціальної та економічної політики. Саме цей елемент забезпечує 

гарантування гідного рівня та якості життя кожного  громадя-

нина, а, отже, і високого рівня добробуту населення загалом.  
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Харківської державної академії культури 

м. Харків, Україна 

В епоху інформаційних технологій методи впливу на глядача 

постійно піддаються модернізації. Сценічне мистецтво не стоїть 

осторонь глобальних цивілізаційних процесів – щоб залишатися 

популярним воно має бути видовищним, інноваційним, що, 

зокрема, часто досягається через широке креативне застосування 

в постановках останніх новинок в індустрії сценічних технічних 

засобів та їхніх технологій.  

Потреби сучасного суспільства та стрімкий розвиток сцені-

них технологій диктує нові форми та зміст естрадного мистецтва, 

відбувається трансформація художньо – образного вирішення 

усіх напрямів та видів видовищної культури.  Використання 

новітніх технологій в режисурі сучасного видовища свідчить про 

появу нових можливостей та різноманітність принципів ство-

рення художньо – образного вирішення.  

По – перше використання нових технологій в створенні 

сценографічного вирішення різних форм естрадного мистецтва 

дозволяє вдосконалювати процес організації гастрольної 

діяльності, що є невід’ємною складовою багатьох видів видовищ..  

По  - друге сучасні режисери – постановники намагаються 

захоплювати інтерес глядача «медійністю» художнього вирішен-

ня своїх витворів. Інноваційні технологічні рішення в світлі, 
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звуці, декораціях та костюмах не тільки забезпечують видо-

вищність образів, а й поперед усього допомагають створити  та 

підтримувати емоційну середу вистави, що органічно об’єднує 

виконавців та глядачів. [1, с.3] 

Часом сучасні видовища складаються тільки з демонстрації 

сценічних ефектів, заснованих на новітніх технологіях. Також 

вони можуть диктувати композицію усієї програми.   

Сучасна режисура – це синтез виконавського мистецтва та 

сценічних технологій. Яскравими прикладами даного явища, є 

сучасні концерти зірок зарубіжної естради, останні шоу Cirque du 

Soleil, церемонії відкриття зимових та літніх олімпійських ігор та 

багато інших естрадних видовищ. В цих шоу, можна прослідку-

вати органічне поєднання музичного супроводу, з світловим 

вирішенням, відеомаппінгом та трансформаціями сценічних 

декорацій. Таким чином існує багато різновидів сучасних форм 

естрадного мистецтва, які не можуть існувати без використання 

цих технологій.  

Катерина Юдова-Романова, Вікторія Стрельчук, Юлія Чубу-

кова в своїй статті «Режисерські інновації у використанні техніч-

них засобів і технологій у сценічному мистецтві» виокремлюють 

появу певних вистав, шоу, концертів і цілих жанрів, які неможливі 

без використання технічних засобів, та подають коротку їх струк-

туризацію: 1) мультимедійні масові заходи, вистави, концерти та 

церемонії відкриття; 2) інтерактивні спектаклі, імерсійний театр; 

3) лазерні та піротехнічні спектаклі; 4) шоу вокалоїдів, голографіч-

не проектування; 5) фемботи, що співають, та інша робототехніка; 

6) VR-тури в естрадне шоу та VR-театри. [2. с.53 - 54] 

Виходячи з вищевикладеного, робимо висновок, що сучас-

ний режисер має розбиратися та знати специфіку використання  

новітніх технологій, але треба пам’ятати, що хоча модернізація 

сценічного простору й тісно пов’язана з науково-технічним 

прогресом, проте демонстрація можливостей сценічної техніки не 

є для митців самоціллю – вони застосовують технічні новації для 

збагачення мистецьких прийомів, надаючи технологічним 

засобам передусім естетичних, образотворчих функцій. [3, с.179] 
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Дана тема є актуальною тому, що від ефективність викорис-

тання основних засобів залежить життєдіяльність підприємства. 

Для забезпечення конкурентоспроможності фірми та отримання 

необхідного прибутку потрібно постійно проводити аналіз 
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основних засобів та досліджувати фактори, які впливають на 

певні зміни. Основні засоби є головним елементом матеріально-

технічної бази підприємства повинні використовуватися 

раціонально й ефективно, що багато в чому залежить від 

своєчасного одержання надійної і повної аналітичної та обліково-

економічної інформації.  

З економічної точки зору, основні засоби – це частина 

постійного виробничого капіталу, яка виступає у формі засобів 

праці та поступово, протягом багатьох виробничих циклів, 

переносить свою вартість на виготовлений продукт [1]. 

Під час проведення аналізу ефективності використання 

основних засобів слід вивчити обсяг засобів, темпи їх зростання 

за певні періоди,  визначити активну частину фондів, причини 

зміни їх обсягів та структури, шляхи покращення структури.  

Перш за все, розглянемо обсяг, структуру та динаміку основ-

них засобів за первісною вартістю  та проведемо аналіз (табл.1).  

З  таблиці 1 видно, що загальний обсяг основних засобів на 

промисловому підприємстві НГВУ «Чернігівнафтогаз» за 2017-

2019 р. р. зріс на 99684,6 тис. грн., що відбулося переважно за раху-

нок збільшення нафтогазових активів (свердловин) на 65855,1 тис. 

грн., машини, обладнання та трубопроводи на 114392,1 тис. грн., а 

також зменшення будівель на 11745,2 тис. грн., транспортних засо-

бів на 68682,8 тис. грн. та інших основних засобів на 134,6 тис. 

грн.  
 

Таблиця 1 

Аналіз обсягу та динаміки основних засобів промислового 

підприємства НГВУ «Чернігівнафтогаз» 

Показники 
2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Абсолютне 

відхилення (+,-) 

2019 до 2017 р. 

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % 
Будівлі 135531,2 19,69 134180,6 19,45 123786,0 15,71 -11745,2 -11,78 

Нафтогазові 

активи 
(свердловини) 

333942,9 48,52 342550,1 49,66 399798,0 50,74 65855,1 66,06 

Машини, 

обладнання та 
трубопроводи 

137314,4 19,95 200381,9 29,05 251706,5 31,94 114392,1 114,75 
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Транспортні 

засоби 

69585,5 10,11 1206,8 0,17 902,7 0,11 -68682,8 -68,9 

Інші основні 

засоби 

11876,1 1,72 11456,7 1,66 11741,5 1,49 -134,6 -0,13 

Всього 688250,1 

 

100 689776,1 

 

100 787934,7 

 

100 99684,6 100 

Складено на основі даних підприємства НГВУ «Чернігівнафтогаз». 
 

Для забезпечення відтворення основних виробничих засобів 

важливе значення має вивчення їхнього стану та використання, 

що є важливим фактором підвищення ефективної діяльності 

підприємства. Показники стану й ефективності використання 

основних засобів можна об'єднати в три групи, які характери-

зують: забезпечення підприємства основними засобами; стан 

основних засобів; ефективність використання основних засобів.  

До показників, які характеризують забезпеченість підприєм-

ства основними засобами, належать: фондомісткість, 

фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості основних 

виробничих засобів у майні підприємства [2]. 

До показників, які характеризують ефективність викорис-

тання основних засобів, належать: фондовіддача, рентабельність 

основних засобів, сума прибутку на одну гривню основних 

засобів. Найбільш загальним показником, який характеризує 

ефективність використання основних засобів, є фондовіддача. 

Стан основних виробничих засобів характеризують через такі 

коефіцієнти: зносу основних засобів; придатності; оновлення; 

вибуття (приросту) основних засобів [3]. До узагальнюючих 

показників ефективності використання основних засобів 

відносять фондовіддачу і рентабельності основних засобів, які 

дозволяють оцінити дві сторони економічної ефективності їх 

використання — кількісну і якісну. 

Розрахуємо вищенаведені показники для промислового 

підприємства НГВУ «Чернігівнафтогаз» (табл.2).  

З таблиці видно, що на підприємстві НГВУ «Чернігівнаф-

тогаз» за 2017-2019 р.р. спостерігається зростання основних 

фондів на 469 414,50 тис. грн., такою ж є тенденцією щодо їх 

надходження.  Реальна вартість основних засобів коливається в 
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межах 0,95-1,04. Вона відображає питому вагу залишкової 

вартості основних засобів у загальній вартості майна підпри-

ємства. Негативним явищем в діяльності підприємства є те, що 

лише основні засоби зношені на 46-58%, тому є застарілими і 

потребують оновлення, модернізації. Придатними до викорис-

тання є на кінець 2019 р. 42% вартості всіх основних засобів 

НГВУ. 
 

Таблиця 2 

Аналіз стану та ефективності використання основних засобів 

НГВУ «Чернігівнафтогаз» 

Показники 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Абсолютне відхилення 

(+,-) 

2019 р. від 

2018 р. 

2019 р.  

від 2017 р. 

Наявність ОЗ на 

початок року, тис. 

грн. 

400 835,6 

 

418 302,7 

 

720 229,3 

 

301 926,60 319 393,70 

Надійшло за рік, 

тис. грн. 

18265,0 304 758,3 168 000,0 -136 758,30 149 735,00 

Вибуло за рік, тис. 

грн. 

797,9 2831,7 512,1 -2319,6 -285,80 

Наявність ОЗ на 

кінець року 

418 302,7 720 229,3 887 717,2 

 

167 487,90 469 414,50 

Фондомісткість 0,42 0,46 0,5 0,04 0,08 

Коефіцієнт 

реальної вартості 

ОЗ у майні 

підприємства 

1,02 0,95 1,04 0,09 0,02 

Коефіцієнт зносу 

ОЗ 

0,51 0,46 0,58 0,12 0,07 

Коефіцієнт 

придатності ОЗ 

0,49 0,54 0,42 -0,12 -0,07 

Коефіцієнт 

оновлення ОЗ 

0,002 0,004 0,0006 -0,0034 -0,0014 

Коефіцієнт 

вибуття ОЗ 

0,04 0,4 0,2 -0,2 0,16 

Коефіцієнт 

приросту ОЗ 

0,04 0,4 0,2 -0,2 0,16 

Фондовіддача 2,51 2,12 2,14 0,02 -0,37 

Рентабельність ОЗ 0,73 0,79 0,73 -0,06 0,00 

Складено на основі даних підприємства НГВУ «Чернігівнафтогаз». 
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Коефіцієнт оновлення за 2017-2019 р. р. є дуже низьким. Він 

значно знизився у 2019 р. Рентабельність основних засобів НГВУ 

«Чернігівнафтогаз» є досить великою і становить 73-79%. 

Фондовіддача у 2019 році порівняно з 2017 роком знизилася.  

Щоб підвищити фондовіддачу потрібно або збільшити виручки 

при використанні вже наявного обладнання (підвищити 

ефективність його використання, виробляти продукцію з більшою 

доданою вартістю, збільшити час використання обладнання - 

кількість змін, використовувати більш сучасне і продуктивне 

обладнання), або позбутися від непотрібного устаткування, 

знизивши таким чином його вартість в знаменнику коефіцієнта. 

На рівень фондовіддачі впливають різні фактори, пов’язані як з 

зміною об’єму продукції, так і з ефективністю використання 

основних засобів, особливо активної її частини.  

Підвищення ефективності використання основних засобів 

на підприємстві можливе різними шляхами, зокрема:  

1) шляхом технічного вдосконалення засобів праці, яке 

передбачає: технічне переозброєння на базі комплексної 

автоматизації та впровадження гнучких виробничих систем; 

заміну застарілої техніки, модернізацію обладнання; механіза-

цію допоміжних та обслуговуючих виробництв; розвиток 

винахідництва та раціоналізаторства.  

2) через збільшення тривалості роботи машин та облад-

нання за рахунок: ліквідації незадіяного обладнання (здавання 

його в оренду, лізинг, реалізація тощо); скорочення строків 

ремонту обладнання; зниження простоїв: цілозмінних та 

всередині змін.  

3) шляхом покращення організації та управління виробницт-

вом, а саме: прискорення досягнення проектної продуктивності 

введених в експлуатацію основних засобів; впровадження 

наукової організації праці та виробництва; покращення 

забезпечення матеріально-технічними ресурсами; вдосконалення 

управління виробництвом на базі сучасної комп’ютерної техніки; 

розвиток матеріальної зацікавленості працівників, що сприяє 

підвищенню ефективності виробництва [4]. 
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Висновок. При оцінці ефективності використання основних 

засобів необхідно враховувати особливості господарської 

діяльності, форму власності та стратегічну мету підприємства. 

Можна сказати, що промислове підприємство НГВУ «Чернігів-

нафтогаз» ефективно використовує свої основні виробничі 

засоби. Щоб використання основних засобів було справді 

економічно вигідним  необхідно стежити за його технічним 

станом; залучати фахівців при проведенні складних ремонтів; 

вивчати ринки виробництва; залучати спеціалістів маркетин-

гового відділу; підвищувати рівень спеціалізації виробництва; 

усувати простої; модернізувати устаткування; поліпшувати склад, 

структуру й стан основних засобів; удосконалювати планування, 

управління й організацію праці та виробництва. 
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УДК 504.75  Природничі науки 

 

ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ПЕРЕДУМОВА 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 

Оксана Олійник, Ірина Соколовська  
викладачі природничих дисциплін 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Бережанський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України» 

м. Бережани, Україна 

З другої половини ХХ ст. екологічна проблема належить 

до числа глобальних, що охоплюють за своїми масштабами і 

значимістю всю планету. Екологічні негаразди, як і погіршення 

стану здоров’я людей внаслідок антропогенних змін довкілля, 

стали атрибутом сучасності. Як і в епоху неоліту, перед 

людством постає питання збереження виду Homo sapiens 

внаслідок викликаних ним порушень екологічної рівноваги, які 

набувають незворотного характеру. Тривалість життя в Україні 

в середньому становить близько 66 років (у Швеції – 80, у 

Польщі – 74 роки). Значною мірою це зумовлене 

антропогенним навантаженням на навколишнє середовище. 

Зокрема, його забрудненням підприємствами, головним чином 

металургійної, хімічної промисловості, енергетичного сектору. 

Між станом навколишнього середовища і здоров’ям людини 

існує прямо пропорційна залежність. Всі ми маємо право на 

споживання природних ресурсів у чистому вигляді (повітря, 

води), натуральних продуктів харчування тощо. 

У тій кризовій екологічній ситуації, в якій перебуває наша 

країна, навчальний заклад просто не має морального права 

виховувати споживацьке ставлення до природи. Екологічна 

криза спонукає до переосмислення відносин у системі: 

«природа – людина - суспільство», диктує потребу формування 

екологічно компетентної особистості. 
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Усвідомлення взаємозалежності людини і природи знайшло 

відображення в ідеях освіти сталого (екологічно збалансованого, 

гармонійного) розвитку Окремі риси і складові екологічної 

компетентності визначені у «Концепції екологічного виховання», 

«Концепції національного виховання», Законі України «Про 

освіту», Законі України «Про вищу освіту» та ін. 

Поняття компетентності є більш широким утворенням ніж 

знання, вміння й навички. Водночас рівень компетентності 

особистості не може бути зведений лише до набуття певної 

сукупності знань, досвіду, цінностей тощо. Так, В.Подоляк 

вказує, що «компетентність» належить до сфери умінь та 

якостей особистості й формується на основі опанування змісту 

програмного матеріалу, набуття певного життєвого досвіду у 

суспільстві [1, с.112]. 

Формування екологічної компетентності відбувається у 

процесі екологічної освіти й відповідно покликане слугувати 

провідником екологічної культури у змісті освіти, створює 

мотивацію для ціннісної орієнтації у навчальних конструктах. 

Екологічна компетентність як психолого-педагогічна 

категорія може розглядатися як «сектор» життєвої 

компетентності, який стосується широкого спектру взаємодії 

особистості і навколишнього середовища [2, с. 34]. 

У психолого-педагогічній літературі екологічна 

компетентність розглядається як: 

− прояв екологічної культури в її «зоні відповідальності» 

(«Зоною відповідальності» є та частина довкілля, в якій кожна 

конкретна людина здійснює власну діяльність і тому може 

реально впливати на її стан); 

− здатність особистості до ситуативної діяльності у побуті 

і природному оточенні, коли здобуті екологічні знання, 

навички, досвід і цінності актуалізуються в уміння приймати 

рішення і виконувати адекватні дії, усвідомлюючи їх наслідки 

для довкілля; 

− здатність застосовувати екологічні знання й досвід у 

професійних і життєвих ситуаціях, керуючись пріоритетністю 
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екологічних цінностей і непрагматичною мотивацією взаємодії 

з довкіллям на основі усвідомлення особистої причетності до 

екологічних проблем і відповідальності за екологічні наслідки 

власної професійної діяльності. 

Кожна людина певним чином взаємодіє з навколишнім 

середовищем (споживання ресурсів, власна професійна 

діяльність). Професій, що не впливають на стан довкілля, не 

існує. Різниця полягає лише в обсягах, характеристиках і 

способах впливу. І зменшення власного негативного впливу на 

довкілля під час професійної діяльності є ознакою високого 

рівня професійної екологічної компетентності робітника чи 

службовця. 

Вивчення причин зростання захворювань серед молоді, 

зниження рухової активності та працездатності свідчить, що їх 

необхідно шукати у погіршенні екологічної ситуації, яка 

призводить до перенапруження організму і не створює належних 

умов для задоволення потреб особистості у здоровому способі 

життя. Тому екологічна компетентність виступає передумовою 

збереження здоров’я, першочерговою потребою кожного індивіда 

як елементу людської популяції є здоровий стан організму в 

поєднанні зі здоровими, екологічно безпечними умовами 

природного оточення. Експерти ВООЗ офіційно констатують, що 

80% захворювань людини обумовлені несприятливим 

екологічним станом навколишнього середовища. У нинішніх 

умовах стає зрозумілим, що людина і біосфера – це надзвичайно 

складна екологічна система, де характер взаємодії складових 

частин визначає структуру та інтенсивність різних екологічно 

залежних патологій [3, с. 119]. 

Найвідчутніший вплив на довкілля кожна людина 

здійснює, насамперед, через повсякденно-побутову діяльність і 

звички. Тому й вирішення багатьох екологічних проблем 

(особливо місцевого рівня) лежить у площині зміни побутових 

звичок і стилю повсякденної діяльності кожної людини. Цей 

процес тісно пов'язаний з умінням кожної особистості, 

оцінюючи рівень безпечності, щодня свідомо обирати ті 
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допоміжні побутові засоби, що здійснюють мінімальний вплив 

на довкілля і на здоров’я (повсякденно-побутова екологічна 

компетентність). 

Отже, призупинення екологічної кризи можливе 

насамперед із зміною у свідомості і діяльності кожного 

громадянина нашої країни, активнішої участі громадян у 

прийнятті рішень щодо довкілля. Екологічна компетентність 

виступає визнаним у світі критерієм та інтегрованим 

показником якості екологічної освіти і вбирає результати 

навчання, систему ціннісних орієнтацій та формується не лише 

у навчальному закладі, але й під впливом професійної 

діяльності, друзів, політики, релігії, культури та ін. 
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ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ І 

ГРОМАДИ 

 

 Онаць О. М., 

 кандидат педагогічних наук, 

 старший науковий співробітник,  

 завідувач відділу економіки і управління 

 загальною середньою освітою 

 Інституту педагогіки НАПН України, 

 м. Київ, Україна 

В умовах розвитку демократії й розширення співуправління 

заклад загальної середньої освіти (школа) приречений на тісну 

співпрацю та партнерську взаємодію не тільки з органами влади 

та управління освітою, але й з іншими державним та   з 

громадськими структурами, місцевою спільнотою. Це може бути 

справді конструктивне партнерство й реальна взаємодія у 

розв’язанні проблем закладу освіти і громади.   

Дослідженням проблем партнерства школи, громади та 

інших структур присвячені праці  А Гошка, Г. Єльникової, 

В. Кременя, Л. Калініної, Л. Карамушки, С. Королюк,  М. Михай-

личенка, О. Онаць, І. Осадчого, Л. Паращенко, О. Пастовенсь-

кого, Т. Сорочан та ін.  Зокрема, Л. Калініною обгрунтовано і 

розроблено декілька моделей: партнерську модель, агентську 

модель та модель взаємозалежності державних і громадських 

чинників у системі стратегічного управління на інноваційних 

засадах [2,с.246]. О. Пастовенським розроблена модель мережевої 

взаємодії громадських, самоврядних і державних структур у 

громадсько-державному управлінні ЗСО в регіоні [4 ],  

Особлива роль відводиться партнерській взаємодії закладу 

освіти і місцевій громаді, до якої належать батьки  і учні, які 

навчаються у закладі, а також інші члени громади. За визна-

ченням А Гошка, «партнерство – це встановлення й розвиток 

взаємовигідних стосунків між школою, вчителями, учнями, 
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членами громади та спонсорами для спільного вирішення 

загальних  проблем [1, с.106-107/  

Визначення терміна "партнерство" дуже часте викликає 

суперечки у представників різних соціальних груп, але якими б ні 

були наші уявлення про партнерство, дуже важливо пам'ятати, що 

його не може бути там, де немає співпраці і взаємодії.  

Існує багато різноманітних способів організації партнерства 

школи із місцевою громадою. Важко найти громаду, в якій 

інтереси школи, представників місцевої влади, бізнесу, 

громадськості в тім або іншому ступені не перетиналися.  

Уміння знайти дотики перетинання, поставити загальні цілі 

та визначити ступінь участі в спільній діяльності необхідно ще на 

самому початковому етапі взаємодії. Правильний розвиток таких 

відносин приведе до довгострокової та результативної співпраці. 

Для цього треба мати інформацію про специфіку, правові основи і 

проблеми іншої сторони, потрібно вміти добувати і працювати з 

подібною інформацією.  

Створення плану спільної діяльності - ще одна обов'язкова 

умова співпраці. Основне завдання закладу загальної середньої 

освіти — надати дитині можливість пізнати себе, навколишній 

світ, знайти в ньому своє місце й отримати від системи освіти те, 

що зможе допомогти їй реалізувати себе в житті, досягти 

життєвих і професійних успіхів. Дитина, як особистість 

формується саме у школі. Це потребує інтенсифікації процесів 

виховання, посилення соціально-педагогічної, інтегруючої, 

розвивальної спрямованості в організації освітнього процесу. 

Тому школа має розвиватися як активна відкрита соціально-

педагогічна система, що неможливо без реалізації соціального 

партнерства із середовищем навколо школи (батьків, мікросоці-

уму, підприємств, культурно-освітніх та спортивних організацій, 

ЗМІ, депутатського корпусу, громадських організацій тощо).   

Тобто, партнерство передбачає розробку і впровадження 

механізмів спільної діяльності й ініціювання різних форм 

взаємодії з бізнесом, органами місцевого самоврядування, 

некомерційними організаціями, громадськістю. 
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Співпраця та взаємодія  з громадою – це  соціальне 

партнерство, яке передбачає  уміння знайти дотики перетинання; 

уміння поставити загальні цілі; уміння визначити ступінь участі у 

спільній діяльності ще на початковому етапі; інформування про 

специфіку, правові основи та проблеми інші сторони, вміння 

добувати і працювати з подібною інформацією; можливість 

покращити імідж школи; розроблення і впровадження механізмів 

спільної діяльності й ініціювання різних форм взаємодії з 

бізнесом, органами місцевого самоврядування, неурядовими 

організаціями, громадськістю; можливість залучити додаткові 

ресурси; спрямованість ресурсів громадян на розвиток школи; 

створення планів спільної діяльності  одна з обов’язкових  форм 

співпраці. Загальний інтерес і взаємовигідні відносини; акцент на 

розвиток спілкування і процедур; включення  принципів 

демократизації у освітній процес; освіта для і через досвід; 

громадянська само організованість і самоуправління.  

З метою   виявлення готовності школи та громади до 

активної взаємодії і співпраці вивчено і проаналізовано досвід 

експериментальних закладів відділу, зокрема: СШ № 41 ім. З. К. 

Слюсаренка м. Києва, гімназії № 117 ім. Лесі Українки м. Києва, 

Дніпрорудненської гімназії «Софія» Запорізької області, 

Германівської гімназії Київської області та інших закладів 

(всього-25 закладів)  і   на основі отриманих результатів узагаль-

нено   завдання для кожної категорії і груп учасників процесу:  

- керівництво закладу загальної середньої освіти 

(управлінська команда): виявлення наявного стану організаційно-

інноваційного внутрішнього і зовнішнього середовища закладу 

освіти; дослідження організаційних здібностей та цінностей, які 

сповідують учасники управлінського процесу; якісного складу та 

індивідуальних особливостей педагогічного колективу, 

адміністративно-допоміжного персоналу та самоврядних 

громадських структур; детальний аналіз того, на яку віддачу 

можна очікувати від співробітників і партнерів за умов, створених 

у закладі та громаді; виявлення найбільш схильних, найбільш 

підготовлених і мотивованих до інноваційної діяльності колег та 
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підбір команд; дослідження розуміння учасниками процесу 

необхідності змінюватися та удосконалюватися; підтримка 

ініціативи і творчості співпраці; створення системи навчання та 

самоосвіти для всіх учасників освітнього та управлінського 

процесів; пошук партнерів та встановлення контактів тощо. 

- учитель: самопізнання себе, виявлення своїх сильних та 

слабких сторін; самоусвідомлення себе як фахівця і громадського 

діяча, волонтера, партнера; сприйняття філософії та цінностей  

навчального; мотивація та формування самоготовності до 

інноваційної діяльності та участі у партнерській взаємодії з 

громадськістю; бажання підвищити власний імідж та репутацію 

закладу; формування відчуття особистої співпричетності до справ 

школи і громади; навчання інших власним прикладом; 

самонавчання та саморозвиток; бажання самореалізуватися. 

- психолог: вивчення організаційно-інноваційного середо-

вища закладу; визначення характерних особистісних якостей 

учасників управлінського процесу; прогнозування ефективності 

професійної діяльності вчителів та ефективності участі 

громадськості в діяльності закладу; проведення корекційної 

роботи з різними категоріями з урахуванням індивідуальних 

особливостей вчителів, лідерів учнівського самоврядування, 

батьківської громади, представників інших самоврядних 

структур; підготовка діагностичних та корекційно-розвивальних 

матеріалів; індивідуальне та групове консультування; розробка 

сценаріїв проведення психологічних семінарів-тренінгів та 

практикумів для різних категорій учасників освітнього та 

управлінського процесів, роботи з попередження конфліктів та 

формування взаємоповаги і досягнення консенсусу. 

- представники громадських самоврядних структур 

(учнівське самоврядування, батьківська громада, спілки, асоціації 

працівників, учні, батьків та неурядових організацій-партнерів 

школи, громада): виявлення бажань і можливостей кожного їх 

представника та організації, до якої вони належать, їхнього 

ставлення до інноваційної освітньої та управлінської діяльності, 

спроможності брати участь у процесі управління та 
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співуправління від планування до спільної відповідальності за 

результати цьому, бажання і готовність до знаходження 

консенсусу; підготовка пропозицій та рекомендацій щодо 

спільної діяльності; налагодження контактів; лобіювання 

інтересів закладу і громади; пошук потенційних партнерів та 

ресурсного забезпечення; мотивація та стимулювання волонтерів 

та активних учасників партнерської взаємодії; створення 

позитивного іміджу . 

- представники місцевої громади і органів місцевого 

самоврядування: розуміння значення і ролі  закладу освіти як 

осередку розвитку громади,  освітньо-культурного центру для 

всієї спільноти; особисті можливості та бажання брати участь у 

житті школи; необхідність ресурсів школи для навчання членів 

громади та організації їх дозвілля і спілкування; чим може 

допомогти мешканець громади місцевій школі, які потреби має 

він; надання фінансової та іншої підтримки для розвитку школи 

та громади; зміцнення матеріально-технічної бази закладу; 

підтримка ідей та пропозицій керівництва школи та членів 

громади; особиста участь в управлінні закладом; залучення 

додаткових джерел фінансування та нових партнерів тощо. 

-   представники влади та органів управління освітою мають 

забезпечувати умови для ефективного функціонування і розвитку  

закладу освіти та громади. Створювати матеріально-ресурсну 

базу для користування нею колективами школи і громади, 

підтримувати, а не заважати.  

Завданням соціального партнерства, тобто розроблення і 

створення механізмів державно-громадського (громадсько-

державного) управління, є створення та розвиток інфраструктури 

моделі громадянського суспільства в найближчому й більш 

розширеному культурно-освітньому просторі навколо закладу 

загальної середньої освіти. Заклад освіти має бути в авангарді, а 

влада і громада повинні її підтримувати, активно співпрацювати, 

брати участь в управлінні та співуправлінні на партнерських 

рівноправних засадах. 

