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ТВОРИ ЖИВОПИСУ – ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО 

МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Аршулік І., 

студентка факультету дошкільної  

освіти та музичного мистецтва  

Комунальний заклад вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж»  

Волинської обласної ради  

м. Луцьк, Україна 

Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку, 

здатність будувати й висловлювати власні думки має важливе 

значення для розвитку інтелекту та самосвідомості дитини і 

стає все більш пріоритетною і важливою проблемою 

дошкільної освіти. Сучасна лінгвістика та лінгводидактика 

розглядають поняття зв’язного мовлення у двох напрямах – як 

процес створення зв’язного висловлювання та як продукт 

мовлення (текст чи дискурс). Зв’язне мовлення визначається як 

єдине смислове та структурне ціле, що складається з тематично 

та логічно пов’язаних між собою відрізків і відбиває усі істотні 

сторони свого предметного змісту (А. Богуш, Л. Виготський, 

М. Жинкін, І. Зимня, О. Леонтьєв) [1, с.451]. 

Актуальність даної проблеми зумовлюється основними 

положеннями нової редакції БКДО як Державного стандарту 

дошкільної освіти (освітній напрям «Мовлення дитини»), у 

якому зазначається, що монологічне мовлення є важливою 

складовою мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку 

і передбачає формування навичок складання різних видів 

розповідей: описових, сюжетних, творчих, розповідей за 

змістом картини [6, с.18]. 

Проблема розвитку зв’язного мовлення досліджувалася 

класиками педагогічної думки і сучасними науковцями у 

різних аспектах: психологічному(Л. Виготський, Т. Піроженко, 
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С. Рубінштейн); педагогічному (А. Зрожевська, О Ушакова); лінг-

водидактичному (А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Луцан, Л. Паламар). 

Л. Ворошніна підкреслює важливу роль творів живопису для 

навчання 

дітей складати розповідь. У дослідженнях Е. Короткової, 

Н. Орланової наголошується, що ефективним засобом розвитку 

зв’язного мовлення дітей дошкільного віку є твори живопису. 

Мистецтво живопису – це відображення реальної дійсності 

художником у художніх образах і вираження свого ставлення 

до життя засобами форми, кольору, композиції. У працях А. 

Бородич, Н. Гавриш, Е. Короткової та ін. розкрито методику 

навчання дітей розповіданню за репродукціями художніх 

картин. Результати досліджень з цього питання свідчать про те, 

що діти старшого дошкільного віку мають значний досвід, 

вміють описувати предмети, встановлювати прості причинові 

зв’язки між предметами та явищами. Діти можуть не тільки 

складати описові та сюжетні розповіді за змістом художніх 

картин, а й виходити за межі зображеного художником, 

пов’язувати зміст картини зі своїм досвідом. 

А. Богуш, Н. Гавриш та ін. зазначають, що внесення 

елементів творчості в розповідь за творами живопису є одним із 

підготовчих етапів навчання творчого розповідання на словесній 

основі. З метою розвитку зв’язного мовлення засобами живопису 

Н. Гавриш рекомендує використовували такі види занять зі 

складання розповіді за змістом картин, які подаються за ступенем 

ускладнення: складання розповіді-опису картини; складання 

сюжетної розповіді за змістом картини; порівняльний опис двох 

картин; складання розповіді за пейзажною картиною чи натюр-

мортом. Розвиток зв’язного мовлення за репродукціями художніх 

картин не можна розглядати ізольовано від особливостей 

сприймання творів живопису. Методика проведення занять має 

свою специфіку, та передбачає окремі структурні частини: 

організацію сприймання, розглядання дітьми творів живопису 

навчання розповідання за змістом художніх картин [2, с.85]. 

Продуктивність другої частини заняття залежить від результа-
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тивності першої. Отже, щоб правильно керувати розумовою та 

мовленнєвою діяльністю дітей на цих заняттях, педагог має 

оволодіти методикою навчання дітей сприймання творів 

живопису та методикою навчання розповідання за їх змістом. 

Складання дітьми дошкільного віку розповідей за творами 

живопису потребує залучення всіх психічних процесів і є 

складною розумовою діяльністю, тому навчання повинно здійс-

нюватися поетапно та послідовно. Спочатку потрібно ознайомити 

дітей з різними жанрами живопису (натюрморт, пейзаж) з метою 

збагачення та осмислення інформації про мистецтво живопису. 

Ефективними методами на цьому етапі є використання 

мистецтвознавчих розповідей про художників, живопис («Що 

таке картина», «Хто такі художники»); мистецтвознавчих бесід 

(«Які бувають картини», «Подорож картиною») [4, с. 242]. 

Провідною формою роботи на другому етапі виступають 

інтегровані заняття та комплексні мовленнєві заняття. Діти 

старшого дошкільного віку навчаються складати сюжетні, 

описові розповіді за картиною, вживати різні за структурою 

речення, продукувати розповідь як зв’язне висловлювання за 

певною структурою (початок, основна, заключна частини). 

Основними методами і прийомами стали: зразок розповіді, план 

розповіді, колективний аналіз плану, добір назви до зображеного 

та ін. Результативним доповненням до бесіди за змістом твору 

живопису може бути методика сприймання зображеного на 

картині різними органами чуттів (ТРВЗ за І. Мурашківською), 

використання вправ, ігрових та творчих завдань (віртуальні 

діалоги, вихід за межі зображеного та ін.) [1, с. 480]. 

На третьому етапі доцільно поєднувати заняття з 

образотворчої діяльності та розвитку мовлення, у ході яких 

реалізовуються такі завдання: збагачення і уточнення знань про 

художників; стимулювання дітей до самостійного складання 

розповідей, розвиток комунікативних умінь. У ході роботи можна 

використати художньо-дидактичні ігри, вправи («Закінчи розпо-

відь», «Доповни розповідь», «Спільна розповідь про картину»). 

Отже, важливими умовами розвитку зв’язного мовлення 
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дітей засобами живопису є збагачення змісту освітньої роботи за 

допомогоюзастосування нових видів взаємодії з дітьми 

(інтегровані заняття, розглядання репродукцій картин у поєднанні 

зі слуханням музичного твору), цілеспрямований добір творів 

мистецтва , ефективних методів та прийомів використання 

мистецтва живопису на заняттях та в повсякденному житті. 

Література:  

1.Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика: 

Теорія і 

методика навчання дітей рідної мови в дошкільних 

навчальних закладах. Підручник / За ред. А.М Богуш. Друге 

видання, доповнене. К.: Видавничий Дім «Слово», 2011. 704 с. 

2. Гавриш Н.В. Розвиток зв’язного мовлення дошкільнят: 

Навч.-метод. посіб. К.: Вид. дім «Шкіл. Світ»: 2006. 119 с. 

3. Ковальчук К. І. Інновації ознайомлення дітей старшого 

дошкільного віку з живописом / К. І. Ковальчук. Збірник 

наукових праць Бердянського державного педагогічного 

університету. Б: БДПУ, 2005. No1. с.78. 

4. Сухорукова Г. В., Дронова О. О., Голота Н. М., Янцур 

Л. А. Образотворче мистецтво з методикою викладання в 

дошкільному закладі. К.: Видавничий Дім «Слово». 2014. 376 с. 

5. Фесюкова Л. Б. Зустрічі з великими педагогами та 

художниками. Комплексні заняття для дітей 4-8 років. Х.: 

Веста: ТОВ Видавництво «Ранок», 2008. 144 с. 

6. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний 

стандарт дошкільної освіти)URL: https://mon.gov.ua/storage/app/ 

media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20kom-

ponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf 
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______________________________________________________ 

УДК 378      Педагогічні науки 

 

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ  

 

Безвугляк О.А., 

викладач української мови і літератури 

Черкаської медичної академії  

м. Черкаси, Україна  

У процесі формування майбутніх спеціалістів чільне місце 

належить моральному вихованню.  

Моральне виховання — виховна діяльність вищого навчаль-

ного закладу спрямована на формування у студентів стійких мо-

ральних якостей потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на 

основі ідеалів, норм і принципів моралі, участі у практичній 

діяльності [1, с. 338].  

Процес морального виховання характеризується поняттями 

«мораль», «моральність», «моральна свідомість», «моральні 

переконання», «моральні почуття», «моральні звички», «моральна 

спрямованість». 

Крім цього моральне виховання — це виховний вплив не 

лише навчального закладу, а і  сім'ї, громадськості, що має на 

меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, 

навичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і 

принципів моралі та практичної діяльності. 

Моральне виховання — дуже важка робота для викладача, 

тому що не завжди збігаються вимоги навчального закладу і 

сім'ї, у суспільстві відбувається багато негативного, нелегко 

скласти програму виховної роботи, усе в ній передбачити і 

виконати. Крім того, виховання має внутрішні суперечності: не 

спрацьовує відразу зворотний зв'язок, виховання потрібно 

здійснювати за багатьма напрямами (розумовим, моральним, 

трудовим, естетичним, екологічним, правовим, статевим, 

фізичним тощо). І все це потрібно врахувати викладачу. 

Поняття «мораль» характеризує моральне виховання (від лат. 

maras – звичай) – систему ідей, принципів, законів, норм і правил 
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поведінки та діяльності, які регулюють гуманні стосунки між 

людьми. Моральна свідомість – це свідомість, що керується пев-

ною системою моральних норм, оцінок і принципів у життє-

дайності, фіксує моральні відносини в суспільстві, що історич-

но змінюються. Моральна свідомість поділяється на суспільну 

(моральні погляди й оцінки певних груп людей) й індивідуальну 

(моральні погляди й оцінки індивідів) [2, с. 164]. 

Методологічною основою морального виховання є етика. 

Етика — наука про мораль, природу, структуру та особливості 

походження й розвитку моральних норм і взаємовідносин між 

людьми в суспільстві. У моральному вихованні слід спиратися 

на гуманістичну ідею, згідно з якою людині властиве прагнен-

ня до добра, правди і краси. 

Ефективність морального виховання молоді визначають 

такі чинники: 

— створення у закладі освіти психологічного клімату 

поваги до моральних норм, правил людського співіснування; 

— відповідність змісту морального виховання його меті й 

рівню морального розвитку вихованців; 

— розумне співвідношення між словесними і практичними 

методами виховного впливу, що забезпечує єдність моральної 

свідомості і поведінки; 

— своєчасне вживання виховних заходів, акцентування 

уваги на попередженні аморальних явищ у студентському 

колективі; 

— подолання авторитарного стилю у ставленні педагогів до 

вихованців, побудова його на принципах гуманізму [3, с. 93]. 

Відбираючи методи для морального виховання студентів, 

потрібно виходити з мети, залучати їх до діяльності і самоді-

яльності, учити обдумувати й узагальнювати свій досвід життя 

і поведінки, застосовувати різні методи виховання.  

У процесі морального виховання педагог користується 

принципами цілеспрямованості, зв'язку з життям, виховання 

через колектив і в колективі, поваги до особистості в поєднанні з 

вимогливістю, опори на позитивні якості особистості, індивідуа-
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лізації виховної роботи та врахування вікових особливостей. 

Важливою умовою морального виховання є систематичність 

накопичення позитивних знань і оволодіння навичками їх 

застосування. На всіх етапах виховного впливу на розвиток 

людини збагачується її пам’ять новою і корисною інформацією, 

під впливом якої розвиваються моральні почуття, формуються 

уміння і навички моральної поведінки. Чим частіше повторю-

ються моральні вправи в різноманітних умовах навчально-

виховної діяльності студента, тим краще та якісніше проходить 

увесь процес морального загартування особистості.  

В той же час, процес морального загартування молодої і 

зрілої людини дуже складний і суперечливий. Сьогодні виклада-

чу, як ніколи раніше, доводиться враховувати суттєві суперечнос-

ті між спадковістю і умовами розвитку в соціальному середовищі. 

Якщо середовище несприятливе, а спадкоємність не зовсім пози-

тивна, то маральне виховання зустрічає на своєму шляху надмірні 

труднощі. В цьому випадку необхідно проявити особливі педаго-

гічні й психологічні прийоми впливу на важкого вихованця. 

Отже, моральне виховання має триєдине завдання: форму-

вання моральної свідомості, виховання моральних почуттів і 

головне — формування моральної поведінки. Першочерговим 

завданням викладача є вміння розпізнавати мотиви вчинків. 

Потрібно спостерігати, як формуються мотиви, розпізнавати їх, 

бо навіть за хорошим вчинком може бути прихований негативний 

мотив.  

У процесі морального виховання важливо попередити 

прояви і розвиток таких рис і якостей особистості, які можуть 

призвести до порушення моральних норм. Тому завдання 

викладача — формувати в молодої людини тверду моральну 

позицію, здатність протистояти негативним впливам з боку 

близького оточення і соціуму загалом. 

Література: 

1. Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і 

навчання : навч. посібник для студентів / Лозова В. І. 

Харків, 1997., 338 с. 
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2. Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання) : 

навчальний посібник / Мельничук С. Г. Київ : Видавничий дім 

«Слово», 2012., 288 с. 

3. Панасюк О. Технологія морального виховання майбутніх 

вчителів : монографія. Луцьк : Твердиня, 2010., 178 с. 

______________________________________________________ 

УДК.615.1        Медичні науки 
 

ОСОБЛИВОСТІ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ В СИСТЕМІ 

СУЧАСНОГО КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Бех А.В. 
студентка фармацевтичного факультету 

Київський міжнародний університет  
м. Київ, Україна 

Нині в покращенні ефективності діяльності будь-якого 

підприємства зростає роль кадрової складової внаслідок 

ускладнення виробничих процесів, які потребують підвищених 

знань та особливих навичок персоналу, новаторських здібностей 

тощо. У таких умовах ключовою складовою кадрового менедж-

менту є нормування праці, яке є регулятором параметрів інтен-

сивного й екстенсивного використання персоналу, його профе-

сійно-кваліфікаційної структури, джерелом отримання прибутку 

шляхом оптимізації трудових витрат, способом формування 

нормальних умов праці.  

Нормування праці в системі сучасного кадрового менедж-

менту є порівняно новим об’єктом аналізу, оскільки протягом 

довгого періоду використовувалося тільки задля визначення 

суспільно-необхідних затрат праці для виробництва певного 

обсягу продукції, виконання робіт, надання послуг [6]. Встанов-

лення норм праці мало суто формальний характер, оскільки при 

цьому недостатньо враховувалися конкретні організаційно-

технічні умови виробництва та інтереси персоналу. Це негативно 

впливало не тільки на зростання продуктивності праці, а й на 

ефективність господарської діяльності в цілому.  
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На практиці нормування праці – це проектування та 

створення на виробництві всіх необхідних умов, за яких 

заплановані обсяги робіт будуть виконуватися найбільш продук-

тивно. Воно передбачає встановлення ступеня затрат зусиль на 

виконання певних робіт на основі регламентації співвідношення 

між витратами робочого часу та обсягом виконуваної роботи.  

Законодавством встановлено, що норми праці – це норми 

виробітку, часу, обслуговування, чисельності, що встановлю-

ються для працівників відповідно до досягнутого рівня техніки, 

технології, організації виробництва та праці [2]. Їхнє використан-

ня для всіх категорій персоналу створює умови для підвищення 

рівня конкурентоспроможності підприємства на ринку, забезпе-

чує отримання ним додаткового прибутку, підвищує ефективність 

інтеграції інтересів працівників з цілями підприємства.  

До засобів нормування праці належать централізовано 

розроблені нормативні матеріали, засоби вимірювання та 

аналізу трудових процесів на підприємстві [1].  

Згідно з положеннями КЗпП України, для окремих катюгорій 

працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу. 

Це означає, що час, протягом якого працівник повинен виконувати 

свої трудові обов’язки, скорочується, проте працівник має право 

на оплату праці в розмірі повної тарифної ставки, повного окладу 

[3]. Право на скорочений робочий день регламентовано 

Переліком виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими 

умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість 

робочого часу, затвердженим постановою КМУ від 21.02.2001 р. 

№ 163. У Розділі 33 «Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами» 

цього документу передбачено скорочену тривалість робочого 

часу для таких категорій персоналу, як провізор, укладальник-

пакувальник, фармацевт, крім зайнятих тільки відпуском 

безрецептурних ліків та інших товарів аптечного асортименту [4]. 

Таким чином, підприємства України зобов’язані встановлю-

вати скорочений робочий тиждень працівникам, професія, посада 

чи робота яких зазначена в Переліку виробництв, цехів, професій 

і посад зі шкідливими умовами праці. Аптека незалежно від 
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форми власності зобов’язана встановити 36-годинний робочий 

тиждень для працівників, зайнятих прийомом рецептів та 

відпуском лікарських засобів, виготовленням, фасуванням і 

контролем лікарських форм. Для адміністративного персоналу 

аптек, фармацевта з безрецептурного відпуску препаратів 

встановлено 40-годинний робочий тиждень. 

Згідно з постановою КМУ від 17.11.1997 р. № 1290 (зі 

змінами) «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, 

професій і посад, зайнятість працівників яких дає право на 

щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і важкими 

умовами праці та за особливий характер праці», працівники, 

у тому числі аптек, мають право на щорічну додаткову оплачу-

вану відпустку тривалістю 7 календарних днів [5]. Зокрема, розділ 

XVIII «Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами» Переліку 

закріплює таке право для працівників фармацевтичних 

підприємств. 

Таким чином, головне призначення нормування праці – це 

раціоналізація праці та оперативно-виробниче планування, які 

підвищують загальну результативність, тобто сприяють 

зниженню витрат робочого часу. 
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https://www.apteka.ua/article/242919


 

17 

5. Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, 

професій і посад, зайнятість працівників яких дає право 

на щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і 

важкими умовами праці та за особливий характер праці : 

Постанова КМУ від 28.10.2019 р. № 1290. Офіційний вісник 

України. 1997. № 48. С. 22 

6. Серединська В. М., Загородна О. М., Спільник І. В. Аналіз 

системи нормування праці на підприємстві. Економічний аналіз. 

2015. Т. 19, № 2. С. 136-147.  

______________________________________________________ 
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ОРГАНІЗАЦІЯ  ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ВІДПУСКУ  ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

 

      Більська В.В., 

 студентка фармацевтичного факультету 

Київський міжнародний університет 

м.Київ, Україна 

На сучасному етапі розвитку охорони здоров'я України, 

спрямованого на більш ефективне використання ресурсів, 

підвищення якості і безпеки лікарської терапії, важливою 

проблемою є інформаційне забезпечення (ІС) безрецептурного 

відпуску лікарських засобів (ЛЗ). За останнє десятиліття 

відбулося значне розширення асортименту переліків ЛЗ, 

дозволених до відпуску без рецепта лікаря. Результати 

аналітичних оглядів фармацевтичного ринку України свідчать 

про неухильну тенденцію збільшення частки ЛЗ безрецептурного 

відпуску в роздрібному товарообороті аптечних організацій як в 

вартісному, так і в натуральному вираженні. Однак доступність 

ЛЗ, які відпускаються без рецепта лікаря, при відсутності системи 

стандартизованої професійної інформації супроводжують такі 

негативні фактори, як безконтрольне і нераціональне 

використання ЛЗ. 
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 Це визначає актуальність розробки методичних підходів до 

вдосконалення ІЗ безрецептурного відпуску ЛЗ для безпечного і 

ефективного використання ЛЗ населенням на амбулаторному 

етапі.  

 В міжнародній практиці ІЗ безрецептурного відпуску ЛЗ 

постійно вдосконалюється. У рамках належної аптечної практики 

в аптечних установах є організація і контроль за ІЗ без рецептур-

ного відпуску ЛЗ. Фахівці забезпечуються довідковими видан-

нями, центральна роль в комплексі яких належить офіційної 

інформації. Впроваджуються автоматизовані технології ІЗ 

безрецептурного відпуску ЛЗ і широко використовуються 

матеріали для пацієнтів з питань здоров'я, здорового способу 

життя, профілактики і лікування хвороб. Таким чином, основні 

напрями вдосконалення ІЗ безрецептурного відпуску ЛЗ, 

включають модернізацію організаційного процесу, розробку і 

забезпечення фахівців ІЗ, спрямований інформаційний вплив при 

відпустці окремих ЛЗ безрецептурного відпуску, автоматизацію 

інформаційних технологій, які представляють значний потенціал 

для підвищення якості та безпеки лікарської допомоги населенню 

на амбулаторному етапі.  

 Були виявлені джерела інформації про ЛЗ, які викорис-

товувалися в практичної діяльності фахівцями, та були оцінені за 

критеріями: повнота, доступність, достовірність, новизна, 

трудомісткість, сприйняття. Як показує аналіз даних, фахівці для 

отримання інформації про ЛЗ в основному використовують 

довідкові видання, робота з якими достатньо легка. Найбільш 

повно і достовірно представляє інформацію про ЛЗ Державний 

реєстр лікарських засобів. Однак на пошук інформації при роботі 

з цим інформаційним джерелом витрачається більше часу, воно в 

основному малодоступне, тому часто використовуються доступні 

і нетрудомісткі інформаційні матеріали, що надаються представ-

никами фармацевтичних компаній. При цьому пріоритетними 

критеріями інформаційних джерел про ЛЗ для фахівців є повнота 

і достовірність. Також встановлено, що всі фахівці володіють 

навичками роботи з комп'ютером і при пошуку інформації про ЛЗ 
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використовують Інтернет-ресурси та комп'ютерні програми про 

ЛЗ, але в меншій мірі; третина фахівців наголошують на 

необхідності спеціалізованих комп'ютерних програм про ЛЗ 

безрецептурного відпуску. 

 Далі була визначена значимість різних відомостей про ЛЗ. 

Найбільш значимою є інформація про показання до застосування 

та побічні дії препаратів, менш за все фахівців цікавіть хімічна 

формула препаратів.  

 Аналіз довідкових видань про ЛЗ дозволив встановити 

фактичний обсяг представленої інформації про ЛЗ без рецептур-

ного відпуску в основних інформаційних джерелах про ЛЗ, які 

використовуються фахівцями - довідкових виданнях. В середньо-

му питома вага статей про ЛЗ безрецептурного відпуску в 

довідкових виданнях становить 16,0% від загальної кількості 

статей про ЛЗ, представлених в довідкових виданнях, що 

недостатньо для якісного ІЗ безрецептурного відпуску ЛЗ і 

вимагає розробки сучасного довідкового видання, що містить 

більш повну інформацію по даній групі ЛЗ.  

 Основоположним елементом забезпечення безпечного 

використання ЛЗ є свідомий вибір пацієнта, до якого слід 

віднести інформацію про ЛЗ. Інформований вибір можна 

визначити як вибір пацієнтом ЛЗ, що відпускається без рецепта 

лікаря, безпека використання якого забезпечується сукупністю 

елементів ІЗ безрецептурного відпуску ЛЗ. Чим вище якість 

елементів, що забезпечують інформований вибір, тим вище 

ступінь безпечного використання ЛЗ. Забезпечити якість всього 

процесу ІЗ безрецептурного відпуску ЛЗ може,  

комплексний підхід до стандартизації як ІЗ безрецептурних 

ЛЗ, так і процесів доведення інформації до пацієнта лікарем і 

фармацевтом.  

 Направлений інформаційний вплив – профілактично-освіт-

ній процес, що здійснюється за допомогою інформаційно-мотива-

ційних технологій, заснованих на сукупності індивідуального і 

групового впливу, спрямований на підвищення рівня знань, 

інформованості та набуття практичних навичок пацієнтів по 
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конкретної проблеми для формування певної мотивації. 

 Одним з ефективних інструментів підвищення якості ІЗ 

безрецептурного відпуску ЛЗ є автоматизація процесів пошуку, 

оперативної обробки і аналізу 

даних в області безрецептурних ЛЗ з використанням 

інформаційних комп’ютерних систем. 
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м. Черкаси, Україна 

Протягом усіх років незалежності України стан роботи щодо 

формування здорового способу життя молоді залишається 

складним, а іноді – навіть загрозливим для національної безпеки 

України. Значною мірою на стан здоров’я населення впливає 

екологічна ситуація в Україні. Учасники парламентських слухань 

констатують, що в країні майже не залишилося якісних 
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поверхневих вод, забруднення природного середовища сприяє 

накопиченню відходів, забрудненню ґрунтів. Негативно вплинули 

на здоров’я молоді наслідки світової економічної кризи. В 

контексті складних екологічних та соціально-економічних умов 

гострими стали проблеми бідності, безпритульності, безробіття, 

знижується контроль за якістю сільськогосподарської продукції, 

не на краще змінюється технологія її переробки, постає проблема 

забезпечення населення здоровим харчуванням [1]. 