До цього слід готувати і керівників, і педагогів, і учнівське 
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самоврядування, і представників громадських структур.  Як 

показують наші  дослідження, це можливо через науково 

обґрунтовані дієві організаційні механізми та технології, які 

ліквідують державну монополію на освіту і сприятимуть 

перетворенню школи з державної установи на соціальний 

інститут в інтересах особи, суспільства, держави.  
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В наш час комбінаторика і теорія ймовірностей завоювали 

дуже важливе місце в науці і прикладній діяльності людини. Їх 

ідеї, методи і результати не тільки використовуються, а й 

буквально пронизують все природні і технічні науки, економіку, 

планування і організацію виробництва. Розрахунок ймовірностей 

в багатьох випадках призводить до комбінаторних завдань. Тому 

в останні роки надзвичайно зросла роль комбінаторних методів не 

тільки в самій математиці, але і в інших науках: фізиці, хімії, 

біології та ін. 

Роль комбінаторики докорінно змінилася з появою 

комп'ютерів, тому важливо якомога раніше починати знайомство 

з комбінаторними завданнями. 

Комбінаторика виникла в XVI ст., так як велике місце в житті 

суспільства того часу займали азартні ігри. Проблема азартних 

ігор і стала рушійною силою розвитку комбінаторики [1].  

Великий внесок у розвиток комбінаторики внесли Нікколо 

Тарталья і Галілео Галілей. Тарталья одним з перших зайнявся 

підрахунком числа різних комбінацій при грі в кістки. Він 

склав таблицю, яка показувала, скількома способами можуть 

випасти р кісток. Однак при цьому не враховувалося, що одна і 

та ж сума очок може бути отримана різними способами. 

У книзі Джеймса Андерсона «Дискретна математика і 
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комбінаторика» виділяють наступні основні операції та 

пов'язані з ними завдання комбінаторики:  

1) утворення упорядкованих множин, складання переста-

новок;  

2) утворення підмножин, шляхом складання поєднань;  

3) утворення упорядкованих підмножин - складання 

розміщень [2].  

Розглянемо застосування комбінаторики у шахівниці. 

Професійний інтерес математиків до шахів проявився досить 

давно і був пов'язаний з двома напрямами: математичною 

логікою і комбінаторикою.  

Перший напрям розглядає гру з точки зору побудови її 

формальної моделі, яка буде зручною для логічного аналізу на 

основі діючих змагальних правил. Другий напрям розглядає 

дослідження конкретних позицій або їх класів в грі для 

досягнення певних результатів, наприклад матову позицію за 

певне число ходів. Останній напрям породив безліч витончених 

логіко-обчислювальних проблем. Деякі з них і донині пропону-

ються на різних математичних і програмістських олімпіадах, а 

також для розваги на дозвіллі.  

Завдання про шахівниці, на якій не всі поля беруться до 

уваги, викликає алгоритмічний інтерес в грі, крім того, внаслідок 

зміни кількості полів і форми шахової дошки з'являються нові 

різновиди гри, наприклад шахи, запропоновані Робертом 

Фішером [3]. 

Дослідження геометрії шахової дошки призводять до 

розробки алгоритмів для відомих і широко застосовуваних на 

практиці інтуїтивних правил «квадрата», «трикутника» або 

«лінії Троїцького», що дозволяють оцінити якість позиції не 

тільки на багато ходів вперед, але і остаточно, як в наведених 

випадках. Більш того, при геометричному аналізі позиції в 

шаховій партії можуть виникати і так звані екстремальні 

завдання. Їх рішення допомагає відшукувати мат за найменшу 

кількість ходів. 

Якщо тепер звернути увагу на шахову дошку з 
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розташованими на ній фігурами, то виникаючі завдання вже 

будуть носити явно виражений ігровий характер. Особливо 

тоді, коли це завдання з досить цікавим набором фігур. До них 

відносяться не тільки такі задачі, як обійти конем всі поля 

шахівниці, займаючи кожне поле лише один раз, а й знамениті 

колекції багатофігурних ендшпілів.  

Як відомо, основний спосіб пошуку найкращого ходу 

полягає в переборі можливих ходів, розгляді руху по дереву 

послідовних позицій і оцінки виникаючих в результаті них 

станів гри. Але це досить дорогий шлях в тому сенсі, що при 

його проходженні гравцю пред'являються непомірні вимоги за 

часом навіть в разі використання комп'ютера. Тому при 

пошуку найбільш ефективних алгоритмів в комп'ютерних 

шахах прийнято враховувати якомога більше обмежень (умов), 

що упорядковують перебір, тобто дозволяють відкидати ті 

позиції, які при виборі ходу розглядати не потрібно. Ці 

завдання представляють, як правило, труднощі і для матема-

тиків, через що набули поширення так звані евристичні методи 

їх вирішення.  

У повсякденному житті нерідко перед нами виникають 

проблеми, які мають не одне, а кілька різних варіантів рішення. 

Щоб зробити правильний вибір, дуже важливо не упустити 

жоден з них. Для цього треба здійснити перебір всіх можливих 

варіантів або хоча б підрахувати їх число. 

Області застосування комбінаторики: 

• навчальні заклади (складання розкладів) 

• сфера громадського харчування (складання меню) 

• лінгвістика (розгляд варіантів комбінацій букв) 

• географія (розфарбування карт) 

• спортивні змагання (розрахунок кількості ігор між 

учасниками) 

• виробництво (розподіл кількох видів робіт між 

робочими) 

• агротехніка (розміщення посівів на кількох полях) 

• азартні ігри (підрахунок частоти виграшів) 



 

74 

• хімія (аналіз можливих зв'язків між хімічними 

елементами) 

• економіка (аналіз варіантів купівлі-продажу акцій) 

• криптографія (розробка методів шифрування) 

• доставка пошти (розгляд варіантів пересилання)  

Таким чином, комбінаторика може бути застосована в різних 

сторонах нашого повсякденного життя. Для вирішення важливих 

економічних завдань, фахівці часто застосовують математичну 

модель аналізу різних ситуацій. Методи комбінаторики 

використовуються для потреб управління, планування, 

бухгалтерського обліку, статистики та економічного аналізу. 

Вони дозволяють вирішити складні проблеми економічного 

розвитку як на мікро-, так і на макрорівні. Шляхом комбінації 

різних даних, ми можемо, на прикладі конкретного підприємства, 

розрахувати ймовірність виникнення ризиків, пов'язаних з 

понесенням збитків, втратою бізнесу та ділової репутації.  

Розглянувши використання комбінаторики в різних сферах 

життєдіяльності, ми побачили практичну значимість комбіна-

торики як галузі математики. Таким чином, підтвердили 

гіпотезу: комбінаторика - це розділ математики, що знахо-

диться на магістральному шляху розвитку науки і має широкий 

спектр практичної спрямованості.     

Можна зробити висновок, що подальший розвиток комбіна-

торики і теорії ймовірностей необхідний для наукового прогресу, 

який веде до поліпшення рівня життя населення, а, значить, до 

того, до чого прагне все людство протягом десятків століть. 

Література: 

1. https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/20-

17/01/23/metodicheskaya-razrabotka-otkrytogo-uroka-osnovnye 

2. https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-i-prezentacii-k-
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Вступ. У будь-яких правовідносинах рано чи пізно 

відбувається зіткнення різних поглядів, інтересів, гостре 

протистояння сторін, незгода та неможливість знайти 

компроміс, тобто між учасниками виникають конфліктні 

ситуації. Через це особи найчастіше звертаються до органів 

судової влади, де кожен відстоює свою думку, прагне до 

реалізації своєї цілі, справедливості, точки зору чи поставленої 

мети. Після судового рішення, в основному, сторони спору 

абсолютно не бачать шляхів примирення і подальшої співпраці. 

Саме тому, у сучасному світі особливого значення набуває 

розвиток механізмів саморегулювання, коли суб’єкти відносин 

мають можливість самостійно встановлювати правила поведінки 

та контролювати їх дотримання. У застосуванні таких 

механізмів ініціатива і одночасно відповідальність за результати 

такої взаємодії переходить від держави як владного органу до 

самих суб’єктів правовідносин, зацікавлених у вирішенні спору 

через порозуміння та досягнення згоди. 

Нині одним з найбільш поширених методів вирішення 

правових спорів є медіація. Так, у більшості країн світу 

медіація є визнаним і широко використовуваним методом 

вирішення конфліктів між людьми. Наприклад, у США тільки 

5% справ, направляється на розгляд до суду, інші вирішуються 

мирним шляхом. Логічно, що порозуміння, досягнуте в процесі 



 

76 

врегулювання конфлікту, а не вирішення – відповідно до волі, 

арбітра або судді, приймається і визнається сторонами. Адже 

не можна не погодитися і не поважати рішення, у прийняті 

якого особисто брав активну участь, набагато легше не 

визнавати й оскаржувати рішення судді [1, ст.58]. В Україні ж 

практика застосування альтернативних способів вирішення 

спорів лише починає набувати поширення. Цей процес є 

досить складним, і хоча призводить до переорієнтації всієї 

існуючої системи вирішення спорів, проте заслуговує одно-

значної підтримки із сторони фахівців з правових питань [2, 

с.12]. Таку підтримку можливо пояснити тим, що Україна 

намагається максимально наблизити своє чинне законодавство 

до стандартів Європейського Союзу, де  питання примирних 

процедур, зокрема медіації, має широке та успішне застосуван-

ня, яке приносить досить позитивні результати у вирішенні 

справ. 

Метою роботи є дослідження інституту медіації як 

альтернативного способу вирішення спорів та можливості його 

впровадження в цивільний процес України. 

Матеріали і методи. Вивченню правової природи інституту 

«медіації» в юрисдикційному процесі поза межами кримінальної 

юстиції, приділили свою увагу низка вчених та практиків, серед 

яких можна виокремити А. Анцупова, В. Баранова, О. Бєлікова, 

О. Бобрової, Є. Борисової, Г. Брука, С. Васильчака, А. Горової, 

В. Жмудь, В. Землянської, Г. Зера, Г. Єрьоменко, С. Калашнико-

вої, Р. Коваля, Я. Любченко, К. Михайлової, Ю. Михальського, 

Г. Огренчук, І. Панової, Т. Подковенко, Ю. Притики, О. Спектор, 

А. Шипилова, В. Яковлева та інших науковців у галузі права. 

Однак, не дивлячись на наявність великої кількості 

досліджень з питань медіації, в юридичній та науковій літературі 

все ж таки залишаються фрагментарно дослідженими питання 

реалізації альтернативних методів вирішення спору на підставі 

оновленого Цивільного процесуального кодексу України (далі – 

ЦПК України).  

При дослідженні даної роботи були використанні як 
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загальнонаукові, так і спеціальні методи, а саме порівняльний 

метод та метод аналізу. 

Результати та обговорення. Значення терміну «медіація» 

(від лат. mediatio – посередництво) розкрито у багатьох 

наукових працях вітчизняних та зарубіжних науковців, а також 

у законах іноземних держав. Наприклад, А. Роу, І. Шерман, С. 

Пеппіт визначають медіацію як процес, в якому сторони, за 

допомогою незалежної третьої особи, визначають свої спільні 

та відмінні погляди на конкретну ситуацію, опрацьовують 

можливості альтернативного вирішення спору та здійснюють 

пошук компромісів для укладення угоди про вирішення 

власного спору [3, с.337].  

Медіація, як доречно зазначила О. Кільдюшкіна, є мето-

дом, що допомагає сторонам спору проаналізувати існуючу 

конфліктну ситуацію таким чином, щоб в подальшому змогти 

самостійно визначити той варіант рішення, який задовольня-

тиме їхні законні інтереси. При цьому медіація являється 

універсальним засобом вирішення конфліктів, що може 

застосовуватись у багатьох сферах, починаючи від сімейних 

суперечок, закінчуючи конфліктами за участю громади чи 

навіть держав [4, с.280].  

Особливу увагу варто звернути на Директиву №2008/52/ЄС 

Європейського парламенту і Ради про деякі аспекти посеред-

ництва (медіації) в цивільних та комерційних справах. Відповідно 

до її положень медіацією є «організований процес у якому дві або 

більше сторін намагаються добровільно досягнути вирішення 

свого спору за допомогою посередника» [5]. Ця дефініція є доволі 

універсальною та покликана забезпечити однакове тлумачення 

медіації у різних країнах-членах ЄС з одночасним врахуванням 

особливостей законодавчого регулювання та практики її 

застосування.  

Застосування медіації на практиці має безліч переваг, 

зокрема: вимагає менших фінансових і часових затрат; є 

конфіденційною процедурою; участь у цьому процесі є 

добровільною, що надає можливість покинути стіл переговорів в 
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будь-який час; рішення приймається учасниками спору, а не 

медіатором безпосередньо; цей процес організований на основі не 

протистояння і полягає у мирному вирішенні конфлікту. Хоч 

медіація і є за своєю суттю неформальною та добровільною 

процедурою, але вона призводить до чудових результатів. 

Незважаючи на всі позитивні сторони медіації, на сьогодні 

ЦПК України не містить окремих норм, які б чітко 

регламентували порядок проведення цієї процедури. Відсутній 

також і окремий нормативно-правовий акт, який би зміг 

прояснити суть альтернативних методів вирішення спору. 

Проте проаналізувавши судову практику, можливо дійти до 

висновку, що вона широко застосовується при вирішенні 

сімейних спорів задля доведення учасниками власних намірів. 

Про класичну модель медіації в ЦПК України згадується 

лише один раз.  П. 2 ч. 1 ст. 70 передбачає те, що особи, які за 

законом зобов’язані зберігати в таємниці відомості, що були 

довірені їм у зв’язку з наданням послуг посередництва 

(медіації) під час проведення позасудового врегулювання 

спору не підлягають допиту як свідки. Тобто фактично ця 

норма закріплює лише конфіденційний характер інформації, 

отриманої медіатором у процесі проведення позасудового 

врегулювання спору [6].  

Тісно пов’язаним з інститутом медіації є інститут врегулю-

вання спору за участі судді, який законодавчо закріплений у ст. 

ст. 201-205 ЦПК України. Ці два способи вирішення спору досить 

часто плутають між собою, вважаючи їх ідентичними, але це не 

правильно. Оскільки врегулювання спору за участю судді 

можливе за згодою сторін до початку розгляду справи по суті, 

протягом розумного строку, але не більше тридцяти днів з дня 

постановлення ухвали про проведення врегулювання. Крім цього 

проведення цієї процедури не допускається у разі вступу у справу 

третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета 

спору та, у разі повторного врегулювання цього самого спору. 

Суддя вправі пропонувати сторонам можливі шляхи мирного 

врегулювання. Щодо медіації таких обмежень та повноважень не 
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передбачено. Також цим альтернативним методам вирішення 

спору притаманні різні способи їх припинення. 

Ці факти дають підстави вважати, що процедура 

врегулювання спору за участю судді не відповідає природі та 

сутності медіації, а швидше подібна до консиліації, за якої справа 

передається консиліатору, призначеному за згодою сторін, задля 

надання сторонам конкретних пропозицій щодо врегулювання 

спору [7, с.198-199]. При цьому, важко говорити й про 

незалежність судді в контексті принципів медіації, оскільки це 

особа з юридичною освітою, яка має певний досвід вирішення 

подібних спорів, і може спрогнозувати рішення та наслідки. 

Висновки. Підсумовуючи вище викладене, варто зазна-

чити, що медіація в Україні поки що не має нормативного 

підґрунтя, але на практиці сторони все частіше вдаються до 

цієї процедури. Звичайно, медіація не є панацеєю від усіх 

правових труднощів, однак саме вона сприяє порозумінню та 

конструктивному вирішенню спорів.  

Для того, щоб використовувати цей спосіб набагато ефектив-

ніше, беззаперечно, потрібно зробити більш доступнішою інфор-

мацію про медіацію: не потрібно зациклюватися на загальних 

рисах методу, а варто переходити до глибокого аналізу методоло-

гії використання медіації, це надасть можливості розкрити 

потенціал медіації та закріпити її на законодавчому рівні. 

Прийняття Закону України «Про медіацію», проєкт якого 

перебуває на розгляді у Верховній Раді України [8],  відіграє 

важливу роль в розвитку медіації в нашій державі. Оскільки, буде 

чітко закріплено основні поняття, принципи, вимоги до медіатора, 

права і обов’язки учасників, відповідальність, порядок проведен-

ня і припинення процесу. Це може збільшитися кількість вико-

ристання медіації, адже основні положення будуть врегульовані 

законом і сторони будуть менше побоюватися її використання.  
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РОЛЬ ЛІМБІЧНОЇ СИСТЕМИ У ВИНИКНЕННІ 

ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ 

 

Пилипенко В.С 

студент 

Донецький Національний Медичний Університет 

м.Кропивницький,Україна 

Актуальність. Фізіологічні процеси в структурах головного 

мозку є дуже складними і механізми формування більшості з них 

на сьогодні є невідомими. Найбільш складними і невивченими є 

механізми формування емоцій людини. 

Мета. Встановити роль лімбічної системи у формуванні 

емоційних станів людини. 

Матеріали та методи. Використано структурно-логічний 

аналіз теоретичних матеріалів та публікацій з приводу фізіології 

та функцій лімбічної системи. 

Основні результати. Лімбічна система являє собою 

сукупність певних структур, які знаходяться у верхній частині 

стовбура головного мозку у вигляді пояса. До даних структур 

належить: ретикулярна формація, нюхова цибулина, нюховий 

тракт, нюховий трикутник, поясна звивина, мигдалина, гіпокамп, 

гіпоталамус і багато інших. Дуже важливим є те, що всі структури 

лімбічної системи пов’язані між собою тісними численними 

замкнутими нейронними ланцюгами, які забезпечують 

реверберації збудження в даних структурах. Прикладом такої 

циркуляції є коло Пейпеца, в якому збудження, яке генерується в 

гіпокампі переходить на склепіння, потім у передні ядра 

гіпоталамуса, поясну закрутку і назад в гіпокамп. Така циркуляція 

збудження формує запам’ятовування матеріалу під час певного 

навчання людини. Отож, ми з’ясували, що за формування пам’яті 

відповідають гіпокамп та мигдалина. Окрім цього мигдалина ще 

відповідає за формування страху.Ретикулярна формація (РФ) 

слугує так званим фільтром сенсорної інформації, вона не 
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пропускає по нейрональних зв’язках слабкі або уже знайомі 

сигнали, але одразу пропускає значні сильні подразники в кору 

головного мозку. Крім цього РФ підтримує постійний стан 

збудження структур головного мозку, внаслідок тісних зв’язків з 

таламусом, гіпоталамусом та корою головного мозку. 

Таламус являється одним з основних аналізатором сенсор-

ного сприйняття з відповідним формуванням реакцій на дані 

чинники. 

Гіпоталамус являється невеликою структурою, але з 

величезною кількістю функцій в регуляції температури тіла, 

синтезу гормонів та контролем за проходженням молекулярного 

збудження в клітинах організму, що проявляється у вигляді 

підвищеного настрою, активності або ж навпаки відчуттям злості 

та погіршенням настрою. 

Нюховий трикутник, нюхова цибулина і нюховий тракт 

відповідають за формування відчуття та ідентифікації запахів, що 

також дуже відображається на емоційному фоні людини. Щодо 

поясної звивини, то вона створює відчуття агресивності до 

оточення.Докази представлені для нової концепції зв'язку та 

функцій поясної кори головного мозку в емоціях, діях і пам'яті.  

Передня поясна звивина отримує інформацію від орбітофронталь-

ної кори про позитивні і негативні результати.   Кора задньої 

частини поясної звивини отримує просторову інформацію і 

інформацію про дії з тім'яних областей кори.  Стверджується, що 

ці вхідні дані дозволяють поясній корі головного мозку 

виконувати навчання діям і результатами з вихідними сигналами 

з моторної області середньої частини в премоторні області.  Крім 

того, оскільки передня поясна кора пов'язує нагороди з діями, 

вона бере участь в емоціях;  і оскільки задня поясна звивина кори 

головного мозку має виходи в систему гіпокампу, вона бере 

участь в пам'яті. 

Висновок. Лімбічна система має провідний і дуже вагомий 

вплив на формування емоційних реакцій та емоційного стану 

організму людини. Функції примітивного лімбічного мозку 

модулюються контролем вищого порядку – лобової долі. 
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 Розгубленість, яка виникає 

від моєї нездатності зрозуміти 

навколишній світ, – це, як мені 

здається, головна причина 

страху. Цей страх робить мене 

замкненою...  

Тереза Жоліфф 

Розлади  аутичного  спектру  являють  собою  особливі  

поведінкові стани, до яких відносяться власне аутизм, синдром 

Аспергера і неспецифічні порушення психічного розвитку. 

Зазначені розлади пов'язані з порушеннями функціонування 

мозку, наслідком яких є труднощі комунікації як зовнішньої 
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(соціальної), так і внутрішньої (на рівні міркувань та 

рефлексії).  

Аналіз  наукових  досліджень  засвідчує, що  зарубіжними  та 

вітчизняними вченими (Е. Гарр, П. Хант, Т. Лейтон, Е. Шоплер, 

Л.Р. Вотсон, І. Ковалець,  Є. Нікіфорова,  О. Нікольська)  накопи-

чено  певний  досвід,  який дозволяє стверджувати, що формуван-

ня комунікативних навичок у дітей із розладами аутичного 

спектру є проблемою соціально-педагогічного та психологічного 

характеру, яка потребує практичного вивчення [1].  

В. Помогайбо звертає нашу увагу на те, що дитячий 

аутизм - захворювання, ознаками якого є порушення 

спілкування дитини з навколишнім світом, насамперед з 

іншими людьми, мимовільна самоізоляція, що призводить до 

порушення розвитку емоційної сфери, мови, пізнавальних 

функцій та поведінки загалом [2]. 

Діти з аутизмом найчастіше відчувають труднощі із 

налагодженням комунікативної взаємодії як із навколишнім 

соціумом, так і з самими собою. З самого народження в дитини 

не виникає мотивації до спілкування, а навпаки - спрацьовує 

установка на її руйнування. Нерозуміння значення комунікації 

є серйозною проблемою при аутизмі.   

Спроби “проникнути” у світ дитини, залучити до контакту 

призводять до спалаху тривоги, агресивних і самоагресивних 

проявів. Часто буває так, що коли батьки наближаються до 

дитини, вона не реагує на їхній голос, не посміхається у відповідь, 

а якщо посміхається, то у простір: її посмішка ні до кого не 

звернена. Важко упіймати погляд дитини, залучити її увагу. І 

надалі встановити очний контакт буває складно, дитина дивиться 

неначе повз людину, її погляд плинний, відчужений, водночас 

може справляти враження дуже розумного, осмисленого [3]. 

Комунікативні проблеми дитини з аутизмом тісно пов’язані з 

розвитком їх мовлення. Вона може не говорити або говорити 

щось сама собі. При цьому не використовує ні звуки, ні жести для 

спілкування. Мовлення стереотипне і найчастіше звучить як 

безпосередня чи відтермінована ехолалія, характерні прояви 
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певної повторювальної вокалізації, скандована вимова, тягуча 

інтонація, лепет. Дитина часто не реагує на звернене мовлення, не 

відгукується на своє ім’я. Надалі, залежно від рівня 

інтелектуального розвитку, розуміння мовлення може бути 

досить хорошим.  

Головною ж проблемою є брак або виражена недостатність 

комунікативної функції мовлення дитини. Гуління і лепет 

з’являються пізніше або їх нема взагалі; лепет не звернений до 

дорослого, дитина не повторює почуті звуки, слова. У багатьох 

дітей мовлення взагалі не розвивається або дитина відтворює своє 

власне, “пташине”, зрозуміле тільки їй мовлення. Якщо ж слова 

з’являються, то відбувається це раніше або пізніше звичайного 

строку. Це можуть бути якісь складні, рідкісні слова, причому 

дитина вимовляє їх дуже чітко. Деякі слова можуть з’являтися, а 

потім надовго зникати зі словника. Мовлення може бути 

монотонним, немає мелодійності, швидке або повільне, 

неритмічне, з проспівуванням слів, або слова вимовляються по 

складах, немов видавлюються, при цьому немає супровідної 

жестикуляції. Словник може бути великим, але слова часто не 

пов’язані між собою. Затримка розвитку мовлення в одних осіб 

має певний і виражений характер, у інших - імітується відмовою 

користуватися мовленням, у третіх – має плинний характер і 

швидко долається, у деяких з них виявляється, навпаки, ранній 

розвиток мовлення [3].  

Схема мовлення аутичних дітей тверда і малорухома, 

спостерігають вади зв’язного мовлення, аграматизми, своєрідне 

модулювання та інтонування. Дитині складно контролювати 

гучність свого голосу; її мовлення сприймають як “дерев’яне”, 

“механічне”, фрази ригідні й штамповані, утрирувана правиль-

ність використання слів і зворотів (“папугове”, “грамофонне” 

мовлення), перевага одних слів і зворотів та уникання інших.  

Один з найавторитетних дослідників аутичного спектра 

розладів В.Є.Каган характеризує аутизм саме через недостатність 

спілкування, що є наслідком первинних структурних порушень 

чи нерівномірності розвитку передумов спілкування та вторинної 
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втрати регулятивного впливу спілкування на мислення й 

поведінку. 

 Характерна непослідовність мовленнєвих проявів аутичних 

дітей. Діти, які вміють говорити, говорять тільки тоді, коли самі 

вважають за потрібне. Інколи у них начебто вириваються фрази, 

яких ні до того, ні після того ніколи не вимовляли. У разі 

порушення цілеспрямованого комунікативного мовлення 

можливе захоплення окремими мовленнєвими формами, постійна 

гра звуками, складами та словами, римування, співи, 

декламування віршів [3]. 

Мовленнєвий розвиток у дітей з аутизмом може відрізнятися 

від нормативного як кількісно (затримка мовленнєвого розвитку, 

зменшення запасу слів, бідність мовлення і обмеження у його 

використанні), так і якісно (поява ехолалій, порушення 

граматичної будови, труднощі в комунікативному використанні 

мовлення). Якісне порушення комунікації є одним з головних 

діагностичних критеріїв розладів аутичного спектру і 

проявляється майже у всіх дітей з аутизмом. Якісні порушення 

комунікації проявляються в труднощах комунікативного 

використання мовлення дітьми з розладами аутичного спектру.  

Використання мовлення, як засобу комунікації, передбачає 

його спрямованість на іншу людину з метою повідомлення їй 

або отримання якої не-будь інформації, допомоги, уваги. Ще 

один аспект соціального використання мовлення – можливість 

здійснювати комунікацію тільки з соціальною метою, тобто 

говорити не для отримання чогось, а для підтримки особистого 

спілкування.  

Використання мовлення для комунікації, врахування 

соціального контексту розмови, комунікація виключно з 

соціальною метою для людей з аутизмом є досить складними. 

Основним проявом взаємодії з іншими людьми у дітей з 

аутизмом є «маніпуляція», коли мотивацією звернення дитини 

до іншого є виключно потреба  в задоволенні власних потреб 

при повному ігноруванні бажань партнера. 

Діти з розладами аутичного спектру проявляють 
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нерозуміння соціальних правил і соціальних наслідків своїх 

дій. Вони можу створювати недоцільні або неадекватні 

ситуації, питання, не співвідносити свої висловлювання з 

соціальними нормами. Також діти з аутизмом можуть 

безпідставно уникати соціальних контактів, що суттєво звужує 

коло їх спілкування. 

Якісні порушення комунікації при аутизмі охоплюють як 

вербальну, та і не вербальну комунікацію. Аутичні діти, які не 

володіють вербальними навичками часто спілкуються більше, 

ніж ми думаємо. Аутичні діти з вербальними навичками, 

навпаки, спілкуються менше, ніж це прийнято вважати [4]. 

Виділяють дві форми комунікації:  

1)  неусвідомлена  комунікація:  коли  дитина  каже  або  

робить  щось,  не припускаючи, що це якось вплине на інших 

людей. Цей вид комунікації може виступати  інструментом  

самозаспокоєння  дитини,  сприяти  концентрації  її уваги або 

бути реакцією на ті чи інші події;  

2) усвідомлена комунікація: коли дитина каже або робить 

щось з метою передати інформацію іншій людині. Цей вид 

комунікації може демонструвати протест  проти  чужих  вимог  

або  прохань.  Усвідомлена  комунікація  легше здійснюється, 

коли дитина починає розуміти, що її поведінка та дії впливають 

на  інших  людей.  Для  дитини  з  розладами аутичного спектру  

перехід  від  неусвідомленої  до усвідомленої  комунікації  є  

значним  прогресом  і  успіхом,  який  може  стати переворотною 

точкою у розвитку дитини [1]. 