Особливу тривогу викликає низький рівень залучення 

населення України до занять фізичною культурою і спортом. 

Так, лише кожен п’ятий хлопець чи дівчина шкільного віку та 

кожен десятий студент чи студентка мають достатній рівень 

рухової активності оздоровчої спрямованості, що є одним із 

найнижчих показників у Європі. 60% українських школярів не 

спроможні виконати вимоги загальноєвропейських тестів 

фізичної підготовленості «Єврофіт» [1]. 

В навчальних закладах спостерігається недотримання 

фізіологічного нормування розумового та фізичного наванта-

ження в процесі зростання і розвитку дитячого організму. Наші 

школярі мають на 40% більше загальноосвітнього навантаження 

порівняно з ровесниками з інших країн. Це саме стосується і 

студентської молоді в Україні. У дитячому та молодіжному 

середовищі зростає популярність малорухомого способу життя 

(комп’ютери, електронні ігри, перегляд телепередач тощо). Все 

більше переважають пасивні форми дозвілля, ризикована 

поведінка та різні форми залежності: алкоголь, наркотики, 

тютюнопаління, лудоманія тощо [1]. 

В Україні палять 45,7% юнаків і 35,5% дівчат, вживають 

алкоголь 68% хлопців і 64% дівчат, 13,1% молоді вживає 

марихуану або гашиш. Кожна шоста дитина в Україні 

народжується з відхиленнями у здоров’ї, а за час навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах школярі втрачають 

щонайменше третину свого здоров’я: погіршуються зір, слух, 

постава, зростає кількість випадків невротичних розладів, 

захворювання нирок, органів травлення, нервової та ендокринної 
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системи. Відхилення у стані здоров’я визначаються медиками 

майже у 90% студентів, серед яких більше половини мають 

незадовільний фізичний стан [1]. 

Звідси, як бачимо, треба шукати цікаві та ефективні засоби 

зміцнення здоров’я молоді України. Одним з таких засобів є 

хокей на траві. 

Ігри, які нагадують сучасний хокей на траві, існували ще у 2-

му тисячолітті до н.е. в Єгипті, Персії, Греції, на Американському 

континенті, в Японії та інших країнах. У середині XIX століття в 

Європі з’явилися хокейні клуби (перший у Великій Британії у 

1861 році); у 1875 році Лондонська асоціація хокею склала 

перший звід правил гри (остаточно вони визначилися до 1907 

року) [2]. 

Хокей на траві – командна спортивна гра (по 11 чоловік у 

команді). Чемпіонати світу проводяться з 1971 року серед 

чоловічих команд, з 1976 – серед жіночих; чемпіонати Європи 

серед чоловічих команд – з 1970 року; змагання на Кубок 

чемпіонів європейських країн з 1969 року. У чемпіонатах світу 

успішно виступають хокеїсти Індії, Пакистану, Нідерландів, 

Німеччини, Іспанії [2]. 

Хокей на траві (field hockey) – літній олімпійській вид 

спорту, включений в програму Олімпійських ігор з 1908 року в 

чоловіків і з 1980 року у жінок, один з найбільш популярних і 

древніх в світі видів хокею. Інші популярні види хокею, в тому 

числі хокей з шайбою (ice hockey), є похідними саме від хокею 

на траві, історія якого почалась ще 4000 років тому в Єгипті. 

Взагалі, в світі хокей на траві називають хокей, а Європа 

використовує також назву eurohockey [3]. 

В Україні хокей на траві існує понад 50 років. На даний час є 

два провідних центру розвитку хокею на траві в Україні – у 

Вінниці (чоловіча школа) та Сумах (жіноча школа), які відповідно 

є базами для формування національних чоловічих та жіночих 

збірних з хокею на траві та індорхокею. Ігри чемпіонату України 

серед чоловіків та жінок проходять відповідно у Вінниці та 

Сумах, де збудовані поля для гри у хокей на траві. В Україні 
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продовжують розвиватися потужні, ще з радянських часів, 

хокейні школи в Борисполі (бориспільський «Колос» – 11-

кратний чемпіон СРСР), Чернівцях, Луцьку, Черкасах, 

Кіровограді, Полтаві, Бердичеві, Шостці [3]. 

До 60-х рр. ХХ ст. в Україні хокей на траві не був 

популярним видом спорту і не розвивався. Лише у 1969 році були 

зіграні перші матчі між чоловіками, а перші жіночі команди 

з’явилися у кінці 70-х рр. ХХ ст. Подальший розвиток хокею на 

траві в Україні хронологічно збігається із здобуттям нею 

незалежності. З 1992 р. під егідою Федерації хокею на траві 

почали регулярно проводитися чемпіонати України як серед 

жіночих, так і серед чоловічих команд. Першим чемпіоном 

України серед чоловіків стала команда «Зубр-СДЮШОР» 

(м. Чернівці), а серед жінок – «Колос» (м. Бориспіль). Ці команди 

є гордістю країни [4, с. 186]. 

Спортивні ігри, в тому числі хокей на траві, характеризу-

ються різнобічним впливом на організм тих, хто займається, 

включаючи різноманітні форми рухової діяльності (біг, ходьбу, 

стрибки, удари, ловлю і кидки, різні силові елементи). Чим 

різноманітніші й складніші прийоми тієї або іншої гри, чим 

більше в ній рухів, пов’язаних з інтенсивною м’язовою роботою, 

тим сильніше вона впливає на організм і є важливою для 

всебічного розвитку молодого організму. Емоційність ігрових 

ситуацій в значній мірі полегшує проблему дозування фізичного 

навантаження, а різноманітність рухових дій та їх виконання за 

короткий проміжок часу пред’являє суттєві вимоги до розвитку 

фізичних якостей: гнучкості, спритності, координаційної 

узгодженості рухів на фоні прояву швидкісно-силових якостей, 

витривалості, забезпечують необхідну фізичну підготовленість 

організму [5]. В ігрових ситуаціях постійно чергуються моменти 

високої, низької і помірної активності, а в деяких ситуаціях, і 

повного відпочинку [6]. 

Хокей на траві позитивно впливає і на функціональну 

підготовленість організму, адже через фізичні навантаження, 

підвищення ЧСС аж до максимальних величин, зміцнюються 
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серцево-судинна і дихальна системи. Необхідність виконання 

влучних та спритних рухів і ударів впливає на формування 

точності та швидкості рухів, зоромоторного відчуття, м’язової 

сили, розвитку основних фізичних якостей, зміцнення імунітету 

та формування підвищеної стійкості до простудних захворювань. 

Під час занять хокеєм на траві виховуються вміння приймати 

швидкі самостійні рішення, виховується дисциплінованість, 

вольові якості. 

Отже, заняття хокеєм на траві забезпечують позитивний 

психологічний (емоційний), та оздоровчий (тренувальний) 

вплив на організм, що є важливим для всебічного розвитку та 

зміцнення здоров’я молоді. 
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Загальновідомо, що дефекти правосвідомості і правової 

культури досить негативно впливають на рівень законності і 

правопорядку у суспільстві, суттєво знижують ефективність 

нормативного регулювання, дієвість різного роду економічних та 

політико-правових перетворень. Одним з найнебезпечніших 

проявів деформованої правосвідомості у сучасних умовах, на 

нашу думку, є безвідповідальність, тобто відсутність у членів 

громадянського суспільства належного самоконтролю, брак 

усвідомлення необхідності приведення власної поведінки у 

відповідність з суспільними нормативами, низький рівень 

прогнозування наслідків своїх дій та небажання брати їх на себе. 

У зв’язку з цим значний науковий інтерес має встановлення 

причин формування даного негативного явища. Метою даного 

дослідження є розкриття основних причин широкого розповсюдь-

ження безвідповідальності в українському суспільстві. 

Поліваріативний характер соціальної відповідальності (інди-

відуальна і групова, перспективна і ретроспективна, моральна і 

правова, зовнішня і внутрішня тощо) обумовлює і багато-

манітність проявів безвідповідальності як антиподу першої. Цей 

момент, безумовно, ускладнює встановлення повного переліку 

причин формування безвідповідальності. Втім, основними 

причинами поширення вказаного феномену, на нашу думку, є 

наступні. 
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Вади формування індивідуальної правосвідомості у процесі 

первинної соціалізації. Як відомо, основною ланкою розвитку 

особистості на початковому етапі життя є родина. Саме у 

сімейному оточенні закладаються базові засади самосвідомості і 

самоконтролю людини, її переконання й почуття, мотиви та 

спрямованість поведінки. Цілком природно, що недоліки та 

прорахунки сімейного виховання мають довготривалі наслідки, а 

деякі з негативних елементів свідомості супроводжують людину 

все життя. О. Герасимів звертає увагу на те, що, приміром, 

блокування індивідуальної ініціативи дитини при бажанні 

зробити щось самому закладає психологічні основи соціальної 

пасивності та безвідповідальності [1, с.69]. Звісно, що це не 

єдиний чинник, що спричиняє укорінення безвідповідальності з 

дитинства. Дитяча свідомість, як губка, вбирає усе, що бачить 

навколо себе, у тому числі й правову поведінку батьків. Тому 

якщо члені сім’ї демонструють правовий інфантилізм, небажання 

належним чином виконувати свої обов’язки та захищати законні 

інтереси, незрілість правових оцінок і громадянську пасивність 

відповідно до соціокультурних традицій типу «моя хата з краю», 

з’являється дуже великий шанс, що усе це стане невід’ємною час-

тиною правосвідомості представників підростаючого покоління. 

Переоцінка свободи та недооцінка соціальної солідарності. 

У науковій літературі вірно підкреслюється той факт, що явище 

відповідальності невід’ємне від явища свободи. Тільки там є 

відповідальність, де є свобода суб’єкта, де останній має 

можливість і здатність робити вибір. Водночас свобода може 

проявлятися у двох іпостасях: як незалежність у прийнятті 

рішення і як свавілля, тобто прийняття рішення й утілення його в 

життя без відповідальності [2, с.155]. Після проголошення 

незалежності в Україні на зміну тотальному контролю за 

громадянами, що існував за радянських часів, прийшло 

усвідомлення цінності свободи, однак в умовах нерозвиненості 

правової культури населення це призвело до абсолютизації 

свободи та її сприйняття як вседозволеності. Насправді ця 

проблема є актуальною для будь-якого суспільства, і у цьому 
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зв’язку можна пригадати влучний вислів В. Франкла: «Я порадив 

би, щоб статуя Свободи на східному узбережжі США була 

доповнена статуєю Відповідальності на західному», однак в 

умовах українського сьогодення, коли на зміну колишнім світо-

глядним орієнтирам прийшли духовно-моральна дезорієнтація та 

індивідуалізм, недостатньо розвинене усвідомлення важливості 

соціальних зв’язків та принципів забезпечення соціальної єдності 

спричиняє особливо негативні наслідки. Серед сучасних проявів 

соціальної безвідповідальності можна згадати небажання 

багатьох громадян дотримуватися карантинних заходів, 

пов’язаних з розповсюдженням коронавірусної інфекції, з мотивів 

того, що дані заходи нібито обмежують їхню особисту свободу. 

Поширення феномену «права сили» й відсутність ідеології 

суспільного служіння у посадових осіб. Як вказують В.В. Лола та 

О.С. Петренко, почуття обов’язку, відповідальності є обов’яз-

ковою умовою реалізації професійної місії представників 

публічного адміністрування. Внутрішня готовність людини взяти 

на себе відповідальність на публічній службі має своє вираження 

у феномені суспільного служіння, що є важливою характерис-

тикою моральної зрілості особистості [3]. Між тим, у вітчизня-

ному публічному секторі досить розповсюдженими явищами є 

упевненість посадових осіб у власній особливості, повсякчасне 

підкреслення свого виняткового становища. Можновладці не 

відчувають себе частиною народу, не готові нести соціальну 

відповідальність, постійно намагаються вийти за межі громадсь-

кого контролю. Внаслідок цього непоодинокими випадками є 

зловживання владою, корупційні діяння, бюрократизм, викорис-

тання правових норм для задоволення власних потреб [4, с.203]. 

Це провокує наростання негативних суспільних настроїв, які 

супроводжуються збільшенням недовіри населення до влади та 

масовим правовим нігілізмом. У свою чергу, посадові особи, як 

частина суспільства, також неминуче «запозичують» логіку цього 

негативного правового явища й відтворюють її в службовій 

діяльності [5, с.219-223]. Таким чином, правовий нігілізм 

суб’єктів владарювання та звичайних громадян підпитують одне 
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одного, поступово розкручуючи маховик деформаційних 

процесів і переродження правосвідомості. 

Порушення принципу невідворотності відповідальності. Ще 

давньоримські юристи наголошували на тому, що наявність 

закону, який не діє, гірше, ніж його відсутність, оскільки 

«impunitas semper ad deteriora invitat» (безкарність завжди 

призводить до здійснення ще більш тяжких злочинів). Той факт, 

що злочини не завжди викликають адекватну реакцію з боку 

держави (якщо взагалі її викликають), призводить до формування 

у масовій свідомості громадян України переконання в можливості 

вчинити злочин і не бути покараним. Результатом цього є 

повсюдне масове недотримання й невиконання правових 

розпоряджень, що є досить показовою ознакою безсилля влади [6, 

с.65]. Особливо небезпечними є наслідки порушення принципу 

невідворотності відповідальності з боку посадових осіб. Якщо у 

разі вчинення кримінального правопорушення посадові особи та 

їхні рідні уникають відповідальності, або міра їх відповідальності 

виявляється абсолютно несумірною порівняно з іншими людьми, 

це суттєво підсилює відчуття безкарності у суспільстві [4, с.202]. 

Відстоювання у комерційній сфері принципу «прибуток 

понад усе». Мається на увазі порушення вимог корпоративної 

соціальної відповідальності, або відповідальності бізнесу. У 

сучасних умовах дана категорія має стати домінантою ціннісних 

орієнтирів учасників виробничої та комерційної діяльності. 

Згідно з міжнародним стандартом ISO 26000 «Настанова по 

соціальній відповідальності» (2010 р.), під даною категорією 

розуміється відповідальність компанії за вплив її рішень та дій на 

суспільство, навколишнє середовище шляхом прозорої та етичної 

поведінки, яка сприяє добробуту суспільства, враховує очіку-

вання зацікавлених сторін та відповідає законодавству. 

Наприклад, у екологічній сфері заходами з корпоративної 

соціальної відповідальності є контроль забруднення та захист 

довкілля; збереження природних ресурсів; упровадження 

енергозберігаючих технологій; утилізація (переробка) відходів; 

уникнення несприятливого впливу фірми на природне середови-
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ще; дотримання екологічних стандартів тощо [7, с.10-12]. Даний 

підхід спрямований на подолання наслідків корпоративного 

егоїзму, коли заради прибутку порушуються норми права й 

моралі. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що усунення різного роду 

деформацій правосвідомості на сучасному етапі розвитку 

суспільства є надзвичайно складним завданням, що було 

продемонстровано на прикладі такого небезпечного явища, як 

безвідповідальність. Основними причинами розповсюдження 

даного негативного явища є, зокрема, недоліки формування 

індивідуальної правосвідомості у процесі первинної соціалізації, 

переоцінка свободи та недооцінка соціальної солідарності, 

поширення феномену «права сили» й відсутність ідеології 

суспільного служіння у посадових осіб, порушення принципу 

невідворотності відповідальності, нехтування моральними і 

правовими нормами заради отримання прибутку. Усунення 

вказаних причин потребує поєднання зусиль держави і 

громадянського суспільства, системного застосування заходів 

нормативного, організаційного та виховного характеру. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В 

ЗАПОБІГАННІ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ В 

ОБОРОННОМУ СЕКТОРІ  
 

Галушка В.Ю. 

кандидат наук з державного управління 

старший викладач кафедри керівництва 

 військами (силами) в мирний час   

Національний університет оборони  

України ім. Івана Черняховського 

м. Київ Україна 
Слово «корупція» (лат. сorruptio - підкуп, продажність) – 

негативне суспільне явище, яке проявляється в злочинному вико-

ристанні службовими особами, громадськими і політичними 

діячами їх прав і посадових можливостей з метою особистого 

збагачення.  

 Водночас у Законі України «Про запобігання корупції» 

визначено, що корупція - це використання особою зазначених у 

Законі, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або 

прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки \ пропозиції такої 

вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка \ пропо-

зиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у Законі, 
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або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою 

схилити цю особу до протиправного використання наданих їй 

службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей [1]. 

 Корупцію можна розглядати як різновид соціальної корозії, 

яка роз'їдає і руйнує органи влади, державу і суспільство в 

цілому. В її основі лежать такі традиційні взаємодії в суспільстві, 

як «послуга за послугу». 

 Корупція є в більшості країн світу, не виняток в цьому 

питанні й Україна. За даними дослідженнями Transparency 

International за 2018 рік, Україна перебуває на 120 місці із 180 

країн світу.  

 Корупція проникає у різні сфери нашого життя, не 

виключення і сфера оборонна. Основними галузями, яких 

торкнулася корупція у сфері оборони є: управління персоналом; 

бюджетування й управління фінансами, закупівлями, процедури з 

виплати компенсації; аутсорсинг, відчуження майна, державне 

приватне партнерство; використання надлишкового обладнання 

та інфраструктури; військові операції, а також залучення 

особового складу й обладнання до господарської діяльності. 

 Тому необхідно зробити аналіз зарубіжного досвіду протидії 

корупції, що зможе допомогти не скільки запозичити антикоруп-

ційні заходи зі світового досвіду, скільки зрозуміти, що в країнах 

уражених корупцією, є перевірені досвідом принципи і методи 

ефективної боротьби з корупцією зокрема й оборонному секторі. 

 Найкращі результати по боротьбі з корупційними ризиками 

досягнуто Скандинавськими країнами, а саме Данією, Фінлян-

дією, Швейцарією, які входять до трійки лідерів в антикорупцій-

ному рейтингу СРІ 2018 року. 

 Варто запозичити позитивний досвід у Німеччині щодо 

боротьби з корупційними проявами в оборонному секторі. У 

Німеччині до основних компонентів соціального контролю 

корупційних відносин відносяться антикорупційні організації. 

Наприклад, одним із завдань служби внутрішнього аудиту є 

запобігання корупції. На основі аналізу ризику розробляється 

концепції розробляються концепції запобігання корупції і в разі 
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необхідності вживають відповідні превентивні заходи, вводяться 

певні механізми контролю. Також організовується система тре-

нінгів, які спрямовані на підвищення обізнаності співробітників 

щодо ризиків виникнення корупції, а також правил їхньої 

поведінки в корупційній ситуації [2, с. 39]. 

 Заслуговує на увагу система боротьби з корупцією у 

Нідерландах, яка містить такі процедурні та інституційні заходи: 

постійна звітність і гласність у питаннях виявлення корупції та 

обговорення наслідків; розроблення системи моніторингу 

можливих «зон» виникнення корупційних діянь та жорсткого 

контролю за діяльністю причетних осіб; у всіх публічних 

установах є служби внутрішньої безпеки, усі матеріали, пов’язані 

з корупційними діяннями, якщо вони не стосуються системи 

національної безпеки, в обов’язковому порядку стають доступ-

ними громадськості, неабияка роль у боротьбі з корупцією 

незалежних розслідувань ЗМІ [3, с 22].  

 У Фінляндії створено офіційний антикорупційних рух при 

Міністерстві юстиції. Основними завданнями якого є підвищення 

обізнаності населення про корупцію, сприяння реалізації 

зобов’язань країни за міжнародними антикорупційними угодами. 

 До заходів запобігання корупційним проявам у Японії 

належить, зокрема, заборона державним і муніципальним 

службовцям займатися приватним бізнесом під час виконання 

повноважень і протягом двох років після відходу зі служби [4]. 

 Необхідно зробити висновок, що в кожної країни є свій 

дієвий досвід боротьби з корупцією, який характеризується 

різними методами, прийомами, стратегіями. Немає універсальних 

методів боротьби з цим явищем, але необхідно виділити ті з них, 

які будуть дієвими в Україні.  
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ДОСТУПНІ ЛІКИ - ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ОХОРОНИ 
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студентка фармацевтичного факультету 

Київський міжнародний університет  
м. Київ, Україна 

Найпоширеніші захворювання в Україні та у світі в цілому це 

- серцево-судинні захворювання, діабет другого типу та бронхіаль-

на астма. Оскільки саме вони найбільше впливають на показники 

смертності населення, суттєво знижують якість життя суспільства 

та ефективно лікуються на амбулаторному рівні, державою було 

прийнято рішення допомогти тяжкохворим громадянам за 

допомогою програми «Доступні ліки». Відповідно до статистич-

них даних, на діабет другого типу страждає один мільйон людей. 

Це у 6 разів більше ніж на діабет першого типу. Хворих на 

бронхіальну астму зареєстровано 210 тисяч, здебільшого - це діти 

та молодь. Смертність від серцево-судинних хвороб складає 65% 

від загальної смертності населення в Україні [1]. 

У квітні 2017 року Уряд запровадив програму реімбурсації 

лікарських засобів - «Доступні ліки». Программа була впровад-

жена у життя з метою  зменшення фінансового навантаження на 

пацієнтів та збільшення доступності ліків [1]. 

Реімбурсація - це механізм відшкодування вартості лікарсь-

ких засобів. Було затверджено реєстр лікарських засобів, вартість 
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яких підлягає відшкодуванню. Реєстр відпускних цін визначає 

максимальну ціну препарату,  який може взяти участь в урядовій 

програмі  «Доступні ліки». Держава компенсує вартість найдешев-

шого лікарського засобу, який подав заявку на участь в програмі  

«Доступні ліки» . Тобто, такий препарат пацієнт має змогу 

отримати безкоштовно. Дорожчий препарат, ціна на який не 

перевищує граничну референтну суму , пацієнт може отримати, 

доплативши різницю між мінімальною ціною та роздрібною 

ціною обраного препарату. Перелік міжнародних непатентованих 

назв (МНН) препаратів, які внесені до програми затверджено 

постановою КМУ від 09.11.2016 р. №863  Також наявність 

препарату у програмі залежить від рішення виробника – саме він 

має подати заявку для включення свого препарату до реєстру [1]. 

Аптеки, як учасники програми, підписують договір з місце-

вим органом влади, для участі в програмі «Доступні ліки». Для 

участі в програмі завідуючі аптек подають органам фінансовий 

звіт та реєстр продажу лікарських препаратів, котрі підлягають 

відшкодуванню. Протягом 15 робочих днів з місцевого бюджету 

кошти повертаються на рахунок аптеки. Згідно державних вимог 

аптека має забезпечити наявність препаратів для населення. 

Відпуск лікарських засобів проводиться при наявності правильно 

оформленого рецепту, в якому вказується міжнародна непатенто-

вана назва, доза та кількість лікарського засобу.  Термін дії 

рецепту на відпуск препарату за програмою «Доступні ліки» - на  

протязі одного місяця[1]. 

З 1 квітня 2019 року Урядова програма «Доступні ліки» 

перейшла в адміністрування Національної служби здоров’я 

України (далі НСЗУ). З переходом програми реімбурсації в 

адміністрування НСЗУ, відшкодування вартості лікарських 

засобів відбувається за принципом: «гроші йдуть за пацієнтом в 

аптеку (eHealth)». Це можливо, завдяки реалізації програми за 

новими правилами. Усі процеси виконуються в електроній 

системі охорони здоровя: укладення договорів реімбурсації, 

виписування та відпуск рецептів. Процесс отримання рецепту 

змінився  з паперового на електроний, який пацієнт отримує від 
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сімейного лікаря. З запровадженням медичної реформи пацієнт 

повинен спочатку обрати сімейного лікаря та підписати з ним 

декларацію. При обстеженні лікар виписує електронний рецепт в 

програмі eHealth . Для участі в оновленій програмі аптеці потріб-

но придбати модуль взаємодії з eHealth в рамках програми 

реімбурсації та електронного рецепта де і проводилося оформлен-

ня рецепту та відпуск препаратів[2]. 

Електронна система охорони здоров’я eHealth – це українсь-

ка інформаційно телекомунікаційна система, що забезпечує 

автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління 

медичною інформацією в електронному вигляді. ЇЇ функціонуван-

ня забезпечується Національною службою здоров’я України [2]. 

Дана система допомогла пацієнтам отримувати, а лікарям 

надавати якісні медичні послуги. Водночас держава може контро-

лювати раціональність та ефективність використання коштів, 

виділених на програму «Доступні ліки». Завдяки системі лікарю 

надається цілодобовий доступ до даних пацієнта в будь-якому 

медичному закладі України, що суттєво економить час при 

потребі, так як в еHelth прописано всі дані пацієнта та лікаря. 

Також у 2020 році Кабінет Міністрів добавив у програму «Доступ-

ні ліки» препарати під назвою “Хлорохін” та “Гідроксихлорохін” 

для лікування ревматоїдних артритів. Про таку необхідність 

заявив Міністр Охорони здоров’я Максим Степанов, обґрунтову-

ючи тим, що препарати почали використовувати в Україні та 

цілому світі для лікування COVID-19. Внесення препарату 

Плаквеніл у протоколи лікування COVID-19 призвело до 

зникнення препарату з аптечного ринку що ставило під загрозу 

лікування людей на ревматоїдний артрит. Тому для раціонального 

використання було дозволено відпускати препарат лише в 

електронному рецепті [3]. 

Станом на 10 лютого 2021року було оприлюднений новий 

реєстр ліків програми реімбурсації. Він містив 297 позицій, що на 

33 позиції більше ніж у попередньому реєстрі. З 297 препаратів - 

93 позиції пацієнт може отримати безкоштовно, що на 8 одиниць 

більше ніж попередньо.  У 2021 році  програму «Доступні ліки» 
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розширено трьома новими міжнародними непатентованими 

назвами лікарських препаратів для первинної, вторинної 

профілактики та лікування серцево-судинних захворювань. У 

новий реєстр додали міжнародні непатентовані назви: 

«ацетилсаліцилова кислота», «ніфедипін», «варфарин». Ці 

препарати на фармацевтичному ринку України представлені 24 

торгівельними назвами. Також у 2021році планується розширення 

програми шляхом введення нових груп захворювань [3,4].  

           За задумом авторів медичної реформи та програми 

«Доступні ліки» ставилося на меті покращити рівень життя 

людей. Адже здоров’я людина є одним з найважливіших аспектів 

суспільства, від якого залежить її соціальне становище та 

економіка держави. Програму «Доступні ліки» потрібно допов-

нювати ще більшою кількістю препаратів та групами захворю-

вань, а також удосконалювати систему для пришвидшення та 

полегшення відпуску електронних рецептів. Це необхідно тому 

що багато пенсіонерів не вміють користуватися власними 

телефонами, що призводить до багатьох непорозумінь в аптеці. 

Програма позитивно вплинула на ціни ліків та доступ українців 

до ефективних препаратів, які вони можуть вибрати в аптеці 

безкоштовно та з незначною доплатою. 
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УДК 378  Педагогічні науки 

 

ПРАВИЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ШКОЛЯРІВ 

 

Васюра Анастасія Олександрівна 

Гус Наталія Олексіївна 

студентки 3 курсу спеціальності 013 Початкова освіта 

фахового педагогічного коледжу 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

м. Луцьк, Україна 

Ми живемо у світі , який йде в один крок з прогресом .Вже 

винайшли безліч речей,  які полегшують наше життя . З’явилася 

різноманітна кількість штучно створеної їжі з різними харчовими 

добавками , яка дивує нас великою палітрою смаків і швидким 

приготуванням .  Більшість продуктів ,які ми щодня споживаємо, 

насправді є дуже шкідливими , а деколи й смертоносними .  

Сьогодні  ми все більше страждаємо від захворювань травної 

системи, кожна п’ята людина помирає  через неправильне 

харчування .  Ми погано слідкуємо за своїм раціоном та раціоном  

наших  дітей , наражаючи їх на небезпеку .  

 Харчування – це невід’ємна частина наших життєвий сил 

.«Ми – те, що ми їмо» - говорить мудрий вислів.  Зараз існує 

безліч  курсів, вебінарів,  фахівців, які займаються питаннями 

правильного харчування , блогерів , які на власному прикладі 

показують нам користь правильного харчування . Здавалося б, ми 

і  так вже  багато знаємо про харчування, і водночас так мало 

переймаємося цією проблемою. Тим часом, стан здоров’я дорос-

лої людини багато у чому визначається якістю харчування саме в 

дитячому віці, коли відбувається бурхливий розвиток організму і 

обмінні процеси в ньому перебігають найінтенсивніше . 

 З кожним роком все більше зростає кількість молодих 

матусь , які дуже пильно слідкують за правильним раціоном своїх 

малюків . І це дуже добре, тому що , як правило, спосіб життя і 

звички людини формуються в дитинстві. Завдання батьків 
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сформувати у дитини правильне уявлення про якісне і корисне 

харчування. Культура правильного харчування закладається в 

сім'ї і допомагає дитині протягом усього її життя.  

 Сучасні дітлахи є досить активними і потребують 

постійного збагачення власних сил. Ми повинні слідкувати, щоб 

харчування наших дітей було збалансованим, збагаченим 

вітамінами, білками, вуглеводами та жирами. Через те, додаючи у 

раціон продукти, ми повинні слідкувати чи містять вони потрібну 

нам кількість цих життєво важливих  компонентів. Але про 

складання правильного раціону повинні піклуватися не лише у 

сім’ях, а й у шкільних закладах. У зв’язку з тим, що школярам 

притаманний швидкий розвиток, висока фізична та розумова 

діяльність, кількість енергії, яку вони мають отримувати повинна 

бути правильно збільшеною. Зараз, у багатьох країнах світу 

постає питання правильного харчування серед школярів. 

Зважаючи на те, що раніше раціон учнів містив деякі страви, які в 

подальшому негативно впливали на їхнє самопочуття. 

(Наприклад, раціон харчування в українських школярів містив 

таку шкідливу їжу: сосиски, склад яких є дуже сумнівний; мучні 

вироби та смажене, які стимулюють короткочасний прилив сил та 

містять велику кількість трансжирів, які в подальшому слугують 

утворенню і розвитку серцево-судинних захворювань). Тому, 

велика кількість шкіл у різних куточках світу суттєво змінює 

раціон учнів на корисний та збалансований, що в подальшому 

може запобігти багатьом хворобам у дітей. 

 Вважається , що в середньому сучасний школяр повинен 

їсти не менше чотирьох разів на день , їжа має  бути поживною 

, корисною, в потрібній кількості та смачною . Одноманітні 

страви доволі негативно впливають на роботу організму , 

оскільки погіршується апетит , та зменшується виділення трав-

ного соку , що в майбутньому може призвести до порушення 

функціонування травного відділу .  

До раціону правильного харчування обов’язково повинні 

входити : 

• молочні продукти , які є джерелом кальцію та білка, 
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•  рибні страви , які збагатять організм фосфором, який 

стимулює розумову діяльність , 

•  м’ясні страви , які поновлять запаси тваринного білка в 

організмі.  

Невід’ємною частиною правильного харчування  є великій 

вміст овочів (у сирому чи тушкованому вигляді )та фруктів , які є 

головним джерелом вітамінів та амінокислот . Також у раціоні 

має  бути присутня невелика кількість кухонної солі . Багато хто 

каже , що сіль є дуже шкідливою речовиною . Це не зовсім так , 

оскільки , натрій , який міститься в ній  потрібен для підтримання 

водно-сольового балансу в клітинах . Але надлишок солі може 

бути дійсно шкідливим , через це багато педіатрів  радять 

обмежити , але не забирати повністю кухонну сіль з раціону 

школяра .  

Дуже важливо нагодувати дитину правильним сніданком. 

Окрім солодкого чаю чи кондитерських виробів, які забезпечують 

глюкозою мозок , є не достатньо , ще обов’язково мають бути 

хлібобулочні вироби, каші, макарони,  цільнозернові продукти, 

насіння та горіхи.  Це складні форми вуглеводів, запас яких 

необхідний дитині. Необхідно стежити за водним балансом 

школяра: дитина має отримувати достатньо рідини і пити не за 

графіком, а орієнтуючись на відчуття спраги. 

Існує , ще дуже багато рекомендацій як правильно харчува-

тися . Слідкуючи за  способом життя інших людей  , ми не повин-

ні забувати , що в кожного різні особливості організму ( комусь 

може підійти такий раціон , а комусь – ні ). Ми мусимо пам’ятати 

, що наше здоров’я залежить тільки від нас , та нашого бажання 

змінити його на краще . 
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Originally, dubbing was a new way of bringing foreign 

audiovisual products to home country and making it feel like they 

originated there. 

In 2021, we spend a fair amount of hours watching screens and 

consuming audiovisual programmes to carry out our work, to enjoy 

ourselves and to obtain information. It would not be an 

exaggeration to talk about the ubiquity of films in our time [1, p. 8]. 

For this reason, dubbing as a branch of audiovisual translation has 

become of considerable importance today. 

Within the last decade, Ukrainian film industry has finally 

started remaking, i.e. dubbing, foreign content taking into account 

its target audience, namely Ukrainians who speak Ukrainian and 

stick to certain cultural and moral norms. We are convinced that the 

pragmatics behind Ukrainian dubbing of foreign cartoon movies is 

an understudied field of research. In our course paper, we will try to 

tackle this issue. 

This report sets out to discuss how accurate the pragmatic 

context of Ukrainian dubbed cartoons is. The problem we came 

across when reviewing articles concerning dubbing lies in lack of 

studies devoted to the analysis of translation modifications and 
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strategies used in Ukrainian dubbing. It leads to emergence of 

issues related to the quality of dubbed material. 

It is important to admit that subtitling is translation from 

spoken source language to written target language, while translation 

for dubbing one does from spoken to spoken language [4, p. 9].  

When translating for children, one cannot ignore the fact that 

the child’s way of speaking, thinking and acting changes from one 

culture to another and that target texts need to be adapted to a 

special audience, the child, that can neither see, nor hear, nor 

understand the same things as adults [2].  

The next challenge is translating the right message. Just like 

for dubbed movies, the translator will need to adapt the text to the 

dialogs: the result needs to sound natural so that viewers can totally 

immerse themselves in the universe of the show. This process is 

called domestication. Rather than translating as close as possible to 

the original text, translators use their own creativity to adapt the 

text to the target culture, in order to make it sound more natural to 

local ears. [5] 

The object of our investigation is major translation 

modifications and strategies used in Ukrainian translation for 

dubbing of an animated film for children called “Soul”. Our main 

aim is to single out all examples of non-literal translation and 

explain them in terms of translation modifications and pragmatic 

underpinnings behind them. 

In order to achieve our aim, we will analyse the cases of sense-

for-sense translation of the cartoon’s script from English into 

Ukrainian. Later on, we will select the sporadic use of 

slang/interjections and explain this phenomenon through the prism 

of pragmatics by analysing the subtitles and the corresponding 

dubbing script stylistically. Lastly, we will extract the cases of 

exceptionally creative translation with the aim to adapt English 

content to the audience of Ukrainian children. 

Our first step is to outline the main categories of translation 

modifications we are coming across. These are sense-for-sense 

translation; focus on slang and short interjections; and unique creative 
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translation. In our opinion, these three vectors determined the general 

mood of the dubbed version of “Soul” and added that special 

Ukrainian vibe so that the audience of young Ukrainians could relate. 

The distinction between ‘word-for-word’ (i.e. ‘literal’) and 

‘sense-for-sense’ (i.e. ‘free’) translation goes back to Cicero and St 

Jerome and forms the basis of key writings on translation in centuries 

nearer to our own. “And I did not translate them as an interpreter, but 

as an orator, keeping the same ideas and forms, or as one might say, 

the ‘figures’ of thought, but in language which conforms to our usage. 

And in so doing, I did not hold it necessary to render word for word, 

but I preserved the general style and force of the language” [3, p. 19]. 

In the following table, we presented the examples of free 

translation for Ukrainian dubbing of “Soul”. Subsequently, we 

analysed to what kind of transformations and strategies they belong. 

 

Table 1. The semantic and stylistic analysis of selected cases of sense-for-

sense translation in Ukrainian dubbing of “Soul” by Pixar: 

Time code 
English 

subtitles 

Ukrainian 

dubbing 
Analysis 

00:20:48,790 — 

00:20:51,210 

Oh, we're 

gonna get into 

this now. 

Знов за рибу 

гроші. 

paraphrasing with 

an idiom  

00:22:22,718 — 

00:22:23,802 

and it's not 

worth the 

trouble. 

Шкурка 

вичинки не 

варта. 

using an idiom of 

similar meaning 

but dissimilar form 

00:29:20,219 — 

00:29:21,428 

How about you 

zip it for a 

minute, m'kay? 

Менше говори 

— більше 

почуєш. 

semantic 

development 

00:37:21,325 — 

00:37:22,784 

I don't wanna 

be here. I hate 

Earth. 

Це жах та й 

годі. 
omission 

00:37:24,786 — 

00:37:26,496 
Just for a bit. 

День-два, не 

більше. 
concretization 

00:38:06,620 — 

00:38:09,122 
like, 436 times. кількасот разів. generalisation 

00:43:33,614 — 

00:43:35,616 

Sure are a lot 

of Garcias in 

here.  

Скільки взагалі 

їх є? 
rearrangement 

00:56:54,039 — 

00:56:57,042 

stay away from 

processed 

foods. 

Не налягай на 

фастфуд. 

antonymic 

translation 



 

43 

Thus, all 50 of the selected examples of sense-for-sense 

translation for dubbing of “Soul” turned out to be successful in 

terms of preserving or even reinforcing the original message of the 

cartoon in order to make more understandable and relatable for the 

audience of Ukrainian children. 

Since dubbing is about making spoken language sound actually 

spoken with its live dialogues and a general relaxed vibe, it is 

essential to dedicate part of this research to slang and interjections. 

 
Table 2. The analysis of the selected examples of slang used in Ukrainian 

dubbing of “Soul” by Pixar: 

Time code English subtitles 
Ukrainian 

dubbing 
Analysis 

00:11:16,176 — 

00:11:17,886 
I don't know. Не в курсах. 

replaces a well-

known 

conventional 

synonymic 

phrase 

00:52:21,725 — 

00:52:24,186 

That's big time, 

Joe. 

Чувак, не 

слабо? 

slang introduced 

only in TL to 

make it more 

relatable for 

children 

00:52:24,269 — 

00:52:26,146 
Congratulations! 

Це шик 

реально. 

slang introduced 

only in TL 

00:52:31,818 — 

00:52:33,695 
Joe, ignore him. Ну його! 

interjection 

introduced only 

in TL to 

reinforce spoken 

language 

01:07:22,626 — 

01:07:25,921 

No. I've gotta find 

it... 
Сорян. 

replaces a 

conventional 

synonym 

 

Thus, Ukrainian audiovisual translators for dubbing of “Soul” 

did a great job rendering spoken language in appropriate pragmatic 

context. 

Lastly, we cannot omit the problem of creativity in translation. 

Usually domestication, cultural adaptation, wordplay, linguistic 

strategies provide ways in which translators implement their 

creativity when translating cartoons. 
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Table 3. The examples of exceptionally creative cases of translation for 

Ukrainian dubbing of “Soul” by Pixar: 

Time code 
English 

subtitles 

Ukrainian 

dubbing 
Analysis 

00:13:23,512 — 

00:13:25,681 

Shh. Quiet 

coyote. 

Малі койотики 

закрили ротики. 

rhyming 

00:31:26,678 — 

00:31:28,430 

I'm Moonwind 

Stardancer at 

your service. 

Місяцебриз 

Зорескак 

proper names 

adaptation 

00:35:51,193 — 

00:35:52,402 

Mr Mittens, 

you stay right 

there. 

пан Пухнастик proper names 

adaptation 

00:49:49,323 — 

00:49:51,450 

That's right, 

Terry did. It's 

Terrytime. 

Я Террі. Це моя 

Территорія. 

wordplay; pun 

intended 

01:13:26,365 — 

01:13:29,368 

My only 

purpose on this 

planet is to 

play. 

провідна зірка a sophisticated 

translation of one 

of the symbolic 

words of the 

cartoon 

01:26:56,341 — 

01:27:01,138 

It's okay. I 

already did. 

Now it's your 

turn. 

Чиєсь сонце 

заходить, а 

чиєсь сходить. 

poetic rethinking 

of the dialogue;  

Thus, the translators did not fail to adapt the wordplay and 

managed to keep it simple for children.  

Overall, in cartoon dubbing, creativeness is the key. For 

dubbed animated films to sound natural, audiovisual translators 

apply a variety of devices: both technical and linguistic. Frequently, 

they need to regulate the content of the original source language 

and adjust it to the specificities of the addressees. There are many 

ways to do so, e.g. by exaggerating, generalisation or concreti-

sation, complete semantic change, idiomatic interchange, 

substitutions due to cultural differences etc.  

The findings of our report prove that Ukrainian dubbing has 

great potential in terms of translating for young audience. While 

discussing perspectives, our research points out the fact that the 

phenomenon of dubbing has relatively recently emerged in Ukraine. 
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Therefore, this study is an encouragement for our film industry to 

keep translating foreign audiovisual products, especially cartoons, 

into Ukrainian so that young audience had access to content in their 

native language. 

In our research, we prove that Ukrainian language has great 

potential with creative translation of cartoons. High quality dubbing 

of animated films will drastically improve vocabulary of Ukrainian 

young audience. 
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Протягом 1744 – 1745 рр. тривав черговий австро-прусський 

військовий конфлікт за сілезькі землі. Відомо, що провідна роль у 

війні належить збройним силам. Хоча треба відмітити, що будь-

яке військо без вмілого та талановитого керівництва не здатна 

вести активні бойові дії проти супротивника. Фрідріх ІІ Гоген-

цолерн – прусський король, який зійшов на престол у 1740 р. взяв 

курс на здобуття могутності для свого королівства, і визнання її 

на міжнародній арені. Вперше його ім’я стало громом серед 

ясного неба у Першій Сілезькій війні 1740 – 1742 рр., коли 

король-полководець здобув незаперечну перемогу над монархією 

Габсбургів. Цей військовий конфлікт не був останнім у житті 

Фрідріха Великого, і уже у 1744 році він вдруге оголосив війну 

Австрії і розпочав Другу Сілезьку війну. 

Завданням нашої роботи є встановлення ролі Фрідріха 

Великого у Другій Сілезькій війні (1744 – 1745 рр.). 

Виклад основного матеріалу. У 1744 р. Фрідріх Великий 

оголосив війну Австрії, король зміг заручитися широкою 

підтримкою прусського дворянства, змусивши його служити у 

війську [11, с. 124–125]. Фрідріх ІІ, використовуючи здобутки 

свого батька – Фрідріха І у військовій сфері, вирішив 

застосувати усі потуги прусської військової машини на ділі. 

Ми можемо стверджувати, що коли у 1740 р. король Фрідріх 

Вільгельм помер, прусська казна була в прекрасному стані, 

армія прекрасно зорганізована і в ній був найкращий в Європі 

офіцерський корпус [9, с. 53].  Ми з вами зосереджуємо увагу 

на Другій Сілезькій війні, бо в ній добре проявила у боях 
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кавалерія. Фрідріх Великий, після перемоги над австрійцями 

зрозумів слабке місце у своїй армії – кінноту. Тому до початку 

нового витку конфлікту було створено декілька кінних полків, 

серед яких варто виділити полк чорних гусарів, що були 

справжнім жахом для недругів [5, с. 67 -80]. 

Вже перед початком війни прусський монарх прийняв 

обдумане стратегічне рішення – нанести превентивний удар по 

монархії Габсбургів, щоб ті не оновили свої сили і не повернули 

втрачену Сілезію у 1742 р. Відомо, що прусська династія 

Гогенцолернів мала добру пам’ять на свої територіальні претензії 

[10, с. 70]. У 1744 році армія, що вторглася, а це близько 70 000 

осіб, увійшла до Богемії трьома колонами: східна колона на чолі з 

графом Куртом фон Шверіном просувалася з Сілезії через Глац і 

через Гігантські гори, загальною чисельністю у 15 тисяч бійців [7, 

с. 138]. Центральна колона на чолі з принцом Леопольдом II 

Ангальт-Дессау пройшла маршем через Саксонію, (із наказом 

імператора, що гарантував безпечну поведінку) проходячи через 

Лужицю і просуваючись до Лейтмеріца [8, с. 65]. Західна колона 

на чолі з самим Фрідріхом просувалася по Ельбі через Дрезден і 

через Рудні гори до Лейтмеріца [6, с.  181]. Сторони займали 

вигідні позиції та готувалися до першого зіткнення. 

Перша серйозна битва відбулася 4 червня 1745 року під 

Гогенфрідбергом, яка повинна була стати поразкою Пруссії через 

меншу кількість власних збройних сил та складності рельєфу. 

Фрідріх Великий, використовуючи свій військовий талант, зміг 

здобути впевнену перемогу над противником, хоч і не варто 

оминати факт професійності прусського війська. Глибоке 

військове мислення короля-полководця, за словами військового 

історика Ганса Дельбрюка, яскраво доводила усім, що Фрідріх ІІ 

одержав стратегічну перемогу саме тому, що він віддав ініціативу 

стратегічного наступу противникові, це було зроблено не тому що 

король боявся за свій наступальний потенціал, це вказує на чітке 

та мудре розуміння не тільки ситуації, а й ворога, що вкотре 

доводить нам талант Фрідріха Великого [1, С. 236]. 

Наступною битвою відбулася 30 вересня 1745 р. при Соорі, 
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коли австрійські війська здійснили напад на табір прусських сил. 

Погода була на користь нападникам, був густий туман, що 

завадив вчасно помітити підступаюче вороже військо до 

місцезнаходження основних сил Фрідріха ІІ. Хоч і несподіваний 

наступ на прусську армію спочатку викликав необхідний ефект 

паніки, проте прусський король з блискавичною швидкість 

наказав вибудовувати усі наявні сили у шеренги і готуватися до 

бою. Король персонально обходив бойові лінії своїх солдатів, 

перебуваючи під вогнем австрійської артилерії, так бойовий 

снаряд влучив у коня полководця, але чудом вершник вцілив. Це 

тільки підняло бойовий дух прусських солдатів, що йшли у 

наступ. Під час нього один із командирів гренадерських рот – 

Моріц Ангальт Дессауський отримав три поранення, проте не 

покинув поле бою [4, С. 10]. Здавалося, що позиції австрійців 

були стратегічно вигідними, бо вони перебували на пагорбах, але 

цю перевагу Фрідріх ІІ обернув на недолік. Він віддав наказ 

ескадронам штурмувати позиції ворожої кінноти, які і 

розташовувалися на височині. Тож результат цього маневру став 

блискучим – 12 прусських ескадронів розбили 55 австрійських. 

Через гористу місцевість австрійці втратили свою маневреність, а 

так як їх сили були побудовані у три лінії, спочатку була розбита 

перша, а вона у свою чергу почала тиснути на другу та третю. 

Таким чином ландшафт зіграв злий жарт з австрійцями. Так як у 

Фрідріха ІІ не було можливості обійти праве крило австрійської 

армії, він розпочав робити це на лівому крилі. Прусські солдати 

розпочали важку для них атаку на позиції ворога. Їм вдалося 

зламати опір австрійців і заволодіти гарматами. 

Щодо центральної частини австрійського війська, то вона 

залишалися неторкнутою і також перебувала на важкопри-

ступному пагорбі. Фрідріх ІІ наказав своїм гвардійським 

полкам штурмувати ці пагорби. Здавалося, що австрійці, які 

завчасно займали вигідніші позиції мали б мати перевагу над 

пруссаками. Проте на диво гвардійські фрідріховські полки 

проявили неабияку мужність перебуваючи під кулями та 

гарматним вогнем недруга, і вони змогли зламати опір 
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австрійців. Таким чином прусські війська фактично вибили 

австрійців з їх вигідної позиції. Щоправда останні намагалися 

чинити опір пруссакам, проте через втрату дисципліни та 

порядку, прусські війська, що не припиняли наступу були 

змушені відступати [3, С. 321]. 