Одним з гальмуючих факторів розвитку комунікації у дітей з 

аутизмом може бути  неправильна поведінка дорослих. Часто 

педагоги і батьки роблять все можливе, щоб пристосуватися до 

потреб дитини з аутизмом. Якщо вони передчувають, що можуть 

виникнути проблеми в поведінці, то намагаються уникнути цього, 

наскільки це можливо.  Всі потреби дитини задовольняються ще 

до того, як дитина сама спробує їх висловити.  Дорослі не 

створюють умов для комунікації, перестають чекати її від дитини.  

І не дивно, що ніякої комунікації більше вже не виникає [5].  
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Насправді особи з порушеннями аутичного спектра 

живуть у нашому світі, але сприймають його відмінним від нас 

способом. Зовнішню (зорову, слухову, тактильну) або 

внутрішню (відчуття болю, вібрації) інформацію вони 

схоплюють фрагментарно і непослідовно, при цьому окремі 

враження довкілля настільки захоплюють усі їхню увагу, що 

роблять їх нечутливими до сприймання всього іншого, а 

передусім – до здатності синтезувати фрагменти дійсності у 

повну реальну картину. Аутист перебуває не у своєму 

внутрішньому світі, а у світі своїх чуттєвих вражень (образів, 

звуків, дотиків тощо) від навколишнього світу. Таке уявлення 

про особливості осіб з аутизмом продуктивне тому, що дає 

змогу зрозуміти унікальність сприймання світу кожною такою 

особою, а також – ті шляхи, за якими можна налагодити 

контакт з нею, і що може стати істотною частиною ефективної 

програми розвитку цієї людини. Адже головна проблема, яку 

гостро відчувають родини з такими дітьми – їхня 

непристосованість і безпорадність у світі людей [3]. 

Для успішної комунікації з дитиною з аутизмом важливо 

не тільки зрозуміти, якою є її особиста комунікація, важливо 

з’ясувати, навіщо дитина в принципі вдається  до  комунікації.  

Розуміння  цілей  і  мотивів  комунікації  дасть можливість 

допомогти дитині знайти нові методи та причини для 

комунікації.  
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ЭТАПНОЕ ГИПСОВАНИЕ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

КОРРЕКЦИИ СПАСТИЧЕСКОЙ ЭКВИНУСНОЙ 

КОНТРАКТУРЫ ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ 

ПАРАЛИЧЕ 
  

Пчеляков А.В. 

канд. мед. наук, доцент,  

ортопед травматолог детский, 

ГУ Детский специализированный (специальный)  

клинический санаторий «Хаджибей»,  

Украина, Одесса 

Спастическая эквинусная контрактура (ЭК) – наиболее часто 

встречающаяся и типичная деформация при детском церебраль-

ном параличе (ДЦП), которая приводит к инвалидизации больных 

[1]. Для коррекции ЭК в зависимости от степени ее фиксирован-

ности применяют различные лечебные методы с различной 

эффективностью [2]. Существует вполне эффективный ортопеди-

ческий метод коррекции - этапное гипсование (ЭГ), который был 

разработан в 70-х годах прошлого века (О.К. Сенько) [3]. ЭГ спо-

собствует снижению спастичности, нормализует динамическое 

равновесие между мышцами антагонистами, приводит к улучше-

нию стато-локомоторной функции больного. Однако, по данным 

литературы применение этого метода носит разнородный недос-

таточно эффективный характер (курс мог длиться от 72 часов до 3 

месяцев однократно либо со сменой повязок от 1 до 4 недель [4]. 

Цель исследования: определение эффективного метода ЭГ 

для коррекции ЭК при ДЦП. Исследование проведено у 21 

ребенка обоего пола в возрасте 6-9 лет, страдающих ДЦП в форме 

спастической диплегии. Проводились: клинико-ортопедическое 
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исследование, видеоанализ опорной фазы шагового цикла. 

Степень спастичности определяли по модифицированной шкале 

Ashworth. Функциональные нарушения оценивали по шкале 

GMFCS. Интегральную оценку проводили по разработанной 

нами шкале. У всех пациентов определяли 4 степень спастиности 

трехглавой мышцы голени (контрактура на стадии фиксации). 

Ограничение пассивной тыльной флексии до 10-12°. Пациенты 

могли свободно передвигаться на небольшое расстояние – до 20 м 

(II уровень GMFCS). Срок наблюдения – 6 мес. 

Выделены 3 клинические группы (по 7 пациентов в 

каждой), в соответствии с режимом гипсования. Пациенты 

получали курс лечения в специализированном санатории, 

который состоял из курса санаторного лечения, по окончании 

которого проведены 3 различных курса ЭГ. Накладывали 

гипсовые циркулярные повязки «сапожок» до верхней 1/3 

голени. В группе 1 гипсование проводилось однократно 

сроком на 2 недели без осевой нагрузки; в группе 2 – 

однократно (2 недели) с осевой нагрузкой и в группе 3 – по 2 

недели трижды также с осевой нагрузкой (1,5 месяца). Осевая 

нагрузка предполагала ведение обычного образа жизни, т.е., 

ходьба в течение дня без ограничений. По окончании курса 

изготавливалась ортопедическая обувь и голеностопные 

ортезы для отдыха и для ходьбы.  

В гипсовых повязках ребенок выполнял изометрическую 

гимнастику. В группах 2 и 3 обязательной была ходьба с 

переходом в фазе опоры первичного толчка всей подошвенной 

поверхностью стопы на первичный толчок пяткой. Через 4-5 

месяцев повторный курс санаторного лечения. 

Результаты. Положительные сдвиги в конце курса лечения в 

виде снижения мышечного тонуса, увеличения объема движений 

в голеностопном суставе отмечалось у всех пациентов. Однако в 

первой группе рецидив ЭК наблюдался в срок до 1 месяца. В 

группе 2 это происходило позже, в срок 1,5-2 месяцев. По данным 

видеоанализа ходьбы после курса ЭГ в этой группе  отмечался 

начальный контакт подошвенной поверхностью. Пациенты 3-й 
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группы демонстрировали наилучший результат: корригированное 

положение голеностопного сустава сохранялось до 5 месяцев. 

При этом отмечалось функциональное улучшение: ребенок мог 

свободно передвигаться на большее расстояние – до 80 м, остава-

ясь на II уровне GMFCS. На этот же срок степень спастичности 

задней группы мышц голени снизилась и соответствовала III сте-

пени спастичности. Видеоанализ ходьбы после курса ЭГ в группе 

3 показал начальный контакт пяткой у 4 пациентов (57,1%), 

начальный контакт подошвенной поверхностью - у 3 пациентов 

(42,9%). Положительный эффект сохранялся до 4,5-5 месяцев.  

Т. о., оптимальным является троекратное ЭГ с включением 

изометрической гимнастики и полноценной осевой нагрузки на 

нижние конечности. Обязательны последующие курсы специали-

зированного санаторного лечения, которые способствуют сохра-

нению положительного эффекта.  По мере снижения эффекта 

гипсования необходимы повторные его курсы. 

Этот метод позволяет отсрочить выполнение операции, либо 

«уйти» от нее. Этапное гипсование, в отличие от ахиллопластики 

и фибротомий, не несет риска «гиперкоррекции». Необходимы 

дальнейшие исследования для оптимизации метода. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 

 

Романішин В.В., 

студент факультету  

комп’ютерної інженерії та управління  

Харківський національний  

університет радіоелектроніки 

м. Харків, Україна 

Машинне навчання дозволяє комп’ютерам вирішувати 

завдання, які до цього часу виконували лише люди. 

В наші дні усі фінансові дані зберігаються в цифровому 

вигляді та є легкодоступними. Наявність цієї величезної 

кількості фінансових даних у цифрових носіях створює 

належні умови для дослідження та видобутку корисної 

інформації. Важливою проблемою в цій галузі є ефективне 

використання наявних даних. 

Останнім часом було зроблено багато цікавої роботи в 

галузі застосування машинного навчання. Алгоритми аналізу 

структури цін та прогнозування ціни акцій. Сьогодні більшість 

біржових торговців залежать від інтелектуальних торгових 

систем, які допомагають їм прогнозувати ціни на основі різних 

ситуацій та умов. 

Останні дослідження використовують вихідні дані з різних 

джерел та різних форм. Деякі системи використовують 

історичні дані про акції, деякі використовують статті про 

фінансові новини, деякі використовують огляди експертів, інші 

використовують гібридну систему, яка приймає кілька входів 

для прогнозування ринку. 

Фінансові аналітики, які інвестують на фондовому ринку, 

зазвичай не знають про поведінку фондового ринку [1]. Вони 

стикаються з проблемою торгівлі, оскільки вони не розуміють 

належним чином, які акції купувати або які акції продавати, 
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щоб отримати більший прибуток. У сучасному світі доступна 

вся інформація, що стосується фондового ринку. Аналізувати 

всю цю інформацію окремо або вручну надзвичайно складно. 

Таким чином, необхідна автоматизація процесу. Тут 

допомагають методи машинного навчання. 

Прогнозування напряму на фондовому ринку може 

слугувати ранньою системою рекомендацій на короткий термін 

інвесторів і як система раннього попередження про фінансові 

труднощі для довгострокових акціонерів. Точність 

прогнозування є найважливішим фактором при виборі будь-

яких методів прогнозування. Дослідницькі зусилля в 

підвищення точності прогнозування моделей зростає з 

останнього десятиліття. Відповідний вибір моделей, які 

підходять для інвестицій, є дуже складним завданням. 

Крім того, доступний широкий спектр алгоритмів 

машинного навчання, які можна використовувати для 

проектування система. Ці системи мають різні підходи до 

вирішення проблеми. Деякі системи використовують 

математичний аналіз історичних даних для прогнозування, тоді 

як деякі виконують аналіз настрою на статті про фінансові 

новини та експертні огляди для прогнозування [2]. 

Однак через нестабільність фондового ринку жодна 

система не має досконалості чи високої точності передбачення. 

Література: 
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БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ ЯК ІНДИКАТОР СТАНУ 

ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ 
 

Саєнко О.Р., 

к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування 

Єсаян А.А., Косяченко І.В., 

студентки економічного факультету  

Запорізький національний університет 

м. Запоріжжя, Україна 

Бюджетна система є складовою фінансової системи і 

фінансової політики країни. Серед вітчизняних науковців, що 

пильно вивчали проблеми фінансової політики та причини 

виникнення і подолання бюджетного дефіциту, слід відокремити 

роботи наступних: Д. Полозенко, Т. Єфименко, С. Ковальчук, Ф. 

Ярошенко, В. Федосов, С. Юрій, А. Гальчинського, В. Опаріна, В. 

Суторміна, І. Чугунова та ін. 

Дефіцит бюджету - це індикатор стану економіки, тому даній 

проблемі приділяється традиційно велика увага, як з боку 

фахівців-економістів, так і всього населення країни в цілому. 

Ставлення економістів до питання бюджетного дефіциту 

неоднозначно. Вже давно виникла думка, що бюджетний дефіцит 

- це абсолютно нормальне і навіть бажане для зростаючої 

економіки явище, яке сприяє її зростанню, зниження безробіття.  

Одним з найбільш важливих механізмів, що дозволяють 

державі здійснювати економічне і соціальне регулювання є його 

фінансова система, головною ланкою якої є державний бюджет. 

Саме за допомогою фінансової системи держава утворює 

централізовані і впливає на формування децентралізованих 

фондів грошових коштів, забезпечуючи можливість виконання 

покладених на державні органи функцій. Однак дана система 

часто стикається з проблемами, вираженими в формі бюджетного 

дефіциту. Тому одним з найважливіших питань державних 

фінансів є проблема бюджетного дефіциту [1].  
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Дефіцит бюджету – це сума, на яку в даному році витрати 

бюджету перевищують його доходи. Бюджетний дефіцит 

відображає певні зміни в процесі національного відтворення, 

фіксує результат цих змін.  

Причини бюджетного дефіциту відомі. Це і спад виробницт-

ва, і масовий випуск «порожніх» грошей, і зайве, невиправдано 

роздуті соціальні програми, і оборот тіньового капіталу у 

величезних масштабах. Звичайно, до найважливіших факторів, 

що впливають на бюджетний дефіцит і визначальним його 

розмір, відноситься і коливання обсягу ВВП протягом 

бюджетного періоду. Можливими причинами бюджетного 

дефіциту є і надмірні державні витрати, розкрадання, спроба 

використати коштів більше, ніж є реальні доходи, втрати 

виробленої продукції і багато іншого, що не піддається обліку [2].  

Ніколи не було такої держави, яка у ході свого історикного 

існування не мала б бюджетного дефіциту, але він не завжди 

носить негативний характер, наприклад: 

1) високий рівень тінізації економіки, що в свою чергу 

пояснюється достатньо складним та високим рівнем оподатку-

ванням, і в кінцевому підсумку, призводить до інфляційних 

процесів, гальмування розвитку економіки, негативних 

соціальних наслідків; 

2) може бути наслідком надзвичайних подій – війн, стихій-

них лих, у випадку коли недостатньо резервних фондів і постає 

необхідність використання джерел особливого роду;  

3) збереження значної кількості нерентабельних підпри-

ємств, що одержують дотації, але не мають достатньо позитивної 

результативності; 

4) може відображати кризові явища та неефективність 

фінансово-кредитних процесів [3].  

Іншими словами, природа і наслідки бюджетного дефіциту 

повністю залежать від дій уряду. Якщо фінансові кошти, які 

складають перевищення витрат над доходами, спрямовуються 

на розвиток економіки, використовуються для розвитку 

пріоритетних галузей, тобто, використовуються ефективно, то 
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в майбутньому зростання виробництва і прибутку в них з 

лишком відшкодує вироблені витрати і суспільство в цілому 

від такого дефіциту тільки виграє. Якщо ж уряд не має чіткої 

програми економічного розвитку, а перевищення витрат над 

доходами допускає в цілях латання "фінансових дір», 

субсидування нерентабельного виробництва, то бюджетний 

дефіцит неминуче призведе до зростання негативних моментів 

у розвитку економіки. 

Українська нація достатньо освідчена, щоб вжити ряд 

заходів і покращити економічну ситуацію країни, але в силу 

свого менталітету, вона знаходить легші шляхи для існування 

та засоби наживи для себе, насамперед.  

Мабуть для того, щоб все змінилося на краще, потрібно 

змінити форму правління, адже ще давно доведено: демократія 

– шлях до розрухи, що дуже чітко прослідковується в ході 

історії становлення багатьох держав. Тим не менше існує 

безліч варіантів витягти економіку України зі скрутного 

становища, але до практичного виконання усіх реформ та змін 

ніяк не вдається приступити. 
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Постановка проблеми. У сучасному світі все більше 

помічається негативний вплив соціуму на дітей. Через високу 

злочинність, аморальність, духовний занепад зростає жорстокість 

і агресивність дітей. Батьки все більше і більше поринають в 

роботу та побутові справи і все менше помічають дітей. Діти ж в 

свою чергу з ранніх літ відокремлюються від батьків, починають 

жити самостійно і невдовзі й зовсім забувають їх. Таким чином 

розвиток дітей приглушується, вони перестають сприймати 

культурні та загальнолюдські цінності.  

Вирішенням цієї проблеми може стати активне залучення 

мистецтва в світ дітей, адже саме воно може розвинути в дітей 

любов до прекрасного, виявити творчий та особистісний 

потенціал дитини, сформувати художньо-естетичну компетент-

ність, а  також сприяє творчій самореалізації у майбутньому 

житті. Наставником для дітей можуть стати батьки і вчитель. 

Також популярною стає арт-терапія, адже в наш час , на 

жаль, багато діток мають ряд захворювань як фізичних, так і 

психічних. Тому цей метод лікування вважається ефективним. 

Актуальність питання і відсутність системних досліджень у 

даному напрямі визначили вибір теми дослідження.    

Виклад основного матеріалу. Мистецтво - невидимий 

місток, що поєднує два протилежні світи: світ фантазії та 

реальності. Часто таємні бажання, підсвідомі почуття та 
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емоції легше викласти у творчості, ніж виразити у словесній 

формі.[1, с. 1] 

Вирішальну роль в здійсненні естетичного розвитку дітей 

грає естетичне виховання, яке можна охарактеризувати як 

складний і тривалий процес, коли діти отримують перші 

художні враження, залучаються до мистецтва, опановують 

різними видами художньої діяльності. За визначенням 

педагогічного словника, естетичне виховання – це складова 

частина виховання, що направлена на формування художньо-

естетичної свідомості, здатності сприймати і оцінювати 

естетичні явища в мистецтві і дійсності. Це цілеспрямована, 

систематична дія на особистість з метою її естетичного 

розвитку, формування творчо активної особистості, здатної 

сприймати і оцінювати прекрасне, а також мати потребу в 

творчості, естетичній діяльності, перетворенні дійсності за 

законами краси.[2, с.1] 

Психологи також вважають, що мистецтво позитивне в 

будь-якому віці. Тим не менше, раннє дитинство є ідеальним 

етапом для навчання дітей всім різним мистецьким 

дисциплінам. Це пов’язано з тим, що, коли вони молоді, їх 

мозок схожий на губки і легко засвоює інформацію. 

Звичайно ж, найбільше зустріч з прекрасним діє на наш 

психологічний стан. Споглядання мистецьких творів допомагає 

зняти напругу, стрес, вивільнитися від тривоги, позбутися 

депресії. Справжнє мистецтво гармонізує наш внутрішній світ, 

допомагає відновити душевну рівновагу. Недаремно 

психотерапевти в усьому світі все більше застосовують у своїй 

практиці арт- і музикотерапію. 

Але, як встановили італійські вчені, прекрасне не лише 

цілить, часом воно може бути й небезпечним для психіки. 

Йдеться про так званий синдром Стендаля – психічний розлад, 

який часом виникає у туристів у Флоренції, Римі та інших 

перенасичених мистецькими шедеврами італійських містах. 

Його симптоми – сплески емоцій, напади паніки, пришвидшене 

серцебиття, нудота і запаморочення, знепритомнення, 



 

99 

викривлене сприйняття реальності, втрата орієнтирів у 

просторі та часі. Французький письменник Стендаль першим 

описав це явище у своїх італійських щоденниках ще у ХІХ 

столітті. 

За свідченнями працівників флорентійського шпиталю 

Санта Маріа Нуова, щороку до них потрапляє близько 100 

туристів з ознаками синдрома Стендаля, причому третина з них 

- після споглядання знаменитої статуї Мікеланджело “Давид”. 

Потрясіння від довершеної краси скульптури у деяких 

відвідувачів буває таким сильним, що викликає щось на зразок 

легкого божевілля. На думку науковців, причиною синдрома 

Стендаля є, насамперед, “передозування” мистецтва.[3] 

Піфагор кольором лікував людей, полотнами різного 

кольору. Таким чином, він визначив, що є три кольори допомоги 

людям – червоний, синій та жовтий. Червоний впливає на енергію 

людини, синій – на спокій, жовтий – на рух.[4] 

Так, для дітей молодшого дошкільного віку сюжетна 

картинка є ефективним засобом пізнання навколишньої 

дійсності. Сприймання, і як діяльність, і як психічний процес, 

розвивається дуже рано і рівень його розвитку у молодших 

дошкільників вже достатній, щоб було можливе здійснення 

сприймання нескладних репродукцій, картин, ілюстрацій. Так, 

трирічна дитина може сприймати зміст картини, де персонажі 

об’єднані одним або двома-трьома однорідними діями, але їй 

ще важко відрізняти істотне від неістотного, головне від 

другорядного.  

Взагалі, молодші дошкільники намагаються пізнати й 

отримати знання про властивості предметів не стільки за 

допомогою сприймання, скільки за допомогою безпосередніх 

практичних дій з цими предметами; сприймання поєднується у 

них з практичними діями і вони як би допомагають один 

одному. Тому краще всього на картині з сюжетним змістом 

сприймаються об’єкти, що діють, оскільки функціональні 

ознаки мають для дітей найбільшого значення, тому й процес 

розгляду слід супроводжувати короткими образними 
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визначеннями не тільки самого предмету, але і його дій, що 

надасть можливість дитині краще запам’ятати предмет і 

самостійно розповісти про нього. Для активізації сприймання, 

мислення дітей при розгляді картини обов’язкові запитання 

про те, що робить персонаж, про його місцеположення: 

відповідаючи на ці питання, дитина не тільки описує дії, але й 

намагається пояснити, більше розповісти про них. Щодо 

естетичного розвитку у молодшому дошкільному віці 

важливим завданням буде збагачення, уточнення і закріплення 

представлень дітей про колір, форму предметів, про параметри 

величини і деякі просторові орієнтири: дітей навчають 

розрізняти основні та проміжні кольори, порівнювати 

предмети, хоча порівняння ще здійснюється без аналізуючого 

розгляду об’єктів. Розвиток дітей молодшого дошкільного 

можна розглядати як підготовчий етап естетичного засвоєння 

оточуючої дійсності.[2, с. 4]. 

Висновки. Мистецтво активізує відчуття й сприймання 

дитини, її уяву та мислення, впливає на розвиток художньо-

творчих здібностей, а також формує естетичний смак та 

духовно збагачує. Дитина, що має безпосередній контакт з 

творами мистецтва має більш розширені знання про 

світобудову та багатший словниковий запас, вільно висловлює 

свою думку та швидше долає труднощі адаптації в 

незнайомому соціальному колі, а також знаходить оригінальні 

шляхи вирішення життєвих ситуацій. 

Думаючи про те, як зайняття мистецтвом може позитивно 

вплинути на розвиток дитини , важливо пояснити, що ми 

маємо на увазі під «мистецтвом», а що під «залученням». Дуже 

добре вирушити на виставку, в музей чи галерею усією 

родиною, з дітьми, адже ніщо так не зближує, як спільні 

мистецькі переживання. І не бійтеся, що малечі буде нецікаво, 

нудно, що вона чогось не зрозуміє. Діти чудово відчувають 

мистецтво. Але ці екскурсії, особливо на початку, мають бути 

зовсім нетривалими. Дуже важливо, щоби не сталося того 

самого “передозування”, пересичення враженнями. 
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У дидактиці найчастіше використовується класична 

система класифікації методів навчання. Як і будь-яка інша 

класифікація, вона не позбавлена недоліків і є недостатньо 
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зручною в ході дослідження ряду питань. Тому безумовний 

інтерес становлять альтернативні класифікації методів 

навчання. 

У XIX-XX ст. кожен учитель, який працював у гімназії, 

повинен був розробити власну методику викладання предметів, 

яка базувалася на загальних та спеціальних методах. За основу 

брався власний досвід, поради більш досвідчених колег, статті 

з періодичних видань. У 20-х роках пошук нових оригінальних 

методів навчання не мав успіху. Дидакти, вчителі-практики 

орієнтувалися на використання стандартних (класичних) 

методів.  

Методи навчання - це багатогранні педагогічні явища, тому 

виникає необхідність їх класифікації. У дидактиці й особистих 

методиках існують різноманітні класифікації методів навчання, 

що залежать від того, яку суттєву ознаку покладено в основу 

класифікації. Найбільш розповсюдженою й загальноприйнятою 

на сьогодні є класифікація методів за характером пізнавальної 

діяльності, яку організовує вчитель і здійснюють учні в процесі 

навчання, запропонована М. Скаткіним та І. Лернером. Вони 

виділили п’ять методів навчання: 

- пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецеп-

тивний (1); 

- репродуктивний (2); 

- проблемний виклад (3); 

- частково-пошуковий або евристичний (4); 

- дослідницький (5). 

Методи розрізняються і в залежності від способів 

засвоєння навчального матеріалу. Для засвоєння знань 

необхідно організувати свідоме сприйняття інформації, а для 

засвоєння способів діяльності - репродукування учнями певних 

корисних дій. 

Перелічені методи, які також називають загальнодидак-

тичними методами навчання, можна поділити на дві групи: 

- репродуктивні (1 і 2), при яких учень засвоює знання й 

відтворює вже відомі йому види діяльності; 
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- продуктивні (4 і 5) - коли учень здобуває суб’єктивно 

нові знання в результаті самостійної або творчої (з допомогою 

вчителя) діяльності.  

Проблемне викладення (3) – проміжний метод, оскільки 

він передбачає засвоєння учнем готової інформації, але з 

елементами творчої діяльності. 

Підхід до поділу методів може бути реалізовано і по-

іншому. У процесі навчання фізики вчитель різними способами 

керує процесом пізнання учнів з урахуванням специфіки свого 

предмету. Ці методи можна класифікувати за наступними 

ознаками:  

- за способом передачі інформації від учителя до учнів;  

- за характером діяльності вчителя;   

- за характером діяльності учнів. 

Варто розуміти, що будь-який поділ методів не означає, що 

на практиці в навчальному процесі ці методи протиставляються 

один одному. Навіть навпаки, методи навчання реалізуються в 

поєднанні один з одним. Упродовж тривалого часу в дидактиці й 

особистих методиках користувалися класифікацією методів 

навчання за джерелом знань. Учень може отримувати знання з 

різних джерел – з розповіді вчителя, з книги, під час 

безпосереднього спостереження за явищем чи практичної 

діяльності. На основі такого підходу всю сукупність методів 

навчання можна поділити на три групи: словесні, наочні та 

практичні. 

Словесними називають методи, в яких головним джерелом 

знань є слово. Розповідь, пояснення, бесіда, лекція – словесні 

методи, за допомогою яких вчитель передає необхідну 

інформацію. До словесних методів відноситься і робота учнів з 

книгою (підручником, посібником). 

До групи наочних методів навчання належать методи, в яких 

основним джерелом інформації для учнів виступає спостере-

ження. Учні не просто спостерігають за фізичним явищем, а й 

роблять власні висновки, оперуючи як раніше засвоєним 

навчальним матеріалом, так і знаннями з рівня найближчого 
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розвитку. У результаті старі знання систематизуються й 

використовуються на творчому рівні, засвоюються нові знання. 

До групи наочних методів відносяться, передусім, де монстра-

ційний експеримент і ілюстративний метод (застосування 

рисунків, схем, таблиць, відеофільмів, механічних моделей). Крім 

цього, до цієї групи методів відносяться також екскурсії, якими 

можна значно урізноманітнити і, що важливо, зацікавити учнів до 

вивчення фізики.  

Практичні методи - це вирішення задач (метод, який 

особливо важливий під час вивчення курсів фізики в школах) 

та експериментальна діяльність учнів (лабораторні роботи, 

фізична студія, домашні або саморобні проєкти). У процесі 

використання цих методів учні вдосконалюють навики роботи 

з вимірювальним обладнанням, зчитування та складання схем. 

Результат навчання базується на цілісному дослідницькому 

підході до освітньої та педагогічної діяльності.  

Як зазначає С. П. Бондар, учень у навчальному процесі 

може бути об’єктом, суб’єктом, суб’єктом взаємодії. Методи, 

які застосовуються учителем для засвоєння навчального 

матеріалу за характером пізнавальної діяльності є пасивними, 

коли учень умовно є об’єктом навчання. До таких методів 

віднесено: лекція-монолог, розповідь, пояснення, інструктаж, 

опитування учнів.  

Суб’єктом навчання учень стає в тому випадку, якщо бере 

активну участь у здобуванні нових знань. Застосовані методи є 

активними. До групи активних методів навчання віднесено ті, 

що: 1) інтенсифікують процес навчання; 2) спеціально 

орієнтують на розвиток самостійності учня як суб’єкта 

навчально-пізнавальної діяльності; 3) органічно поєднують у 

єдиний пізнавальний процес  

Якщо учень виступає суб’єктом навчальної взаємодії вчителя 

і учнів, то методи, які застосовуються називають інтерактивними. 

Виділяють дві підгрупи інтерактивних методів: неімітаційні та 

імітаційні. До першої підгрупи віднесено проблемний семінар, 

бесіда, дискусія, диспут, брифінг, проекти. До другої - не ігрові 
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(аналіз конкретних ситуацій, імітаційні вправи, прес-конференції, 

інсценування, взаємонавчання) та ігрові (тренінг, ділова гра, 

рольова гра, ігрове проектування). 