Фрідріх ІІ вже після битви при Соорі прагнув миру з 

Австрією, бо ця війна дорого обходилася маленькій Пруссії, 

проте ні Саксонія, ні імперія Габсбургів не погоджувалася. Так 

Карл Лотаринзький вкотре зібрав 40 тисячне військо і мав 

намір йти через Богемію до Саксонії, і таким чином відрізати 

Сілезію від Пруссії, а далі йти на Берлін. Проте Фрідріх 

Великий наносячи удари по колонні австрійської армії змусив 

їх переслідувати себе, і розтягувати свої сили. План прусського 

монарха полягав у тому, щоб розтягнути сили австрійців, і дати 

їм бій десь на території Саксонії, і таким чином змусити їх до 

мирних переговорів. Таким чином Фрідріх ІІ мав великі надії 

на майбутню битву, бо боявся, що у війну може вступити Росія 

і тоді Пруссія зазнає краху. Тож ставка була високою, і король 

це усвідомлював, проте битвою він так і не керував через те, 

що вів перемовини щодо укладання мирного договору, а під 

час них йому доклали, що битва розпочалась неподалік селища 

Кессельдорф 15 грудня 1745 року, що було поруч із Дрезде-

ном, столицею Саксонії. Завдяки командуванню досвідченого 

прусського полководця, якому Фрідріх Великий довірив війсь-

ко, битва булав виграна. Саме ця битва і посприяли укладанню 

Дрезденського мирного вже 25 грудня 1745 року, за яким 

практично вся Сілезія відходила до Пруссії, натомість Фрідріх 

ІІ визнавав чоловіка Марії Терезії – імператором Священної 

Римської імперії. Варто наголосити, що і після цієї блискавич-

ної військової кампанії прусський монарх вкотре закріпився у 

свідомості його підданих як справжній герой. Так достеменно 

відомо, що коли Фрідріх ІІ увійшов до Берліну із своїм військом, 

то його мешканці зустрічали його зі словами: «Нехай живе 

наш король! Нехай живе Фрідріх Великий!» [2, С. 210]. 

Отже, ми виявили, що роль Фрідріха ІІ, який отримав 
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звання Великий, була великою. Завдяки його холодному розуму 

та рішучості вдалося здобути цілий ряд важливих перемог у 

Другій Сілезькій війні. Глибоке стратегічне мислення 

прусського монарха не залишало шансів супротивнику і робило 

битву із завчасно відомим результатом. Також не можна 

оминути той факт, що на відміну від інших правителів Європи 

він особисто очолював свою армію та вів її до перемог, що не 

могло викликати захоплення у сучасників Фрідріха Великого. 
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УДК 37    Педагогічні науки 
 

ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ : АНАЛІЗ ДОСВДУ  
 

Доценко М.І.,  

студентка історичного факультету 

Харківський національний університет  

імені В.Н. Каразіна  

Доценко І.Б.,  

вчитель історії  

Харківського ліцею № 161 «Імпульс»  

м. Харків, Україна  

Карантинні заходи, спрямовані на запобігання розповсюд-

ження вірусу SARS - CoV-2, призвели до значних змін у сфері 

надання освітніх послуг, що торкнулися, перш за все, особли-

востей організації навчального процесу в дистанційних умовах. 

Відсутність попереднього досвіду здійснення електронної 

комунікації зі здобувачами освіти загальноосвітніх навчальних 

закладів, досліджена В.І. Ковальчуком та І.П. Воротниковою [1],  

зумовила  тимчасову  дезорієнтацію учасників навчального 

процесу, яка, в свою чергу, породила багатоманіття форм роботи, 

що їх використовують педагоги упродовж «карантинного» року. 

Дана робота присвячена огляду форм та інструментів 

дистанційного навчання, що їх було використано при викладанні 

історії у Харківському ліцеї № 161 «Імпульс» Харківської міської 

ради Харківської області, з метою узагальнення досвіду.  

З початком дистанційного навчання до роботи було активно 

залучено персональний сайт вчителя історії Доценка І.Б., 

створений на основі Інтернет – платформи Wix, що до початку 

карантинних обмежень використовувався як додатковий 

інформаційний ресурс. Даний конструктор дозволяє не тільки 

покроково створити привабливий та інформативний сайт, але й 

розміщувати на його сторінках та підсторінках великі обсяги 

інформації (обмеження стосуються лише кількості Інтернет – 
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сторінок у безкоштовній версії, а не обсягу розміщених файлів, 

що є характерним для більшості подібних платформ). Окрім того, 

здобувачі освіти мають можливість підписатися на сайт й 

автоматично отримувати на електронну скриньку інформацію про 

всі оновлення, що також додає зручності такій формі роботи. Для 

здійснення електронної комунікації у формі запитань та 

відповідей на сайті було створено форму зворотного зв’язку, яка 

автоматично переадресовує інформацію на персональну скриньку 

вчителя [2].  

Головними перевагами використання персонального сайту 

вчителя на основі платформи WIX є можливість вільного доступу 

до розміщеної інформації на основі лише пошукового запиту у 

браузері, без використання буквенно – числових кодів, що є 

характерним для сервісу Google Classroom, що створює умови для 

прозорості та інформаційної відкритості навчального процесу, 

розміщення практично необмежених обсягів файлів, опубліко-

ваних на ресурсі, можливість відстеження актуальної інформації 

через оформлення підписки на сайт та залучення альтернативної 

електронній скриньці способу комунікації зі здобувачами освіти 

через форму зворотного зв’язку.   

Втім, окрім власне вибору форми надання освітніх матеріалів 

для опрацювання (групи в месенджерах, Google Classroom, 

персональні сайти чи сайт освітнього закладу тощо), з початком 

дистанційного навчання доволі гостро постала й інша проблема, 

пов’язана із забезпеченням проведення об’єктивного підсумко-

вого оцінювання здобувачів освіти, що, відповідно до Закону 

України «Про освіту», має здійснюватися на засадах академічної 

доброчесності[3]. Упродовж 2020-2021 років були успішно 

проведені тестування з використанням систем «Всеосвіта» та «На 

Урок», що дозволяють організовувати поточні й підсумкові 

тестування у запланованому режимі (обмежено час виконання, 

час початку та завершення тестування, в інший час запитання є 

доступними лише для автора тесту), причому повторне виконання 

роботи з одного й того самого пристрою автоматично блокується 

обома системами. Перспективною є й система Human Школа, що 
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її активно впроваджують у роботу загальноосвітні навчальні 

заклади, та що засвідчила свою ефективність при проведенні 

Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра 

Яцика, але основною проблемою її використання є необхідність 

залучення до роботи усього закладу, система не надає безоплатної 

можливості для роботи вчителям та учням поза певним закладом.  

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, варто 

зазначити, що розгортання реалізації дистанційної освіти в 

Україні та відсутність попереднього досвіду широкого 

використання інформаційно – комунікаційного середовища в 

умовах навчального процесу породили багатоманіття форм 

організації дистанційного навчання. Найбільш ефективними 

серед них, на нашу думку, є використання персонального сайту 

та конструкторів тестування, комплексне застосування яких 

дає змогу доволі вдало поєднати надання матеріалів, 

здійснення комунікації між вчителем та учасниками освітнього 

процесу, та проведення контролю знань відповідно до засад 

академічної доброчесності.  

Література:  
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Педагогічні науки 
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ВЕТЕРИНАРНОЇ ФІТОТЕРАПІЇ. 
 

Жванія О.І., 

викладач спеціальних дисциплін, 

ВСП «Козелецький фаховий  

коледж ветеринарної медицини 

Білоцерківського національного  

аграрного університету», 

смт. Козелець, Україна 

Педагогічна освіта в Україні сьогодні  реформується та 

ставить нові вимоги до нинішніх і майбутніх викладачів спеці-

альних дисциплін, які повинні активно реагувати на зміни, бути 

кваліфікованими, мобільними та креативними , а також навчити 

студента самостійно вчитися, широко мислити, самостійно 

розв’язувати завдання, вирішувати проблеми, приймати рішення, 

діяти. За роки навчання студента швидкими темпами поновлю-

ється наукова інформа- ція, змінюються обсяги навчальних 

програм, їх складність та динамічність. Разом із тим рефор-

мується і сама ветеринарна освіта: організація роботи закладів, 

оновлення методики аналізу лікарських засобів, поповнення 

їхнього асортименту та методики їх застосування.  

Практична частина фармакології ставить нові завдання щодо 

підготовки висококваліфікованих фахівців. Все це вимагає від 

викладачів підвищення якості практичної підготовки шляхом 

удосконалення навчально – методичного забезпечення практик-

ного навчання. 

На основі здійснення теоретичного аналізу психолого-

педагогічних джерел уточню суть понять. 

НМК (навчально-методичний комплекс) - це система 

нормативних і методичних документів, що визначають цілі 

навчання та змісту дисципліни, дидактично обґрунтовану 

послідовність, методи та засоби формування у студентів знань, 
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умінь і навичок, а також професійних якостей зі спеціальності 

ветеринарна медицина. 

На практичних заняттях студент повинен оволодіти значним 

обсягом компетентністно-орієнтовних знань, вмінь і навичок. Це 

можливо завдяки за- безпеченню відповідними навчально–

методичними матеріалами: методичними розробками практичних 

занять, практичними зошитами з друкованою основою, методич-

ними вказівками та рекомендаціями,інструкціями, таблицями, 

схемами, контролюючими матеріалами, дидактичними матеріа-

лами, додатковими пізнавальними матеріалами тощо. 

Робочі зошити з друкованою основою можуть розглядатися 

як дієвий дидактичний засіб навчального процесу і займають 

належне місце у системі освіти та виконують багатоаспектну роль 

у підвищенні ефективності навчання за умов їх методично 

грамотної побудови та використання. Використання робочих 

зошитів під час навчальних занять з ветеринарної фітотерапії, по-

перше, дозволяє викладачу довести до студента стрімко 

зростаючий обсяг навчальної та наукової інформації, по-друге, 

самостійна робота студентів із робочим зошитом розвиває 

навички аналітичного мислення, вчить аналізувати й узагальню-

вати інформацію, по-третє, дозволяє, виконуючи індивідуальні 

завдання та вправи, перевірити власний рівень засвоєння 

матеріалу. 

 Особливо велике значення для індивідуального викорис-

тання набуває роздатковий та дидактичний матеріал, яким має 

забезпечуватися кожен студент  

(зразками гербарію, живих лікарських рослин, лікарської 

рослинної сировини та фітозасобів) [1].  

 Суспільству необхідні фахівці, які здатні приймати 

нестандартні рішення, діяти творчо і самостійно. На вирішення 

цього завдання направлена організація самостійної роботи. 

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів - це 

комплект навчальних, навчально - методичних матеріалів, метою 

яких є забезпечення необхідною інформацією для повноцінного 

опанування навчаль- ної дисципліни через її опрацювання, 
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критичний розбір та осмислення у вільний від навчальних занять 

час. Студенти забезпечені методичними рекомендаціями для 

організації самостійної позааудиторної роботи. 

 З метою формування професійних якостей на практичних 

заняттях з ветеринарної фітотерапії ми пропонуємо творчі 

завдання різних рівнів складності: 

✓ завдання, які розвивають допитливість і допомагають 

визначити невідповідність, формувати проблемні запитання; 

✓  завдання на розвиток аналітичних здібностей, уміння 

творчо мислити, обґрунтовувати власні ідеї; 

✓ завдання, які сприяють формуванню незалежних власних 

суджень і обґрунтуванню власного вибору.  

 Під час виконання творчих завдань враховуються 

індивідуальні особливості студентів. Диференціація проявляється 

в рівні складності завдань, які вони виконують, рівні допомоги 

викладача або наданні їм повної самостійності. Такі завдання 

формують навички самостійної діяльності.  

 На заняттях з ветеринарної фітотерапії робота студентів 

проводиться в парах, вони вивчають лікарські рослини та ЛРС (на 

прикладі визначення зразків гербарію та сировини). В осінній та 

літній період на практичних заняттях ми використовуємо живі 

рослини. Кожен студент самостійно, користуючись схемами, 

набуває навичок визначення ідентичності ЛРС за макро- і 

мікроскопічними ознаками, засвоює фізико-хімічні властивості 

діючих речовин. [2,3]. Засвоєнню матеріалу допомагають 

розроблені таблиці, схеми, постійне поповнення гербарійного й 

сировинного фонду та фотоматеріалу. На практичних заняттях 

студентам пропонується збір, до складу якого входить два або три 

компоненти лікарської рослинної сировини. Необхідно іденти-

фікувати ЛРС і зробити висновок. 

 Для формування професійної компетентності студентів на 

практичних заняттях із фітотерапії використовуються електронні 

посібники, каталоги, які були створені викладачами в 

співавторстві разом зі студентами - гуртківцями: 

✓ каталог «Лікарські рослини та можливі домішки до них» 
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✓ каталог «Лікарські рослини та препарати з них» 

✓ каталог «Лікарські рослини та сировина» 

✓ каталог «Лікарські рослини Чернігівщини» 

 Особливе місце в навчально - методичному забезпеченні 

практичного навчання з ветеринарної фітотерапії слід відвести 

підготовці гербарію лікарських рослин. Під час практики з 

ветеринарної фітотерапії студенти разом з викладачами постійно 

поновлюють гербарні матеріали. Одне із практичних занять в 

осінньо-весняний період проводиться на ділянці лікарських 

рослин. Закріплення і набуття нових практичних навичок 

відбувається під час проходження студентами навчальної практи-

ки з фітотерапії. Студенти вчаться на практиці проводити 

ідентифікацію лікарських рослин, розглядають питання органі-

зації заготівлі лікарської рослинної сировини, що є важливим 

джерелом виробництва лікарських засобів, зберігання та 

переробки ЛРС. На практиці студенти є не пасивними спостеріг-

гачами, а активними її учасниками, готуючи гербарій. Вони 

ведуть щоденник, куди заносять відомості про кожну заготовлену 

рослину на основі отриманої протягом практики інформації. Крім 

того, отримані знання із заготівлі ЛРС студенти використовують 

при самостійному зборі сировини, яку разом з гербарієм здають 

наприкінці практики. Як результат – студенти самостійно 

орієнтуються у схожих видах ЛР, відрізняють офіцінальні 

лікарські рослини від неофіцінальних, розуміють, як і чому 

використовуються ЛР. Отже, навчальна практика з ветеринарної 

фітотерапії дає студентам можливість набути необхідні практичні 

навички в аспекті майбутньої професійної діяльності.  

 Управління навчальним процесом передбачає здійснення 

контролю.  

Контроль, спрямований на отримання інформації, яку 

аналізує викладач та вносить необхідні корективи в здійснення 

процесу навчання. Тестування, письмові завдання дозволяють 

перевірити значний обсяг знань за короткий термін. При 

здійсненні контролю застосовуються диференційовані завдання 

або завдання різного рівня, щоб стимулювати діяльність всіх 
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студентів, а також дозволяє оперативно виявити та своєчасно 

усунути прогалини в знаннях і уміннях студентів. Використо-

вуються також методи самоконтролю і взаємоконтролю, що 

виховує почуття відповідальності та впевненості в собі, сприяє 

активізації розумової діяльності. 

 Висновки. На сьогоднішній день однією із сучасних світо-

вих тенденцій удосконалення практичного навчання студентів є 

удосконалення саме навчально–методичного забезпечення. Це 

сприяє організації навчального процесу на рівні, який забезпечує 

оптимальну підготовку висококваліфікованих фахівців 

ветеринарної медицини, забезпеченню єдності засвоєння системи 

знань і розвитку творчої пізнавальної діяльності студентів, 

організації та безпосередній участі у здійсненні педагогічного 

контролю, обліку та аналізу якості навчання студентів, реалізації 

індивідуального і диференційованого підходів при практичній 

підготовці студентів. 
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УДК [004.92:004.923]         Інформаційні технології 

 

МЕТОДИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ 

 

Задорожний О.В., 
студент факультету  

комп’ютерної інженерії та управління 
Харківській національний  

університет радіоелектроніки 
м. Харків, Україна 

Вступ. Візуалізація в комп’ютерній графіці – це процес 

створення фінального зображення або послідовності із 

зображень на основі двомірних або тривимірних даних[1, c. 

12]. Даний процес відбувається з використанням комп’ютерних 

програм та часто супроводжується важкими технічними 

обчисленнями, які лягають на потужності комп’ютера або на 

окремі його комплектуючі частини. 

Актуальною задачею візуалізації являється отримання 

реалістичного зображення, яке активно користуються попитом 

в промисловості, ігровій індустрії та кіно. Фото реалістичне 

зображення характеризується такими ефектами, як м’які тіні, 

напівтіні, каустика, динамічне розмиття, глибина різкості, 

нечіткі відбиття, блиск, напівпрозорість. 

Мета дослідження – систематизувати наукові дані щодо 

методів візуалізації та порівняти їх у сенсі продуктивності. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

На сьогодні розроблено багато алгоритмів візуалізації, а 

існуюче програмне забезпечення може використовувати сукупно 

декілька алгоритмів для отримання кінцевого зображення. 

Головні відмінності алгоритмів є швидкість, з якою проріхо-

вується та фіналізується зображення, а також якість картинки. 

Візуалізацію можна розділити на два типи: візуалізація в 

режимі реального часу («realtime rendering») та відкладена 

візуалізація («offline rendering»). 

У випадку візуалізації в режимі реального часу сцена 
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відображається зі швидкістю не менше 24 кадрів за секунду і 

можна використовувати інтерактивну взаємодію з 

тривимірним світом. Для досягнення високої продуктивності 

найчастіше доводиться жертвувати якістю і деталізацією 

одержуваної картинки. Застосовується, головним чином, в 

комп’ютерних іграх, наукової та промислової візуалізації, де 

необхідно стежити за динамікою процесу, що відбувається. 

У відкладеній візуалізації цьому випадку швидкість 

рендерингу не грає такої великої ролі, як якість одержуваної 

картинки. Тому час рендерингу одного зображення може 

доходити до сотень годин. Але за якістю картинки відрендерене 

зображення часом неможливо відрізнити від фотографії, а 

комп’ютерну анімацію від фільму. Для створення такого роду 

зображення використовуються пакети тривимірного моделю-

вання, що застосовується в кінематографі, дизайні. 

На даний момент існує чотири основні групи методів 

візуалізації: растеризація, сканлайн рендеринг, метод кидання 

променів, метод трасування променів. 

Растеризація – це процес процес перетворення векторного 

зображення у растрове[2]. Візуалізація проводиться 

проектуванням об’єктів сцени на екран без розгляду ефекту 

перспективи щодо спостерігача. Результатом растеризації є 

генерація растрового зображення. 

Векторна графіка – це створення зображення в комп'ютерній 

графіці з сукупності геометричних примітивів – (точок, ліній, 

кривих, полігонів), тобто об'єктів, які можна описати матема-

тичними виразами. 

Піксель вважається всередині трикутника, якщо центр 

пікселя проходить перевірку, яку Microsoft називає правилом 

«верхнього лівого кута»[3]. «Верхній» відноситься до перевірки 

горизонтальної лінії; центр пікселя повинен знаходитися на цій 

лінії. «Лівий» відноситься до негоризонтальних лініях, і центр 

пікселя повинен знаходитися зліва від такої лінії. 

Сітка, яку створюють пікселі кадру, порівнюється з кра-

ями фігури внизу, і там, де вони перекриваються, піксель 
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позначається для обробки. Звичайно, кінцевий результат в 

показаному прикладі не дуже схожий на вихідний трикутник, 

але це тому, що ми не використовуємо достатню кількість 

пікселів. Це призвело до проблеми, яку називають аліасинг, 

хоча є багато способів впоратися з цим. Ось чому зміна 

роздільної здатності (загальна кількість пікселів, що викорис-

товуються в кадрі) гри надає такий великий вплив на те, як 

вона виглядає. 

Растеризація є один з найпростіших методів візуалізації. У 

його використанні не враховуються додаткові візуальні ефекти 

(наприклад, колір і тінь об'єкту відносно точки спостереження). 

Процес зворотній до растеризації називають векторизацією. 

Сканлайн рендеринг – алгоритм визначення видимої поверхні 

в 3D-графіці, який функціонує в режимі «рядок за рядком». Це 

вибір тих, чий пріоритет полягає у швидкості, а не у якості. Саме 

внаслідок своєї швидкості, даний тип рендерингу часто 

використовується у відеоіграх та інтерактивних сценах. При 

наявності сучасного відеоадаптера, даний тип рендеру може 

видавати стабільну та плавну картинку в реальному часі з частотою 

від 30 кадрів в секунду і вище. 

Замість рендеринга «пікселя за пікселем», алгоритм 

функціонування сканлайн рендеру полягає в тому, що він 

визначає видиму поверхню у 3D-графіку, і працюючи за 

принципом «рядок за рядком», спершу сортує потрібні для 

рендера полігони по вищій Y координаті, що належить даному 

полігону, після чого, кожен ряд зображення прораховується за 

рахунок перетину ряду з полігоном, який є найближчим до 

камери. Полігони, які більше не є видимими, видаляються при 

переході з одного ряду до іншого. 

Перевага даного алгоритму в тому, що відсутня необхідність 

передачі координат по кожній вершині з основної пам’яті в 

робочу. Замість цього транслюються координати тільки тих 

вершин, які потрапляють в зону видимості та прорахунку.  

Алгоритм працює на основі «кидання» променів як ніби з 

очей спостерігача, крізь кожен піксель екрану та знаходження 
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найближчого об’єкта, який перегороджує шлях такого 

променю. Використавши властивості об’єкта, його матеріалу 

та освітлення сцени, ми отримуємо потрібний колір пікселя на 

двовимірному екрані. При цьому промені припиняють своє 

поширення (на відміну від методу трасування променів), коли 

досягають будь-якого об'єкта сцени або її фону. Можливо 

використовуються якісь дуже прості техніки додавання 

оптичних ефектів або внесення ефекту перспективи. 

Кидання променів є найбільш простим з багатьох алгоритмів 

рендеринга комп'ютерної графіки. Швидкість і простота кидання 

променів забезпечується обчисленням кольору світла без 

рекурсивного відстеження додаткових променів, які відбивають 

сяйва, що падають на ту точку, в яку потрапляє промінь. Це 

виключає можливість точного рендерингу відбиття, заломлення 

або природного падіння тіней. 

Однією з найважливіших переваг кидання променів (над 

старшими алгоритмами сканування), була його здатність легко 

мати справу з непласкими поверхнями та твердими тілами, 

такими як конуси та сфери. Якщо математична поверхня може 

перетинатися променем, вона може зазнати рендеринг за 

допомогою кидання променів. Складні об'єкти можуть бути 

створені за допомогою методу моделювання твердих тіл та 

легко відтворенні через рендеринг. Висока швидкість 

обчислення зробила кидання променів зручним методом 

рендеринга в ранніх 3D-відеоіграх реального часу. 

Ідея алгоритму трасування променів полягає у тому, що для 

кожного пікселя на умовному екрані, від камери простежується 

один або кілька променів до найближчого тривимірного об’єкта. 

Потім промінь світла проходить певну кількість відскоків, в які 

може входити відбиття або заломлення в залежності від 

матеріалів сцени. Колір кожного пікселя обчислюється 

алгоритмічно на основі взаємодії світлового променя з об’єктами 

на його шляху. Цей спосіб дозволяє створювати надзвичайно 

реалістичні зображення, зазвичай значно вищої якості, ніж дає 

типовий алгоритм Scanline або ж метод кидання променів, проте 
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має значно вищу обчислювальну складність. Із цієї причини 

алгоритми трасування променів використовуються там, де немає 

суттєвих обмежень часу рендерингу, наприклад у створенні 

нерухомих зображень чи для комп'ютерної графіки і спецефектів 

у фільмах, мультиплікації чи телебаченні. В 2018 році в графічні 

чіпи карт Nvidia Turing було додано спеціальний апаратний блок, 

що включає так звані тензорні і RT-ядра[4]. Вони оптимізовані 

під розрахунки трасування і значно прискорюють їх. Nvidia RTX 

поклала початок використанню трасування променів в 

комп'ютерних іграх. Надалі трасування променів в тій чи іншій 

мірі буде використовуватися в більшості комп'ютерних ігор. 

Метод трасування променів здатний симулювати широкий 

набір оптичних ефектів, таких як відбиття променів, їх 

заломлення, розсіювання чи хроматичну аберацію. 

Висновок. Отже, були розглянуті й порівняни основні 

групи методів візуалізації: растеризація, сканлайн рендеринг, 

метод кидання променів та метод трасування променів. 
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У більшості держав з розвинутою економікою з боку 

платників податків існує система контролю за ефективним 

витрачанням коштів з бюджетну, які сприяють досягненню 

рівноцінності між суспільними благами та податковими 

платежами. Завдяки цьому необхідність сплати податків, зборів та 

інших платежів набуває зрозумілого та об’єктивного характеру. 

Однак,  сплата податків в країнах із транснаціональною 

економікою не несе за собою еквівалентного характеру, що стає 

основою антифіскальної поведінки платників податків, і 

породжує бажання зменшити свої податкові зобов’язання або 

повністю  ухилитися від сплати податків. 

Над проблемою ухилення від сплати податків, зборів та 

інших платежів дискутує багато вчених. Деякі аспекти проблем 

оподаткування в Україні висвітлено в працях таких науковців: 

Главацької Н.І., Дедекаєва В.А., Андрущенко М.Д., Германчук 

Т.К., Таранової І. М., Василечко С.Л.,. Якимчука Ю. Ю та інших. 

На сьогодні в Україні питання щодо ухилення від сплати 

податків є надзвичайно актуальним, оскільки підсилюються 

негативні тенденції, зумовлені загрозливими масштабами тіньової 

економіки. Рівень тіньової економіки за розрахунками 

Мінекономіки у січні-березні 2020 року склав 31%, а от згідно 

методики Світового банку даний показник сягає 40,2% від обсягу 

офіційного ВВП. Також хочеться зауважити, що в країнах Європи 

відповідний показник набагато нижчий, що говорить про високий 
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рівень національної свідомості європейців, а також про те, що 

темпи їх економічного розвитку значно більші. 

В державах, де є стрімкий розвиток корупції, громадяни в 

податках та зборах вбачають примусові стягнення на не зрозумілі 

цілі, оскільки не бачать позитивних результатів від оподатку-

вання. Через це платники податків створюють організовані 

злочинні групи, які намагаються ухилятися від сплати податків 

всіма можливими способами.  

Громадяни зможуть усвідомити необхідність сплати подат-

ків, зборів та інших платежів, якщо довірятимуть податковим 

органам та будуть впевненні в їх чесності, а бюджетні кошти 

витрачатимуться доцільно та справедливо,.   

Також платникам податків необхідно розуміти, що у разі 

ухилення від сплати податків можна бути притягнутими до 

відповідальності у випадках [1, с. 80]:  

- ухилення від сплати податку, іншого обов’язкового 

платежу; 

- заниження об’єкта оподаткування;  

- несвоєчасність сплати податку, іншого обов’язкового 

платежу;  

- неподання (несвоєчасного подання) податкових декларацій, 

розрахунків, інших документів, необхідних для обчислення 

податків, обов’язкових платежів до податкових органів;  

- неподання (несвоєчасного подання) до банку платіжних 

доручень на сплату податків, інших обов’язкових платежів;  

- недопущення перевіряючих для обстеження приміщень, що 

використовуються для отримання доходів тощо. 

Варто зазначити, що є певний перелік схем з ухилення від 

сплати податків, які тісно пов’язані з корупцією та тіньовою 

економікою:  

- офшорні схеми; 

-  конвертаційні центи (фіктивні фірми);  

- ФОП замість найму - наймаються працівники як фізична-

особа підприємць, яка заключає договір по наданню певних 

послуг приватній установі, і так компанія платить менше 
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податків, тим самим частково ухиляючись від їх сплати; 

- контрабанда - незаконне переміщення товарів через 

державний кордон, внаслідок чого виникає несплата податків; 

- контрафакт - товари, що є предметами порушення прав 

ІВ на географічне зазначення в Україні й містять назву чи 

термін, які захищені таким географічним зазначенням. 

Варто звернути увагу на основні схеми, що завдають збитків 

на суму приблизно  6 – 10 % від офіційного ВВП в Україні. 

Частка податків (включно із соціальними внесками) у ВВП нашої 

держави складає 32,5%, з цього випливає, що правопорушення у 

сфері ухилення від сплати податків становлять 50 – 80% від 

«тіньової» частки. Решта, мабуть, пов’язана з цілком неофіційною 

діяльністю, яку набагато важче дослідити [2].  

Відповідно до статті 111 ПкУ, «порушення законів з питань 

оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням 

якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі 

види юридичної відповідальності: фінансова; адміністративна; 

кримінальна. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді 

штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені» [3].  

«Адміністративна відповідальність – це засоби адміністра-

тивного впливу за допомогою адміністративно-правових норм, 

які містять осудження винного та його діяння і передбачають 

негативні наслідки для правопорушника» [1, с. 80].  

«За ухилення від сплати податків, інших обов’язкових 

платежів у значних розмірах платники можуть бути притягнуті до 

кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність за 

ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових 

платежів передбачена статтею 212 КкУ» [4]. 

У 2020 році, в порівнянні з іншими роками, на розміри 

порогів для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 

212 КкУ вплинули одночасна два фактори: 

По-перше, ЗУ «Про внесення змін до КкУ та КпкУ щодо 

зменшення тиску на бізнес» № 101-IX від 18 вересня 2019 року 

[5] було суттєво підвищено мінімальні показники ухилення від 

сплати податків у значних, великих та особливо великих 
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розмірах: відповідно 3 000, 5 000 і 7 000 розмірів неоподатко-

ваного мінімуму доходів громадян; 

По-друге, ЗУ «Про державний бюджет України на 2020 рік» 

№ 294-IХ від 14 листопада 2019 року було збільшено розмір про-

житкового мінімуму для працездатної особи, який з 01 січня 2020 

року становить 2 102 грн., а з 01 січня 2021 року – 2 270 грн. [6].  

Останній показник є основним для визначення розміру 

порогів кримінальної відповідальності за ухилення від сплати 

податків, що передбачена ст. 212 КкУ. Відповідно до п. 5 підроз-

ділу 1 Розділу ХХ та п.п. 169.1.1 Податкового кодексу України 

[1], неоподаткований мінімум доходів громадян дорівнює 50 % 

розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи; 

Отже, проблема ухилення від сплати податків є актуальною і 

потребує вирішення. Для того щоб скоротити кількість ухилень 

від оподаткування варто: посилити боротьбу з корупцією, 

збільшити рівень підвищити рівень податкової культури 

громадян, вдосконалити податкове законодавство (спростити, а 

також зробити його більш доступним та зрозумілим), ефективно 

використовувати податкові надходження. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В 

УКРАЇНІ 
 

Зуєв А.О. 
студент фармацевтичного факультету 

Київський міжнародний університет  
м. Київ, Україна 

Визначальна роль лікарських засобів (ЛЗ) в реалізації 

основних засад системи охорони здоров’я потребує на якісно 

новому рівні вирішувати питання забезпечення їхньої якості. 

Сучасне розуміння підходів до забезпечення якості базується на 

всеосяжній концепції, яка охоплює гарантування якості ЛЗ, 

починаючи від етапу їх фармацевтичного розроблення, дослід-

жень, через належне виробництво, контроль якості, зберігання,  та 

до наданням інформації лікарю і пацієнту. Відповідно до цієї 

концепції надійні гарантії якості та безпеки ЛЗ мають бути 

забезпечені на всіх етапах життєвого циклу препарату. Якість 

кожного ЛЗ має бути відповідно  сформована на етапі фарма-

цевтичного розроблення, всебічно доведена на етапах  досліджень 

і клінічних випробувань, об’єктивно оцінена у разі проведення 

державної реєстрації, надійно забезпечена під час промислового 

серійною виробництва, постійно бути під контролем у сфері 

оптової, роздрібної реалізації та медичного застосування. Згідно з 

рекомендаціями ВООЗ всі напрями діяльності по реалізації 

концепції забезпечення якості ЛЗ мають бути спрямовані на 

задоволення потреб пацієнтів. 

За останні роки у фармацевтичному секторі України 
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здійснюються процеси щодо динамічного впровадження системи 

забезпечення якості ЛЗ на всіх етапах їх обігу. Державна політика 

щодо розвитку вітчизняної фармацевтичної галузі спрямована на 

створення ефективної системи забезпечення якості ЛЗ, яка 

ґрунтується на міжнародних принципах, інноваційних підходах, 

належному нормативно-правовому забезпеченні та раціональ-

ному застосуванні регуляторних функцій. Але на шляху реалізації 

системи забезпечення якості ЛЗ виникає багато суперечок і 

непорозумінь. 

Метою роботи стало оцінювання ситуації щодо впровадь-

ження основних елементів системи забезпечення якості ЛЗ та 

виявлення основних проблем, які гальмують перехід вітчизняної 

фармацевтичної галузі на міжнародні та європейські принципи та 

правила.  Відповідно до поставленої мети здійснено аналіз норма-

тивно-правового забезпечення та сучасних тенденцій реалізації 

принципів і правил щодо впровадження системи забезпечення 

якості ЛЗ у міжнародній практиці та у сфері обігу лікарських 

засобів на фармацевтичному ринку України. Здійснений  аналіз 

об’єктивно засвідчив, що на сучасному етапі загальноприйнятою 

міжнародною платформою для розбудови системи забезпечення 

якості ЛЗ є впровадження принципів і правил належних практик 

GXP, додержання яких обов’язкове на всіх етапах життєвого 

циклу ЛЗ. За міжнародними вимогами ЛЗ має бути розроблений 

відповідно до вимог належної виробничої практики (GMP), до 

клінічні дослідження мають бути виконані з додержанням правил 

належної лабораторної практики (GLP), клінічні випробування 

здійснюють на основі правил належної клінічної практики (GCP), 

промислове виробництво препаратів реалізують згідно з вимо-

гами належної виробничої практики (GMP), оптову реалізацію 

здійснюють за принципами належної практики дистрибуції 

(GDP), роздрібна торгівля ліками базується на правилах належної 

аптечної практики (GPP) і всі регуляторні функції в державі 

здійснюють на основі належної регуляторної практики (GRP). 

У кожному з елементів GXP наведено основні характе-

ристики виду діяльності, зазначено загальні принципи і підходи 
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до реалізації належної практики, описано методи і умови 

здійснення цих видів діяльності, вимоги до системи якості, 

персоналу, обладнання, приміщень, документації тощо. Усі 

елементи системи належних практик GXP тісно пов’язані між 

собою і утворюють єдиний ланцюг, міцність якого визначає 

найслабша його ланка. У разі порушення вимог будь-якої з 

належних практик ланцюг переривається, а якість ЛЗ фактично 

неможливо гарантувати і забезпечити. Разом з тим, система 

правил кожної належної практики має свої відмінності, 

насамперед щодо сфери застосування. 
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УДК 911.3   Природничі науки 
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 м. Харків, Україна 

Рівень безробіття виступає звичайним показником, який 

розраховується за стандартами Міжнародної Організації Праці, як 

процентне співвідношення загального числа безробітних у віці 

15-70 років до чисельності економічно активного населення цього 

віку [1].  

Проблема безробіття виступає однією з головних та важли-

вих проблем всього людства. Дане явище вкрай несприятливо 

впливає на економічний розвиток країни та на економіку в 

цілому. Проблема з кожним роком набирає обертів та й несе за 

собою купу негативних наслідків. Основними наслідками є: 

зниження якості життя населення; економічна відсталість країн; 

погіршення та загострення злочинності; зменшення ВВП; 

скорочення темпів виробництв. 

Для аналізу рівня безробіття було обрано країни постра-

дянського простору. Саме вони виступають складним, але 

цікавим об’єктом для досліджень. У складі країн пострадянського 

простору наявні як європейські країни, так й середньоазіатські 

країни. Також було використано саме 2020 рік через розглядання 

стану даної проблеми та ситуації, яка спостерігається наразі. 

Даний аналіз допоможе: виявити тенденції даного процесу; 

розглянути причини та наслідки; визначити рівень проблеми та 

запропонувати шляхи її вирішення.  

Аналізуючи картосхему рівня безробіття (рис. 1), можна 

побачити, що безумовними лідерами з найнижчими показниками 
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є Білорусь (1,4%) та Таджикистан (2,1%). Щодо Білорусі, то 

поясненням низького показника безробіття є те, що відносно 

велика частина населення країни не становиться на облік до біржі 

праці. Причинами слугують: мінімальні виплати по безробіттю; 

примусове виконання громадських робіт безкоштовно; вакансії, 

що надаються біржою праці є низькооплачуваними. Ще доцільно 

буде зазначити те, що у країні майже не надаються офіційні дані 

про рівень зайнятості та безробіття населення. Низький рівень 

безробіття в Таджикистані пояснюється тим, що показники 

офіційних джерел надають неправдиві дані. Хоч влада країни й 

намагається вживати деякі заходи задля вирішення даної 

проблеми, але працевлаштуватися вдається лише малій кількості 

осіб.  

Що стосується країн-аутсайдерів з найвищим рівнем 

безробіття, то ними виступають Вірменія (22,27%) та Грузія 

(11,61%). Вірменія вже довгий час потерпає від внутрішньої 

кризи й нестачі бюджетних коштів. Саме ці проблеми сильно 

виснажують економіку країни. Незважаючи на найвищий 

показник, у країні спостерігається деяке економічне зростання, 

яке супроводжується збільшенням частки галузевої структури 

економіки та відносною стабільністю фінансових показників. 

Щодо Грузії, то країна характеризується збільшенням міграції 

населення, яка провокує зменшення робочої сили та зростання 

людей похилого віку. Щоб вирішити проблему, необхідно: 

заохочувати молодіж; збільшувати кількість робочих місць; 

підвищувати кваліфікаційний рівень кадрів. 

Україна займає третє місце у трійці-«аутсайдерів» та має 

такий рівень безробіття – 11,04%. Одним з головних факторів, що 

призводить до високого показника безробіття є порушення 

рівноваги на ринку праці (тимчасова анексія території АРК Крим 

та проведення ООС; економічний спад). Також доцільно виділити 

такі основні причини: скорочення робочої сили через спад еконо-

міки; обмеження попиту на товари та послуги). Істотний вплив на 

економіку та безробіття України мала світова фінансова криза. 

Щодо країн Прибалтики (Латвія – 9,0%, Литва – 8,2%, 
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Естонія – 7,8%), то показник безробіття виступає також відносно 

високим. Доцільно зазначити, що європейська інтеграція значно 

підірвала економіку країн. Економіка країни побудована 

переважно на секторі сфери послуг, промисловий сектор майже 

незадіяний. Через пандемію COVID-19 більшість закладів сфери 

послуг зачинились через карантинні обмеження, тому не можуть 

повноцінно заробляти. Населення втратило робочі місця у сфері 

культури, туризму, розваг та транспорту. 

 

 
Рис. 1. Рівень безробіття у країнах пострадянського простору станом 

на 2020 рік (побудовано за даними [2]) 

 

Проблема безробіття наразі є ключовою та глобальною. 

Отже, можна зазначити, що безробіття призводить до низки 

негативних наслідків: зниження об’ємів ВВП; скорочення рівня 

національних доходів; зменшення податкових надходжень; 

загострення злочинності; зниження якості життя населення; 

додаткові витрати на забезпечення безробітного населення; 

диспропорція у соціальному середовищі; збільшення кількості 

людей з психічними захворюваннями. Окрім негативних 

наслідків є й деякі позитивні аспекти: зростання соціальних 

цінностей робочого місця; процвітання конкуренції, яка збільшує 
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продуктивність працівників; збільшення вільного часу. Задля 

вирішення даної глобальної проблеми необхідно проводити певні 

заходи. Наприклад, такі заходи: надання допомоги по безробіттю; 

підвищення добробуту; ділова активність; здійснення доцільної 

пенсійної реформи; організація ярмарок вакансій; стабільне 

фінансування; інвестиційні дії задля більшої продуктивності.  
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У Законі України «Про освіту» визначено вимоги до 

виховної діяльності, де серед найважливіших названі завдання 

патріотичного виховання, виховання громадянськості, працьо-

витості, поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої 

природи, до найближчого. 

Свідомий громадянин є насамперед морально вихованою 

людиною, тобто совісною, працьовитою, милосердною, яка 

пам’ятає свої корені та передає свої знання іншим. Ці загально-

людські якості й чесноти зосереджені в народному досвіді, 

традиціях і звичаях, моральних заповідях, поведінкових нормах – 

у мудрій народній філософії. 
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Музейна педагогіка є одним із ефективних сучасних засобів 

формування соціально активної особистості, стимулювання її 

творчої активності та інтелектуального розвитку.  Вона перед-

бачає проведення уроків з різних наукових дисциплін (біологія, 

історія, фізика, музика, природознавство, художня культура 

тощо) у приміщенні музею чи з використанням музейних 

експонатів на базі школи. Важливим аспектом застосування 

музейної педагогіки на практиці є ефективний добір методів та 

прийомів проведення таких нестандартних уроків. Вони є 

специфічними за своєю спрямованістю саме для музею, оскільки 

не лише регулюють у дітей процеси естетичного сприймання 

світу, абстрактного та асоціативного мислення, а й розвивають 

їхню особистісну сферу, відчуття власного «Я». 

До власне музейно-педагогічних методів належать такі: 

«занурення» в історичну епоху, рольове «прожиття» історичних 

та культурних подій [2, с. 32]. Саме занурення в історичну епоху 

та рольове прожиття  дає можливість глибше пізнати талант Лесі 

Українки.  

З 1987 року, коли урочисто відкрито пам’ятник Лесі Українці 

у центрі Новоград-Волинського (Житомирська область), щороку 

проходить Міжнародне свято літератури і мистецтва «Лесині 

джерела», яке бере початок від рідної отчої Лесиної оселі, де вона 

побачила світ. 

Родина Косачів прожила у Новограді-Волинському 11 років, 

зокрема, у цьому будинкові – 2 роки. Маленька біла хатинка 

вцілила, не зважаючи на усі війни першої  половини ХХ ст. У 

1963 році, з нагоди 50-річчя пам’яті поетеси, у ньому відкрито 

музей-бібліотеку. 

1985 року меморіальну частину з'єднали перехідною 

галереєю з будинком, де жили господарі Окружки, в яких молода 

сім'я Косачів наймала помешкання, де і створено відділ 

вшанування. 

У меморіальній частині, його трьох кімнатах, відтворено 

життя Косачів у Звягелі: документи, картини, фотознімки, 

книги, меблі тих часів.  
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Перша кімната розповідає про історичне минуле міста та 

родовід Лесі, її родичів. Крім цього там розміщений одяг 

жителів Полісся того часу. 

Найсвятіше місце — дитяча кімната Лариси Петрівни. У 

куточку — віночок із стрічками, живі квіти та муляж 

метричної книги, розкритої на сторінці із записом про день і 

місце народження Лариси Петрівни Косач. Тут представлені 

особисті речі письменниці. 

Окрема кімната зберігає реліквії сім'ї Косачів та її оточення, 

людей, які часто спілкувалися з ними. Серед реліквій родини 

Драгоманових-Косачів побутові речі, рушник, присвячений 

М. П. Драгоманову, вишиванка, яку подарувала музею Ольга 

Петрова-Лютон, онука наймолодшої сестри Лесі Українки 

Ізидори Петрівни, корсетка та інші унікальні речі родини.  

Ще в одній кімнаті представлені матеріали літературно-

етнографічної діяльності А. П. Косач (Олени Пчілки) – записи 

фольклору, узори вишивок.  

У відділі пам’яті поетеси «Серед живих жива», де експону-

ються матеріали багатогранної літературної спадщини Лесі 

Українки,  можна побачити твори українських письменників, 

оригінальні сувеніри та виготовлені з любов’ю подарунки музею. 

Представлені також матеріали щорічних, а з 1986 року – 

міжнародних літературно-мистецьких свят «Лесині джерела», 

що проходять у дні пам’яті геніальної поетеси на початку серпня.  

Також там можна побачити діораму, що зображає епізод із 

відомої драми-феєрії «Лісова пісня». 

Окрема кімната призначена для  наукових читань, літера-

турних вечорів, тематичних заходів циклу «Свят-вечір» і 

популярних нині «Ночей в музеї». 

Леся Українка не писала педагогічних трактатів з методики 

навчання та виховання, організації навчально-виховного процесу. 

Проте завдяки своїй сім’ї, тому оточенню, в якому вона зростала і 

виховувалась, упродовж свого життя творила свою педагогічну 

систему, утверджувала принципи педагогіки життя. Провідним 

чинником формування педагогічних ідей Лесі Українки вважаємо 
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родинне середовище Косачів-Драгоманових – української еліти, 

що інтегрувала найбільш характерні для тогочасного суспільства 

гуманістичні погляди на виховання українця – гідного представ-

ника свого етносу. Саме дух народного, національно-патріотич-

ного виховання, у повній мірі можна відчути у музеї письменниці. 
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В останні десятиліття в Україні загалом, як і в закладах 

вищої освіти (ЗВО) зокрема, зберігаються і прогресують 

негативні тенденції в стані здоров’я та фізичної підготовленості 

дітей і молоді. Але успішне оволодіння вищою освітою та 

подальше продуктивне життя і праця можливі лише за умови 

достатньо високого рівня здоров’я. 

На думку багатьох дослідників (А. А. Галіздра, 2009; 

С. А. Абрамов, М. І. Кузьмінова, 2011; Zh. L. Kozina, S. S. Ierma-

kov, A. O. Pogorelova, 2012; Д. І. Цись, 2014; М. О. Носко, 2015) з 



 

78 

метою вирішення головної мети фізичного виховання в закладах 

вищої освіти – ефективного оздоровлення, всебічного розвитку 

особистості та покращення працездатності молодого фахівця, 

доцільно залучати студентів до занять волейболом. Адже цей вид 

спорту всесторонньо розвиває організм студента, є доступним, 

цікавим й популярним серед молоді. Так, рухові дії в волейболі, 

спрямовані на тренування всіх м’язів та допомагають в 

формуванні спортивної статури. Гра сприяє розвитку координації, 

реакції і почуття рівноваги, адже в грі доводиться постійно 

пересуватися, змінюючи швидкість і місце розташування. Волей-

бол є гарним помічником в боротьбі із зайвою масою тіла, адже за 

1 годину гри в волейбол (в залежності від маси тіла та 

інтенсивності гри) можна витратити 300–600 ккал. Користь цього 

виду спорту актуальна і для зору, тому що спостереження за 

м’ячом і подіями на майданчику забезпечує гарне тренування 

очних м’язів. Розвиваються та зміцнюються серцево-судинна та 

дихальна системи тощо. 

Найважливішими якостями для гравців у волейболі є 

стрибучість для можливості високо піднятися над сіткою, реакція, 

координація, фізична сила для ефективних ударів. Для любителів 

волейбол – поширена розвага і спосіб відпочинку завдяки 

простоті правил і доступності інвентарю. Існують різні варіанти 

волейболу, що відгалузилися від основного виду, – пляжний 

волейбол (олімпійський вид з 1996 року), мініволейбол [1]. 

Ю. Ю. Мусхаріна, С. О. Чернобай вказують, що заняття 

волейболом здатні сприяти не лише покращенню фізичної підго-

товленості студентів, впливають на загальний функціональний 

стан організму, а й підвищують рівень збудливості центральної 

нервової системи (присутність нервово-емоційної складової), по-

зитивно впливають на фізичну й розумову працездатність, збіль-

шують зосередженість і стійкість уваги, уміння працювати в ко-

лективі, товаришувати, долати емоційну напругу, почуття втоми, 

тим самим покращуючи емоційний стан студентів [2, с. 37]. 

Основним принципом при визначенні змісту занять 

волейболом є диференційований підхід до навчально-виховного 
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процесу, тобто, навчальний матеріал формується з урахуванням 

статі, рівня фізичного розвитку, фізичної й спортивно-технічної 

підготовленості студентів. У методиці проведення навчально-

тренувальних занять з волейболу дуже важливим є наявність 

принципу поступовості в підвищенні вимог до оволодіння рухо-

вими навичками й вміннями, розвитку фізичних якостей і 

дозування фізичних навантажень [2, с. 36]. 

Процес навчання волейболу включає теоретичний і 

практичний програмний матеріал. На теоретичних заняттях 

особлива увага приділяється питанням лікарського контролю, 

самоконтролю й методики фізичного виховання з урахуванням 

фізичного стану здоров’я студентів. Під час теоретичних занять 

відбувається пошук, відкриття та засвоєння теоретичних знань 

щодо техніки волейболу як цілісної системи рухів. На практик-

них заняттях продовжується поглиблення знань студентів щодо 

засобів виконання технічних прийомів, що розучуються та прак-

тичного опанування цими способами на рівні рухових умінь  

[2, с. 36]. 

Не зважаючи на відносно недовгу історію, сьогодні 

волейбол дуже популярна гра серед командних видів спорту. У 

світі за популярністю волейбол поступається лише футболу. У 

нашій країні нею займається близько 6 млн. осіб. Саме тому 

наведемо цікаві факти про цю веселу та корисну гру [3]: 

1. Волейбол з’явився відносно недавно. Його винахідником 

вважають Вільяма Моргана, викладач фізичного виховання, який 

вперше в 1895 році запропонував своїм учням нову гру. 