Якщо взяти методологію фізики як науки за основу 

класифікації методів навчання, то всі методи навчання можна 

розділити на емпіричні та теоретичні. Для емпіричних методів 

навчання характерні спостереження, експеримент, висування 

гіпотез, індукція, узагальнення. Для теоретичних методів 

навчання характерні ідеалізація, моделювання, теоретичний 

аналіз, аналогія. У такому разі складовими елементами 

класифікації є логічні прийоми. 

У методичній літературі про методи навчання є й інші 

класифікації методів навчання. Класифікація може ґрунтуватися 

на стадії навчального процесу, рівні засвоєння учнями матеріалу 

та логічному шляху передачі знань. Класифікація часто є 

поєднанням відомих систем методів. Це доводить багатогранність 

кожного методу, що розглядається окремо. 

Підсумовуючи вищезазначене, зауважимо, що на рівні 

загальних навчальних дисциплін та фізики зокрема, у школах 

недостатньо використовувати лише один набір методів 

навчання. Щоб забезпечити найкращий спосіб досягнення 

освітніх цілей, на практиці інтегруються методи різних груп, 

щоб сформувати загальні методи навчання. 
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Вступ. Основна мета роботи - це розробка системи та моделі 

для адаптивного та автоматизованого керування кліматичними 

ресурсами в домашніх та офісних системах за допомогою 

накопиченого досвіду користування цими ресурсами. 

Домашні системи вже мають розроблений механізм для 

зміни кліматичних умов в приміщеннях. Так для зміни 

освітленості ми використовуємо ліхтарик, для зміни температури 

кондиціонер, для зміни вологості - зволожувач повітря. Також 

вже існують розумні та цифрові інтерфейси для автоматизованого 

контролю вказаними пристроями. Найчастіше прикладом такого 

керування є програмний додаток чи голосовий асистент. 

Зміст дослідження. Проблематика дослідження є в  першу 

чергу не автоматизоване керування, а адаптивне.  Адаптивність 

системи полягає в зміні поведінки системи внаслідок 

накопичення досвіду від взаємодії з користувачем.  

Будь яке приміщення, яке використовує людина, потребує 

в контролі кліматичних умов. Можна вказати наступні 

найпоширеніші кліматичні умови. 
 

Таблиця  1 - Кліматичні умови в home системах та одиниці виміру 

Кліматична умова Одиниці вимірювання (SI) 

Освітлення Люкс 

Температура Градус Цельсія 

Абсолютна вологість повітря   кг/м³ 

Тиск Па (Паскаль) 
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Архітектура IoT системи (як і система керування ресурсами) 

є набір компонентів та шарів, для забезпечення IoT рішення. 

В описі архітектури системи необхідно описати: 

1. Рівні системи 

2. Компоненти системи 

3. Інтерфейси взаємодії  

Кожна компонента виконує певні функції та комунікує 

завдяки певному інтерфейсу з компонентами на навколишніх 

рівнів. Кількість рівнів та компонентів в системі залежить в 

першу чергу від мети та заявлених задач та проблем. Також 

треба зауважити, що існують два типи взаємодії 

1. Машина к машині (M2M) 

2. Машина до людині (M2P) 

Можна виділити щонайменше 4 рівня[1]: 

1. Device Layer (Рівень пристроїв) 

2. Edge Layer (Рівень периферійних обчислень) 

3. Cloud/Server Layer (Рівень хмари або серверу) 

4. Presentation Layer (Рівень представлення) 

 

 
Рисунок 1 - Архітектура системи керування ресурсами в home 

системах 
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В першу чергу, потрібно вказати необхідні компоненти без 

яких система не може функціонувати. 

1. Рівень пристроїв. Саме наявність сенсорів для збору 

інформації о ресурсах та актюаторів для взаємодії з середовищем 

a. Сенсори 

i. Датчик освітлення (наприклад, BH1750FVI) 

ii. Датчик температури та вологості (наприклад, 

HTU21D) 

b. Актуатори 

i. Розумна лампа (наприклад, Yeelight Bulb) 

ii. Розумна система кондиціонування (наприклад, 

Sensibo Sky) 

2. Рівень периферійного обчислення. Датчики можуть 

генерувати багато даних в різному форматі. Що найменше є 

потреба в перетворенні та агрегації даних.  В рамках одного 

середовища (кімнати або робочого місця) є потреба в вузлу для 

периферійних обчислень.  

3. Рівень хмари або серверу 

a. Сервер бази даних 

i. Збереження даних з сенсорів. (величина, 

одиниця виміру, дата та час). Дані необхідні для 

використання в алгоритмах машинного навчання 

та аналітики. 

ii. Збереження інформації о пристроях 

iii. Збереження інформації о активації актуаторів 

(розумної лампи і системи кондиціонування) 

b. Компонент машинного навчання, що відповідає за 

прогнозування використання певних ресурсів в 

певний час. 

c. Компонент контролеру - є веб-служба, що дозволяє 

відстежувати та змінювати стан в системі 

(наприклад, периферійних пристроїв). 

Зробимо детальний розгляд роботи компоненту 

машинного навчання в прогнозуванні найбільш комфортного 

рівня освітлення робочого місця. 
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Модель навчання складається з наступних складових: 

• Прогнозована величина – комфортний 

рівень освітленості (y) 

• Параметри, що впливають на рівень 

освітленості (x, feature) 

o Дата та час в системі 

o Наявність людини на робочому місці 

o Використання штучного освітлення в 

певний час 

В рамках дослідження за березень місяць 2021 року було 

зібрано інформація о рівні освітленості в певний час на 

робочому місці оператора ПК в home системі. 

Регресія – це спосіб обрати необхідну функція, що може 

мінімізувати функцію витрат. Функція витрат (cost function)  

характеризує наскільки обрана функція відхиляється від 

значень в заданих точках[2].   

Розглянемо, один із найпростіших методів регресії – лінійну. 

Лінійна регресія – це метод обрання лінійної функції для мінімі-

зації функції витрат[3]. Приклади алгоритмів щодо мінімізації 

функції витрат – Градієнтний спуск, метод Гауса, тощо. 

 
Рисунок 2 - Приклад лінійної регресії 

Отримана функція на рисунку 2, де x = 1 - дорівнює 1 

годині, y = 1 - дорівнює 1 Люкс: 
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𝑦 =  −2𝑥 + 64, 𝑥 ∈ [0.6, 1] 

 

Згідно з цією функцією, очікуваний рівень освітлення в 

21:00 (x = 21) є 22 Люкс, в 14:00 (x = 14) є 38 Люкс. 

Аналізуючи графік необхідно зазначити високий рівень 

відхилення від заданих точок на певних областях. Для 

зменшення рівня відхилення, розглянемо підтип лінійної 

регресії - поліноміальну. Поліноміальні функція – функція, 

аргументи якої мають ступені вищого порядку (більш ніж 1). 

 Це все ще вважається лінійною моделлю, оскільки 

коефіцієнти функції, пов'язані з параметрами (feature), все ще є 

лінійними[4]. 𝑥𝑛 - це лише функція. Однак крива, яку ми 

підганяємо, має поліноміальний характер (наприклад, 

квадратичний). 
 

 
Рисунок 3 - Приклад поліноміальної регресії (15 порядку) 

 

Згідно з цією функцією, очікуваний рівень освітлення в 

21:00 (x = 0.9) є 16.3 Люкс, в 14:00 (x = 14) є  45 Люкс. 

Висновок: була спроектована архітектура системи керування 

ресурсами в home системах. Були розглянуті лінійна та 

поліноміальна регресії для отримання функції прогнозування 

необхідного рівня освітлення. Аналіз розробленої системи 

підтверджує коректність даного підходу щодо проектування 

систем для оптимізації умов праці в small-office та home системах. 
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Івано-Франківський національний  

медичний університет 

м. Івано-Франківськ, Україна 

В основі викладання навчальної дисципліни «Українська 

мова (за професійним спрямуванням)» на сучасному етапі 

лежать головні дидактичні принципи навчання. Зокрема, 

принцип науковості забезпечує ефективність освітнього 

процесу. Адже викладачі опрацьовують зі студентами 

матеріали на основі перевірених наукових відомостей та 

фактів, з’ясовуючи причинно-наслідкові зв’язки граматичних 

явищ і знайомляться з досягненнями сучасної лінгвістики. 

Укладання навчальних програм з дисципліни «Українська 

мова (за професійним спрямуванням)» здійснюється з 

https://habr.com/ru/post/455377/
https://habr.com/users/frobeniusfg/
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урахуванням принципів систематичності та послідовності 

навчання, дотримання яких простежується у впорядкованості 

викладання освітнього матеріалу. Зокрема, ці принципи 

виявляються в послідовності вивчення тем під час практичних 

занять, актуалізації уваги студентів на основних визначеннях 

понять, у логічному переході від закріплення знань поперед-

ньої теми до засвоєння нового матеріалу та концентрації уваги 

слухачів на свідомому формуванні вмінь і навичок. 

Системою методики викладання «Української мови (за 

професійним спрямуванням)» в Івано-Франківському націо-

нальному медичному університеті передбачено дві основні 

навчальні форми: практичні заняття та самостійна 

позааудиторна робота студентів.  

Практичні заняття з навчальної дисципліни «Українська 

мова (за професійним спрямуванням)» скеровані на засвоєння 

основоположних понять з курсу; усвідомлення значущості 

державної мови в професійному спілкуванні; формування 

вмінь і навичок виконувати, аналізувати різні види завдань 

відповідно до вимог офіційно-ділового й наукового стилів 

фахового мовлення; удосконалення усного та писемного 

мовлення студентів з метою досягнення комунікативного 

наміру на запропоновану тему в галузі охорони здоров’я; 

опанування норм укладання основних адміністративно-

канцелярських та медичних документів. 

Для досягнення зазначених цілей дисципліни викладачами 

на практичних заняттях застосовуються такі методи навчання: 

евристичний, який полягає в тому, що викладач формулює 

проблему, а студенти поетапно вирішують її під його 

керівництвом (при цьому поєднується репродуктивна й творча 

діяльність студентів); дослідницький, згідно з яким викладач 

окреслює проблему, а студенти самостійно вирішують її 

(висувають ідеї, перевіряють їх, добираючи для цього 

необхідні інформаційні джерела); контекстний, який 

ґрунтується на інтеграції різних видів діяльності студентів: 

навчальної, наукової та практичної; комунікативний, який 
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зорієнтований на організацію адекватного процесу реального 

спілкування завдяки моделюванню основних закономірностей 

мовленнєвого спілкування. 

Самостійна робота студентів – основний спосіб 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від 

обов’язкових практичних занять. Для її успішного виконання 

викладачами створено методичні вказівки для студентів з 

підготовки самостійної позааудиторної роботи, що містять 

алгоритми виконання практичних завдань. Запропоновані 

студентам тренувальні вправи для самостійної роботи дають 

змогу по-новому осмислити мету, цілі фахового усного та 

писемного спілкування з урахуванням синтаксично-

семантичного й функціонального аспектів професійної 

мовленнєвої діяльності, вільно володіти науковим дискурсом. 

Отже, сучасні освітні методи викладання «Української 

мови (за професійним спрямуванням)» сприяють фаховій 

спрямованості навчання, зумовлюють закономірність пошуку 

нових підходів розвитку активності, ініціативності, 

самостійності здобувачів вищої медичної освіти. 

______________________________________________________ 

УДК.615       Медичні науки  

 

МОТИВАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ЯК 

ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРАЦІ 

 

Сірик А.В., 

студентка фармацевтичного факультету 

Київський міжнародний університет  

м. Київ, Україна 

На сучасному етапі розвитку аптечної справи в Україні -  

постає проблема мотивації та  необхідністі зміни системи 

управління персоналом у вітчизняних організаціях. Успішність 

підприємства, великою мірою залежить від професійної якості 

роботи працівників. Ефективна мотивація робітників  - це складне 
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питання, яке постае перед підприємством. Правильний підхід для 

забезпечення успішної роботи підприємства є підхід до 

працівників, їх заохочення та мотивація, а також реагування на 

помилки. Такий підхід є запорукою успішного бізнесу. 

Неефективна система мотивації може викликати у персоналу 

незадоволеність, небажання працювати на повну міру, призводить 

до зниження продуктивності, порушення дисципліни, зниження 

якості роботи.  Саме персонал є однією з головних ланок 

успішного підприємства, він формує конкурентні переваги 

підприємства, сприяє підвищенню його статусу. Сьогодні аптечні 

працівники, як фахівці відіграють важливу роль у забезпеченні 

населення та  лікувально-профілактичних закладів лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення. Саме тому, 

вивчення питання мотивації праці робітників аптечних 

підприємства та її удосконалення є предметом актуального 

дослідження.[1] 

Мотивація - це сукупність управлінських дій, спрямованих 

на заохочення працівників до досягнення цілей. Основою 

успіху організації є система мотивації персоналу.  Головною 

метою процесу мотивації є отримання максимальної віддачі від 

використання наявних трудових ресурсів, що дозволяє підви-

щити загальну ефективність та прибутковість підприємства. [3] 

Структура мотивації персоналу має п’ять напрямків: 

умови праці, ресурси, визнання, взаємовідносини, відповідаль-

ність. Якщо дивитися на мотивацію з позиції отримуваних 

благ, то існують два типи: матеріальна і нематеріальна. До 

останнього типу відноситься статусна і трудова мотивація 

Мотивації персоналу поділяються: 

- за джерелами виникнення мотивів; 

- за спрямованістю на досягнення цілей фірми; 

- за формою задоволення потреб 

Джерела виникнення мотивів поділяються на внутрішні та 

зовнішні. Внутрішні мотиви показують самостійну оцінку 

результатів праці. Зовнішні - позитивну оцінку роботи керів-

ництвом. Вид мотивації за спрямованістю досягнення цілей 
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фірми поділяється на позитивну мотивацію, та негативну 

(демотивацію). Позитивна мотивація - означає підвищення 

авторитету, доручення особливої роботи, матеріальне заохочення. 

Демотивація - це матеріальні стягнення, пониження  в посаді, 

психологічна ізоляція. Мотивація за формою задоволення потреб 

буває: матеріальна - дивіденди, преміювання, оплата навчання, та 

нематеріальна - гнучкий графік роботи, можливість самореалі-

зації. В свою чергу нематеріальна мотивація поділяється на 

трудову та статусну. Трудова - означає врахування індивідуаль-

них особливостей, можливість впливу на інших. Статусна 

мотивація означає кар'єрний ріст, визнання лідерства [6]. 

Однією з проблем матеріальної мотивації на сучасному етапі 

розвитку української економіки є низька заробітна плата, 

необхідність розробки нових методів економічного стимулю-

вання працівників на ринку праці, зміна стандартів і норм. 

Матеріальна система мотивації включає: оклад, компенсації, 

рівень заробітної плати, премія, відпускні, відсотки та інші форми 

оплати, як правило, у грошовій формі. Нематеріальна мотивація 

включає навчання, іменні подарунки, грамоти, похвали, різні 

змагання тощо. [2] 

Основною метою організації є отримання вигоди від людей, 

які позитивно ставляться до роботи, необхідно мотивувати  

працівників до того, щоб створити благополучне середовище як 

для компанії, так і для працівників. Крім того, задоволені 

працівники позитивно впливають на корпоративну культуру 

підприємства, що призводить до багатьох нематеріальних, але не 

менш важливих прибутків. 

Доцільним також є моніторинг, який передбачає аналіз 

існуючої системи мотивації, аналіз якісного складу працівників, 

мотиваційну сферу персоналу та оцінку необхідності зміни 

системи мотивації. Існує ряд вимог до системи мотивації 

персоналу підприємства, а саме: 

- об’єктивність: розмір винагороди працівника повинен 

визначатися на основі об’єктивної оцінки результатів його 

роботи; 
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- передбачуваність: працівник повинен знати, яку 

винагороду він отримає залежно від результатів своєї роботи; 

- адекватність: винагорода повинна бути адекватною 

трудовому внеску кожного працівника до результату діяльності 

всього колективу, його досвіду та рівня кваліфікації; 

- своєчасність: винагорода повинна слідувати за досягненням 

результату якомога швидше (якщо не у формі прямої винагороди, 

то принаймні у формі обліку подальшої винагороди); 

- значення: винагорода повинна бути значною для 

працівника; 

- справедливість: правила визначення винагороди повинні 

бути зрозумілі кожному працівнику організації і бути чесними, 

зокрема, з його позиції. [4] 

Грошові та фінансові надбавки певною мірою мотивувують 

своїх працівників, але щоб персонал був вмотивованим та 

задоволеним в повній мірі та позитивно впливав на продуктив-

ність бізнесу, керівник повинен враховувати інші мотивації, 

підходи та такі фактори, як оцінка, визнання та підтримка. Крім 

того, менеджери повинні спочатку вибрати найбільш підходящу 

теорію мотивації своєї компанії. Ефективність системи мотивації 

передбачає наявність нематеріальних факторів, пов’язаних з 

надійністю робочого місця, досягненням власних цілей, бажання 

взяти на себе ініціативу. Сьогодні соціальний пакет є одним з 

найефективніших способів мотивувати працівників: наприклад, 

організувати безкоштовне харчування, медичне страхування, оп-

лату транспортних і мобільних зв’язків, пільгові або безкоштовні 

поїздки в санаторій за станом здоров’я, а також можливість підви-

щення кваліфікації або навчання за рахунок підприємства. [6] 

Отже, мотивовані працівники будуть  виконувати роботу 

на високому рівні, яка підвищить ефективність бізнесу та 

продуктивність підприємства [5]. 

Література: 

1. Корольова К. Взаємозв’язок мотивації і рівня професій-

них досягнень / К. Корольова // Персонал. 2008. №2. 

2. Долішній І.М. Мотивація персоналу як об’єкт 



 

117 

управління на підприємстві / І.М. Долішній, А.В. Колодійчук // 

Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Вип. 20.5. С. 211-216. 

3. Бала В.В. Процес мотивації персоналу підприємства та 

його складові / В.В. Бала, А.Г. Мацак // Технологический аудит 

и резервы производства. 2016. № 3(3). С. 46–50. 

4. Маринич І.А. Мотивація як фактор підвищення 

ефективності праці працівників / І.А. Маринич // Науковий 

вісник НЛТУ України. 2016. № 15.5. С. 376–380. 

5.   Корольова К. Взаємозв’язок мотивації і рівня 

професійних досягнень / К. Корольова // Персонал. 2008. №2. 

6. Мотивація праці персоналу сучасних організацій 

(організаційно-управлінський аспект): [монографія] / П.З. 

Капустянський. К.: ІПК ДСЗУ, 2017. 155 с. 

______________________________________________________ 

Педагогічні науки 
 

ОСОБЛИВОСТІ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ 
 

Смоленська Ю. В. 

студентка 

Луцький педагогічний фаховий коледж  

Комунального закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради,  
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Науковий керівник – Наталія Борбич,  

проректор з навчальної роботи 

На сьогоднішній день не існує єдиного точного 

визначення гри. Більшість науковців схиляються до того, що 

гра – це складна різножанрова система, в якій створено штучну 

проблематику, визначені правила, за якими гравці беруть 

участь, щоб досягти поставленої мети.  

Ігрове навчання (game-based learning) – це процес навчальної 

діяльності, що повністю побудований на основі гри. В ньому 

закладені певні мета, завдання, очікувані результати. Навчальна 
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гра може займати як цілий урок, так і використовуватися на 

певному етапі, наприклад для засвоєння окремої теми. 

Гра, так само як і ігрове навчання передбачає дотримання 

певних етапів: 

• підготовка: на цьому етапі педагог повинен сформулю-

вати мету, розробити чіткий план гри та підготувати усі 

необхідні супутні речові матеріали; 

• сам процес гри; 

• аналіз отриманих результатів. 

Чимало відомих науковців схиляються до думки, що 

навчальні ігри, на відміну від розвивальних, мають інакші 

характеристики та сталу структуру. Так, В. Коваленко та П. 

Підкасистий до основних компонентів навчальної гри 

відносять: задум або ціль, правила, ігрові дії, пізнавальні 

завдання, необхідне приладдя та очікуваний результат [1].  

Ігрові технології навчання дітьми набагато краще 

сприймаються. Для дітей шкільного віку це ефективний засіб 

активізації та мотивації. Під час в дитини може з’явитися 

інтерес до вивчення нового матеріалу, проявитися лідерські та 

комунікативні якості. Кожна начальна гра передбачає 

виконання поставленої мети й педагогічного результату. 

Загалом, в системі освіти використовують такі типи навчаль-

них ігор: імітаційні, операційні, рольові, сюжетні, ігри-змагання. 

Імітаційні ігри передбачають заняття в певній обстановці. 

Сюжет гри містить певну подію, її опис та обов’язки імітаційних 

об’єктів. Для прикладу, це може бути урок-екскурсія, урок-подія, 

урок-свято, урок-робочий день лікаря (або інша професія). 

Завдання операційних ігор – отримання і засвоєння дітьми 

конкретних вмінь. Наприклад, це може бути урок-розсліду-

вання, урок-судове засідання тощо. 

Рольові ігри передбачають виконання певного алгоритму 

поведінки для кожної ролі окремо. Для проведення таких ігор 

варто використовувати такі типи нестандартних уроків, як 

урок-подорож, урок-казка, урок-композиція та ін. 

Навчання на основі гри мотивує учнів тривалий час 
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виконувати поставлені перед ними завдання, результатами 

яких вони захоплені [3, с. 60-62].  

Вчені змоделювали навчальну діяльність на основі гри в 

проекті INTERACT і дослідили когнітивну взаємодію (тобто 

інтелектуальну обробку), афективну взаємодію (тобто обробку 

та регулювання емоцій), поведінкову взаємодію (тобто жести, 

вчинки й рухи) та соціокультурну взаємодію (тобто соціальні 

взаємодії, вбудовані в культурний контекст). Учень емоційно 

співпереживає своєму персонажу, тим самим розвиваючи 

емпатію [3].  

Основним завданням педагога під час навчальної гри є: 

навчити учня мислити як інноватор, зокрема розвиваючи 

критичне мислення, комунікативні здібності, співпрацю, 

вирішення різноманітних складних завдань.  

Ігрове навчання має ряд переваг. Серед них: 

• вища концентрація уваги та побудова нових логічних 

зв’язків; 

• висока активізація школярів: учасники максимально 

сконцентровані на грі, не підозрюючи, що таким чином 

вивчають новий матеріал; 

• багатофункціональність: гра передбачає виконання 

декількох дій; 

• складні чи незрозумілі моменти легше пояснити та 

навчити чомусь новому; 

• вища мотивація, наполегливість та цілеспрямованість; 

• простота викладу та засвоєння нового матеріалу; 

• цікава форма навчання для дітей [2]. 

Під час проходження педагогічної практики в Рожищенсь-

кому ліцеї Луцької територіальної громади Волинської області, 

навчала дітей 2-Б класу. В даному класі вчиться 17 учнів, з них 

6 дівчат та 11 хлопців. Викладаючи навчальні дисципліни «Я 

досліджую світ», «Математика», «Українська мова», «Образо-

творче мистецтво» «Читання» мала змогу дослідити особли-

вості навчальної гри при вивченні нового матеріалу дітьми.  
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Так, один з уроків математики був побудований на основі 

гри. Тема уроку: «Розв’язування задач, пов’язаних з часом». 

Спочатку діти були розділені на дві команди, кожна з яких 

мала окремі завдання. Пізніше працювали в парах. 

Проаналізувавши результати команд та кожної дитини окремо, 

можна зробити висновки: навчальна гра дітям подобається 

більше, ніж звичайний урок; ті, діти які на уроках математики, 

зазвичай, пасивні, проявили свою активність, наполегливо 

працювали в команді та парі; засвоєння матеріалу відбулося 

ефективніше. 

Отож, навчальні ігри мають ряд переваг. Вони активізують 

увагу учнів, підвищують інтерес до вивчення предметів, 

передбачають розвиток критичного мислення та розумових 

здібностей. Впровадження ігор в навчальній діяльності 

позитивно впливає на засвоєння нового матеріалу учнями. 

Література: 

1. Підкасистый П. И.Педагогика. 3-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для бакалавров. Москва, 2013. 511 с. 

2. Марко М. М. Сутність навчально-ігрових технологій // 

Професійна освіта: проблеми і перспективи. 2016.  Вип. 11. 

С. 58-64 

3. Нова українська школа. Як навчання на основі ігор 

розвиває навички 21-го століття. URL:https://nus.org.ua/view/yak-

navchannya-na-osnovi-igor-rozvyva-navychky-21-go-stolittya/ (дата 

звернення: 02.04.2021). 



 

121 

______________________________________________________ 

УДК 374.091.3:780.616.432   Педагогічні науки 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІХУДОЖНЬОГО 

ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФОРТЕПІАНО 

 

 Соколова О.В.,  

доцент факультету мистецтв 

 імені Анатолія Авдієвського  

 НПУ імені М. П. Драгоманова  

 м. Київ, Україна 

Теорія і практика навчання у будь-якій галузі знань завжди 

базується на певних закономірностях, основах, принципах, що 

виражають якісний, суттєвий зв'язок між складовими, чинниками 

і факторами педагогічного процесу та визначають його загальні 

тенденції, цілі, змістові характеристики, методику організації 

тощо.  Важливим   є   дотримання   як   загальних принципів орга-

нізації та проведення навчально-виховної роботи з учнями   у  

класі  фортепіанного  навчання  (принципи  науковості, послідов-

ності, наступності, доступності навчання, пріоритету особис-

тісного розвитку та ін.), так і спеціально розроблених принципів, 

що відображають специфіку   спеціального навчання    (наочності,    

художньої   цілісності,    оригінального самовираження, індивіду-

альної самореалізації тощо).  

Дидактики вважають, що ефективність організації і прове-

дення педагогічної роботи багато в чому залежить від створення 

спеціальних педагогічних умов як об'єктивних можливостей 

найбільш повного й доцільного використання видів, форм, мето-

дів та прийомів підвищення якості навчально-виховного процесу 

та оформлення матеріально-просторових параметрів середовища, 

які у сукупності забезпечують успішне вирішення поставлених 

завдань ( В. Бондар, І. Лернер, М. Фіцула, Г Щукіна та ін.)  

Розробка спеціальних педагогічних умов є «методично 

обґрунтованою організацією навчального простору, де визначені 

всі компоненти навчально-виховного процесу: зміст, методи, 

засоби, форми... Крім того, організація навчального простору 
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характеризується: специфічною комунікацією, основаною на 

особистісних смислах; сумісно створюваним досвідом усвідом-

лення себе, своїх відносин із іншими, перспектив власного 

зростання; наявністю атмосфери безпеки, довіри, прийняття та 

емоційної підтримки» [4, с. 50]. Узагальнення наукових думок 

призводить до висновку, що педагогічні умови – це  методично 

обґрунтована організація навчально-виховного простору, 

спеціально створені обставини,  що спрямовані на ефективну 

реалізацію педагогічної взаємодії усіх суб’єктів освітнього 

процесу для вирішення поставлених завдань. У галузі фортепіано-

ного навчання важливого значення набуває проблема створення 

спеціальних педагогічних умов з метою організації поліхудож-

нього виховного впливу на свідомість дитини та її особистісного 

розвитку (Ю. Алієв, О. Бузова, О.Гайдамака, Т. Костогриз, Л. Ма-

сол,  А. Малінковська,  Г. Ципін, Г. Шевченко та ін.) 

Для вирішення проблеми поліхудожнього виховання учнів-

піаністів на заняттях з фортепіано необхідною є реалізація 

декількох педагогічних умов, серед яких створення 

полімистецького  середовища на заняттях з фортепіано . 

Опанування особливостей втілення художнього образу засобами 

гри на фортепіано, пошуки особистісного художнього смислу  

необхідно здійснювати  через  знаходження учнями художніх 

зв’язків між музикою та іншими видами мистецтва,  самостійні 

пошуки  емоційно-образного змісту твору, виявлення почуттів і 

ставлень до нього, пізнання    його   естетичної  цінності  тощо. 

Залучення високохудожніх творів з різних галузей мистецтва, 

логічне й доцільне поєднання і пізнання їх художніх властивостей 

(яскрава образна сфера, поетичність, експресивність та емоційна 

привабливість для сприймання, наявність оригінально-неповтор-

них засобів виразності художньої мови тощо) забезпечує 

реалізацію даної педагогічної умови, зокрема, у процесі вивчення 

програмної фортепіанної музики. 

Наступною важливою умовою успішного поліхудожнього 

виховання учнів в умовах навчання у фортепіанному класі 

виступає організація творчої атмосфери на заняттях. На 



 

123 

творчому характері мистецької  діяльності акцентували видатні 

музиканти (педагоги і виконавці), розглядаючи розвиток 

творчого потенціалу особистості найбільш важливим 

завданням освітньо-виховного процесу. 

Творчість юного музиканта   виявляється   у   вирішенні   

нескінченних типових і оригінальних завдань, що виникають на 

шляху осягнення художнього образу твору. Відомо, що в основі 

роботи над музичним твором лежить знання загальних  

закономірностей  музичного  мистецтва  та  основних  художніх 

принципів  виконання.  Це  вражається,  насамперед,  у прагненні  

якомога повніше відтворити задум композитора на основі 

уважного вивчення нотного тексту,    глибокого  проникнення  у 

зміст образів  музичного  твору, усвідомлення усіх виразових 

можливостей тощо. Відомо також, що творчість – це створення 

якісно нового продукту  пізнання, мислення або практичної 

діяльності (думки, ідеї, проекти, вироби, конструкції, розробки, 

витвори мистецтва тощо). Поліхудожня діяльність, як вже 

доведено, неможлива без застосування творчого підходу (власне 

заняття музичним мистецтвом і є творчою роботою). 

Спрямованість на опанування учнями естетичної 

цінності мистецьких творів.  Головним у цьому процесі є 

спрямування уваги учнів на ціннісно-значущі компоненти творів, 

формування усвідомлення того, що «твір мистецтва ... самоцінний 

і самодостатній; кінцевий художній його смисл з найбільшою 

повнотою міститься тільки у ньому самому, в його художній 

формі і розкривається тільки у процесі його сприймання» [1, с. 

143]. Оскільки цей зміст реалізовано автором за законами даного 

виду мистецтва, ціннісно-значущими стають художні якості, які і 

втілюють цей зміст: драматургійність,  гармонійність, виразність, 

пропорційність, симетричність, динамічність, ритмічність тощо. 

У їх поєднанні автором для створення художнього образу вони 

набувають естетичної цінності як досягнутої досконалості, тобто 

твір мистецтва у єдності його змісту і форми починає  втілювати 

певну естетичну цінність, виражену художніми засобами одного з 

видів мистецтва. Таким чином, переживання і усвідомлення 
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учнями художніх якостей музичного твору призводить до 

поступового формування естетичних ідеалів і цінностей. Учні 

спостерігають, переживають й усвідомлюють художні якості 

спочатку у творах мистецтва, згодом починають відзначати їх у 

житті, оточуючому середовищі, і як результат – учні починають 

розуміти, відчувати та милуватися прекрасним, передавати 

естетичні уявлення засобами фортепіанного виконавства. 

Важливим у цьому процесі організація спілкування з найкращими 

зразками музичної спадщини, що мають високу художню 

цінність.  Від цього залежить формування орієнтирів, зразків, 

критеріїв оцінок  учнями інших художніх творів, і таким чином 

формування їх естетичного досвіду, усвідомлення категорій 

«краса», «прекрасне», «гармонія», «еталон»  та ін.  

Таким чином, розроблені спеціальні педагогічні умови 

можуть сприяти підвищенню ефективності поліхудожнього 

виховання учнів-піаністів на заняттях з фортепіано, а також 

певним чином доповнити зміст і спрямованість педагогічної 

роботи з учнями у визначеному напрямку. 
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Покарання у виді обмеження волі особи, у кримінальному 

праві визначається у відповідній дії, яка безпосередньо пов’язана 

з триманням винної особи в кримінально-виконавчих установах 

саме відкритого типу без певної ізоляції від суспільства в умовах 

здійснення за нею обов’язкового нагляду, а також за умови 

залучення її до суспільно-корисної праці. Відповідний вид 

покарання, за своїм змістом, повинен нести в собі достойну 

альтернативу щодо більш  сурових видів покарань, які зазначає 

наше законодавство, а його безпосереднє застосування виконує 

важливу функцію по зменшенню випадків призначення 

покарання у виді позбавлення волі, насамперед, стосовно осіб, які 

вчинили нетяжкі кримінальні правопорушення. 

Особливостями порядку виконання даного виду покарання 

виступає те, що засуджені до обмеження волі, прямують за 

відповідний рахунок держави до місця відбування покарання 

самостійно.[2] 

Розглядаючи даний вид покарання, не зайвим буде 

зазначити, що необхідною умовою для певного розуміння є 

визначення розмежувань засуджених до обмеження волі та 

позбавлення волі, адже у своїй сукупності, обмеження особистих 

прав і свобод особи засудженого не створюють такої ізоляції, як 

стосовно при більш суворішому покаранню. Даний вид 

покарання встановлюється на строк від одного до п’яти років але 

в окремих випадках може бути скорочене.[1] 
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Засуджені особи щодо яких призначено відповідне 

кримінальне покарання можуть користуватися всіма правами 

людини і громадянина, передбаченими Конституцією України, 

за відповідним винятком обмежень, які визначаються 

кримінальним законодавством нашої країни і встановлених 

вироком суду. Також, слід пам’ятати, що будь-яка особа, яка є 

засудженою за вчинення кримінального правопорушення і якій 

призначено відповідне до кримінального закону необхідне 

покарання (стосується обмеження чи позбавлення волі), мають 

однакові права та обов’язки. Зазначимо, що обмеження волі 

застосовується до винної особи тільки як основне покарання, 

але також до нього можуть призначатися і додаткові, як штраф, 

позбавлення обіймати певну посаду чи займатися відповідної 

діяльністю, також таких осіб можуть позбавити спеціального 

чи військового звання, здійснення конфіскації майна особи. 

Зазначимо, що у будь-якому разі дане кримінальне 

покарання не застосовується до осіб, які: до моменту винесення 

обвинувального вироку була чи стала вагітною, чи має дітей 

віком до 14 років, до неповнолітніх осіб, а також щодо осіб, які 

вже на момент вчинення кримінального правопорушення вже 

досягли пенсійного віку, військовослужбовці строкової служби та 

до інвалідів I та II групи. Відповідні умови та винятки визначенні 

в нашому чинному КК України та несуть в собі обов’язковий 

законодавчо-визначений характер. [1] 

Таким чином визначається, що обмеження волі як вид 

покарання у кримінальному права має свої певні правові 

особливості та відповідні підстави задля застосування відносно 

інших громадян країни і безпосередньо залежить від 

застосування до засудженого конкретного виду кримінального 

покарання. Відповідний вид покарання у кримінальному праві 

є певним результатом еволюції та подальшого функціонування 

умовного засудження винної особи до обмеження волі з 

обов’язковим залученням її до суспільно корисної праці в 

самому суспільстві, а також в нашій державі в цілому. 

Отже, можна зробити висновок, що кримінальне покарання у 
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вигляду обмеження волі являє собою кару, яка відповідним чином 

полягає у триманні винної особи в спеціальних місцях, які 

визначаються законодавством нашої країни, а також не несе в 

собі повну ізоляцію від суспільства та держави в цілому. 

Відповідний вид кримінального покарання може визначатися 

як певна альтернатива більш суворим і надає особі більш ширші 

можливості виконання поставлених щодо неї завдань. 

Література: 

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 

05.04.2001 №2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. 

№25-26. 

2. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон 

України від 11.07.2003 № 1129-IV. Відомості Верховної Ради 

України. 2003. №3-4 

______________________________________________________ 

УДК 347   Юридичні науки  
 

СПАДКОВИЙ ДОГОВІР 
 

Сокур К.В., 

курсант факультету  

підготовки фахівців для підрозділів  

страегічних розслідувань  

Дніпропетровського Державного  

університету внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 

Розглядаючи спадковий договір ми повинні зазначити, що 

сьогодні мало хто знає про його існування взагалі, адже люди 

звикли користуватися заповітами та договорами довічного 

утримання. Саме тому ми повинні пояснити, що саме означає 

спадковий договір та яка його відмінність від інших договорів 

пов’язаних із спадком. 

 Відповідно до офіційного визначення спадкового договору 

запропонованого нам законодавцем у статті 1302 Цивільного 

Кодексу, ми можемо зрозуміти що моментом виникнення права 
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власності на майно, передане відповідно до спадкового договору, 

виступає момент смерті відчужувача. Проте говорячи про договір 

довічного утримання, то розуміємо, що законодавцем 

встановлено, що право власності за таки договором буде 

виникати відповідно до статті 334 ЦКУ. А отже право власності 

на майно буде передано особі за договором довічного утримання 

з моменту посвідчення або з моменту набрання законної сили 

рішенням суду про визнання договору, не посвідченого 

нотаріально, дійсним [1].    

Необхідно наголосити на позиції Ю. О. Заіки, котра 

наголошує, що основною відмінністю між договором довічного 

утримання, спадковим договором та ренти полягає саме у меті 

котру ставить собі відчужувач майна. Тобто ми повинні розуміти, 

що у випадку з договором довічного утримання або ренти 

головною метою власника виступає набути утримання за життя. 

Говорячи ж про спадковий договір ми повинні наголосити на 

тому, що відчужувач бажає, щоб набувач здійснив певні дії котрі 

можуть виступати як майнового, так і немайнового характеру до 

моменту відкриття спадщини або після її відкриття [2, с. 206].  

Також розглядаючи поняття спадкового договору необхідно 

зазначити, що його відмінністю від договору дарування полягає у 

тому, що на відміну від другого він може виступати як оплатним, 

так і безоплатним. Такий вчений, як Майданика Р. А. зазначає, що 

спрямованість даного виду договору безпосередньо залежить від 

суб’єктивної спрямованості зустрічного надання. Тобто безоп-

латним може виступати спадковий договір у котрому відчужувач 

не отримує зустрічного надання з боку набувача. Говорячи про 

оплатний договір необхідно зауважити, у ньому майнове надання 

однієї сторони вчиняється на користь іншої [3, с. 92]. 

Відтак ми повинні розуміти, що спадковий договір не 

виступає видом спадкування за заповітом. Саме через цей факт 

на нього не поширюються певні обмеження встановлені 

законодавцем пов’язані з заповітом, а саме 1 п. 28 постанови 

Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. №7 

«Про судову практику у справах про спадкування» 
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Також необхідно зазначити, що спадковий договір за 

своєю суттю виступає відплатним договором, саме тому у 

випадку коли не встановлено умови котрі покладені на 

набувача час договір вважатиметься недійсним.  

Слід також зазначити, що спадковий договір відноситься 

до алеаторних (ризикових) договорів, оскільки на момент його 

укладення обсяг прав і обов’язків точно невідомий: набувач не 

може передбачити ані суми витрат на виконання розпоряджень 

відчужувача, ані якою буде вартість майна на момент переходу 

до нього права власності. Крім того, взагалі невідомо, чи зможе 

набувач отримати майно у власність, оскільки він може 

померти раніше за відчужувача. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що договір спадкування 

на сьогодні хоча й не є поширеним в Україні, проте має свої 

позитивні якості й має свої ознаки котрі не схожі на інші 

договори пов’язані зі спадком. Проте укладення спадкового 

договору за певної життєвої ситуації та мотивації власника майна 

має притаманні йому переваги й у порівнянні із заповітом, 

зокрема: на відносини сторін за спадковим договором не 

поширюються відповідні правила про спадкування, в тому числі 

право на обов’язкову частку у спадщині; на відміну від 

спадкоємця, який прийняв спадщину за заповітом та зобов’язаний 

задовольнити вимоги кредитора, на набувача за спадковим 

договором такий обов’язок не покладається. 

Література: 

1. Цивільний кодекс України : Закон України  від 16.03.2003 

№  435-IV, остання редакція 01.01.2021 URL: https://za-

kon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text 

2. Заіка Ю. О. Становлення і розвиток спадкового права в 

Україні: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2007. 415 с. 

3. Майданик Р. А. Спадковий договір у цивільному праві 

України. Університетські наукові записки. 2007. № 2. С. 90–105 
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______________________________________________________ 

Медичні науки 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТАРШОЇ МЕДИЧНОЇ 

СЕСТРИ ЛІКУВАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ГОСПІТАЛЮ  

 

Стецюк Л.,  

магістр 

  Серебряков О.,  

кандидат медичних наук, 

  викладач кафедри «Сестринська справа»  

  Житомирський медичний інститут 

Старша медична сестра відділення підпорядковується 

безпосередньо начальнику відділення і несе відповідальність за 

організацію обслуговування, якість догляду та спостереження 

за пацієнтами. Їй підпорядковується весь середній і молодший 

медичний персонал відділення. 

Вона зобов'язана: 

⎯ контролювати своєчасне, правильне і акуратне вико-

нання медичними сестрами всіх лікарських призначень; 

⎯ щодня робити господарський обхід відділення і 

контролювати здавання та прийняття чергування медичними 

сестрами; 

⎯ вести табель виходу на роботу середнього медичного та 

обслуговуючого персоналу; 

⎯ забезпечувати індивідуальні пости у тяжкохворих; 

направляти в аптеку рецепти, в лабораторію матеріал для 

дослідження; приймати і розподіляти між медичними сестрами 

отримані медикаменти, предмети догляду за хворими, 

надіслані з лабораторій результати аналізів; 

⎯ перевіряти складання медичними сестрами ордина-

торських вимог на харчування, складати лист призначення 

лікувального харчування для хворих і своєчасно здавати 

ординаторські вимоги в продовольче відділення госпіталю; 

⎯ своєчасно направляти черговому лікарю відомості про 

рух хворих і кількості вільних місць у відділенні; 
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⎯ спостерігати за роздачею їжі відповідно до листом 

призначення лежачим хворим і за прийомом їжі ходячими 

хворими; 

⎯ розподіляти обов'язки між середнім і молодшим 

медичним персоналом; 

⎯ спостерігати за виконанням правил внутрішнього 

розпорядку хворими, відвідувачами та персоналом відділення; 

⎯ зберігати, утримувати і строго обліковувати медичне і 

господарське майно; 

⎯ спостерігати за справністю опалення, вентиляції, 

освітлення, водопостачання, телефону, сигналізації, радіоточок, а 

також за санітарно-технічним станом приміщень; негайно 

доповідати начальнику відділення про всі виявлені недоліки. 

Функціональні обов'язки медичної сестри лікувального 

відділення госпіталю 

Медична сестра відділення в частині обслуговування хворих 

підпорядковується безпосередньо ординатору, (під час 

чергування - черговому лікарю), в частині розпорядку роботи - 

старшій медичній сестрі відділення. Вона відповідає за своєчасне 

і правильне виконання лікарських призначень і за якість догляду 

за хворими. Їй підпорядковується весь обслуговуючий персонал 

палат. При поступленні на чергування вона повинна прийняти від 

медичної сестри, що здає чергування, по опису і наявності все 

необхідне для роботи медичне майно, листи призначень, папку з 

історіями хвороби, список важкохворих із приначеннями (які, 

кому і коли призначені медичні процедури). 

Вона зобов'язана: 

⎯ бути присутньою при обходах хворих начальником 

відділення або ординатором; 

⎯ своєчасно, правильно і акуратно виконувати лікарські 

призначення; під наглядом лікаря робити внутрішньовенні 

вливання лікарських засобів; 

⎯ приймати хворих, що надходять на лікування у відділення; 

⎯ надавати невідкладну медичну допомогу хворим до 

прибуття лікаря; 
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⎯ вести спостереження за всіма хворими, приділяючи 

особливу увагу важкохворим; 

⎯ знати призначене кожному хворому лікування; 

⎯ щодня. робити вибірку лікарських призначень з історії 

хвороби, якщо призначення не вписані в лист призначень 

лікарем, і підписувати цю вибірку; 

⎯ особисто вести догляд за шкірою, нігтями, вухами, 

ротом і носоглоткою тяжкохворих; 

⎯ допомагати лікарю при виконанні лікувальних мані пуля-

цій; 

⎯ готувати хворих і в призначений термін направляти їх 

на консультацію до фахівців, в діагностичні та лікувальні 

кабінети для виконання діагностичних досліджень і прийому 

лікувальних процедур; забезпечувати правильний збір від 

хворих матеріалів для дослідження і своєчасну доставку їх в 

лабораторію; 

⎯ негайно доповідати ординатору, а в його відсутність - 

черговому лікарю про погіршення стану хворих, про 

порушення розпорядку, про події в палатах і одночасно 

вживати заходів щодо усунення їх наслідків; 

⎯ контролювати виконання хворими встановленого 

розпорядку дня і правил поведінки; 

⎯ знаходитися невідлучно в відділенні; 

⎯ стежити за виконанням правил внутрішнього розпорядку 

відвідувачами і підлеглим персоналом; 

⎯ організовувати годування тяжкохворих і догляд за ними; 

⎯ після прибуття ординатора і начальника відділення 

доповідати про стан тяжкохворих і про пацієнтів, що 

поступили за час чергування; 

⎯ за вказівкою ординатора виписувати медичне майно і 

медикаменти, а також ординаторські вимоги і після підпису 

ординатора представляти старшій медичній сестрі відділення; 

⎯ приймати від старшої медичної сестри відділення 

необхідні медикаменти; враховувати і забезпечувати їх 

правильне зберігання і видачу хворим; 
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⎯ стежити за наявністю в шафі з медичним майном всього 

необхідного для надання невідкладної медичної допомоги; 

⎯ зберігати під замком історії хвороби і всі медичні 

документи, не допускати ознайомлення з ними хворих; 

підклеювати в історії хвороби результати діагностичних 

досліджень; здавати історії хвороби в медичну канцелярію при 

виписці або у випадку смерті хворого; 

⎯ інструктувати обслуговуючий персонал палат, 

спостерігати за його роботою і навчати прийомам догляду за 

хворими; 

⎯ доповідати старшій медичній сестрі про здавання і 

прийняття чергування; 

⎯ стежити за цілістю і збереженням господарського, 

речового майна та обладнання в палатах, за санітарним станом 

і якістю прибирання відділення, за належною температурою в 

приміщеннях і своєчасною вентиляцією їх; 

⎯ представляти черговій медичній сестрі приймального 

відділення відомості про кількість вільних місць у відділенні. 

У випадках, не передбачених цим обов'язками, медична 

сестра відділення повинна діяти за вказівкою ординатора або 

старшої медичної сестри відділення. 
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УДК 159.922.6  Педагогічні науки 

 

ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

СПІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ РІЗНОГО ВІКУ 

 

Столяренко О. Б. 

кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології освіти 

Кам'янець-Подільського національного  

університету імені Івана Огієнка 

м. Кам'янець-Подільський, Україна 

Історичний аналіз педагогічних технологій, що побудовані 

на врахуванні різновікового складу учнів, виявляє різні оцінки 

вченими їх доцільності. Видатні педагоги минулого 

(Я. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк, А. Макаренко, С. Русова, 

К. Ушинський) та ряд учених на сучасному етапі (А. Добрович, 

Г. Люблінська, О. Вовчик-Блакитна, І. Печенко, Ю. Приходько, 

Т. Сенько) стверджують, що правильна організація взаємодії у 

різновіковій групі дітей позитивно сприяє процесу соціалізації як 

молодших, так і старших дітей. Ці вчені вважають, що навчальне 

співробітництво дітей різного віку повинно пронизувати життя 

дитячого колективу, виступаючи згуртовуючим фактором, 

оскільки таке співробітництво є одним із важливих шляхів 

гуманізації всього комплексу міжособистісних взаємин у 

навчальних закладах. 

Інші дослідники (М. Баженова, М. Боцманова, П. Крегомар, 

Н. Присяжнюк, Л. Шлегер) налаштовані проти такого підходу у 

педагогічній практиці. Науковці підкреслюють проблемні 

сторони різновікової взаємодії, піддають їх глибокому аналізу і 

критиці, обґрунтовуючи суттєві, на їх думку, переваги поділу 

дітей на групи одного віку. 

У педагогічній практиці різновікові групи завжди існували 

поряд із традиційними одновіковими. Перші згадки про 

організацію різновікової взаємодії учнів під час навчання 

надходять до нас ще зі стародавнього світу. У школах Спарти 
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кожний підліток, який пройшов повний курс навчання, 

присвячував ще два роки навчанню молодших учнів, набира-

ючись досвіду соціальної й громадянської відповідальності. 

Епоха середньовіччя також надає приклади різноманітних 

форм організації співробітництва у різновіковій кооперації. 

Навчальні групи у той час відзначалися гетерогенністю як у віці, 

так і у рівні розвитку дітей. Така організація навчання мала вагомі 

недоліки, зумовлені відсутністю науково обґрунтованої системи 

педагогічного керівництва різновіковими взаєминами дітей, що 

призводило до значної безсистемності у засвоєнні ними знань. 

У наступний історичний період, – Відродження, – починає 

поширюватись ідеал гомогенної учнівської групи, де відсутній 

принцип підпорядкування молодших учнів старшим. Вчені-

гуманісти піддають гострій критиці феодальні принципи 

виховання, ідеалом взаємин проголошують рівноправність. 

Подальший розвиток виробничих сил зумовив зростання 

суспільної потреби в організованій професійній підготовці 

підростаючого покоління. Суспільне навчання охоплює усе 

більшу кількість дітей. Учнівські групи формуються за умови 

приблизно однакового рівня розвитку дітей. Вік дітей при 

цьому до уваги не приймається. Фактично у той час 

переважають різновікові учнівські групи. 

Ідея різновікової взаємодії знаходить підтримку у багатьох 

прогресивних учених минулого (Я. Коменський, Дж. Локк, 

В. Одоєвський, Ж.-Ж. Руссо, К. Ушинський, С. Уільдерспін, 

Ш. Фур’є). Вчені вважали, що в одному класі доцільно 

об’єднувати дітей зі значною віковою різницею, бо це дозволяє 

організовувати виховний процес за принципом самоорганізації 

дітей. 

Дж. Локк [1, с. 103] висуває ідею щодо вирішального 

впливу навчання учнів у різновіковій групі на розвиток їх 

моральних якостей. Позитивні і негативні сторони багатьох 

людських вчинків будуть краще усвідомлюватися дитиною під 

час взаємин з іншими дітьми, ніж із тих настанов, які їм дають 

дорослі, вважає вчений. 
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Ж.-Ж. Руссо [2, с. 524] одним із перших торкнувся теми 

труднощів сімейного виховання дітей різного віку. Хоча його 

поради мали суто філософський, а не прикладний характер, 

вони привернули увагу суспільства до проблем психологічного 

вивчення взаємин дітей різного віку. 

Перші спроби науково дослідити особливості дитячого 

співробітництва у різновіковій групі були зроблені Я. Коменсь-

ким. Учений стверджував [3, с. 136], що вчитель не зможе 

одночасно навчати багатьох дітей, якщо учні не стануть 

допомагати один одному. Тобто, організація спільного навчання, 

згідно задуму автора, передбачає навчальну взаємодію дітей. 

На початку ХІХ століття у школах Європи набула 

поширення система Белл – Ланкастера, яка відтворювала 

принцип взаємонавчання учнів Я. Коменського і полягала у тому, 

що найбільш здібний учень – «монітор» – вивчає урок і передає 

його зміст малим групам менш талановитих учнів. Це допомогло 

наблизити розв’язання проблеми загальної грамотності і створило 

базу для більш диференційованого і якісного навчання. 

Прогресивна на той час ідея знайшла підтримку і у багатьох 

вітчизняних педагогів. В. Одоєвський [4, с. 64] радить доглядачам 

дитячих притулків взяти собі у помічники декількох найбільш 

здібних старших дітей. Аналогічний підхід до проблеми виявлено 

у працях К. Ушинського [5, с. 202]. Учений вважав досить 

бажаним, щоб діти різного віку об’єднувалися для навчання та 

ігор. Отже, практично для всіх психолого-педагогічних 

експериментів початку ХІХ століття були характерними 

різноманітні форми дитячого співробітництва, які відповідали 

різним навчальним та виховним цілям. 

Слід зазначити, що не всі дослідники позитивно 

сприймали ідею згуртування дітей у різновікові колективи. 

П. Крегомар вважала систему Белл-Ланкастера явищем 

тимчасовим, вимушеним. Вчена піддає роботу моніторіальних 

шкіл глибокому аналізу і критиці, водночас висуваючи нові 

принципи побудови педагогічного процесу в організованих 

нею материнських школах. Л. Шлегер, відома діячка у галузі 
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дошкільного виховання, у своїх працях обґрунтовувала 

необхідність поділу дітей на групи одного віку. 

Незважаючи на те, що у кінці ХІХ століття моніторіальна 

система у більшості країн Європи була відмінена і введено 

навчання, яке стало класичним (учитель проводив урок у класі, 

в якому збиралися учні одного віку), фактичне використання 

переваг навчання у різновікових групах учнів стимулювало 

науковців до їх докладного вивчення. 

М. Ярмаченко [6, с. 6] зазначає позитивний досвід виховання 

учнів у спеціально організованих на початку ХХ століття «дослід-

них школах», де класно-урочну систему замінили заняттями у 

добровільно створюваних дітьми різного віку шкільних групах за 

інтересами. Поєднання кооперації вчителя з учнями та співпраці 

самих учнів стало основоположним принципом навчання за Даль-

тон-планом, який розробила О. Паркхерст. У дальтон-планівській 

школі учні поділялись на невеликі групи не лише за віком, але і за 

їх здібностями та нахилами. 

Створення гетерогенних штам-груп виступає специфічною 

організаційною основою педагогічної технології німецького 

вченого П. Петерсена, більш відомої під назвою «Йєна-план». 

Одним з основних його принципів полягав у тому, що діти у 

Йєна-план-школі повинні навчатись у різновікових групах. 

Штам-групи об’єднують дітей різного віку, характеризуються 

вільною динамікою внутрішньої структури, взаємини у їх 

межах відзначаються тісним зв’язком старшого і молодшого 

покоління. 

Оригінальними ідеями відзначалися соціально-психоло-

гічні погляди С. Русової [7, с. 24]. Спираючись на європейські 

та американські передові педагогічні технології того часу, 

вчена значну увагу приділяє їх втіленню в українську освіту. 

Зокрема, нею виділено такі можливості ефективного запровад-

ження Дальтон-планівського методу, як спеціальна підготовка 

вчителя та вміння працювати з групою дітей різного віку. 

Ідея педагогічно доцільної та науково обґрунтованої 

організації міжособистісних взаємин учнів, як неодмінної 
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умови формування їх особистості, пронизує методику колек-

тивістського виховання А. Макаренка. Шкільний колектив, 

стверджував педагог [8, с. 32], повинен нагадувати сім’ю, тоді 

він буде найвигіднішим у виховному відношенні. Там виникає 

піклування про молодших, повага до старших, найніжніші 

нюанси товариських взаємин. Саме за таким принципом 

А. Макаренко розробив свою педагогічну систему, яка 

ґрунтувалась на об’єднанні дітей різного віку у різновікових 

загонах. У самій суті виховання за такою системою закладено 

один із природовідповідних принципів – принцип різновіко-

вості, який передбачає об’єднання людей різного віку, що є 

об’єктивним природним явищем у сім’ях, трудових колек-

тивах, об’єднаннях дітей навчально-виховного характеру. 

Слід зауважити, що сам педагог вважав небажаним необ-

думане копіювання його досвіду, стверджуючи, що такий 

стиль взаємин старших і молодших є вищою формою 

організації виховного процесу і потребує кваліфікованого і 

вдумливого педагогічного керівництва і впливу [8, с. 148]. 

Цінний практичний досвід формування різновікових взаємин 

учнів накопичено у професійній діяльності В. Сухомлинського [9, 

с. 211]. Педагог визначив зміст різновікової взаємодії, 

особливості розподілу ролей старших і менших. На його думку, 

навчальне співробітництво дітей різного віку є одним із важливих 

шляхів гуманізації комплексу міжособистісних взаємин у школі. 

Отже, різновікова взаємодія у психолого-педагогічних 

працях розглядається як природне явище, зумовлене спільним 

життєвим простором для кількох поколінь людей. Навчання у 

різновікових групах широко використовується педагогами з 

давніх часів. Спочатку такі групи утворювалися стихійно, 

відповідно до потреби навчати всіх бажаючих, об’єднання 

учнів різного віку в одному класі було економічно вигідним і 

дозволяло зменшити кількість педагогів. Індивідуальне 

навчання у ті часи все ж таки вважалося більш ефективним. 