2. Спочатку для гри використовували тенісну сітку та 

баскетбольний м’яч, а число учнів які були залучені в грі не 

обмежувалось. Нову гру Вільяма Морган назвав «мінтонет» і 

лише через рік вона одержала нову назву – «волейбол». 

3. У 1900 році був створений перший, спеціально 

розроблений м’яч для цього виду спорту. До цього в грі як 

правило використовували баскетбольний м’яч. 

4. Раніше в волейбол грали тільки в закритому приміщенні. 
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5. Пляжний волейбол з’явився лише в 1920-х роках в 

Каліфорнії. 

6. В 1924 році волейбол був продемонстрований в якості 

неофіційного заходу під час Олімпійських ігор в Парижі. 

Олімпійським видом спорту він став лише в 1964 році. Пляжний 

волейбол визнали олімпійським видом спорту лише в 1996 році. 

7. Волейбол доволі фізично виснажливий вид спорту, адже 

кожен гравець команди за гру робить понад 250 стрибків. 

8. У волейбол грають навіть буддійські монахи. 

Отже, волейбол – цікава і корисна гра, але в навчально-

тренувальному процесі зі студентами важливо враховувати, щоб 

фізичні навантаження на організм здійснювались поступово і 

регулярно (систематично), були різноманітними й не викликали 

значного перенавантаження і перевтоми організму студентів. Тоді 

заняття волейболом здатні здійснювати різноманітний оздоров-

чий вплив на організм студента, знімати психоемоційне наванта-

ження, сприяти покращенню його фізичної підготовленості тощо. 
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Психомоторний розвиток є основою для психічного розвитку 

дитини. Адже він передбачає використання різних поз тіла, 

єдності рухів при взаємодії всіх психічних процесів мовлення та 

мислення. Психомоторна складова виявляється в найрізноманіт-

ніших проявах людської активності: мовленні, жестикуляції, 

письмі, емоційній експресії, локомоторних рухах, інструменталь-

них рухових діях.  

Сьогодні навчання письма є однією з найбільш складних і 

актуальних проблем нової початкової школи. Письмо-складний, 

довготривалий і нелегкий процес. Навчання писати шестирічних 

не пройде успішно, якщо учитель не буде враховувати 

специфіку процесу письма, як складного комплексу дій. На 

момент вступу дитини до школи ще не закінчено окостеніння 

пальців кисті. Тому часто у них процес письма супровод-

жуються тремтінням пальців, в результаті чого необхідні лінії 

виходять зігнутими, нерівними. Учитель початкових класів має 

виконувати пальчикову гімнастику перед виконанням графічних 

вправ. Пальчикова гімнастика — це ігрові вправи для розвитку 

дрібної моторики дитини. Пальчикові ігри постають не лише як 

інструмент формування фізіологічно правильного кістяка 

дитини, а ще й як елемент емпатійної комунікації учня з 

вчителем та учнями між собою . Саме емпатія — емоційний 

відгук на почуте — дозволяє забезпечити атмосферу відвертості 

та довіри в спілкуванні. Вправи пальчикової гімнастики, 

художньо-зорові образи літер віршований дидактичний матеріал 
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зроблять уроки навчання письма цікавими та ефективними.  

Пальчикова гімнастика допоможе підготувати руку дитини 

до письма, розвинути просторову уяву, навчити дитину спритно 

користуватися ручкою та олівцем і досягти точності в рухах 

руки,що дає можливість укласти правильну основу у формуванні 

каліграфічного правильного письма. Про пальчикові ігри можна 

говорити як про чудовий універсальний, дидактичний і розвива-

ючий матеріал. Методика і сенс даних iгор полягає в тому, що 

нервові закінчення рук впливають на, мозок дитини і мозкова 

діяльність активізується. Для навчання в школі дуже важливо, 

щоб у дитини були добре розвинені м'язи дрібної моторики. 

Пальчикові ігри- хороший помічник для того, щоб підготувати 

руку дитини до письма, розвинути координацію. А для того, щоб 

паралельно розвивалася і мова, i можна використовувати для 

таких iгор невеликі віршики, лічилки, пісеньки. В принципі, будь-

які віршовані твори такого роду педагоги можуть самі «переклас-

ти на пальці», тобто придумати супроводжуючі мову рухи для 

пальчиків спочатку прості, нескладні, а потім ці рухи ускладню-

вати. Завдяки пальчиковим іграм дитина отримує різноманітні 

сенсорні враження, неї розвивається уважність i здатність 

зосереджуватися.придумати супроводжуючі мову рухи для 

пальчиків спочатку прості, нескладні, а потім ці рухи ускладню-

вати. Пальчикові ігри та вправи- унікальний засіб для розвитку 

дрібної моторики та мовлення в їх єдності і взаємозв'язку. 

Розучування текстів з використанням «пальчикової» гімнастики 

розвиває мозок дитини, стимулює розвиток мовлення, творчі 

здібності, просторове, наочно-дійове мислення, довільну і 

мимовільну увагу, слухове і зорове сприйняття, швидкість реакції 

і емоційну виразність, здатність зосереджуватися. Крім цього, 

пальчикові ігри розширюють кругозір і словниковий запас дітей, 

дають початкові математичні уявлення та екологічні знання, 

збагачують уяву дітей про власне тіло, створюють позитивний 

емоційний стан, виховують впевненість у собі, формують добрі 

взаємовідносини між дорослим і дитиною.  

Систематична робота з тренування рухів пальців є потуж-
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ним засобом підвищення працездатності, у дітей покращується 

увага, память, дрібна моторика.  
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м. Черкаси, Україна 

Податкова система держави – одна з головних складових 

стратегічного економічного та соціального розвитку будь-якої 

країни. У період євроінтеграції України досить актуальним 

постає переймання ефективного економічного досвіду країн з 

розвинутою ринковою економікою щодо формування дохідної 

частини місцевих бюджетів [4]. 

Саме тому дослідження ефективних зарубіжних систем 

місцевого оподаткування є однією з необхідних передумов 

реформування вітчизняної податкової системи. В свою чергу 

система оподаткування підприємств має двоїстий характер, тобто: 

з одного боку вона відображає інтереси держави, оскільки 

податки є основним джерелом доходів бюджету, а з іншого – має 
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бути необтяжливою для підприємств, аби не спричинити 

зниження ефективності їх функціонування.  Отже, оподаткування  

в Україні  та світі завжди було одним з актуальних питань. В 

даному досліджені проведено порівняння ставки ПДВ, ПДФО та 

податку на корпоративний дохід (податок на прибуток) в Україні 

та країнах Європейського Союзу за 2020 рік.  

Місцеві податки та збори у країнах із розвиненою 

економікою займають значну частку в загальній сумі грошових 

надходжень органів місцевого самоврядування, на відміну від 

постсоціалістичних країн. Зокрема, до таких країн належать 

США, Канада. З європейських країн – це, наприклад, Німеччина. 

Місцеві податки становлять у загальній сумі доходів місцевих 

бюджетів Австрії – 72%, Японії – 55%, Франції – 48%, Швеції – 

61%, Данії – 51%, Швейцарії – 46%, Норвегії – 43%, Великій 

Британії – 37%, Фінляндії – 34%, Іспанії – 31%. Кількість місце-

вих податків i зборів у різних країнах також диференційована. 

Зокрема, у Франції місцевих податків та зборів понад 40, 

Німеччині – 55, Італії – близько 70, Бельгії – близько 100 [3]. 

Податки на споживання є економічно ефективним способом 

збільшення податкових надходжень. Щоб мінімізувати еконо-

мічні викривлення, в ідеалі існує лише одна стандартна ставка, 

яка стягується на все кінцеве споживання, з якомога меншими 

винятками. Однак країни ЄС стягують знижені ставки та 

звільняють певні товари та послуги від ПДВ.  

Порівняємо стандартні ставки ПДВ України та Європи за 

2020 рік. Ставки ПДВ у Бельгії -21%, Данії -25%, Естонії -18%, 

Франції -20% Німеччина – 19%, Італія – 22%, Латвія – 22%, Литва 

– 21%, Люксембург – 17%, Нідерланди – 21%, Польща – 23%, 

Португалія – 23%, Румунія – 19%, Словенія – 22%, Іспанія – 

16% [2]. 

Тож, місцеві податки і збори забезпечують [7] : 

– одержання податкових надходжень із місцевих баз 

оподаткування; захист від однобічного розвитку місцевої 

економічної інфраструктури; невеликі коливання надходжень 

упродовж усього ділового циклу;  
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– відчутність податків і баланс інтересів, рівновагу між 

споживанням місцевих послуг і податковим тягарем;  

– відповідність між економічним розвитком і надход-

женнями місцевих податків; в однакових за розмірами 

адміністративних одиницях різниця між надходженнями від 

місцевих податків на душу населення незначна; гнучку систему 

ставок місцевих податків;  

– розподіл податкового потенціалу залежно від місцевих 

потреб; місцеві органи самоврядування мають право встанов-

лювати ставки одного або двох найголовніших податків. 

Загалом, варто виділити сучасні принципи функціонування 

інституту місцевих податків і зборів європейських країн, які 

передбачають [6]: 

– справедливий розподіл тягаря місцевих податків з ураху-

ванням платоспроможності платників податків і вигоди, яку вони 

отримують від послуг, що надаються місцевими органами влади;  

– транспарентність податкового тягаря для фізичних і 

юридичних осіб – платників податків, що має сприяти ефектив-

ному розподілу ресурсів;  

– визнане право органів місцевого самоврядування зміню-

вати при потребі в обсязі наперед установлених обмежень обсяг 

місцевих податків; 

– різниця між обсягом місцевих податків, які збираються 

органами місцевого самоврядування різних адміністративно-

територіальних одиниць, не повинна бути великою, за винятком 

випадків, коли це пояснюється таким чинником, як різний рівень 

послуг;  

– невисокий рівень економічних (мінімальний вплив на 

економічну структуру території муніципалітету), демографічних 

(неспричинення міграції жителів) і соціальних (запобігання 

погіршенню становища соціальних груп) наслідків;  

– певна еластичність, яка б сприяла коригуванню обсягу 

податкових надходжень залежно від зміни рівня витрат 

У 2019 рік сім країн Європи в Організації економічного 

співробітництва та розвитку змінили свої найвищі ставки податку 



 

86 

на доходи фізичних осіб. Латвія та Литва перейшли від єдиного 

податку на доходи фізичних осіб до прогресивних податкових 

структур. Польща запровадила надбавку до солідарності, а 

Португалія усунула надбавку. Фінляндія, Нідерланди та Норвегія 

незначно знизили ставки податку на доходи фізичних осіб [5]. 

Для удосконалення системи місцевого оподаткування в 

Україні необхідним, насамперед, є оновлення правового 

регламентування справляння місцевих податків і зборів через 

прийняття відповідних змін до Податкового кодексу. Як свідчить 

досвід інших країн, до місцевих податків можуть відноситися такі 

платежі, як податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, 

податок із власників транспортних засобів. В Україні ці податки 

відносяться до загальнодержавних, але відповідно до Бюджетного 

Кодексу України повністю зараховуються до місцевих бюджетів. 
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клінічної імунології та алергології  

ім. академіка Л.Т. Малої 

Актуальність. Поточний спалах важкого гострого респіра-

торного синдрому, викликаного  SARS-CoV-2 в 2019 році 

(COVID-19), являє собою джерело занепокоєння для ведення 

пацієнтів на системний червоний вовчак (СКВ). Дійсно, пацієнти 

з СКВ мають підвищений ризик важких інфекцій через ряд 

порушень їх імунної відповіді, використання імунодепресантів, а 

також через можливе пошкодження органів, пов'язаного з їх 

захворюванням.  Гідроксихлорохін (HCQ), препарат, який в даний 

час є частиною довгострокового стандартного лікування СКВ, 

має противірусну активність in vitro, і недавні результати дослід-
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жень можуть підтвердити його використання в лікувальному або 

навіть профілактичному лікуванні COVID-19. [1,2] 

Мета. Проаналізувати особливості клінічного перебігу 

коронавірусної хвороби  (COVID-19) у пацієнтів на системний 

червоний вовчак при тривалому лікуванні гідроксихлорохіном. 

Матеріали та методи. У перші дні спалаху COVID-19 у 

Франції було розпочато обсерваційне дослідження з метою 

простежити клінічний перебіг COVID-19  у 17 пацієнтів з ВКВ в 

період з 29 березня по 6 квітня, які отримували тривале лікування 

за допомогою HCQ. Щоб мати право на участь, пацієнти з ВКВ 

мали: відповідати критеріям класифікації СКВ 1997 року Амери-

канського коледжу ревматології або критеріям Європейської ліги 

проти ревматизму / Американського коледжу ревматології 2019 

року, перебувати на тривалому лікуванні HCQ; і  мають носійство 

SARS-CoV-2 в мазку з носоглотки, що підтверджується аналізом 

ПЛР зі зворотною транскрипцією в реальному часі. [3,4] 

Результати. Перші симптоми у першого пацієнта з'явилися 5 

березня, а у останнього - 26 березня. Основними супутніми 

захворюваннями були ожиріння і хронічна хвороба нирок, які 

спостерігалися у 10 (59%) і 8 (47%) пацієнтів відповідно. 

Тривалість лікування HCQ до COVID-19 була відносно великою і 

становила в середньому 7,5 (0,5 - 29,8) років. Дванадцять (71%) 

пацієнтів також отримували преднізолон в дозах зазвичай нижче 

10 мг в день, а сім (41%) - імунодепресанти. За винятком більш 

високої частоти задишки, головного болю і діареї, клінічні ознаки 

і симптоми COVID-19 були аналогічні описаним раніше.  

Вірусна пневмонія діагностована у 13 (76%) пацієнтів, з 

ускладненнями дихальної недостатності у 11 (65%) і гострим 

респіраторним дистрес-синдромом у 5 (29%). Три пацієнти страж-

дали на гостру ниркову недостатність, двоє потребували 

гемодіалізу. При надходженні підтримували HCQ і преднізолон в 

тій же дозі, тоді як прийом імунодепресантів був перерваний або 

зменшений. Концентрація HCQ в крові оцінювалася у восьми 

пацієнтів при надходженні або під час госпіталізації. Його 

діапазон становив 648 (254-2095) нг / мл. Ніякого додаткового 
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противірусного лікування не починалося. Антибіотики були 

призначені в дев'яти (53%) випадках, хоча ніяких бактеріальних 

інфекцій, за винятком одного випадку, зареєстровано не було. У 

стаціонар поступили 14 (82%) пацієнтів, в тому числі 7 (41%) в 

реанімацію. Киснева терапія була проведена 11 (65%) пацієнтам, 

потрібні були назальні канюлі 5 хворим, носові канюлі з високим 

потоком в 1 і інвазивна механічна вентиляція в 5 випадках. Один 

пацієнт пройшов лікування за допомогою екстракорпоральної 

мембранної оксигенації. Станом на 7 квітня п'ять (36%) пацієнтів 

були виписані з лікарні, сім (50%) залишалися госпіталізованими 

і двоє (14%) померли. За винятком одного пацієнта з активним 

теносиновітом на початку інфекції SARS-CoV-2, ні у одного з 

пацієнтів не було клінічних ознак вовчака під час COVID-19. 

Висновки. Ця серія випадків не дозволяє зробити виснов-

ки про частоту і ступеня тяжкості COVID-19 при КВ. Проте, це 

дало першу клінічну картину перебігу цієї інфекції у пацієнтів 

з СКВ, які отримували HCQ, і, крім того, відкриває шлях для 

більшого обсерваційного дослідження для виявлення факторів 

ризику, пов'язаних з виникненням важкої форми COVID-19  у 

пацієнтів з СКВ. При високій поширеності супутніх захворю-

вань, таких як хронічна хвороба нирок і ожиріння, пацієнти з 

СКВ можуть страждати від важких форм COVID-19.  А в 

пацієнтів з СКВ з хронічним захворюванням нирок, крім риз-

ику дихальної недостатності, слід також враховувати небезпе-

ку гострої ниркової недостатності. 
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Як ми знаємо, одним з важливих напрямків біотехнологій 

є створення вакцин. Крім того, їх розробці приділяють 

особливо багато уваги останнім часом. 

Вакцинація або «активна імунізація» використовується 

людиною понад 200 років і вважається дуже ефективним засобом 

стимуляції імунної системи. Термін «вакцина» ввів Л. Пастер, 

об'єднавши в ньому всі препарати, що отримуються безпосеред.-

ньо з самих патогенних мікроорганізмів або їх частин, компо-

нентів, а також продуктів їх життєдіяльності, які в подальшому 

застосовуються для створення активного імунітету у людей або 

тварин [1]. У свою чергу вакцинація - це введення в організм 

антигену з метою індукувати в організмі вироблення антитіл до 

можливого інфекційного агенту [2, с. 176]. 

При введенні вакцини в організмі відбуваються такі процеси: 

активуються В- і Т-лімфоцити, перші є продуцентами антитіл, а 

другі можуть знищувати чужорідні антигени; утворюються 
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довгоживучі лімфоцити, також звані «клітинами пам'яті», які 

здатні швидко активізуватися при наступних зустрічах з тим же 

антигеном. Уже багато років вакцини використовуються для 

профілактики таких захворювань людини, як поліомієліт, кір, 

холера, дифтерія, туберкульоз, правець та ін. Але також зараз 

існує безліч хвороб, проти яких ще не розроблено вакцин 

(наприклад, СНІД, тропічні хвороби тощо) [3, с. 148]. 

Перша вакцина була виготовлена в 1954 році проти 

поліомієліту Солка. Для створення даної вакцини використо-

вувалися первинні культури клітин нирки мавпи. Пізніше була 

виділена лінія диплоїдних клітин людини WJ-38, яка і стала 

надалі застосовуватися для отримання вакцин [2, с.176]. 

У сучасному світі існує безліч різноманітних методів 

створення вакцин, всі вони мають свої переваги і недоліки. У цій 

роботі ми розглянемо декілька основних таких способів 

починаючи з традиційного. 

Зазвичай вакцини створюються на основі інактивованих 

(убитих) або ослаблених антигенів, а також на основі живих, але 

невірулентних (аттенуірованних) штамів, які все одно виклика-

ють імунну відповідь в організму-мішені. Виробництво почина-

ється з того, що необхідні штами дикого типу вирощуються в 

культурі в лабораторних умовах. Після цього їх очищують та 

інактивують за допомогою формальдегіду або піддаючи тепловій 

обробці. Звичайно ж, при такому способі виробництва вакцин 

проти мікроорганізмів або їх токсинів існує величезний ризик 

інфікування, тому всі етапи даного виробництва вимагають 

суворого дотримання правил техніки безпеки. Крім того, 

традиційний спосіб має ряд інших недоліків: проти багатьох 

захворювань не створено вакцин, тому що не всі патогенні 

мікроорганізми можна культивувати; інактивація не завжди 

проходить так успішно, як хотілося б, що може спричинити за 

собою інфікування; невірулентні штами часто можуть ставати 

заразними; термін придатності традиційних вакцин досить 

обмежений і безпосередньо залежить від умов їх зберігання [4, с. 

227-228].  
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Але, як вже говорилося, методів створення вакцин дуже 

багато, а генна інженерія відкриває нові можливості для їх 

розробки. Препарати, створені методами генної інженерії, ще 

називають «рекомбінантні вакцини». Вони містять у собі лише 

компоненти клітин збудника захворювання, наприклад, 

специфічні поверхневі білки (а не цілу клітину). За таким 

принципом створена вакцина проти гепатиту В. 

Також до нового покоління вакцин відносять отримання 

аттенуірованних штамів. При цьому підході з генома патогенного 

мікроорганізму видаляють ділянку, яка відповідає за вірулент-

ність. Таким чином, мікроорганізм стає абсолютно безпечний і 

незаразний, але зберігає свою здатність викликати імунну 

відповідь. Даним способом був створений новий штам Vibrio 

cholerеae, який використовується для імунізації проти холери. 

Існують так звані «векторні вакцини». Самою вакциною 

виступає модифікована вірусна ДНК, яка більше не має 

патогенних властивостей. Головною особливістю цієї технології є 

метод доставки вакцини в клітини: для цього слугує вірус 

коров'ячої віспи (Vaccinia), геном якого відмінно вивчений, а сам 

вірус безпечний для людини та інфікує клітини з високою 

ефективністю. Сьогодні векторні вакцини вважаються дуже 

перспективними, але мають ряд недоліків, з яких особливо 

виділяють те, що є ризик розвитку важкої вірусної інфекції у 

немовлят або осіб з ослабленим імунітетом. 

У сучасному світі активно йде обговорення ще одного 

методу імунізації, який заснований на використанні трансгенних 

рослин. Їх ще називають «їстівні вакцини» відповідно до шляху, 

яким вони потрапляють в організм. Використання цього 

механізму імунізації не виключено в майбутньому, але зараз він 

має безліч питань, на які, на жаль, поки що відповідей немає. 

Ще одним цікавим і багатообіцяючим методом вакцинації є 

ДНК-вакцини (також цей механізм називають «генною імуніза-

цією»). Мишам була зроблена ін'єкція ДНК, яка кодує 

поверхневий білок збудника малярії Plasmodium falcuparum. 

Пізніше в селезінці мишей утворилися антитіла до даного 
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паразиту. Так само були проведені експерименти на мишах за 

експресією фрагментів геному Mycobacterium tuberculosis, які 

підтвердили виникнення Т-клітинної імунної відповіді. Крім того, 

вдалося виділити гени, відповідальні за виникнення цього 

імунітету. Як у першому, так і в другому випадку антиген-

специфічна ДНК була вбудована безпосередньо в плазміди. Зараз 

ці вакцини знаходяться на початковій стадії розробки [3, с. 150]. 

Таким чином, генна інженерія дозволяє створювати надійні 

вакцини, використовуючи різні механізми і підходи. Але 

більшість цих методів перебувають на стадіях розробки або лише 

обговорень, а вже існуючі механізми вимагають чималих еконо-

мічних витрат, що і робить традиційні способи виготовлення 

вакцин поки що найбільш часто використовуваними. 
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Одна із складових способу життя – це рухова  активність 

[1, 16]. Дефіцит фізичної рухової активності негативно позна-

чається на функціональному стані здоров’я різних груп 

населення [2,3].  

„Руховий голод”, гіпокінезія і гіподинамія – це проблема 

цивілізації.  викликають зниження рівня здоров’я, збільшення 

частки хворих людей, викликають такі захворювання, як 

цукровий діабет, захворювання серцево-судинної системи, 

нервово-психічні розлади та інш.  

Серед різноманітних причин, які призводять до зниження 

адаптаційних можливостей [4, 6-15] дослідники та науковці 

приводять фактор зниження рухової активності.Для нормального 

функціонування людського організму і збереження здоров'я 

необхідна певна «доза» рухової активності.  

Протягом  останніх років друкуються роботи щодо вивчення 

медико-біологічних і педагогічних основ фізичної активності та 

впливу фізичної активності, взаємозв’язки рухової активності та 

фізичного стану [3, 4, 5, 6, 7, 8, 14,15].  Як свідчать літературні 

дані [8, 9, 14, 15], високий обсяг рухової діяльності дітей 

забезпечує кращі показники функціонального стану організму, 

здоров’я та фізичного розвитку. Водночас наукові дослідження 
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засвідчують, що в студентів спостерігається значне зниження 

фізичної активності [6] .  

Завданням цієї роботи є визначення обсягу фізичної актив-

ності сучасних студентів вищого навчального закладу на момент 

кінця березня 2021 року.  Для цього було проведено опитування 

серед 160 студентів вищого навчального закладу.  

На регулярне відвідування (2-3 рази на тиждень) спортивних 

секцій, тренажерки, домашні тренування, тривалістю 25-30 хв 

вказали 11,2% студентів.  На  нерегулярне відвідування спортив-

них секцій, тренажерки (5-6 разів на місяць) вказали - 5,62%. 

Мали нерегулярні та незначні (1-3 рази на місяць) фізичні 

навантаження - 64,18 %.  Вказали, що  не займалися спортом, не 

відвідували спортивні секції, тренажерний зал - 19% . 

Рівно рік тому  ми досліджували стан фізичної активності 

сучасної молоді. За даними опитування було встановлено, що 

19,1% студентів  мали високий ступінь фізичної активності, що 

включало в себе регулярне (2-3 рази на тиждень) відвідування 

спортивних секцій, 23,4% респондентів мали середній ступінь 

фізичної активності, що включало в себе нерегулярне 

відвідування спортивних секцій (7-8 разів на місяць), 42,6% 

студентів мали нерегулярні та незначні (1-3 рази на місяць) 

фізичні навантаження,  14,9% досліджуваних  мали низький 

ступінь фізичної активності, адже вони не займаються спортом, 

не відвідують спортивні секції.  