Заможні люди користувалися послугами гувернерів, найманих 

окремо для кожної дитини. На наш погляд, справжніми 
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причинами суперечливої оцінки педагогічного значення 

спільного навчання і виховання дітей різного віку були 

складності організації та керівництва взаєминами і взаємодіями 

дітей, відсутність відпрацьованих способів та методів їх 

спрямування у педагогічно доцільному руслі. Отримати 

позитивний розвивальний ефект під час навчання дітей у 

різновікових групах вдавалося лише небагатьом педагогам, які 

вміли орієнтуватися на співвідношення різних рівнів 

здібностей, знань, мотивів, інтересів позицій та ролей дітей і на 

цій основі налагоджували позитивні взаємини між ними. 

Поширення їх досвіду серед інших педагогів було невдалим. 

Дедалі більш відчутною постає потреба у психолого-

педагогічному дослідженні особливостей взаємин дітей різного 

віку, труднощів, які при цьому виникають і можливостей їх 

подолання. 
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ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ АПТЕКИ 

 

Сторожук Т.П., 

студентка фармацевтичного факультету 

ПЗВО «Київський міжнародний університет» 

Економічні процеси в світі та Україні привели до нового 

розуміння принципів підприємницької діяльності. Розвиток 

ринкових відносин і посилення конкуренції вказують на 

необхідність пошуку принципів, підходів та методів, 

орієнтованих на підвищення прибутку і конкурентоспроможності 

аптечного підприємства. Забезпечення конкурентоспроможності 

аптечного підприємства визначається здатністю асортименту 

лікарських засобів (ЛЗ) адекватно відповідати вимогам 

споживачів на якісному і кількісному рівнях.  

Серед патології серцево-судинної системи найбільш 

поширена артеріальна гіпертензія, вона виявляється у 25% 

дорослого населення промислово розвинутих країн світу й 

визнана хронічним неінфекційним захворюванням [2]. 

Нині для терапії гіпертензії рекомендовано гіпотензивні 

засоби, які можна поділити на препарати першого та другого 

ряду. 

Згідно з даними Державного реєстру  лікарських  засобів  

України станом  на березень 2021 року, групу гіпотензивних ЛЗ 

складають  40 препаратів. Згідно АТС – класифікації проаналізо-

вано такі групи препаратів:  С02  –  гіпотензивні  препарати 

(С02А -  антиадренергічні засоби з центральним механізмом дії; 
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С02В – антиадренергічні засоби, гангліоблокатори; С02С – 

антиадренергічні засоби з периферійним механізмом дії; С02К – 

інші гіпотензивні засоби; С02L – комбінації гіпотензивних та 

діуретичних засобів) [1]. 

Асортимент вітчизняного ринку гіпотензивних ЛЗ представ-

лений препаратами, які містять алкалоїди раувольфії (Раунатин), 

ЛЗ на основі метилдопи (Допегіт), агоністи імідазолінових рецеп-

торів: клонідин (5 препаратів) гуанфацин (Естулік), моксонідин (3 

препарата), рильменідин (Тенаксум); гангліоблокатори (Бензогек-

соній), блокатори альфа-адренорецепторів: урапідил (2 препара-

та), доксазозин (5 препаратів); комбіновані препарати, що містять 

алкалоїди раувольфії та діуретики (Норматенс). 

Згідно нашого дослідження, 34,15 % асортименту гіпотен-

зивних препаратів формують ЛЗ вітчизняного виробництва. 

Значну частку гіпотензивних ЛЗ іноземного виробництва 

представляють виробники із Німеччини (Woerwag Pharma, 

Абботт Лабораторіз ГмбХ, Pfizer Inc., Homviora Arzneimittel), 

Словенії (KRKA) – 9,76  %,  Угорщини (Egis) – 7,32  %. Частка 

інших виробників – із Швейцарії (Xantis Pharma), Австрії (ЕВЕР 

Нейро Фарма), Франції (Sanofi, Servier), Кіпр (Medochemie Ltd.) та 

Польщі (IСN Polfa Rzeszow S.A) складає по 2,44 %  [1]. 

За кількістю репрезентованих гіпотензивних ЛЗ вітчизняного 

виробництва першу позицію займає виробник ТОВ «Здоров’я» (6 

препаратів), далі йдуть ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (2 

препарата), ТОВ «Універсальне агенство «Про-фарма» ( 1 препа-

рат), ТОВ «ІНТЕРХІМ» (1 препарат), ТОВ «Агрофарм» (2 препа-

рата) та інші фірми-виробники  [1].  

Аналіз лікарських форм гіпотензивних ЛЗ, репрезентованих 

на фармацевтичному ринку України, показав, що основну їх 

частку складають таблетки – 93%, капсули – 3%, розчини для 

ін’єкцій – 4%  [3]. 

Слід також відзначити, що з загального асортименту табле-

ток і капсул 9,06% складають лікарські форми пролонгованої дії, 

що переважно використовують для проведення антигіпертензив-

ної терапії [3]. 
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Висновки. Таким чином проведено дослідження асортименту 

гіпотензивних лікарських засобів групи, представлених на 

вітчизняному фармацевтичному ринку. Бачимо, що гіпотензивні 

ЛЗ в даний час є лідируючими за обсягом споживання в Україні. 

Згідно з отриманими даними, встановлено, що вітчизняні 

виробники постачають на внутрішній фармацевтичний ринок 

34,15% препаратів досліджуваної групи. Аналіз 8 іноземних 

країн-постачальників гіпотензивних ЛЗ на фармацевтичний ринок 

України показав, що лідером за обсягом репрезентованих 

гіпотензивних ЛЗ є Німеччина. 
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УДК. 615   Медичні науки 

 

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В КРАЇНАХ СВІТУ 

 

Стрельбицька С.С. 

здобувач вищої освіти Фармацевтичного факультету,  

Київський міжнародний університет 

м.Київ, Україна 

Процеси соціальної і економічної  сфери завжди 

характеризуються високою зв'язаністю між собою. Розвиток 

соціальної сфери багато в чому залежить від економічних, 

політичних і технологічних перетворень. Медичне страхування у 

цьому значенні не є виключенням. Одним з ключових показників 

ефективності функціонування і розвитку національної соціально-

економічної системи є якісна і кількісна динаміка ринку страхової 



 

143 

медицини. Виконуючи найважливішу соціальну функцію, 

медичне страхування, повинне не лише забезпечувати 

доступність медичної і лікарської допомоги населенню але і 

створювати при цьому економічні вигоди. Досвід зарубіжних 

країн впевнено показує, що використання страхових механізмів в 

частині медичного забезпечення є найбільш оптимальним і 

найбільш раціональним підходом в перерозподілі грошових 

коштів на потреби економіки, що у свою чергу сприяє 

збільшенню витрат держави на охорону здоров'я. 

Медичне страхування представляє собою форму соціального 

захисту інтересів населення в сфері охорони здоров'я, яке 

виражається в гарантії забезпечення медичної допомоги при 

виникненні страхового випадку (хвороба, травма, нещасний 

випадок). Визначаються три основні види фінансування охорони 

здоров'я: державне (обов'язкове), добровільне медичне 

страхування та змішана форма. Слід відзначити, що дані види у 

відокремленому вигляді не функціонують ні в одній країні світу, 

про те в окремих державах один з них спроможний займати 

домінуючі позиції. Так, наприклад, в Англії, Ірландії, Шотландії, 

Італії та Данії домінує державна система фінансування. У таких 

країнах як Німеччина, Франція, Австрія, Бельгія, Нідерланди, 

Швеція та Японія домінує система обов'язкового медичного 

страхування, у той час як у США переважає змішана форма 

фінансування медичної допомоги, де близько 90% населення 

користується послугами приватних страхових компаній[1]. 

Україна, переймаючи досвід в галузі медичного страхування 

у інших країнах світу, націлена трансформувати змішану 

бюджетно-страхову систему фінансування охорони здоров'я.  

Батьківщиною соціального страхування є Німеччина. 

Перша страхова каса відкрилася в Берліні у 1848 році, яка 

обслуговувала співробітників поліції. З ініціативи канцлера 

Отто фон Бісмарка в 1883 році був прийнятий «Закон щодо 

лікарняного страхування робітників». З 2007 року кожен 

житель Німеччини зобов'язаний мати медичну страховку, її 

можна оформити у державній або приватній страховій касі. 
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Основним принципом німецької системи медичного 

страхування є те, що уряд не бере на себе відповідальність за 

фінансування охорони здоров'я (за винятком деяких сегментів), а 

лише створює умови для того, щоб необхідні фонди були 

створені працівниками та роботодавцями, а також здійснює 

нагляд над функціонуванням усієї системи медичного 

страхування. В Німеччині діє децентралізована система 

медичного страхування. Ним займається біля 1200 страхових кас 

(страхових фондів), побудованих по професійному принципу 

(шахтарі, фермери, моряки та ін..), по територіальному принципу 

та ерзац каси. Територіальні страхові каси беруть на себе 

страхування тих категорій, що не охоплені страхуванням на 

підприємствах. Всі три різновиди кас входять у систему 

керованого державного медичного страхування[5]. 

Витрати на охорону здоров'я у Німеччині постійно 

зростають і становлять близько 10,6 % ВВП, або 2840 євро на 

одну особу. У суспільних лікарняних касах застраховано 

близько 90 % населення країни. Страхові внески діляться між 

роботодавцем та працівником приблизно порівну і становлять 

12-14% заробітної плати працівника до оподаткування. При 

розрахунку внесків до уваги беруться лише перші 63 тис. євро 

річного доходу працівника, а для східних земель − 52,8 тис. 

євро. Непрацюючі члени родини, як правило, є автоматично 

застрахованими за такою страховкою безкоштовно. Набір 

послуг, що відшкодовуються медичною касою, включає 

визначений перелік необхідних медичних послуг і не залежить 

від величини внесків окремої особи. Менше 10 % населення 

Німеччини мають приватні медичні страховки і відповідні 

внески в державні лікарняні каси не здійснюють. Страхуватися 

приватно мають право особи, річний дохід яких становить 

більше 47 250 євро[2].  

Система медичного страхування в США в основному 

організована на добровільних засадах, а витрати по оплаті 

страховки несе кожен громадянин самостійно. В США діє 

переважно приватна система медичного страхування. Система 
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децентралізована і володіє високо розвинутою інфраструктурою 

страхових організацій. державне регулювання в цій системі не 

передбачається. 

В США державна програма медичного страхування  

включає: 

Medicare – це програма, яка покриває  деякі витрати на 

лікування і ліки для тих, хто старше 65 років, або хто має 

інвалідність.  

Medicaid – це програма, яка покриває витрати на лікування 

для малозабезпечених, інвалідів та деяких інших верств 

населення.  Програмою передбачено оплату переліку  

обов'язкових та деяких медичних послуг додатково.  

 Програми Medicare і Medicaid не покривають витрати на 

медичні послуги 100%. За послуги, які не передбачені 

програмами,  пацієнтам приходиться доплачувати. Виключенням 

є лише діти, особи, які перебувають у хоспісах, та жінки, які 

включені до програми лікування раку молочної залози та шийки 

матки. 

Окремо діють державні страхові програми для дітей, 

молоді зі спеціальними медичними потребами, військових, 

ветеранів, державних службовців тощо. 

Працюючих по найму страхують роботодавці. Обов’язкове 

медичне страхування здійснюється двома видами страхових 

компаній: діючих на безприбутковій і прибутковій основі. 

Більшість американців одержують медичну страховку від своєї 

роботи або від роботи свого чоловіка чи дружини. Такий вид 

страхування називається колективним і є найдешевшим. У 

багатьох випадках роботодавець оплачує тільки частину витрат. 

Деякі роботодавці пропонують кілька планів на вибір, в інших 

фірмах працівникам пропонується тільки один страховий план. 

Якщо роботодавець не пропонує колективне страхування або 

пропоноване страхування покриває мало послуг, то існує 

можливість придбання індивідуального плану [4]. 

Основною перевагою даної системи є висока якість 

надаваних медичних послуг. Відомо, що охорона здоров'я в США 
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якісна і високотехнологічна, але при цьому вона дорога і 

доступна не всім верствам населення в однаковій мірі. 

Сформувався історично факт, що громадяни США повинні самі 

турбуватися про своє здоров'я, лікарі не зобов'язані надавати 

безкоштовну допомогу, за винятком екстрених випадків. 

Економіка медичного обслуговування в США − 

парадоксальне об’єднання недоліків та надмірностей. США 

витрачають на охорону здоров’я 11,5% валового прибутку – 

більш ніж будь-яка інша країна в світі і, в той же час, більш 

ніж 15% населення американців не мають ніякого фінансового 

захисту від великих витрат на медичну допомогу у зв’язку з 

відсутністю у них страхових медичних полісів[3]. 

В свою чергу британська модель медичного страхування 

характеризується такими особливостями:  

− високий рівень централізації. Обов'язковим медичним 

страхуванням охоплено 1/3 населення країни;  

− превалювання бюджетної системи фінансування  

− сплата пацієнтами 10 % вартості лікування;  

Фінансовою основою Національної системи охорони 

здоров'я є надходження від податків, які складають 90% 

бюджету охорони здоров'я. Тільки 7,5% бюджету формується 

за рахунок внесків роботодавців[3].  

На високому рівні знаходиться система національного 

медичного страхування в Японії, за правилами якої громадяни 

країни при зверненні до лікувальних установ оплачують тільки 

30 % вартості медичних послуг.  

Розраховується ціна страхового полісу від сукупного 

доходу сім'ї, тобто малозабезпечені японці витрачають на 

купівлю страховки менше ніж забезпечені. Така система 

дозволяє усім категоріям населення Японії почувати себе 

впевнено навіть при великих затратах на лікування. Разом з 

тим, держава та регіональні адміністрації частково субсидують 

лікування дітей з важковиліковними або  складними 

хронічними захворюваннями. Перелік недуг, у разі яких 

держава приходить на допомогу постійно розширюється. 
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Також слід відзначити, що японське страхування  

не покриває інноваційні методи лікування і вартість сучас

них препаратів. 

Аналіз зарубіжного досвіду медичного страхування дає 

змогу зробити такі висновки: 

−    не існує в жодній країні світу конкретних моделей в 

чистому вигляді; 

− ні одна з існуючих моделей медичного страхування не є  

універсальною; 

− ніяка країна з державних коштів без приватного 

страхування не може забезпечити всіх потреб охорони здоров'я; 

− більшість країн постійно вдосконалюють системи 

медичного страхування.  
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ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ 

ШЛЯХОМ 
 

Трофимченко Максим Вікторович 

курсант ІI курсу групи ДР-942 

Науковий керівник: Савенко Вікторія Петрівна, 

старший викладач кафедри  

кримінального права та кримінології 

Дніпропетровський державний університет  

внутрішніх справ 

Протидія використання майна, набутого незаконним шляхом, 

вважається кримінально-правовим заходом, що ніяк не надає 

можливості виконавцю головного правопорушення реалізувати 

злочинно здобуте. На потребу поліпшення національного законо-

давства, сконцентрованого на перешкоджання вільному 

використанню кримінального майна у легальному або тіньовому 

обороті, регулярно звертають увагу міжнародні організації. 

Суб'єкт, здійснюючи корисливе правопорушення, як 

правило має головну мету-збагачення, також обсяги даного 

збагачення залежать від обсягів вкраденого. Але перед усіма 

злочинцями виникає питання збуту вкраденого. Одні 

вирішують цю проблему своїми силами, деякі притягують 

інших осіб - тих, хто попередньо обіцяв купити чи продати 

таке майно;  або тих, хто робить дане, заздалегідь не обіцяючи, 

тобто зацікавлених осіб. 

Здійснюючи придбання, отримання, зберігання чи збут 

майна, отриманого незаконним шляхом, суб'єкт формує умови, 

при яких ускладнюється, але в деяких випадках зводиться 

нанівець діяльність правоохоронних органів по розкриттю осіб, 

які вчинили головне правопорушення, залучення їх до 

юридичної відповідальності, а також відповідно до пошуку 

майна - предмета цього самого основного злочину[1]. 

Придбання майна, явно видобутого злочинним шляхом, 

передбачає собою діяльність особи по здійсненню різних дій 
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майнового характеру через які особа стає власником майна, яке 

було видобуто незаконним шляхом.  Отримання майна, явно 

видобутого злочинним шляхом, може бути як комерційним, 

так і безоплатним.  Важливо в такому випадку, то що покупець 

звертає майно, придбане незаконним шляхом, на свою користь. 

Кримінальне законодавство України у певних правових 

нормах розглядає так само як основний склад правопорушення 

застосування майна, придбаного незаконним шляхом. Наприклад, 

ст. 306 КК України передбачає відповідальність за використання 

коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи 

сильнодіючих лікарських засобів. Діяльність згідно попередньо 

не обіцяним застосуванням майна, придбаного незаконним 

шляхом, вважається таким же типом причетності до правопору-

шення, як і придбання, отримання, збереження і реалізація майна, 

придбаного незаконним шляхом[2]. 

Таким чином, основним безпосереднім об'єктом придбання, 

отримання, зберігання чи продажу майна, здобутого злочинним 

шляхом, є суспільні відносини в сфері правового порядку 

розподілу та перерозподілу власності, а додатковим об'єктом - 

суспільні відносини у сфері правосуддя, громадський порядок і 

безпеку та ін. 

Література: 
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РАЦІОНАЛЬНИЙ ВИБІР І ЗАСТОСУВАННЯ 
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Тягун Аліна Олександрівна  

студентка фармацевтичного факультету  

Київський Міжнародний Університет 

м. Київ, Україна 

Вагітність є строгим протипоказанням для прийому 

більшості медикаментів. Але іноді бувають стани, при яких без 

певних ліків обійтися неможливо. До таких захворювань 

відноситься алергія в більшості своїх клінічних проявів. Адже 

при деяких алергіях загроза життю матері та дитини значно 

перевищує шкоду від прийому ліків. При зверненні вагітної до 

алерголога-імунолога лікар, перш за все, має дати оцінку 

впливу не лише алергічних захворювань на перебіг вагітності, 

розвиток плода, організм матері в цілому, а й впливу вагітності 

на перебіг алергічних захворювань. 

Бувають ситуації, коли алергія вперше виявляється під час 

вагітності. У такому випадку алерголог спільно з акушер-

гінекологом вибирають найбільш оптимальне лікування, яке 

буде ефективно для лікування алергії і при цьому не 

нашкодить малюкові.[1, 2] 

Перш за все потрібно виявити причину алергії, та усунути її. 

Причини можуть бути різними, наприклад: укус комахи, шерсть 

тварин, косметичний засіб, харчовий продукт або сезонна атопия 

на пилок рослин, риніт, кон’юктивіт, кропив’янка, бронхіальна 

астма, екзема дерматит[2]. До найпоширеніших алергенів, що є 

причиною розвитку алергічної кропив’янки та її загострень, 

відносять харчові, медикаментозні, кліщові та інфекційні 

алергени.[4] Лікування алергії полягає в блокуванні дії молекул 

гістаміну і симптоматичної терапії. Для першої допомоги в разі 

важких алергічних реакцій, таких як набряк Квінке та 
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анафілактичний шок, застосовують глюкокортикостероїди. Деякі 

алергічні реакції – анафілактичний шок, набряк Квінке, раптовий 

напад бронхіальної астми – несуть серйозну загрозу життю 

пацієнтки. А гормональні препарати, до яких і відносяться 

Преднізолон, Дексаметазон, Метилпреднізолон, здатні швидко 

купірувати напад і зберегти життя. Вводяться ці препарати 

внутрішньовенно, тому присутність фахівця обов’язково. Якщо 

до вагітності відзначалася сильна реакція на укус бджоли, то має 

сенс завжди мати при собі 2-3 ампули преднізолону і шприц – в 

екстрених ситуаціях рахунок йде на секунди, а наявність 

необхідного препарату може запобігти найстрашнішому. Ці ж 

речовини входять до складу більшості мазей для місцевого 

лікування алергії.  

В якості препаратів симптоматичної терапії використовують, 

в першу чергу, сорбенти – для швидкого видалення з організму 

причини захворювання – алергену. При бронхіальній астмі 

використовують інгалятори з кортикостероїдами і адреномиме-

тиками (рішення про доцільність їх застосування приймається за 

життєвими показаннями). Також застосовують спазмолітики, 

препарати для зменшення набряку слизових оболонок, препарати 

для зменшення проникності судин. Антигістамінні препарати 

другого покоління відносно безпечні для плода[2, 3]. 

До групи другого покоління належить Лоратадин та 

препарати на його основі – Кларитин, Едем, Еріус, і Цетиризин 

і його похідні – Зиртек, Зодак, L-цет, Цетрин, Алерон, Цетрілев 

(в більшості ці лікарські препарати застосовуються в третьому 

триместрі). Рішення про необхідність призначення того чи 

іншого препарату з цієї групи лікар приймає в кожному 

випадку індивідуально, з урахуванням всіх медичних показань, 

можливих ризиків і передбачуваної користі. Тому ні в якому 

разі не можна самостійно, за порадою продавця в аптеці або 

знайомих, які беруть той чи інший препарат, починати прийом 

цих ліків.[5] 

Також зазвичай лікар може прописати замість антигіста-

мінних препаратів вітаміни. Вітамін А, С, і вітаміни групи В є 
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природними антигістамінними засобами. Такий терапевтичний 

підхід нешкідливий, як для вагітної жінки, так і для майбутньої 

дитини. Крім вітаміну С, для лікування алергії застосовують 

вітамін В12 (рятує від дерматозів різного походження, 

астматичних проявів), пантотенову (при сезонній алергії на 

амброзію, побутовий пил) та нікотинову кислоту (полегшує 

респіраторні напади на пилок від рослин), а також 

мікроелемент цинк і ряж жирних ненасичених кислот, зокрема 

олеїнову і лінолеву.[1, 5] 

На першому триместрі вагітності застосовують такі 

лікарські засоби: 

- при респіраторному риніті – Маример, Аква Маріс, 

Аллергол, Піносол (натуральні краплі або спреї на основі 

морської води і рослин, не мають побічних ефектів, добре 

очищають носову порожнину). 

- при шкірній атопії – цинкова мазь, фізіогель 

(справляються з сверблячкою, висипом, лущенням, 

дерматозами різних типів). 

На другому триместрі використовують: 

- супрастин – бореться з різними атопічними реакціями, 

побічні ефекти в вигляді сухості у роті і сонливість 

- діазолін – при всіх типах алергії, не викликає 

седативного впливу 

- фенірамін – ефективний при риніті, запаленні очей, 

екземі, при набряках, має протипоказання (приймати під 

наглядом лікаря!) 

На третьому триместрі використовують: 

- феністил – практично не всмоктується в кров 

- цетиризин – користь від прийому значно перевищує 

ризик побічних дій 

- кларитин – препарат широкого спектру дії, ефективний 

при всіх типах атопії, не збільшує число патологій розвитку 

плоду.[3] 

Препарати які категорично заборонено приймати вагітним 

жінкам: димедрол, піпольфен, астемізол, бетадрин – оскільки 
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ці лікарські препарати сприяють розвитку пороку серця у 

дитини.[3] 

На жаль більшість жінок вдаються до самолікування не 

задумуючись які наслідки можуть бути в першу чергу для 

дитини. Під час вагітності в організмі жінки виникає цілий ряд 

адаптаційних змін, направлених на забезпечення адекватного 

перебігу вагітності, росту і розвитку плода. Значна перебудова 

життєдіяльності організму пов’язана зі змінами в системі крові, 

гемостазу та ендокринній системі. Все це може призвести до 

погіршення перебігу супутніх захворювань, 

 Будь-який лікар на питання, які антигістамінні можна при 

вагітності, відповість, що жінці в очікуванні дитини краще 

утриматися від надмірного вживання лікарських засобів, але 

якщо самопочуття значно погіршується, то, щоб не завдати 

більше шкоди плоду і майбутній матері, лікарем підбирається 

максимально придатний у даному випадку препарат для 

лікування. 
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Різнобічність функціонування сучасного суспільства як 

динамічного соціального організму, зростання його системних 

змін зумовлюють гостру потребу розвитку потенціалу 

емоційного інтелекту людини задля її ефективної соціальної 

адаптації та успішної самореалізації. 

Емоційний інтелект – є поєднання інтелекту та емоцій за 

яких особистість здатна розбиратися в своїх і чужих почуттях, 

рахуватися з оточуючими і будувати з ними відносини на 

основі довіри і співпереживання. Це дозволяє людям легше 

взаємодіяти один з одним в колективі, реалізуючи свої 

здібності і не заважаючи творчому прояву інших [1]. 

Емоційний інтелект – це важлива складова розвитку 

особистості, яку можна розвивати. Процес розвитку емоційного 

інтелекту має особливості, проте основні структурні елементи 

емоційного інтелекту починають розвиватися у молодшому 

шкільному віці і з віком не зникають, а вдосконалюються 

упродовж періоду навчання. Таким чином, ефективність 

діяльності з розвитку емоційного інтелекту молодших учнів, 

залежить від створення психологічних умов у загальноосвітніх 

навчальних закладах методичного забезпечення та усвідомлення 

фахівцями необхідності цієї професійної діяльності. 

Особливість психології дитини молодшого шкільного віку 

полягає втому, що вона ще мало усвідомлює власні переживання і 

не завжди здатна зрозуміти причини, що їх викликають. На 

труднощі у навчальному закладі дитина частіше відповідає 

емоційними реакціями – гнівом, страхом, образою. Багато дітей у 
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цей час потребують підтримки і допомоги дорослих, тому 

важливо, щоб батьки і вчителі разом з психологом розуміли її 

проблеми,переживання. Тільки тоді вони зможуть надати дитині 

ефективну допомогу Щоб молодший учень міг свідомо 

регулювати поведінку, потрібнонавчити його адекватно виражати 

почуття, знаходити конструктивніспособи виходу зі складних 

ситуацій. У молодшому шкільному віці у діте особливо активно 

відбувається формування довільності, внутрішнього плану дій, 

розвивається здатність до рефлексії. На цьому етапі дитина може 

успішно опановувати засобами і способами аналізу поведінки 

власної та інших людей [2]. 

У роботі з дітьми розвиток емоційного інтелекту є результат 

педагогічних впливів. Цілеспрямоване підвищення соціальної та 

емоційної компетентності дітей лежить в основі зростаючої 

складності їх соціальних відносин і емоційних переживань. Крім 

того, розвиток дитини в цей період характеризується 

виникненням громадських мотивів поведінки, формуються 

основи Я-концепції дитини і довільність поведінки, починають 

розвиватися естетичні, моральні, інтелектуальні почуття [3]. 

Молодший шкільний вік у психології називають періодом 

афективного реагування, тобто саме молодші школярі 

найбільшою мірою схильні до переживань. Якщо поведінка 

дошкільника наївна та безпосередня, відкрита та зрозуміла для 

оточуючих, то в молодшого школяра з’являється своє внутрішнє 

життя, і його поведінка вже не буде такою зрозумілою в усіх своїх 

проявах. Діти цього віку дуже емоційні, але поступово вони 

оволодівають уміннями керувати своїми емоціями, стають 

стриманішими, врівноваженішими. Емоційну сферу молодших 

школярів становлять нові переживання: здивування, сумніви, 

радощі пізнання, які, у свою чергу, є базою для розвитку 

допитливості та формування пізнавальних інтересів. Поступово 

розвивається усвідомлення своїх почуттів і розуміння їх вияву 

іншими людьми [4]. 

Для молодших школярів загалом характерний життєва-

дісний, бадьорий настрій. Причиною афективних станів є 
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передусім розходження між претензіями та можливостями їх 

задовольнити, прагненнями отримати вищу оцінку своїх 

особистісних якостей і реальними взаєминами з людьми тощо. Як 

наслідок, дитина може виявляти грубість, запальність, 

забіякуватість та інші форми емоційної неврівноваженості. 

Молодші школярі емоційно вразливі. У них розвивається почуття 

власної гідності, зовнішнім вираженням якого є гнівне реагування 

на будь-яке приниження їхньої особистості та позитивне 

переживання похвали. Розвиваються почуття симпатії, відіграючи 

важливу роль у формуванні малих груп у класі та стихійних 

компаній. Взаємини у класі виступають фактором формування у 

дітей моральних почуттів, зокрема почуття дружби, 

товариськості, обов’язку, гуманності. Першокласники схильні 

переоцінювати власні моральні якості та недооцінювати їх у своїх 

однолітків. З віком діти стають самокритичнішими. Основними 

потребами дитини в початкових класах є необхідність у 

спілкуванні з людьми, в емоційному контакті, визнанні, оцінці 

своїх дій і вчинків, виявленні власних позицій у ставленні до 

інших, світу, у дружбі, товариськості, повазі до особистості, 

самоповазі, набутті нових знань і вмінь для пізнання довкілля [5]. 

Розвиток емоційного інтелекту в рази підвищує 

ефективність дитини в різних соціальних сферах і здатність 

відчувати себе щасливою. 

Діти з високим рівнем емоційного інтелекту добре 

розуміють свої емоції і почуття інших людей, можуть 

ефективно керувати своєю емоційною сферою, і тому в 

суспільстві їхня поведінка більш адаптивна і вони легше 

досягають своїх цілей у взаємодії з оточуючими. Розвиваючи 

емоційний інтелект. можна знайти баланс між розумом та 

почуттями та наблизитись до відчуття гармонії у житті[6]. 

Практика роботи засвідчує, що ефективним засобом 

розвитку емоційного інтелекту молодших школярів є ведення 

ними щоденника емоцій. Щоденник емоцій може мати різні 

назви: «Щоденник щасливої дитини», «Мій внутрішній світ», 

«Зошит емоцій» і т. п. Розгортка щоденника присвячена 
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розгляду певної емоції залежно від віку дітей і містить 

привабливі для дітей види діяльності. Можна запропонувати 

учням такі активності: прочитати текст вірша, де описана 

певна емоція; переглянути мультфільм, розглянути малюнок, 

прослухати музику. Далі радимо дати відповіді на питання (про 

яку емоцію йдеться, чому ти так думаєш, як вона виявляється 

ззовні, допомагає чи заважає в описаній ситуації). Наступне 

завдання – намалювати емоцію, розказати історію із власного 

життя про переживання такої емоції, виконати вправу (на вираз 

емоції – тренування міміки, жестів, пантоміміки), розробити 

поради, як переживати емоцію. 

Отже, розвиток емоційного інтелекту молодших школярів 

- завдання першочергової важливості. Воно є актуальним у 

світлі психолого-педагогічного підходу до вирішення 

проблеми соціальної адаптації дітей у суспільстві шляхом 

підвищення рівня сприйняття і розуміння іншої людини як 

особистості, а також, що дуже важливо, вирішенням проблеми 

емоційного здоров'я дитини.  
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ЛЕКСИЧНИЙ ПОВТОР ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО 

АНАЛІЗУ 
 

Фінів В. М., 

кандидат філологічних наук, 

викладач кафедри перекладу та філології  

ЗВО «Університет Короля Данила», 

м. Івано-Франківськ 

Повтор як мовна універсалія неодноразово перебував у 

полі наукових зацікавлень багатьох учених-лінгвістів. У 

сучасній науці про мову термін «повтор» не набув повного та 

всебічного висвітлення, оскільки його інтерпретують як явище 

повторюваності, процес редуплікації, а також різнорівневі 

мовні одиниці, утворені в результаті цієї дії [8, с.373]. 

Розглянемо детальніше визначення такої мовно-виражальної 

величини, як повтор: 

• це стилістична фігура, що утворюється спеціальним 

накопиченням елементів певного типу в одному вислові [10]; 

• дублювання мовцем час від часу слова (слів, фрази), що 

нагадують про основну проблему і служать засобом ідейно-

формальної ритмізації [3]; 

• це впорядковане повторення слова, словосполучення і 

великої синтаксичної одиниці [5]; 

• мовна універсалія, є продуктивним способом формо- і 

словотворення та одним із фундаментальних принципів 

текстоутворення [8, с.22]. 

У дослідженнях науковців повтор трактують у двох 

значеннях: у вузькому значенні як повтор і паралелізм одиниць 

мовної комунікації на всіх структурних рівнях художнього 

тексту, так і в широкому значенні як повтор фразових творів типу 
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заголовків, «семантичних сегментів» (у розумінні Ю. Лотмана 

[5]) чи «великих семантичних фігур», типу сюжетної і персонаж-

ної схем, художнього хронотопу чи риторичного локусу-топосу, 

що взаємодіють з поняттями традиції і конвенції в інтерсексту-

альному та інтерсеміотичному плані, аж до ситуативного повтору 

художньої комунікації [10, c. 11-12]. У роботі важливим є перший 

підхід, оскільки така інтерпретація повтору дає змогу визначити 

роль редуплікованих лексичних одиниць у формуванні змісту 

художнього тексту, взаємодії стратегічно-тактичних програм 

мовців, утіленні авторської інтенції тощо. 

Упорядкованість вираження повтору, про яку йшлося 

вище, виявляється в тому, що повторювані одиниці стоять у 

певній позиції, на певному місці в реченні, його частині, 

складній синтаксичній конструкції, тексті [9, с.69–70]. 

Слово чи словосполучення завдяки повтору одержує 

особливий наголос і, не змінюючи своєї синтаксичної функції, 

лексичного чи граматичного значення, набуває додаткового 

смислу чи емоційного значення [9, с.70]. 

Універсальність категорії повторюваності зумовлюється її 

системотворчим потенціалом у мові й мовленні, що виявляється 

не тільки в належності одиниць повтору до різних рівнів 

ієрархічної будови мови, а й в організувальній формально-

семантичній функції різного типу повторів на рівні тексту [8, 

с.22–23]. Повтор не лише фокусує увагу читача на вагомому в 

тексті, виокремлюючи певну лексему, сполучення слів чи ціле 

висловлення, та сприяє текстовій когезії, але й слугує творенню 

іншого ефекту: чим більше йдеться про денотат (когось чи щось), 

тим більше уваги звертається на інший об’єкт, який при 

реципіюванні здавався другорядним і менш важливим [2]. 

Наприклад: «– Ох, і намучили ви мене, Степанку! Ще нікому я 

стільки не розповідав про себе, як вам! / – А ми?! – вдавано-

ображено зморщила милого носика Тетяна, спершись об одвірок. 

– Ми теж хочемо почути вашу історію!» (О. Гаврош) [7, с.145]. 

Реагувальна репліка адресата, виражена висловленням-квестивом, 

є засобом інтродукції (введення нового суб’єкта мовлення в коло 
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наявних) і маркером зацікавлення розмовою персонажів між 

собою. Проте більш глибокий аналіз художнього тексту свідчить: 

Тетяні уже набридли нав’язливі залицяння співмешканця, тому 

жінка, щоб вкотре уникнути його, вдає зацікавлення балачками 

чоловіків. Повтор лексеми «ми» з питальною тональністюу 

поданій діалогічній єдності сприяє втіленню квестивного 

мовленнєвого акту («А ми?») з іллокуцією оптатива («Ми теж 

хочемо…»), проте комунікативна мета мовця, як бачимо з аналізу 

художнього тексту загалом, латентна: жінка таким чином 

намагається відволіктися від залицяльника та прагне завоювати 

увагу ще двох чоловіків. У такий спосіб використання повтору 

сприяє «перемиканню» уваги мовців. Повтор є текстотвірною 

комунікативною одиницею, завдяки якій досягається зображаль-

но-виражальний ефект, підкреслюються певні деталі в описах 

почуттів, переживань, уболівань героїв тощо, на яких той чи той 

автор подекуди прагне закцентувати увагу. Тотожний лексичний 

повтор особливим чином експресивізує висловлення, його 

використання продиктоване прагненням авторів надати мовлен-

ню емоційності (це посилюється репрезентацією багатократного 

вживання повтору) [4, с.71]. Розглянемо фрагмент тексту, у якому 

повтор сприяє творенню емоційно-образного тла ситуації: «– Що 

ви робите? Люди, рятуйте! – почала репетувати Ганя. – Зараз 

принесу. Грабіжники! – Зникла і за мить вернулась з хати. – 

Нате. Марш мені з подвіря! По копієчці складала… Мої 

грошики… Грабіжники! Нема на вас міліції» (Д. Іванців) [3, 

с.83]. Як бачимо з поданого тексту, повтор лексеми 

«грабіжники» з підвищеною тональністю голосу персонажа 

маркує емоційний стан героїні – сильне збудження і страх, спро-

воковані нападом злочинців. У такий спосіб лексичний повтор 

виявляє себе як засіб експресії та емоційності висловлення. 

З лінгвістичної точки зору повтор є неодноразовою 

контактною чи дистантною появою мовної одиниці в окремому 

висловленні на відповідному рівні мови [8]. Уже саме поняття 

повтору створює ефект надлишковості лексичного наповнення 

структурних елементів висловлення. Проте глибший аналіз 
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доводить, що повтор лексем, свідомо та навмисно викорис-

таний кодувальником повідомлення, є важливим при розумінні 

та розкритті змісту висловленого [2]. Простежимо: «На 

східному кордоні досі точилася війна, країну лихоманило від 

емоційно-політичної нестабільності, а ми…ми жили собі як 

жили, звично відправили (саме так, відправили у небуття) 

новорічні свята, а тепер мляво очікували різдвяних» 

(В. Гранецька) [6, с.30]. Як бачимо з поданого фрагмента ХТ, 

повтори лексем «ми», «жили», «відправили» є вагомими в 

оприявленні авторської інтенції, у розумінні ідеї твору: автор 

намагається показати байдужість та цілковиту адаптацію 

українців до війни на Сході. Додамо, що художнє мовлення 

великою мірою тяжіє до повторення слів, виразів. І якщо в 

логічній, упорядкованій, нормативній комунікації воно нерідко 

буває зайвим, то в системі художнього твору часто є тим 

важливим чинником, що визначає семантичну і стилістичну 

домінанту тексту. Подекуди значення повторів виражає 

основну ідею твору, адже йдеться про ключові слова, образи, 

художні деталі, яким письменник надає особливого значення 

[2, с.41]. Наприклад: «Бо лише по-справжньому обраним 

людям щастить піти 31 грудня 1999 року, завершуючи цілу 

епоху. Епоху чого? Яку епоху? Це вже неважливо. Головне – 

вміти гарно померти. Ось найвищий смак людського життя, 

смак до смерті. І нехай я буду сто, тисячу разів неправий, але 

смерть Соломії – прекрасна» (А. Бондар) [1, с.67]. 

У проекції на комунікативно-прагматичне тло повтор 

лексем у нашому дослідженні кваліфікуватимемо як кілька-

кратне відтворення у певному сегменті тексту (висловленні, 

діалогічній єдності або фрагменті художнього тексту) 

тотожних за значенням та структурою синсемантичних та / або 

автосемантичних лексем, використаних з певною комуніка-

тивно-прагматичною метою. Для того щоб глибше розкрити 

прагматичні характеристики повтору лексем, які втілюються в 

тексті, важливим є також висвітлення особливостей таких 

текстових категорій як когезія та когерентність. 
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УДК 355   Суспільні науки 

 

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ 

УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ. 

 

Чайка Ю.С., 

слухач Гуманітарного інституту, 

Національного університету оборони України  

ім. І.Черняховського 

м. Київ, України 

Стратегічні комунікації – скоординоване і належне 

використання комунікативних можливостей держави – 

публічної дипломатії, зв'язків із громадськістю, військових 

зв'язків, інформаційних та психологічних операцій, заходів, 

спрямованих на просування цілей держави [1]. 

Можна вважати, що на даному етапі у діяльності Страткому 

ЗС України слабким місцем залишається аналітична робота. 

Натомість, акцент зроблено на “інформаційну протидію”. Не 

піддаючи сумніву важливість цього напрямку роботи, варто 

звернути увагу, що сам термін “протидія” є вторинним від слова 

“дія”. В умовах інформаційного протистояння це означає, що 

реагуючи на інформаційні атаки, структурні підрозділи ЗС 

України віддають ініціативу противнику. Така практика не може 

вважатися ефективною. Продуктивним виходом з цієї ситуації 

можна було б вважати залучення структур інформаційної 

протидії та інформаційних операцій, які не мають власних 

інформаційних спроможностей, до аналітичної роботи, яка б 

дозволила виносити на розгляд командування оцінку з розвитку 

ситуації в інформаційному полі, розробляти пропозиції щодо 

інформаційних пріоритетів, формулювати їх та артикулювати у 

нормативних документах до виконання.  

Ці ж структури, які зараз залучені, переважно, до 

механічного моніторингу ЗМІ та соціальних мереж, завдяки 

розширенню аналітичних функцій, могли б на підставі цього 

моніторингу виявляти недружні інформаційні та психологічні 
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операції противника проти ЗС України або проти державних 

інституцій на етапі їх ініціації та розгортання, пропонувати 

системні заходи інформаційної протидії у вигляді проведення 

потужних інформаційних кампаній, скоординованих як між 

елементами Страткому Збройних Сил України, так і з іншими 

державними інституціями. 

Вважається, що для успішної реалізації цієї мети варто 

дотримуватися принципу вертикальної ієрархії рішень щодо 

Страткому та налагодження ефективних горизонтальних 

зв’язків. На практиці це означає, наприклад, що Збройні Сили 

мають отримувати ключові тези та наративи від Міністерства 

оборони, яке, в свою чергу, отримує такі визначені 

комунікаційні пріоритети від вищого політичного керівництва 

країни (РНБО Адміністрації Президента, або Міністерства 

інформаційної політики). В свою чергу, на підставі отриманих 

комунікаційних пріоритетів всі залучені структури Страткому 

Генерального штабу мають погоджувати зусилля для їх 

реалізації (горизонтальні зв’язки) та розробляти інформаційні 

пріоритети для їх впровадження у повсякденну діяльність 

військ із доведенням таких пріоритетів до кожної частини, 

підрозділу або військовослужбовця [2]. 

На формування системи Страткому у ЗС України суттєвий 

вплив має збройне протистояння на Сході та участь 

українських військових в Антитерористичній операції. Це, 

очевидно, примушує надавати пріоритет вже згаданим заходам 

“інформаційної протидії” а також розвитку системи 

інформаційних та психологічних операцій. Ця важлива робота 

має продовжуватися й розвиватися. Але при цьому варто 

враховувати досвід партнерів України по НАТО, які в умовах 

мирного часу розглядають Стратком, в першу чергу, як 

ефективний інструмент комунікації між державними 

інституціями (в тому числі – збройними силами) і 

суспільством. За такої системи застосування окремих 

інструментів Страткому, зокрема, інформаційних та 

психологічних операцій, вважається можливим лише в умовах 
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бойових дій або інших військових операцій, і лише за 

національними кордонами. Застосування цих інструментів у 

мирний час на власній території або стосовно власного 

населення у всіх без виключення країнах НАТО, включаючи 

США, заборонено національним законодавством. 

З огляду на це, систему Страткому ЗС України варто 

розвивати, першочергово, з огляду на поточні оперативні 

потреби військ, які залучені до бойових дій, враховуючи, що 

створена система має бути здатною також працювати в умовах 

мирного часу, і мати відповідні запобіжники проти 

використання інструментів психологічних або інформаційних 

операцій для внутрішнього впливу на суспільство з метою 

досягнення тих або інших політичних цілей. Такі запобіжники 

є особливо актуальним з огляду на те, що спроби втягнути 

Збройні Сили в політику в тому або іншому вимірі не 

припиняються. Водночас, Збройні Сили, які є фундаментом для 

усього державного механізму, мають стояти осторонь 

політичних впливів і концентрувати зусилля виключно на 

виконанні конституційного завдання із захисту та оборони 

держави.  

 Таким чином, для того, щоб між владою, експертами і 

суспільством налагодився діалог і розуміння, потрібні більш 

конструктивні формати дискусії між урядовцями, політиками 

та експертним середовищем, більше готовності чути одне 

одного та професійна робота ЗМІ. Останнім важливо 

співпрацювати із експертами, щоб завдяки цій співпраці 

аудиторія отримувала інформацію про складні теми у 

зрозумілому і цікавому форматі. Адже прогнозованість рішень 

підвищує і довіру до таких рішень [3]. 
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УДК 81ˈ246.3      Філологічні науки 

 

ПРОБЛЕМИ БІЛІНГВІЗМУ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ 

 

Черкасова Т.А. 

ст. викладач  к-ри іноземних мов 

Сумський національний аграрний університет 

м. Суми Україна 

В сучасному мовознавстві існує безліч трактувань поняття 

«білінгвізм». Як загальноприйняте визначення  двомовності 

(від лат. bi «два» и lingva «мова») його трактує Американський 

лінгвіст У. Вайнрайх. Він визначає двомовність як практику 

поперемінного використания двох мов. В Вікіпедії білінгвізм 

визначається як явище володіння двома мовами як рідними, 

характерне для певних осіб, груп, країн тощо. Спостерігається  

у сім’ях змішаного походження, регіонах зі змішаним 

населенням, прикордонних землях, колишніх колоніях, а також 

в державах з системою освіти, скерованою на виховання 

двомовних громадян (Швеція, Норвегія).  

Існує думка, що білінгвом є лише той, хто, бездоганно 

володіє двома мовами і вільно переходить від використания 

однієї мови до іншої. Іншими словами, двомовність   має місце 

коли  ступінь володіння другою мовою впритул наближається 

до ступеня володіння  першою. Говорячи про Україну, слід 

зазначити, що під це визначення підпадає достатньо невеликий 

відсоток населения. Зазвичай це люди з вищою освітою, що 

займаються науковою, педагогічною, або дипломатичною 

діяльністю.  



 

167 

Виходячи з класификації білінгвізму по ступеню володіння 

другою мовою Т. Бертагаєва, білінгвізм поділяється на: 

1) нормований, що характеризується дотриманням 

граматичних, лексико-семантичних та фонетичних норм; 

2) односторонній нормований, коли білінгв дотримується 

норм лише однієї мови, як правило,  рідної; 

3) ненормований, коли друга мова використовується з  

порушенням її  норм частково або повністю.  

Беручи до уваги мовну ситуацію в Україні, слід зазначити, 

що найрозповсюдженішим  тут є ненормований білінгвізм, 

близький до так званого  суржика. На другому місці по 

розповсюдженню – білінгвізм односторонній нормований, а 

найменш розповсюдженим є нормований білінгвізм. 

В сучасних дослідженнях проблеми багатомовності  мають 

місце різні підходи: філософський, психологічний, лінгвістичний, 

соціальний і т. ін. Проблемами різних аспектів багатомовності 

займались як українські, так і зарубіжні дослідники: Радевич-

Вінницький, Л. Масенко, С. Соколова, Т. Бертагаєв, Х., 

В. Русанівский,  Багіроков, У.Д. Уітні,  і багато інших.  

В вітчизняному мовознавстві  білінгвізм зазвичай 

розглядається в контексті двох мовних практик: російсько-

української або українсько-російської. Серед багаточисельних 

досліджень останніх років найбільш цікавими з цієї точки зору 

є праці Л. Масенко, І. Кононова, Б. Ажнюка, Р. Кися  та інших. 

Розглядаючи мовну ситуацию в Україні, потрібно 

пригадати про так званий державний білінгвізм, при якому 

населення  певної країни володіє двома мовами, визнаними в 

цій країні офіційними (в Бельгії, наприклад, офіційними 

мовами є французська та фламандська, в Індії – хінді та 

англійська, в Канаді – английска та французська і т. ін.). 

В Україні цей різновид білінгвізму давно є каменем 

спотикання, джерелом багатьох соціальних та політичних 

проблем сьогодення. Україні притаманний регіональний 

білінгвізм, при якому двома мовами володіє населення  певного 

регіону. Так, наприклад, на сході України розповсюджений  
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українсько-російський білінгвізм, на заході – украінсько-

польский, українсько-угорський, частково - українсько-

румунський білінгвізм. 

Існування українсько-польської двомовності можна вважати 

прикладом регіонального та довготривалого білінгвізму, оскільки 

вже в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття мовне 

питання було одним з найголовніших для населення Галичини, 

Буковини та Закарпаття, що знаходилось на території єдиної 

Австро-Угорської імперії. Уряди країн, до складу  яких входили 

українські землі в той час, добре розуміли, що для повного 

підпорядкування українських земель необхідно, в першу  чергу, 

обмежити використання української мови. В переважній частині 

шкіл східної Галичини навчання проводилось польською мовою, 

в Північній  Буковині –німецькою, на Закарпатті – угорською. На 

Галичині україномовні заклади перетворювались на школи з 

польською мовою викладання, а українські гімназії – на двомовні, 

що сприяло штучному розповсюдженню колективного білінгвіз-

му. Одже, ми можемо говорити як про масовий, так і про 

індивідуальний білінгвізм. І якщо, згідно з дослідженнями Л. 

Масенко, причиною масового або тотального білінгвізму, як 

правило, стає колоніальна залежність, то індивідуальна домов-

ність – це, в більшості випадків, свідомий вибір индивідуума. При 

цьому, слід враховувати, що індивідуальный білінгвізм може бути 

присутнім від народження, коли дитина зростає в родині, де 

батьки розмовляють з нею обома мовами; в результаті міжмовної 

інтерференції проживання коло кордону з іншою державою; 

соціально примусовим, що виникає, коли емігрантам приходиться 

вивчати мову країни свого проживання; науковим і художнім, що 

спостерігається коли діячі науки та культури користуються 

кількома мовами під час написання своїх праць. 

Витоки українсько-польського білінгвізму можна віднайти 

ще в ХVІ сторіччі і відстежити протягом  трьох наступних сторіч, 

коли велика кількість українських письменників, орієнтуючись на  

досягнения польської літератури, писали польською мовою. 

Серед них були і викладачі  Києво-Могилянської колегії, такі як 
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С. Косів, І. Оксенович-Старушич, І Гізель, І. Галятовський, Т. 

Прокопович, С. Яворський, Л. Баранович та інші.  Слід пригадати 

також про  співпрацю польської групи письменників «Ziewonia» 

(А. Бєловского, Л. Семенського, Й. Дуніна-Борковського) та 

української «Руської трійці» (М. Шашкевича, Я. Головацького та  

І. Вагілевича) на грунті любові до українського фольклору і його 

досліджень. Прикладів двомовності серед українських авторів є 

немало. Хоча, выбір західно-українських письменників на ко-

ристь польської, часто викликав протирічливе ставлення і оціню-

вався як факт мовного, а отже й національного відступництва. 

Таку ж оценку дають сьогодні тим українським письменникам, 

котрі роблять свій вибір на користь російської мови. 

Одна з першочергових ролей в «мовному питанні» належить 

державі. З метою ствердження позицій  української мови в 1989 р. 

Українською РСР був прийнятий Закон «Про мови в Українській 

РСР», що  має юридичну силу до цього часу. Українські вчені 

оцінювали й оцінюють цей Закон як ліберальний і недостатньо 

конкретний, та з  сумом констатують про занадто повільні темпи 

втілення його в життя. Не дивлячись на цілу низку постанов, 

державний культурно мовний протекціонізм відносно української 

мови так і не став складовою державної гуманітарної політики. 

Населення східного регіону і надалі віддає перевагу російській 

мові. Соціологічні опитування, проведені разом з провідними 

соціологічними центрами України, в яких взяли участь 14 тис. 

чоловік, показали, що в якості мови повсякденного спілкування, 

50,5 % населения використовують українську. На питання: якою 

мовою вони спілкуються вдома, українську обрали 97,2 % 

населення східних регіонів і  91,6 % південно-західних регіонів 

країни. Російською в повсякденному спілкуванні користується 24 

% населення. Стільки ж опитаних відповіли, що спілкуються 

обома мовами. Одже, результати опитування свідчать про те, що 

не дивлячись  на значне збільшення декларацій про українську 

національну ідентичність протягом останніх років, значних змін в 

мовному уподобанні, на жаль, не сталося. Люди, з цієї точки зору 

консервативні і не схильні до зміни загальноприйнятої практики. 
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Хоча є і позитивні зміни: В Києві збільшується кількість людей, 

що вдома спілкується виключно українською мовою. За кількістю 

вони переважають російськомовних.  

Згідно з опитуваннями фонду «Демократичні ініціативи» 

та Київського міжнародного інституту соціології, 69 % 

громадян України висловлюються «за» викладання в школах 

українською мовою, і лише 13 % – «проти». В той час як в 1991 

р. на викладання українською погоджувався 51 % 

респондентів, і не підтримували його его 27 %.  

З вищевикладеного можна зробити наступні висновки: 

мовна ситуація в Україні є складною,  багатоаспектною, багато 

в чому унікальною. Події останніх років, свідчать про те, що 

остаточного її вирішення чекати ще не скоро.  Але вже 

сьогодні можна з впевненістю говорити про те, що  в осяжному 

майбутньому мови про масовий російсько-український 

білінгвізм в Україні не йтиме, оскільки вже сьогодні більшість 

населеня, чи то за власним бажанням, чи в силу необхідності 

віддає перевагу українскій мові. І якщо і виникатиме питання 

білінгвізму в Україні, то лише індивідуального плану, і, скоріш 

за все, це буде українсько-англійський білінгвізм.  
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Черкасова Т.А. 

ст. викладач  к-ри іноземних мов 

Сумський національний аграрний університет 

м. Суми Україна 

Процес глобалізації ХХІ століття впливає на всі без 

виключення аспекти життя суспільства. Інтеграційні процеси  

не обійшли стороною й культурно-духовну сферу. Досконале 

володіння іноземними мовами виступає сьогодні  необхідною 

умовою для інтеграції України в світову спільноту. Саме тому 

досягнення якісно нового рівня вивчення іноземних мов та 

використання інноваційних технологій у навчальному процесі 

є одним з пріоритетних напрямів реформування освіти 

Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ 

сторіччя». Одже настав час для  пошуку новітніх стратегічних 

напрямів та підходів, вдосконалення змістуметодів, прийомів 

та засобів навчання, а також впровадження їх у навчальний 

процес закладів вищої освіти.  

Проблемами розвитку інноваційних технологій та їх 

впровадженням в освітній процес займалось багато вчених. Серед 

них – Г. Китайгородська, М. Лєвіна, А. Лоренков, І. Дичківська, 

Л. Биков, Р. Гуревич, Р. Браур, Г. Хенриц, К.-Е. Херфурт, 

Г.Холлтвиш, Г. Шлеммингер, Н. Петкевич, А. Пирський, 

М.Поташник, В. Якунін та ін. Особливої уваги заслуговують тех-

нології інтенсивного навчання Г. Китайгородської, А. Маслоу, 
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Є.Комісарова; віртуально-тренінгова технологія – меморайзінг, 

актуалізація М. Карпенко, Н. Зав’ялова; технології дистанційного 

навчання Є. Полат, Б. Глазова. Проблему поєднання інноваційних 

технологій з традиційними методами досліджували Т. Фоміна, 

Ю.Сисоєва, R.W. Blair та ін.  

Роботи І. Богданової, І. Гавриш, І. Дичківської, О. Іваниць-

кого присвячені аналізу інноваційних процесів у сучасній 

системі освіти та використанню новітніх педагогічних 

технологій як ефективного засобу формування професійної 

компетенції викладача та розвитку творчих навичок студентів.  

Протягом багатьох років методисти та викладачі іноземних 

мов в багатьох країнах працюють над пошуком нових підходів до 

навчання, аналізуючи вже наявні методи та технології і їх 

адаптацією до реалій і потреб сучасності й одночасно шукають 

кардинально нові підходи. Одні викладачі виступають за 

збереження традиційних методів, інші хочуть повністю змінити 

всю систему. Третя категорія викладачів пропонує поєднати нові 

методи зі старими. Але вже ні в кого не виникає сумнівів, що ці 

зміни неминучі. Це пов’язано перш за все з низкою факторів: 

вимогами до кінцевих цілей вивчення мови, психологією 

сучасного студента і, звичайно ж, з технологічними змінами в 

оточуючому нас світі.   

Внаслідок інтенсивного розвитку комп’ютерних технологій, 

сучасні студенти почали краще сприймати і засвоювати нову 

інформацію через комп’ютерні інформаційні джерела. Саме тому 

використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення 

іноземної мови дає можливість полегшити цей процес для студен-

тів,  відтворюючи звичну для них середу. Завдяки мультимедій-

ним ресурсам процес вивчення іноземної мови можна легко 

зробити безперервним. Як показує практика, зацікавленість,  

бажання і потреба вивчати іноземну мову найчастіше приходять в 

результаті використання цих ресурсів. Це може бути і спілкуван-

ня в мережі з носіями мови, і робота з комп’ютерними навчальни-

ми програмами, перегляд фільмів, використання різноманітних 

сайтів, що потребують володіння іноземною мовою.  
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Отже, до сучасних закладів освіти всіх рівнів висуваються 

вимоги перегляду підходів, що дотепер використовувались під 

час навчання іноземних мов та пошуку інноваційних методів з 

оглядом на розвиток науки і техніки. Замість старої моделі 

навчання, що базується на поясненнях викладача, з’явилась 

можливість використання мультимедіа та інтернет-технологій 

разом із новими моделями навчання.  

Потреба в швидкому й ефективному володінні іноземними 

мовами в сучасному світі дала поштовх до так званих «активних 

методів» навчання іноземних мов, що ґрунтуються на принципі 

безпосередньої участі, котрий зобов’язує викладача зробити 

кожного студента активним учасником навчального процесу. 