Як бачимо, показники стали гірші: на 4 % більше тих, хто 

мали низький ступінь фізичної активності, адже вони не 

займаються спортом, не відвідують спортивні секції; на 8 % стало 

менше тих, у кого у режимі регулярне відвідування (2-3 рази на 

тиждень) спортивних секцій, тренажерки, домашні тренування, 

тривалістю не менше 25-30 хв. 

За даними анкетування серед старшокурсників було 

встановлено,  що 31 % студентів досліджуваної групи регулярно 

займаються (регулярне  (2-3 рази на тиждень) відвідуванням 

спортивних секцій, тренажерки, проводять домашні тренування, 

тривалістю 25-30 хв). Ще 31 % респондентів нерегулярно 
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відвідують спортивні секції, тренажерки (5-6 разів на місяць). 

Також виявилося, що 28 % мають нерегулярні та незначні (1-3 

рази на місяць)  фізичні навантаження, 10 % взагалі не займа-

ються спортом, не відвідують спортивні секції та тренажерний 

зал. Такі результати обумовлені в першу чергу тим, що старшо-

курсники уже в значному відсотку працевлаштувалися та 

суміщають навчання та роботу. Частково потрапляння у новий 

колектив стимулює їх більше приділяти увагу своєму фізичному 

виглядові, а частково- більший рівень усвідомленості дорослості, 

відповідальності за стан свого організму, більший рівень турботи 

про своє здоров’я. Цифри далекі від ідеальності. 

  У зв’язку із переходом на тривале дистанційне навчання 

рівень рухової активності у студентів знизився. Збільшилася 

кількість перебування за моніторами комп’ютерів та телефонів, 

сидячий спосіб життя, через необхідність велику кількість часу 

приділяти виконанню завдань письмово через комп’ютерні 

навчальні системи, неможливість займатися у тренажерних залах, 

складність у набутті нової навички самотренування вдома, 

відсутність потреби добиратися на навчання, виїздити до місць 

розваг у торгові центри та заклади.   

Знаючи, що для поліпшення фізичного стану молоді необхід-

но насамперед використовувати підвищення рівня рухової 

активності, треба проводити агітацію занять фізичними вправами 

вдома, ознайомлення із новими методами та способами і можли-

востями рухової, фізичної активності у зміненому сучасному 

світі.  

Отже, сьогодні все більше людей усвідомлюють шкоду і 

згубний вплив на організм так званої гіподинамії — обмеження 

рухової активності, яка призводить до хвороб. При цьому 

загальновідомо і не викликає сумнівів, що фізкультура і спорт 

сприятливо впливають не тільки на всі системи і органи організму 

людини, але є ще й дієвим профілактичним і регуляторним 

засобом стосовно різних негативних явищ, таких, як психічна 

напруженість і стрес, стан тривоги, фрустрації тощо. 

Регулярні заняття фізкультурою підвищують опір організму 
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застудним та інфекційним захворюванням, сприяють фізичному і 

нервово-психічному розвантаженню людини, тобто підвищують 

витривалість, толерантність і адаптацію людини до негативних 

явищ навколишнього середовища. Рухова активність, фізична 

діяльність сприяє формуванню хорошого фізичного здоров'я. 

Крім того, вона прямо чи опосередковано пов'язана не тільки з 

медичними, соціальними, економічними і виробничими аспекта-

ми життєдіяльності суспільства, але й з моральними, естетичними 

аспектами виховання людини. 

Проводячи оздоровче фізичне тренування, потрібно пам'я-

тати, що заняття фізичною культурою в молодому віці в 

основному спрямовані на удосконалення фізичної підготовки і 

фізичного розвитку, забезпечення психофізичної готовності до 

трудової і навчальної діяльності, профілактики захворювань, які 

звичайно можуть розвиватися у більш старшому віці тощо. 

Фізичні вправи в середньому віці спрямовані передусім на 

зміцнення здоров'я і профілактику захворювань, підвищення 

загальної і професійної працездатності, подовження трудового і 

активного періоду життя, попередження передчасного старіння. 

У старшому і похилому віці фізкультура сприяє збереженню 

здоров'я і активного довголіття, уповільненню інволюційних 

процесів, попередженню прогресування хронічних захворювань і 

ускладнень. 
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На сучасному етапі розвитку економіки України необхідною 

умовою ефективної підприємницької діяльності є реформування 

бухгалтерського обліку відповідно до потреб користувачів. Бух-

галтерський облік – надзвичайно важлива складова економічного 

життя країн. Щоб створити єдині правила ведення обліку та його 

удосконалення, щоб захистити інтереси користувачів було 

запроваджено регулювання бухгалтерського обліку. Механізм 

регулювання розвивався і змінювався протягом тривалого часу. 

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності в Україні здійснюється з метою [1]:  

— створення єдиних правил ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими 
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для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси 

користувачів;  

— удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності.  

Упродовж останніх років відбулися суттєві зміни в системі 

бухгалтерського обліку в Україні щодо її гармонізації з міжнарод-

ними стандартами. Проте застосування міжнародних стандартів 

фінансової звітності не є метою реформування бухгалтерського 

обліку, а, скоріше, інструментом забезпечення потреб користу-

вачів у якісній інформації, що дає правдиву картину фінансового 

стану й результатів діяльності суб’єкта господарювання.  

Однак реформа бухгалтерського обліку не супроводжується 

адекватними змінами в інших сферах, зокрема у статистиці, 

оподаткуванні, системі права [2]. 

Разом з тим, ще існують проблеми, які не вдалося поки 

вирішити під час реформи облікової діяльності в Україні, а саме:  

1) недостатньо значною є роль бухгалтерського обліку в 

управлінні підприємствами;  

2) наукова тематика досліджень з обліку обмежується май-

же дослівним перекладом відповідних закордонних стандартів 

та концепцій;  

3) вітчизняний облік ще не досяг рівня інших країн;  

4) недостатньо застосовується економічний аналіз у 

практичній роботі бухгалтерів;  

5) підготовка українських бухгалтерів не завжди відпо-

відає сучасним вимогам практики. 

В цілях приведення національної системи бухгалтерського 

обліку у відповідність з вимогами ринкової економіки реформи 

слід проводити по напрямах [3]:  

- вдосконалення нормативно-правового регулювання. 

Необхідно ввести процедури коректування бухгалтерської звіт-

ності у зв'язку з інфляцією, переглянути допустимі способи 

оцінки майна і зобов'язань, створити механізми забезпечення 

відвертості бухгалтерської звітності; 

 - вдосконалення методичного і кадрового забезпечення. У 
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сучасних умовах бухгалтер повинен фіксувати факти фінансово-

господарської діяльності і підраховувати її підсумки, перетвори-

тися на аналітика, брати участь в управлінні фінансами підпри-

ємства, доводити до відома керівника очікувані фінансові нас-

лідки по майбутніх договорах, рекомендувати шляхи поліпшення 

фінансового стану підприємства. Потрібне розширення і поліп-

шення якості підготовки кадрів в установах середньої спеціальної 

і вищої освіти, де реалізуються довгострокові програми, а також 

створення системи професійної прискореної освіти, яка могла б 

забезпечувати короткострокові програми підготовки і перепід-

готовки бухгалтерів. 

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 та суворі обме-

ження, спрямовані на стримування її поширення, уже суттєво 

вплинули і продовжують впливати на економіку в усьому світі, 

а невизначеність щодо сценарію розгортання подій і строків 

подолання пандемії надзвичайно ускладнює прогнозування 

майбутнього. Ці події створили безпрецедентний для багатьох 

компаній рівень невизначеності та ризику. Бухгалтерія, як 

складова частина будь-якого бізнесу, теж відчуває на собі знач-

ний вплив, оскільки поточні події можуть суттєво вплинути на 

підготовку фінансової звітності [4]. 

Під час підготовки проміжної та річної звітності вплив на 

конкретну компанію залежатиме від багатьох чинників, вклю-

чаючи наявні види операцій та облікову політику компанії 

(наприклад, наявність орендних операцій, інвестиційної неру-

хомості, інших активів, що оцінюються за справедливою 

вартістю, отримання допомоги від держави, облік основних 

засобів за справедливою вартістю тощо). 

Впродовж останніх років розвиток інформаційних техно-

логій в світовій економіці йде дуже високими темпами [5]. 

Тому в сучасних умовах, бухгалтер не може уявити собі процес 

ведення бухгалтерського обліку без використання засобів 

автоматизації. В Україні, однією з актуальних проблем бухгал-

терського обліку є не досить розроблена методологія автомати-

зованої форми бухгалтерського обліку, тоді як сам алгоритми 
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по використані програмного забезпечення є досить складними, 

і не завжди підказки від виробників є корисними. Також у 

зв’язку із переходом на Міжнародні стандарти фінансової звіт-

ності, вирізняється ще одна проблема автоматизації бухгалтер-

ського обліку (невідповідність міжнародним стандартам), що 

зумовлена необхідністю удосконалення програмних продуктів 

під нові стандарти ведення обліку. 

Пандемія COVID-19 в світі стала пусковим механізмом 

для прискорення діджиталізації бухгалтерських процедур і, 

відповідно, неминучих змін у комунікаціях між підприємствва-

ми, установами та підрозділами служб бухгалтерського обліку, 

трансформації бухгалтерських процесів і технологій виконання 

операцій. Основними напрямами діджиталізації бухгалтерсь-

ких процедур на даний момент є: розширення застосування 

електронного документообігу, використання хмарних техноло-

гій, дистанційна (віддалена) робота, що вимагає вдосконалення 

процедур як на рівні окремих підприємств, держав, так й на 

міждержавному рівні, розвитку «цифрових» навичок та 

підвищення кваліфікації бухгалтерських працівників. 
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ВИРАЗКОВА ХВОРОБА ШЛУНКА: АКТУАЛЬНЫСТЬ 

ПРОБЛЕМИ 
 

Курочка В., 

студентка фармацевтичного факультету, 

Київський міжнародний університет 

м.Київ, Україна 

Нiхто не хоче хвоpiти, адже хвоpоба — це, як мiнiмyм, 

клопоти й витpати. Ви не тiльки погано почyваєтесь, але й не 

можете працювати або вчитись, заpобляти гpошi чи дбати пpо 

свою сiм’ю. Хоча деяких хвоpоб не yникнyти, ви можете багато 

зpобити для того, щоб сповiльнити pозвиток захвоpювання чи 

взагалi йомy запобігти.   На сьогоднiшній день пpоблема 

лiкyвання виpазкової хвоpоби залишається однією з найбільш 

пpіоpитетних не тільки в гастpоентерологiї, але i для клiнiчної 

медицини в цiлому.  Доведено, що виразкова хвоpоба вiдноситься 

до патологiї людини, що має традицiйно шиpоке пошиpення 

сеpед населення i постiйнy тенденцiю до зpостання.  

ВООЗ традиційно дає наступне визначення: виразкова 

хвороба - це хронічне рецидивуюче  захворювання, схильне до 

прогресування, з поліциклічнім перебігом, характерними 

особливостями якого є сезонні загострення, що супроводжуються 

виникненням виразкового дефекту в слизовій оболонці шлунку 

або дванадцятипалої кишки, і розвиток ускладнень, що 

загрожують життю хворого. Особливістю перебігу виразкової 

хвороби є залучення в патологічний процес інших органів 

травного апарату, що вимагає своєчасної діагностики для 

складання лікувальних комплексів хворим на виразкову хворобу з 

урахуванням супутніх захворювань [17]. 
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Основним клiнiчним симптомом у фазi загострення є бiль, 

яка при виpазцi шлyнка зазвичай локалiзується в епiгастpальнiй 

дiлянцi, а пpи виpазцi дванадцятипалої кишки — у пілоpодyоде-

нальній зоні (пpавоpyч від сеpедньої лiнiї, на 5–7 см вище пyпка). 

Бiль y бiльшостi випадкiв чiтко пов’язаний з їдою.Пpи локалiзацiї 

виpазок y шлyнкy виникає pаннiй бiль (вiдpазy пiсля пpийомy 

їжi). Для виpазок цибyлини дванадцятипалої кишки хаpактернi 

нiчний та «голодний» (біль виникає на поpожній шлyнок). Кpiм 

того, для виpазки шлyнка хаpактернi нyдота, блювання, печiя, 

вiдpижка, дiаpея. Пpи виpазцi дванадцятипалої кишки вiдмiчають 

блювання, слинотечy, запоpи, метеоpизм.  

Виразкову хворобу відносять до числа найбільш актуальних 

в сучасній медицині тому, що її відрізняє висока захворюваність, 

часті рецидиви, тривала непрацездатність хворих, а як наслідок – 

значні економічні втрати [12; 17; 25; 40 та ін.]. У зв'язку з 

високою захворюваністю і смертністю від виразкової хвороби 

проблема язвена хвороба шлунку та язвенна хвороба дванадцяти-

палої кишки  є не тільки медичною проблемою, а й медико-

соціальної [3, 4]. 

Є багато фактоpів, які впливають на виникнення виразкової 

хвороби шлунку та  дванадцятипалої кишки: 

-   бактеpiї Helicobacter pylori (H. pylori);  

-  вживання деяких лікаpських препаpатів або тривале 

зловживання ними (нестеpоїднi пpотизапальнi засоби — аспipин, 

iбупpофен, диклофенак тощо); 

-   хвилювання, тpивожнiсть, стpеси;  

-  дyоденогастpальний pефлюкс (закид жовчi iз дванадцяти-

палої кишки в шлyнок); 

-   неpегyляpне та нездоpове хаpчyвання;  

-   генетична схильнiсть до виpазкової хвоpоби;  

-   шкiдливі звички (палiння, вживання алкогольних напоїв);  

-   гастpит (якщо його не лiкувати тривалий час) 

Пpи загальнoму oгляді мoжуть відзначатися пpoяви 

вегетативнoї дисфункції, в пеpioдi загoстрення виразкової 

хвороби пiд час пальпацiї частo вдається виявити хвoрoбливiсть 
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в епiгастрії та помiрну резистентнiсть м’язів передньої черевнoї 

стiнки. Прoте цi oзнаки не є сувoро специфiчними для загoстрен-

ня ВХ. У разi «нiмих» виразoк симптoми виразкової хвороби 

мoжуть бути відсутні, й захворювання маніфестує тяжкими 

ускладненнями. 

При лабoраторних  дoслiдженнях  вивчають клiнiчний аналiз 

крoвi з визначенням ретикулоцитiв i трoмбoцитiв; устанoвлення 

групи крoвi; аналiз калу на прихoвану крoв; визначення в крoвi 

рiвнiв залiза та глюкози; бажанo визначення в крoвi рiвнiв 

пепсинoгену-1, гастрину та гiстамiну; за пoказаннями дoслiджу-

ється iмунoлoгiчний статус. 

Iнструментальнi дoслiдження: езoфагoгастрoдуoденoскопiя 

(ЕФГДС), гiстолoгiчне й ендoскoпiчне дoслiдження, рентгено-

графiя шлунка, комп’ютерна тoмoграфія (КТ) oрганiв черевнoї 

пoрoжнини, ультразвукoве дoслiдження (УЗД) паренхiматозних 

oрганiв черевнoї пoрoжнини, дoслiдження секретoрнoї функцiї 

шлунка. 

Дoслiдження секретoрнoї функцiї шлунка має важливе 

значення при визначеннi oптимальної схеми лiкування.  

Лiкyвання виpазкової хвоpоби здiйснюється за допомогою: 

1. Дiєта: pегyлярний прийом їжi, з виключенням лише 

пpодyктiв, що викликають або посилюють симптоми. Обмежити 

вживання кави та мiцних алкогольних напоїв (хоча немає доказiв 

того, що це допомагає пiд час загоювання виpазок). Алкоголь 

та спосiб хаpчyвання не впливають на виникнення пептичних 

виpазок. 

2. Вiдмова вiд палiння сигаpет: палiння тютюну yтpyднює 

загоєння виpазки та збiльшує pизик її pецидивy. 

3. Уникнення НПЗЗ або пpизначення одночасного гастpо-

пpотектоpного лiкування .  

Консервативне лікування ВХ завжди комплексне, диферен-

ційоване з урахуванням факторів, що сприяють захворюванню, 

патогенезу, по локалізації виразкового дефекту, характеру 

клінічних проявів, ступеня порушення функцій гастродуоде-

нальної системи, ускладнень і супутніх захворювань. У період 
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загострення хворих необхідно госпіталізувати можливо раніше 

тому, що встановлено - при одній і тій же методиці лікування 

тривалість ремісії вище у хворих, які лікувалися в стаціонарі. 

лікування в стаціонарі повинно проводитися до повного 

рубцювання виразки. Але до цього часу все ще зберігаються 

гастрит і дуоденіт, в зв'язку з чим слід продовжити лікування ще 

протягом 3 місяців в амбулаторних умовах.  

Еррадікація H.pylori досягається проведенням тижневого 

курсу «трикомпонентної» схеми (терапія першої лінії): омепразол 

20 мг, амоксицилін 1000 мг, кларитроміцин 250 мг (2 рази в день), 

або:  омепразол 20 мг, Тинідазол 500 мг, кларитроміцин 250 мг (2 

рази на день), або:  ранітидин вісмуту цитрат (пилорид) 400 мг 2 

рази на день наприкінці їжі, кларитроміцин 250 мг або 

тетрациклін 500 мг або  амоксицилін 1000 мг (2 рази на день), 

тинідазол 500 мг 2 рази на день під час їжі. 

При неефективності еррадікаціі призначають: на 7 днів 

резервну чотирьохкомпонентну схему (терапія другої лінії), що 

складається з інгібітора протонової помпи, препарату солей 

вісмуту і двох антимікробних препаратів: омепразол 20мг 2 рази 

на день (вранці і ввечері, не пізніше 20 год), колоїдний субцитрат 

вісмуту 120 мг 3 рази на день за хвилину до їжі і 4-й раз через 2 

години після їжі перед сном, метронідазол 250 мг 4 рази на день 

після їди або тинідазол 500 мг 2 рази на день після їжі, 

тетрациклін або амоксицилін по 500 мг 4 рази на день після їди.  

Після закінчення комбінованої еррадікаііонной терапії 

необхідно, продовжити лікування ще протягом 5 тижнів при 

виразкової хворобі дванадцятипалої кишки і 7 тижнів при 

виразкової хворобі шлунку з використанням одного з наступних 

препаратів: ранітидин  або фамотидин  

Пеpеносимiсть теpапiї можна покpащити, пpизначивши 

пpобiотики, напр., Saccharomyces boulardii (найкpаще задокy-

ментована ефективнiсть), Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp. 

Фізичні методи лікування  - теплові процедури  застосовують 

в період стихання загострення (аплікації парафіну, озокериту) при 

неускладненій течії захворювання і відсутності ознак прихова-
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ного кровотечі. Іноді виникає необхідність в хірургічному 

лікуванні.  

Отже, виразкова хвороба привертає до себе увагу вчених-

клініцистів і теоретиків. Виразкова хвороба шлунку  і два надця-

типалої кишки - дуже поширені захворювання, актуальність яких 

в значній мірі зумовлюється складністю етіології і патогенезу, з 

частими рецидивами. Поширеність захворювань органів 

травлення знаходиться на 3-му місці після захворювань органів 

дихання і кровообігу.  На жаль відзначається тенденція до її зрос-

тання, а більшість людей, які страждають цими захворюваннями 

належать до осіб працездатного віку. 

Література:  

1.Що таке виразкова хвороба та чому вона виникає. Режим 

доступу до ресурсу: http://surl.li/rocb 

2.Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. 

Режим доступу до ресурсу: https://empendium.com/ua/chap-

ter/B27.II.4.6. 

3. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки: 

аспекти діагностики. Режим доступу до ресурсу: 
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The appearance of new, homonymic meanings is one of the 

main trends in development of Modern English and Ukrainian 

languages. The study of homonymy is especially important for 

understanding a foreign language, since different grammatical 
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forms in there can have the same sound or spelling. Homonymy is a 

certain obstacle in the process of communication, when it is 

necessary to determine which meaning of a word corresponds to the 

context of speech. The study of homonyms is extremely interesting 

from the point of view of tracking the historical meaning of the 

word and its changes in the process of language development. 

Homonyms are words which are identical in sound and 

spelling, or, at least, in one of these aspects, but different in their 

meaning. For example, the word match with one meaning of a 

game, a contest and with another meaning – a piece of wood used 

for producing fire. 

Homonymy is observed at all levels of language. Homonymy is 

most fully and variously manifested in vocabulary. Lexical homonyms 

- have the same grammatical characteristics and different lexical, i.e. 

they belong to one part of speech, but are not reduced to a common 

semantic meaning. For example, the word right is really linked to the 

context in which it’s used. It will be very easy to remember it though 

since, like in English, право means both right - ‘legal or moral 

entitlement’ and right ‘direction or side, as opposed to left’. And just 

like in English we can say ти правий! (you are right!). 

Full lexical homonymy is the coincidence of words belonging to 

one part of speech in all forms. An example of full homonyms can be 

the words балка - ‘wooden or metal beam’ and балка – ‘ravine’, they 

do not differ in pronunciation and spelling, they coincide in all case 

forms of the singular and plural. For example, incomplete homonyms: 

plant – ‘industrial enterprise’ (metallurgical plant) and plant – ‘device 

for operating the mechanism’ (the plant is at the clock). The second 

word has no plural forms, but the first does. With incomplete (partial) 

lexical homonymy, the coincidence in sound and spelling is observed 

in words belonging to one part of speech, not in all grammatical forms. 

There are such types of homonymy as homoforms, homophones 

and homographs in Ukrainian and English languages. Homoforms are 

words that match only in one grammatical form (less often in several). 

In Ukrainian language: a) мати – noun (Моя мати – найкраща!); b) 

мати - verb (Завжди потрібно мати із собою ключі). 
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Homophones are words that sound the same, but are written 

differently.  In Ukrainian language – ‘луг – лук’, ‘спиться – спиця’, 

‘мине – мене’. These words coincide in pronunciation due to the 

deafening of voiced consonants at the end of a word and in front of 

voiceless consonants.  There are relatively few homophones in the 

Ukrainian language due to the phonetic spelling. Consequently, the 

emergence of homophones is associated with the actions of phonetic 

laws.  Homophones are not a subject of study in lexicology, but in 

phonetics. 

Homographs are words that are spelled the same, but pronounced 

differently.  They usually have an accent on different syllables: ‘а́тлас 

– атла́с’, ‘за́мок – замо́к’. In modern Ukrainian there are more than a 

thousand pairs of homographs. In English, there is an example – desert 

(a hot, arid region) and desert (to leave). 

In the grammatical literature, so-called functional homonyms 

have been distinguished recently. Functional homonyms are 

etymologically related words or separate forms of words that belong to 

different parts of speech (горе - noun, adverb, exclamation; десь - 

adverb, particle; довкола - adverb, preposition).  Functional 

homonyms arise due to transposition. Transposition is the transition of 

a word or its separate word form from one part of speech to another or 

its use as a function of another parts of speech. 

Modern English is exceptionally rich in homonymous words 

and word-forms. There are a lot of different sources of homonyms 

in English language, so let's talk about some of them, which are the 

most important ones. 

One source of homonyms is phonetic changes, which words 

undergo in the coarse of their historical development. As a result of 

such changes, two or more words, which were formally pronounced 

differently, may develop identical sound forms and thus become 

homonyms. 

Night and knight, for instance, were not homonyms in Old 

English as the initial ‘k’ in the second word was pronounced, and not 

dropped as it is in its modern sound form: O.E. kniht (cf. O.E. niht). A 

more complicated change of form brought together another pair of 
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homonyms: to knead (O.E. cneadan) and to need (O.E. neodian). 

In Old English the verb to write had the form writan, and the 

adjective right had the forms reht, riht. The noun sea descends from 

the Old English form sae, and the verb to see - from O.E. seon. The 

noun work and the verb to work also had different forms in Old 

English: wyrkean and weork respectively. 

Borrowing is another source of homonyms. A borrowed word 

may, in the final stage of its phonetic adaptation, duplicate in form 

either a native word or another borrowing. So, in the group of 

homonyms rite (noun) - to write (verb) – right (adjective), the 

second and the third words are of native origin whereas rite is a 

Latin borrowing (Lat. ritus). In the pair piece (noun) – peace 

(noun), the first originates from Old French pais, and the second 

from O.F. (Gaulish) pettia.  