Використання активного методу вивчення іноземних мов дає 

можливість викладачу співпрацювати зі студентами, ставитись до 

них як до повноправних об’єктів. Між викладачем і студентом 

мають місце суб’єкт-суб’єктні відносини, де викладач, як 

керівник і організатор міжособистісних стосунків, відіграє роль 

експерта, надаючи студенту інформацію, якої бракує, та засоби 

оформлення думки.  

Комунікативні методи включають у себе групові дискусії, 

«мозковий штурм», лекції. До ігрових методів належать 

дидактичні, а також ділові і рольові ігри. Конструктивні 

методи являють собою проблемне навчання і програмоване 

навчання. До корекційних методів належать аутотренінг, ігрова 

психотерапія та психодраматизація.  

Одним із засобів активізації студентів у процесі навчання 

іноземних мов є проєктування (метод проєктів), коли студент 

самостійно планує, створює, захищає свій проєкт, тобто 

активно включається в процес комунікативної діяльності. 

Навчальний проєкт – це комплекс пошукових, дослідницьких, 

розрахункових, графічних та інших видів роботи, що 

виконуються студентами самостійно з метою практичного або 

теоретичного вирішення поставленої проблеми.  

Проєктний метод допомагає розвинути мовні та інтелекту-

альні здібності, стійкий інтерес до вивчення мови, потребу в 
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самоосвіті. У підсумку передбачається досягнення комуніка-

тивної компетенції, тобто певного рівня мовних, краєзнавчих, 

соціокультурних знань, комунікативних умінь і мовних 

навичок, що робить можливим іншомовне спілкування.  

Головна мета навчання іноземних мов полягає в розвитку 

комунікативних компетенцій студентів в усіх видах мовленнєвої  

діяльності: аудіюванні, мовленні, читанні, письмі Навчання 

іноземних мов із використанням комп’ютерних технологій 

включає в себе:  

-автентичний мовний матеріал (відеокліпи, флеш аніма-

цію, веб-квести, підкасти, новини і т. ін.);  

-онлайн-середу, в якій студенти можуть спілкуватись з 

носіями мови через e-mail, текстові комп’ютерні редактори, 

соціальні мережі, голосові або відеоконференції;  

-інструменти мовного навчання (онлайн- додатки і програми), 

спрямовані на вивчення фонетики, вимови, лексики, грамматики 

тощо. Інструменти включають у себе вправи «від тексту до мови», 

розпізнавання мови, інтерактивні і контрольовані завдання;  

-онлайн-середу, що дає можливість комунікації між 

викладачем і студентом, студентів між собою;  

-ігрові форми навчання.  

Нині існує широкий спектр спеціальних інструментів і 

навчальних засобів, що пропонує використання комп’ютерних 

технологій для вивчення іноземних мов. Серед них – системи 

управління контентом – Content Management System (CMS), 

інтерактивні дошки, електронні портфоліо – ePortfolio, Corpus 

– колекція автентичних текстів, призначена для вивчення мови, 

електронні словники; електронні анотації (посилання на рівні 

слова або речення, контекстні переклади або пояснювальна 

інформація, розумні навчальні системи; програми перевірки 

граматики; програми автоматичного розпізнавання мови – 

Automatic Speech Recognition (ASR) і фонетичні програми; 

віртуальні ігри; чати (синхронна комп’ютерна комунікація: 

текстова або аудіо); соціальні мережі; блоги; інтернет-форуми 

або дошки повідомлень.  
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Успішність процесу та результати використання комп’ю-

терних технологій залежать від того, як саме вони застосовуються 

в навчанні. Можна виділити два типи комп’ютерного навчання 

іноземних мов. Перший тип передбачає, що комп’ютерні тех-

нології доповнюють традиційні форми навчання і вивчення 

(включаючи оцінювання), пришвидшуючи, полегшуючи, роблячи 

їх більш ефективними. Другий тип пропонує інноваційні 

технології навчання і вивчення, що мають покращити компетенції 

студентів більшою мірою, ніж це в змозі зробити традиційні 

методи.  

Навіть враховуючи недостатній ступінь вивчення впливу 

використання комп’ютерних технологій під час навчання 

іноземних мов, можна зробити висновок, що завдяки комп’ю-

терним системам навчання студенти демонструють досягнення в 

мовленні, читанні, розумінні, словарному запасі та граматиці.  
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Чернишова Анна Михайлівна, 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри мистецької освіти 

Житомирського державного університету  

імені Івана Франка 

Дитяча музика існує як невід'ємна частина дитячої культури і 

професіональної музичної творчості. В усі часи композитори 

приділяли їй особливу увагу. В процесі історичного розвитку 

музичної культури відокремилася особлива група композиторів – 

це композитори-педагоги, які займалися створенням спеціального 

дитячого педагогічного репертуару. У сучасному музикознавстві 

існує класифікація дитячої музики: 

✓ художньо-інструктивна музика, що висуває завдання 

розвитку навичок дитячого виконавства (наприклад, В. Косенко 

“Петрушка”, М. Сильванський “За метеликом” та ін.); 

✓музика “про дітей” – твори, що написані на дитячу 

тематику: Ю. Рожавська, опера “Казка про загублений час”, 

М. Сильванський, балет “Іван – добрий молодець”; 
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✓музика для слухання дітьми, створена з метою розвитку 

творчої фантазії та образного мислення дітей, загальної 

музичності, знайомства з жанрами і стилями музичних епох та 

напрямів [1]. 

Дитячу музику розділяють на певні жанрові групи, які в 

основному збігаються з жанровою ієрархією “дорослої” 

музики: 

✓ фортепіанна музика; 

✓ дитячий музичний театр (опери та балету); 

✓ оркестрова музика;  

✓ вокальна музика. 

Музика, створена спеціально для дітей, існує паралельно з 

жанрами і формами “дорослої” музики. З давньої давнини 

сформувалися жанри дитячого фольклору, який є цінною 

частиною усної народної творчості і супроводжує дитину від 

колиски до юності. Коло творів, що охоплюється цим поняттям, 

надзвичайно різноманітне – за призначенням, тематикою, 

формою, способом та часом виникнення, вони дійшли до нас із 

глибини віків: це колядки і щедрівки, веснянки і купальські пісні, 

ігрові дитячі пісні, заклички та примовки. 

Оглянемо дитячу музику професійних композиторів 

детальніше. 

Спочатку твори для дитячої аудиторії почали писати 

зарубіжні композитори: 

✓ для музичного розвитку власних дітей кілька 

поліфонічних циклів створив І. Бах (“Нотний зошит Анни 

Магдалени Бах”, “Маленькі прелюдії та фуги”); 

✓ окремі інструментальні п'єси педагогічного репертуару 

писав Г. Гендель (“Пасаккалія”, “Капріччіо” та ін.) [2]. 

Значна кількість дитячої музики створена російськими та 

українськими музикантами. Починаючи з середини ХІХ 

століття музика для дітей стає незмінною частиною спадщини 

багатьох композиторів: М. Лисенко (дитячі опери за мотивами 

українських народних казок “Зима і Весна”, “Коза-Дереза”, 

“Пан Коцький”, фортепіанні п'єси інструктивно-педагогічного 
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характеру), В. Сокальського (опера “Ріпка”) та ін. Багато 

композиторів писали вокальні цикли, пісні для дітей, з 

великою майстерністю втілюючи у музичних інтонаціях дитячі 

уявлення і почуття. 

Традиції українських композиторів-класиків у жанрах 

дитячої музики активно розвивалися у музиці ХХ століття. Серед 

найцікавіших дитячих опер: твори К. Стеценка “Лисичка, Котик і 

Півник”, “Івасик-Телесик”, “Вовк і сім козенят” М. Коваля, 

“Івасик-Телесик” та “Горбоконик” І. Віленського, “Журавель і 

Чапля” Е. Юцевича, “Червоний капелюшок” М. Раухвергера, 

“Тік-Так” Ю. Рожавської, “Терем-теремок” І. Драго, “Солом'яний 

бичок” І. Вимера [3, c. 30]. 

Цікаві твори з'явилися у жанрі дитячого балету: “Доктор 

Айболить” І. Морозова, “Чиполліно” К. Хачатуряна, “Пригоди 

Веснянки” Ж. Колодуб, “Королівство кривих дзеркал” 

Ю. Рожавської. Класикою дитячої симфонічної музики стала 

казка С. Прокоф'єва “Петрик і Вовк”, у такому жанрі написана 

симфонічна казка М. Сильванського “Івасик-Телесик” з 

текстом П. Тичини. 

У роботі з вдосконалення музично-естетичного виховання 

молодших школярів широко використовують твори 

В. Косенка, створені ним спеціально для дитячої аудиторії та 

об'єднані у фортепіанний цикл “24 дитячих п'єси”, які й до 

наших днів залишився одним з найпопулярніших в українській 

фортепіанній літературі для дітей. Відображений в музиці 

Косенка світ дитинства має силу художнього узагальнення, 

відбиті композитором дитячі радощі та засмучення, забави та 

спостереження рідної природи, зрозумілі кожній дитині [4, 

c. 59]. 

В. Косенко дуже тонко відчуває особливості дитячого 

сприйняття і створює яскраві, виразні музичні образи. 

Конкретність образів підсилює чітка жанрова основа кожної п'єси 

(три "музичні кити" - пісня, танець, марш – визначають жанрову 

специфіку багатьох п'єс). Композитор найчастіше використовує 

прості музичні форми (тричастинну та куплетну). 
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Для слухання у другому класі ми рекомендуємо звернутися 

до двох творів із циклу “24 дитячих п'єси” - це “Українська 

народна пісня” та “Вальс”. Ці твори можна вивчати у 1-й чверті 2-

го класу. 

• “Українська народна пісня” – це ліричний роздум, 

міркування, спогади. Художній образ реалізується засобами 

народнопісенної творчості: автор не використовує справжню 

українську мелодію, а створює власну тему у народному дусі. 

Про це свідчить, по-перше, епічний зачин пісні, нібито 

імпровізація кобзаря, що викликає асоціації з думами, тобто 

епічними жанрами української народної творчості. 

• “Вальс”. Перш ніж починати розгляд цієї п'єси з точки 

зору образно-емоційного та стильового аналізу, згадаємо 

історію виникнення та жанрові закономірності вальсу. 

Вальс – це бальний танець, що з'явився у побуті Західної 

Європи у другій половині 18 століття, розвиваючись із 

народних танців – лендлерів Австрії, Чехії, Німеччини. Вальс 

виконується парами у плавному поступовому русі з 

характерним кружлянням. Вальсовий метр -тридольний. 

Розвиваючись як форма танцювальної музики, вальс поступово 

увійшов у музичну класику. 

“Вальс” В. Косенка з циклу “24 дитячих п'єси” – це сумні 

меланхолічні спогади. Основний музичний образ виникає з 

двох тематичних елементів: перший - хвилеподібна мелодійна 

лінія оспівує тоніку та поступово сходе до 5 ступеня, що 

створює нестійкість та вимагає подальшого руху. Танцю-

вальність виведена на другий план, оскільки сильна доля в 

басу, характерна для ритмо-формули вальсу, відсутня [1]. 

У другій чверті на уроках музики розглядається загальна 

тема “Про що говорить музика”. До якогось уроку доцільно 

ввести дві п'єси В. Косенка з циклу “24 дитячих п'єси”: “Не 

хочуть купити ведмедика”, “Купили ведмедика”. 

Підводячи підсумки, слід відзначити значний внесок 

В. Косенка у дитячу музику, яка збагатилася новими темами та 

сюжетами, сучасними музично-стильовими прийомами. Дитячі 
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твори В. Косенка, особливо його фортепіанний цикл “24 

дитячих п'єси”, і зараз не втратили значення, ця музика 

залишається чудовим надбанням української дитячої 

фортепіанної літератури, що дає можливість залучати їх до 

музично-естетичного виховання молодших школярів. 

Дитячі твори Ю. Рожавської можна використовувати на 

уроках музики у початкових класах. Ці твори дуже цікаві для 

дітей молодшого шкільного віку. Наприклад, у “Піснях-

прислів'ях” виникають індивідуальні, гостро характерні 

портрети: хлопчисько, що з азартом майструє стілець 

(“Майстер-молодець”), дівчинка-щебетуха, що не вміє тримати 

язик за зубами (“Мої зубки випадають”), ледаря Матвійка 

(“Матвійко”) та ін. У піснях композитор втілює і різноманітні 

фольклорні джерела, і дитячий інтонаційний словник, 

майстерно використовує виразні можливості фортепіано. 

Головне для Рожавської – зробити пам'ятними прислів'я, у яких 

сконцентрований зміст кожної пісеньки [5, с. 56-58]. 

“Пісні-загадки” та “Пісні-лічилки” призначені не тільки 

для слухання, а й для дитячого виконання. Такі невибагливі 

жанри, як загадки і лічилки, невід'ємна частина дитячого 

побуту, стають в піснях Ю. Рожавської цікавою формою 

музичного виховання. 

Взагалі композитор у своїй дитячій музиці виконує завдання 

вихователя, який вчить спостерігати життя, бачити в ньому 

прекрасне і огидне, посміхатися над смішним та замислитися над 

серйозним. 

П'єса Ю. Рожавської, до якої хотілося б привернути увагу 

дитячої аудиторії, має назву “В осіннім саду”. Це невелика 

пейзажна замальовка у простій три частинній формі. Основний 

художній образ п'єси – це образ осіннього саду, який розстається з 

літом і готується до зими, образ осінньої меланхолії та журби. 

Виразна мелодія з використанням монотонного повтору на 

одному звуці legato нібито говорить, що бурхлива пора вже 

скінчилася, настає спокій. Інтонації та ритмічний малюнок 

акомпанементу нагадують кружіння опалого листя, тобто можна 
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відзначити використання елементів звукообразності. Заключна 

частина п'єси “В осінньому саду” повторює першу, але з 

невеличкими видозміненнями. 

Широко використовували твори М. Сильванського для 

вдосконалення музично-естетичного виховання молодших 

школярів на уроках музики у початкових класах. Творча 

спадщина композитора – це фортепіанні п'єси педагогічного та 

концертного плану, легкі пісеньки, дитячі балети та програмні 

симфонічні твори. 

Усі твори М. Сильванського, створені для дітей, можна 

поділити на дві групи: музика для дитячого виконання та 

музика, яку виконують дорослі для дітей. До першої групи 

належать пісеньки для малюків, фортепіанні п'єси 

педагогічного репертуару, два фортепіанні концерти, балети 

“Незвичайний день”, “Хлопчиш-Кібальчиш”, маленький балет-

інсценування “Весела казка”, “Концерт-фантазія” для 

фортепіано, камерного оркестру та дитячого хору. До другої 

групи - балет “Іван - добрий молодець”, три балетні сюїти, 

музичні казки та програмні фортепіанні твори. 

Легкі фортепіанні п'єси М. Сильванського спрямовані на 

розвиток технічних та виразних прийомів гри. Їх характеризує 

емоційна виразність та рельєфність образів. У цьому 

відношенні показовим є цикл “24 п'єси для фортепіано”, який 

продовжує традиції В. Косенка (“24 дитячих п'єси”). 

Мініатюри циклу розташовані по квінтовому колі 

тональностей, кожна з них має певне технічне завдання і 

образну тематику, втілену в назві. Зміст циклу можна 

визначити як сцени з життя піонерського табору. Тут і 

“Піонерський похід”, і “Запуск авіамоделі”, і картинки настроїв 

(“Вечір”, “В полі”), і танцювальні сценки (“Полька”, 

“Комарики”, “Козачок” та ін.), і п'єси звукозображального 

характеру (“Пташка й кішка”, “Метелики”) [6, c. 138-141]. 

Музика для дітей займає суттєве місце у творчій спадщині 

композиторів серед так званих “серйозних” жанрів. Дитяча 

музика має специфічні риси: спрямованість на дитячу 
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аудиторію; доступність, лаконізм висловлювання, простота 

музичної форми, яскрава образність; певні вимоги до засобів 

музичної виразності (наявність виразної мелодії, простої та 

доступної для запам'ятовування, рельєфного ритму, опора на 

конкретні жанрові ознаки, загальна яскравість музичної мови). 
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Дистанційне навчання  сьогодні грає досить важливу роль в 

розвитку  української вищої освіти. Розробка дистанційних курсів 

вимагає від їх авторів постійного підвищення педагогічної 
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кваліфікації, процес модернізації  сучасної освіти пов’язан із 

широким застосуванням інформаційно-комунікативних 

технологій (ІКТ) в освітньому процесі.  

Одним з основних підходів, що зробили дистанційну освіту 

популярною в наш час, була ідея поліпшення обслуговування 

студентів, надання їм максимально зручних умов навчання. 

Фактично реалізується маркетинговий підхід, ідея системного 

підходу до забезпечення студентів усім необхідним. Технологія 

дистанційної освіти дозволяє знизити витрати на навчання в 2,разі 

при тому ж рівні якості.  Додаткові можливості дає використання 

світової  мережі Інтернет, яке робить навчання величезної 

кількості студентів у великій кількості навчальних закладів майже 

індивідуальним [1,c.348]. 

Виникає проблема узгодження діяльності навчальних  

закладів. Стандартизація  перетворює окремі методи й методики в 

єдину технологію та виведе дистанційну освіту на новий рівень в 

Україні.  

Серед методів обслуговування відзначається модульна 

побудова програм з піврічних курсів, що дозволяє студентові 

формувати свою індивідуальну програму навчання. Найбільш 

важлива підсистема дистанційної освіти є система контролю. 

Питання зворотного  зв’язку, включаючи оцінювання успіхів 

студентів, взагалі є для дистанційного навчання ключовими, 

оскільки викладач відносно рідко контактує зі студентом. 

Сучасна дистанційна освіта відходить від тестової системи. 

Важливо перевірити вміння студента  аналізувати проблемні 

ситуації, синтезувати вирішення, використовувати комбінацію  

теоретичного матеріалу із власним досвідом. Також, важливу 

роль відіграє надання студентам можливості самоконтролю у 

вигляді системи питань і відповідей у підручниках. Для 

специфіки дистанційної освіти взагалі характерно не стільки 

контролювати студента, скільки допомагати йому.  

Потужна технологічна й методологічна  база дистанційної 

освіти грає важливу роль для його розвитку дистанційної освіти.  

Основна перевага такої освіти -унікальна доступність[1,c.349]. 
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Доступності сприяє й модульна побудова курсів. Студент може 

поступово досягати будь -яких рівнів кваліфікації.  

Інша перевага дистанційної освіти -це практичність 

навчання, яка досягається за рахунок комплексу методів адаптації 

навчання до потреб трудової  діяльності студента й орієнтації на 

досягнення практичних результатів в його роботі ще в процесі 

навчання. У дистанційній освіті низькі  відносні витрати на 

навчання. Мала потреба в аудиторіях і відсутність необхідності  

поїздки студента на сесію. Це важливо для дорослих людей, у 

вартість навчання яких необхідно включати й недоотриману 

заробітну плату.  

Світовий досвід показує високу мобільність у дистанційній 

освіті. Воно менш консервативне стосовно нових напрямків 

діяльності людини, ніж очне навчання. Тиражувати гарні 

підручники дешевше, чим професорів.  

Дистанційна освіта має максимально ощадне ставлення до 

вільного часу студента . В основному він вчиться вдома або на 

роботі. Крім того, він може вчитися, коли не завантажений 

іншими справами, в найменш коштовний час.  

Всі перераховані особливості  дистанційного навчання дають 

ефект не тільки самі по собі, але й у взаємодії, що й дозволяє 

говорити про неї, як про якісно нову форму навчання.  

В майбутньому, якщо спиратись на прогнозування фахівців з 

American Educational Research Association, дві третини всього 

навчання буде здійснюватися дистанційно. Дистанційна освіта 

стає гідною альтернативою традиційній й в окремих сферах, 

насамперед, у корпоративній і державній, йому будуть віддавати 

явну перевагу, оскільки це єдиний спосіб швидкого навчання при 

мінімальних витратах [2, c.198]. 

 Можна  зробити висновок, що у вищих навчальних закладах 

дистанційна освіта продовжить доповнювати традиційний очний 

варіант навчання, і в більшості випадків найбільш доцільним 

залишиться змішане навчання, коли одні курси, залежно від 

їхньої специфіки, вивчаються традиційним образом, а інші- 

дистанційно.  



 

185 

Література: 

1. Р.С. Гуревич. Інформаційні технології навчання:  

інноваційний підхід: навч. пос. / Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія, Л.С. 

Шевченко; за ред. Р. С. Гуревича.- Вінниця: ТОВ фірма 

«Планер», 2012.  

2. М. Ю. Кадемія. Використання сервісів  соціальних медіа в 

навчальному процесі  ВНЗ: Блоги, Веб-квести: навч. пос. / М.Ю. 

Кадемія. -Вінниця: ТОВ фірма «Ландо», 2013.  

______________________________________________________ 

УДК378.147:37.061      Педагогічні науки 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ 
 

 Щербак Н. І., 

Вчитель біології  КЗ “Кутузівський ліцей”  

Вільхівської селищної ради  

Харківської районної ради Харківської області, 

Україна 

Крат Є.С., 

студентка природничого факультету 

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

В статті розглянуто поняття здоров’язбережувальні 

технології, описано основні завдання їх впровадження на уроках 

біології. Визначено основні види здоров’язбережувальних 

технологій, які можуть застосовуватися на уроках біології: 

організаційно-педагогічні, навчально-виховні, психолого-

педагогічні. 

Ключові слова: здоров’я, здоров’язбережувальні технології, учні. 

З кожним роком в Україні спостерігається погіршення 

стану здоров’я в усіх вікових групах населення. Здоров’я 

молоді в останній час різко погіршилося внаслідок 

несприятливої екологічної ситуації, складних економічних і 

соціальних умов [3, с. 106]. Проблема здоров’я  школярів стає 
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все більш актуальною у зв’язку з труднощами соціально-

економічного характеру. 

Згідно визначення ВООЗ, здоров’я є станом повного 

фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише 

відсутністю хвороб чи фізичних вад. За даними ВООЗ, 

здоров’я людини тільки на 9 % визначається рівнем розвитку 

медицини, в той час як 20 % передається спадково, ще 20 % 

обумовлюється екологічною ситуацією, а 51 % – способом 

життя [2, с. 27 ]. 

 Вважаємо, що ми зможемо підвищити рівень здоров’я 

дітей за умови, якщо школярам на уроках  будуть проводитися 

здоров’язбережувальні технології. Досягненню цих цілей, 

безумовно, покликанна сприяти шкільна освіта, адаптована до 

всіх етапів життєвого циклу людини і здатна дати їй актуальні 

знання для захисту і самозахисту здоровʼя дитини. Особливо 

важливим є впровадження здоров’язбережувальних технологій 

під час уроків біології. Так як під час вивчення цього предмету 

дітям можна дати ґрунтовні пояснення щодо важливості 

застосування цих технологій. 

Здоров’язбережувальні технології – це сукупність форм, 

засобів і методів, які направлені на досягнення оптимальних 

результатів в підтримці фізичного, психічного, етичного і 

соціального благополуччя людини, у формуванні здорового 

способу життя (за І. А Єрохіною) [1, с. 165]. 

Основними завданнями впровадження здоров’язбережу-

вальних технологій на уроках біології є формування позитивної 

мотивації школярів до дотримання здорового способу життя; 

потреби школярами в освоєнні способів збереження власного 

здоров’я під час роботи з мікроскопом та приладами; формування 

системи знань про здоров’я та чинники його збереження під час 

вивчення окремих тез з біології; життєвих навичок, що сприяють 

збереженню фізичного, соціального, психічного та духовного 

здоров’я учнів; уміння застосовувати у повсякденному житті 

самостійно досвід здоров’язбережувальної діяльності; здатності 

до самостійного пошуку засобів збереження здоров’я. 
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До пріоритетних напрямів роботи щодо створення 

сприятливих умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей 

належать розробка й упровадження в освітнє та виховне 

середовище здоров’язбережувальних технологій, методів 

профілактики стомлення під час занять з біології, підвищення 

моторної та психоемоційної активності дітей із урахуванням їх 

індивідуальних і вікових особливостей [4, с. 61]. 

 На уроках з біології важливо застосовувати такі  здоров’я-

збережувальні  технології: 

1. Організаційно-педагогічні технології, які визначають 

структуру навчального процесу та  сприяють попередженню 

станів перевтомлення, гіподинамії та інших станів. 

2. Психолого-педагогічні технології, які пов’язані з 

безпосередньою роботою вчителя на уроці біології. 

3. Навчально-виховні технології, які  формують культуру 

здоров’я учнів, виробляють навички, з профілактики шкід-

ливих звичок, позакласні заходи, робота з батьками. 

Отже, застосування вищезазначених здоров’язбережу-

вальних технологій на уроках біології мають велике значення 

для підтримки здоров’я учнів, сприяють кращому засвоєнню 

матеріалу та підвищують інтерес до вивчення даного предмету. 
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У сучасній лікарняній практиці діарейний синдром є 

найважливішим симптомом багатьох хронічних захворювань 

шлунково-кишкового тракту(ШКТ). 

Будь-яка діарея – це порушення всмоктування води та 

електролітів у кишечнику. У патогенезі діареї приймають участь 

чотири механізми: підвищення осмотичного тиску в порожнині 

кишківника, кишкова гіперсекреція, кишкова ексудація та 

порушення транзиту кишкового вмісту. Механізми цього 

синдрому тісно пов’язані між собою, однак для кожного 

захворювання характерний переважний тип. Цим можна 

пояснити особливості клінічних проявів різних типів діарей.  

Секреторна зумовлена прямою стимуляцією секреції води 

та електролітів у просвіт кишки. Такий вид діареї характе-

ризується частими і рідкими випорожненнями, що характерний 

для бактеріальної та вірусної інфекції ( сальмонельозу, холери 

ротавірусної та ВІЛ-інфекції). 

Осмотична діарея пов’язана з підвищенням осмотичного 

тиску в порожнині кишки, що призводить до виходу води в 

просвіт кишечнику. Вона може виникати при хронічному 

панкреатиті з зовнішньо-секреторною недостатністю, а також 

при застосуванні осмотичних проносних засобів. 

Ексудативна пов’язана з виділенням в простір кишки 

слизу, крові, гною на фоні запальних змін слизової оболонки. 

Такий вид діареї розвивається за наявності виразкового коліту, 

пухлин товстої кишки, дисбактеріозу. 

Моторна діарея характеризується прискоренням 
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проходженням харчової грудки на фоні активної рухової 

функції кишечнику. Такий вид діареї є типовим для синдрому 

подразненого кишечнику (СПК), дисбактеріозу кишечнику, 

функціональної діареї. 

Лікування. Правильний вибір залежить не тільки від 

точного діагнозу, а й від розуміння механізмів діареї у 

конкретному випадку, а також механізмів дії лікарських 

засобів. 

Традиційним є застосування антибактеріальних препаратів 

за наявності бактеріальних кишкових інфекцій. У разі гострої 

інфекційної діареї застосовують протимікробні засоби з групи 

хінолонів, фторхінолонів, похідні нітрофурану та кишкові 

антисептики.  

Для будь-якого типу діареї характерні порушення 

кишкової мікрофлори. Тому одним із напрямків у лікуванні 

діарейних захворювань є застосування препаратів здатних 

відновлювати порушену мікрофлору кишечнику, зокрема пре- і 

пробіотиків. До пребіотиків належать речовини і продукти 

життєдіяльності симбіонтної мікрофлори, що створюють 

сприятливі умови для її розмноження; до пробіотиків – біфідо- 

і лактобактерії, здатні пригнічувати ріст патогенних мікробів.  

Ферментні препарати є засобами для лікування осмотичної 

діареї, спричиненої порушенням порожнинного і мембранного 

травлення.  

В лікуванні практично всіх секреторних діарей і вираженого 

метеоризму використовуються в’яжучі засоби та сорбенти. Не 

показаний прийом сорбентів при осмотичній діареї, зумовленій 

порушенням перетравлення їжі та всмоктування. 

Активна оральна регідратація сольовими розчинами є 

обов’язковим компонентом лікування всіх видів секреторної 

діареї, адже забезпечує зменшення секреції та покращення 

всмоктування. 

Таким чином, у кожному конкретному випадку має 

встановлюватися тип діареї, її етіологія і  патогенез, діагноз 

захворювання, симптомом якого є діарея. 
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