Word building also contributes significantly to the growth of 

homonymy, and the most important type in this respect is undoubtedly 

conversion. Such pairs of words as comb (noun) - to comb (verb); pale 

(adjective) - to pale (verb); to make (verb) – make (noun) are numerous 

in the vocabulary. Homonyms of this type, which are the same in 

sound and spelling but refer to different categories of parts of speech, 

are called lexico-grammatical homonyms. 

Shortening is a further type of word building, which increases 

the number of homonyms. Fan (noun) in the sense of ‘enthusiastic 

admirer of some kind of sport or of an actor, singer, etc.’ is a 

shortening produced from fanatic. Its homonym is a Latin 

borrowing fan (noun) which denotes an implement for waving 

lightly to produce a cool current of air [2]. 

Now we come to a further source of homonyms, which differs 

essentially from all the above cases. Two or more homonyms can 

originate from different meanings of the same word when, for some 

reason, the semantic structure of the word breaks into several parts. 

This type of formation of homonyms is called disintegration or split 

of polysemy. 

The functioning of homonyms in speech, as a rule, does not 

cause any particular difficulties. First of all, the context clarifies the 
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semantic structure of such words, excluding inappropriate 

interpretation. In addition, homonyms belong to different spheres of 

use and have an ambiguous expressive coloring, different functional 

attribution, as a rule, do not collide in speech. Nevertheless, the 

combination of meanings of homonymous words is possible. 

However, in this case, it is due to a certain stylistic goal, and this 

goal is different in different styles of speech. 
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Дана тема є надзвичайно актуальною, адже саме 

забезпечення та розвиток протидії та запобігання корупції є 

важливим процесом в Україні та світі.  Тому наша держава 

повинна брати досвід з інших країн та з кожним роком 

розвивати свої навички, вміння, а головне - способи та методи 

для протидії злочину - корупції. Окремо варто зазначити за 



 

112 

кадри, які є одними з головних в розвитку забезпечення 

правомірної протидії та її запобігання. Основною особливістю 

створення органів антикорупційної прокуратури є перспективи 

візової лібералізації України та ЄС.  

Тому, Україні варто приклад з інших високорозвинених 

держав, аби відповідати вимогам та стандартам Європи. 

Важливо зазначити, що дане питання широко розглядається в 

нашій країні, як одне з найнеобхідніших у системі сучасного 

правосуддя, адже корупція з кожним роком зростає. 

Особливі риси корупції вимагають спеціальних заходів із 

запобігання, розслідування та спеціальних методів кримінального 

переслідування. Цей факт безсумнівно відображається на органах, 

що відповідають за боротьбу проти корупції. Вони повинні мати 

персонал, що володіє особливими знаннями та уміннями, має 

швидкий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні 

різних національних органів влади (митна та податкова служби, 

поліція, суди тощо), бути здатними використовувати адекватні 

засоби розслідування, вживати термінові заходи для отримання 

чи збереження доказів, мати можливість надавати захист свідкам, 

тощо. І головне – відповідальні за протидію корупції органи 

повинні мати гарантії того, що особи, задіяні в корупції, та їх 

помічники не матимуть можливості перешкоджати їхній роботі. 

Згідно з Індексом сприйняття корупції (ІСК), що укладається 

глобальною антикорупційною організацією Transparency Interna-

tional й базується на оцінках аналітиків і підприємців, наша країна 

у 2018 році посіла 120 сходинку в переліку, до якого входять 180 

країн світу. Незважаючи на те, що позиції України в рейтингу з 

року в рік покращуються, такий стан речей все ще є далеким від 

прийнятного. 

Прокуратура в Іспанії змістовно відрізняється від прокура-

тури в Україні. По-перше, вона має особливу функціональну 

автономію, на відміну від української. В Україні антикорупційна 

прокуратура має самостійний підрозділ, крім того вони мають 

різні функції. В Україні - це  здійснення нагляду за додержанням 

законів, підтримання державного обвинувачення, а іспанська 
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антикорупційна прокуратура - в основному досліджує еконо-

мічні та кримінальні злочини, що є однією з важливих функцій. 

Однак, є й певні схожості в керівництві, що в нашій державі, що 

й в Іспанії – керуючий є Головний прокурор який призначається 

королем, на підставі пропозиції Уряду, після консультацій із 

Загальною радою судової влади (в Україні та ж посада- Генро-

курора обирається за погодженням з Директором Національного 

антикорупційного бюро України). 

Головними принципами прокуратури в Іспанії є принципи 

законності та безсторонності та ієрархічності, що перегукуються з 

нашими принципами. 

Важливо наголосити на тому, що принцип ієрархічності є 

одним з головних, адже застосування в сукупності всіх принципів 

дає певний позитивний результат. Крім того, в Іспанії всі 

прокурори мають певну незалежність на відміну від суддів, що 

позитивно відображається в їхній діяльності на відміну від 

України. Щодо загальної структури: в Україні — це апарат і 

територіальні філії, які розташовані в тих самих містах, в яких 

розташовані територіальні управління НАБУ, а в Іспанії – має 

більш широкий характер, що складається з Головного прокурора, 

заступника Головного прокурора, підрозділу технічної підтримки, 

підрозділу судової поліції та делегованих прокурорів. Саме така 

система є ієрархічна та взаємозалежна, що буде працювати 

ефективно, доповнюючи одне одного. 

Останнє варто сказати, що в прокуратурі Іспанії постійно 

проводиться реалізація та облік модернізованих інформаційних 

систем, вони активно перевіряються,  а також працівники для  

ефективного забезпечення збирання доказів  правоохоронними 

органами.  

Таким чином, розглядаючи антикорупційну прокуратуру 

Іспанії та України варто зазначити, що вони мають певні схожості 

та відмінності, але все ж таки 2 прокуратури мають європейсь-

кий рівень структури, але різні підходи до ефективної роботи та 

принципи, що позначується на їхній діяльності. 

Загалом, прокуратура Іспанії сформована більше на принципі 
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ієрархічності, що у них є головним взаємозалежним органом між 

державною та виконавчою владою. Цей принцип варто внести у 

Закон України «Про прокуратуру». Не менш важливим є саме 

ефективність перевірки кадрів за допомогою модернізованих 

інформаційних систем, а також гостро постає питання про 

незалежність прокурорів, що в Іспанській антикорупційній 

прокуратурі розглядається досить чітко. В Україні варто на це 

звернути увагу та внести правки до законодавства щодо неможли-

вість прокурорської ієрархії вливати на прийняття процесуальним 

керівником рішень в межах кримінального провадження. 

Незважаючи на врахування досвіду європейських країн, їхню 

допомогу, сприяння і консультування у процесі створення анти-

корупційних органів і формування законодавчої бази, корупція  

залишається найболючішим питанням, не вирішення якого 

гальмує поступ України і приєднання до європейських країн. 
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кримінального процесу та криміналістики 
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служби України 

Останнім часом в кримінальній процесуальній літературі 

порушується питання про ефективність здійснення правосуддя у 

кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх та малолітніх 

осіб. Неповнолітні та малолітні особи є найбільш вразливою 

категорією соціальних суб'єктів, які потребують особливої уваги 

та піклування з боку суспільства та держави при здійсненні своїх 

прав і свобод, оскільки загальним принципом Конвенції ООН про 

права дитини є те, що дитина з огляду на її фізичну і розумову 

незрілість потребує спеціального правового і соціального захисту. 
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Тому, питання захисту прав та законних інтересів неповнолітніх, 

які беруть участь у кримінальному провадженні, стає особливо 

важливим. 

Завданням різних учасників кримінального проваджен-

ня повинно бути перетворення неповнолітнього злочинця на 

порядного громадянина своєї країни. Для цього слід деталь-

но з’ясувати всі обставини кримінального правопорушення, 

відомі неповнолітньому, особливо під час його допиту. Існує 

очевидна потреба у розробці процесуальних механізмів, які 

допоможуть з’ясувати обставини, пов’язані з вчиненням 

кримінального правопорушення неповнолітніми, та запо-

бігти вчиненню неповнолітніми рецидиву злочинів [1].  

Згідно з даними судової статистики, впродовж останніх 

п’яти років за вчинення кримінальних правопорушень в 

Україні у середньому щороку засуджується близько 2 453 дітей 

у віці від 14 до 16 років та близько 6 240 неповнолітніх осіб у 

віці від 16 до 18 років [1]. 

Суть особливостей допиту неповнолітніх та малолітніх 

осіб у кримінальному провадженні розглядали такі вчені як  

В. П. Бахін, В. К. Весельский, А. Ф. Волобуєв, А. Є. Голубов, 

Г. О. Зорін, Т. С. Кобцова, В. С. Комарков, В. Г. Лукашевич,  

Н. Ш. Сафін, О. М. Сербулов, О. Б. Соловйов, В. Ю. Шепітько 

та інші.  

Процесуальний порядок допиту неповнолітніх регулюється 

низкою положень Кримінального процесуального кодексу 

України, а саме у гл. 38 визначає порядок кримінального провад-

ження щодо неповнолітніх. Законодавцем визначено особливі 

умови розслідування справ за обвинуваченням підлітків, оскільки 

для цієї групи осіб є необхідним максимальний захист прав та 

інтересів [2]. 

Розглянемо деякі з особливостей допиту неповнолітнього 

підозрюваного. 

1. Відповідно до КПК України час допиту неповнолітньої 

особи, зокрема неповнолітнього підозрюваного, обмежується, 

тобто слідчий не має права продовжувати цю процесуальну 
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дію понад одну годину без перерви. Загальна тривалість 

допиту не може перевищувати двох годин на день [2].  

Це правило призводить до висновку, що довготривале 

опитування неповнолітніх підозрюваних неможливе. Відповід-

но, це виключає можливість підписання незаконно складених 

протоколів через втому дитини. 

Необхідно вказати, що серед науковців і у даному питанні 

відсутня стала думка. Так, Ю. В. Гошовська вважає, що за 

потреби проведення слідчих заходів «по гарячих слідах», 

наприклад, допит та одночасний допит даної групи людей у 

складних кримінальних провадженнях, тривалість проведення 

допитів не більше двох годин протягом дня є недостатньою. До 

прикладу, в разі складного кримінального провадження буде 

потрібен певний час тільки для встановлення психологічного 

контакту між слідчим і неповнолітнім під час допиту 

підозрюваного неповнолітнього [3]. 

2. Питанню, пов’язаному із забезпеченням участі законного 

представника, педагога, психолога або лікаря у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх, були присвячені наші 

попередні роботи, але деякі з цих питань потребують додаткового 

дослідження [3]. 

3. Розглядаючи питання про обов’язкову участь психолога 

в допиті неповнолітнього, необхідно з’ясувати питання про те, 

як визначити психічні розлади та інтелектуальні вади. 

Джерелом інформації про психічний стан неповнолітнього 

можуть бути покажання батьків, найближчих родичів чи 

вчителів, медичні картки або спостереження за поведінкою 

слідчого щодо дитини [4]. 

Отже, неповнолітні підозрювані у кримінальному провад-

женні потребують особливого ставлення, яке проявляється, 

насамперед, у проведенні слідчих (розшукових) заходів із 

залученням їх, особливо під час допиту. Елементи процесу-

ального механізму для опитування неповнолітнього підозрюва-

ного, особливо такого підозрюваного, який страждає психічним 

розладом або відстає в психічному розвитку, з одного боку, 
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полягають у тому, що головним фактором вибору педагога 

повинен бути не лише фактор довіри між неповнолітнім та 

педагогом або психологом, але, перш за все, їх практичний 

досвід та підготовка. Слід також зазначити, що у разі вибору 

між педагогом та психологом, якщо неповнолітній є учнем 

навчального закладу, перевагу слід віддавати педагогу, з яким 

дитина контактує, а за відсутності довіри - психологу. По-друге, 

участь як психолога, так і психіатра має вважатися обов’язковою 

при опитуванні неповнолітнього з психічним розладом чи 

відстає в психічному розвитку. По-третє, педагог, психолог та 

лікар, який бере участь у слідчих заходах (обшуках) за участю 

підозрюваного неповнолітнього, має всі підстави вважатися 

незалежними учасниками кримінального провадження. 

Відповідно до українського законодавства, деталі опиту-

вання неповнолітніх відрізняться залежно від процесуального 

статусу такої особи. Допит малолітнього свідка та, на розсуд 

суду, неповнолітнього свідка, проходить у присутності закон-

ного представника, педагога або психолога і, за потреби, лікаря. 

До того ж, присутність осіб, які зазначені у КПК України, має 

вагоме практичне значення, тому що ціллю їх участі є встанов-

лення психологічного контакту із особою, яку допитують та 

отримання повних, а найголовніше достовірних показань [2]. 

Допит малолітнього або неповнолітнього потерпілого 

проводиться з дотриманням правил, передбачених КПК України, 

для допиту цих осіб як свідків. Але деякі науковці не 

погоджуються з позицією законодавця та наголошують на 

необхідності видаляти із залу судового засідання малолітніх та 

неповнолітніх потерпілих і запрошувати їх тільки для допиту. 

Таке твердження обумовлене тим, що перебування дитини в залі 

судового засідання довгий час утомливо для неї і не викликається 

необхідністю. Згідно положень чинного кримінального процесу-

ального законодавства, допит неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого здійснюється у присутності захисника [4].  

В обґрунтування цієї тези закладено те, що неповнолітні 

підозрювані (обвинувачені) є особливими суб’єктами криміналь-
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ного правопорушення, захист яких потребує наявність 

спеціальних знань, професійного рівня та досвіду роботи у сфері 

захисту неповнолітніх. Для забезпечення ефективного правосуддя 

необхідно привести національне законодавство до міжнародних 

стандартів. Зокрема, вважаємо за потрібне доповнити КПК 

України такими обов’язковими положеннями: «Допит малоліт-

нього і неповнолітнього свідка і потерпілого проводиться в 

присутності законного представника, педагога чи психолога, а за 

необхідності – лікаря». Такі зміни забезпечать рівність малолітніх 

та неповнолітніх свідків. Також вважаємо за необхідне деталі-

зувати вимоги до захисника неповнолітнього підозрюваного чи 

обвинуваченого. Захисник неповнолітнього підозрюваного 

(обвинуваченого) також повинен мати спеціальні знання, 

відповідати професійному рівню та досвіду роботи у сфері 

захисту неповнолітніх.  
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УДК.615.1            Медичні науки 

 

ІМУНІТЕТ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ. ВИКОРИСТАННЯ 

РОСЛИН ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ІМУНІТЕТУ ТА ОПІРНОСТІ 

ОРГАНІЗМУ ДО РІЗНИХ ВИДІВ ЗБУДНИКІВ 

 

Мандрика В.Є. 

студентка фармацевтичного факультету 

 Київський міжнародний університет 

м.Київ, Україна 

Наразі тема здоров’я є найактуальнішою. Кожен намагається 

захистити себе від «напасті», а ті, хто переніс хворобу в легкій чи 

важкій формі й досі намагаються позбавитися від її наслідків. 

Люди кожного дня ходять до аптеки і шукають все нові й нові 

засоби. 

Але для того, щоб правильно піклуватися про збереження 

свого здоров’я слід не тільки запастися лікарськими препаратами 

різної дії, а й розуміти, що ж воно той «імунітет», та чому йому 

потрібна допомога. 

Імунітет — специфічний захист організму, що дозволяє не 

сприймати збудники, тобто це набута макроорганізмом здатність 

до захисту, що специфічно діє на імуногенні фактори. В 

основному, головну роль у формуванні імунного захисту має 

спадковість, тобто генетичні можливості особи протистояти 

шкідливій дії мікробів і токсинів, гельмінтів, а також різних 

чужорідних антигенних речовин рослинного і тваринного 

походження.  

Однак, імунна система, що повинна захищати організм від 

різних збудників, постійно працює у режимі перенавантаження. 

Кожної секунди наші антитіла знищують безліч чужорідних 

речовин, котрі потрапляють усередину з навколишнього середо-

вища або утворюються самим організмом у процесі життє-

діяльності. Саме така робота, а також зовнішні фактори, такі як 

стреси, екологія, нераціональне харчування та малорухливий 

спосіб життя сприяють виснаженню ресурсів організму, що у 
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свою чергу знижує активність та силу нашого природного 

захисту. 

Можна стверджувати, що підтримка імунітету на постійній 

основі є кращим варіантом, ніж допомога йому лише в моменти 

хвороби. Особливо важливим є піклування про захист організму в 

періоди перепаду температур та взимку, коли ми не отримуємо 

той набір мікроелементів та вітамінів, які влітку дають нам овочі 

та фрукти. 

Сьогодні аптечні заклади представляють величезний 

асортимент препаратів для покращення та підтримання імунітету, 

але все ж не слід зловживати синтетичними речовинами, адже 

при постійному використанні виникає звикання, що відповідно 

призводить до неефективності «допомоги». Саме з цієї причини 

народна медицина та різні види фітопрепаратів не втрачають 

своєї актуальності. Трав’яні чаї, настої та відвари зміцнюють 

організм в цілому, відновлюють сили після тяжких хвороб, 

підвищують фізичну активність та перемагають втому, а ціна 

таких лікарських форм є значно меншою, і це досить приємний 

бонус. 

Народна медицина налічує десятки цілющих рослин, що 

покращують функціонування імунної системи. Серед них — 

женьшень, ехінацея, родіола рожева, чебрець, шипшина, кропива, 

кропива собача, смородина, кульбаба, медуниця, звіробій, та 

багато інших. Лікарські рослини підвищують імунітет, 

запобігають сезонним інфекційно-запальним захворюванням та 

відновлюють організм після перенесених хвороб. 

Ехінацея пурпурова, наприклад, здатна допомогти навіть 

при укусах отруйних змій. Рослина у своєму складі налічує 

досить велику кількість речовин, які не тільки підсилюють 

імунітет, а й покращують функціонування організму в цілому. Це 

вітаміни: А (ретинол) покращує зір, стан зубів та шкіри, запобігає 

старінню, С (аскорбінова кислота) є потужним антиоксидантом, Е 

(токоферол) захищає мембрани клітин та органів. Калій та натрій 

– підтримують кислотно-основний та водний баланс, а також 

осмотичну концентрацію крові. Магній – бере учать майже у всіх 



 

122 

процесах обміну та є незмінним помічником у сферах кардіології, 

неврології та гастроентерології. Манган має вплив на зріст, 

формування крові та функції статевих й формування червоних 

кров’яних тілець, кремній допомагає генерувати здорові тканини 

після операцій, селен для опірності організму різним 

захворюванням. Завдяки такій «наповненості» ехінацея 

пурпурова має значний вплив на імунну систему та регулювання 

обміну речовин, має високу противірусну, протизапальну, 

протигрибкову і сечогінну дії. 

Родіола рожева в широких колах відома під назвою 

«золотий корінь» або «карпатський женьшень», одна з тих 

рослин, назва яких овіяна легендами. За результатами клінічних 

досліджень виявили, що адаптогенні властивості золотого кореня 

подібні до типових для таких відомих на сході рослин як 

женьшень і елеутерокок. Своїм унікальним властивостям родіола 

зобов’язана своєму багатому хімічному складу – у корені 

виявлені: 

- феноли та їх похідні: тирозол (антиоксидант), салідрозид 

(антидепресивна та анксіолітична дія) ; 

- ароматичні сполуки: розавін (сповільнює звикання, покра-

щує пам’ять та концентрацію, має антигіпнотичну, стимулюючу 

та імуномодулюючу активність), коричный спирт, розин, розарин; 

- вуглеводи: глюкоза (джерело енергії), фруктоза, сахаро-

за, седогептулоза; 

- органічні кислоти (щавлева, яблучна, бурштинова, 

лимонна);  

- терпеноїди – розиридин, розиридол; 

- ефірне масло — у складі близько 86 компонентів, у тому 

числі коричний альдегід, цитраль, фенілетиловий спирт, 3-

фенілетилацетат, гераніол, гераніл ацетат та інші. 

- стероїди: р-ситостерин; 

- фенолкарбонові кислоти та їх похідні (галова, метиловий 

ефір галової кислоти); 

- дубильні речовини; 

- флавоноїди  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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- антрахінони; 

- алкалоїди 

 Родіолу по праву можна називати ліками не тільки для 

хворих, але і для абсолютно здорових людей. Адже не дарма 

сибірські мисливці, споряджені в далекі походи, обов’язково 

брали з собою спеціальну заварку, чай з якої багаторазово 

збільшував витривалість і надавав сил.  

Препарати родіоли мають чудовий ефект при астенічних 

станах, зниженні працездатності та підвищеній стомлюваності. У 

якості лікарського засобу препарати родіоли рожевої прописують 

пацієнтам, що страждають функціональними розладами нервової 

системи, а також особам, які перенесли важкі хвороби, в тому 

числі й інфекційні. 

Золотий корінь має значні лікувальні переваги перед іншими 

рослинами, адже крім підвищення імунітету та покращення 

адаптації до змін зовнішнього та внутрішнього середовища, він 

також сприяє поліпшенню інтелектуальної та фізичної працездат-

ності, тонізує та заспокоює нервову систему, знижує психічне 

навантаження, усуває кисневе голодування та покращує потенцію 

чоловіків. 

Має лише два протипоказання – гіпертонія та індивідуальна 

непереносимість. 

Звичайно ж, описати всі рослини досить складно, адже наука 

не стоїть на місці, кожного дня проводяться дослідження, 

відкривають рослини з нового боку, підтверджують та 

спростовують попередні теорії. Та, попри те, що фітопрепарати 

досить корисні, не слід забувати, що саме правильний спосіб 

життя є запорукою гарного здоров’я та самопочуття. 

Література:  

1. Барнаулов О. Д. Женьшень и другие адаптогены. (Лекции 

по фитотерапии). СПб. Изд-во «ЭЛБИ», 2001. 140 с. 

2. Цицилин А. Н. Русские лекарственные растения. 

М.Эксмо. 2010. 736 с. 

3. Bystritsky A, Kerwin L, Feusner LD. A pilot study of 

Rhodiola rosea (Rhodax) for generalized anxiety disorder (GAD). J 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B


 

124 

Altern Complement Med 2008 Mar;14(2):175-80. 

4. Cybulska P, Thakur SD, Foster BS, Scott IM, Leduc RI, 

Arnason JT, Dillon JA. Extracts of Canadian first nations medicinal 

plants, used as natural products, inhibit neisseria gonorrhoeae isolates 

with different antibiotic resistance profiles. Sex Transm Dis 2011 

Jul;38(7):667-671. 

5.  Саратиков А.С., Краснов Е.А. Родиола розовая (Золотой 

корень). Томск, издательство Томского университета, 2004г. 

6. Гарник Т.П., Князевич В.М., Туманова В.А. Основи 

фармакогнозії та фітотерапії. Медицина. Навчальний посібник. 

2015. 456с. 

______________________________________________________ 

Педагогічні науки 
 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У РОБОТІ З 

МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ НА УРОКАХ  МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА 
 

 Мариньоха Я.О., 

магістрант кафедри мистецької освіти 

навчально-наукового інституту педагогіки, 

напрям підготовки «Середня освіта 

 (Музичне мистецтво)» 

Житомирського державного  

університету ім. Івана Франка, 

(м. Житомир, Україна) 

Із давніх-давен мистецтво займало важливе місце у процесі 

формування особистості. Введення його до змісту загальної та 

професійної освіти завжди було пов’язане прилученням людини 

до творчості та стимулювання її до самовираження. 

Особливої уваги до мистецтва вимагає сьогодення. Сучасний 

етап розвитку освіти в Україні характеризується зміною її 

концептуальних засад та утвердження замість застарілого 

«знаннєвого» підходу нового, особистісно-орієнтованого, за якого 

у центр освітньої системи ставиться не накопичення людиною 
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якомога більшого обсягу різноманітних знань, а забезпечення 

гармонійного співвідношення її особистісних, професійних і 

творчих якостей, розвиток її неповторної індивідуальності та 

самостійності у розв’язанні життєвих проблем [1]. 

Нова школа матиме справу з індивідуальністю, самобутністю 

особистості, оскільки індивідуальність є головним принципом 

етики і мусить виступити керівним методологічним положенням 

у вихованні й навчанні. 

Цілеспрямований розвиток індивідуальності можливий лише 

тоді, коли теорія освіти не декларуватиме необхідність творчості 

педагога і творчості школяра, а систематично за допомогою 

доцільних методів втілюватиме її у навчально-виховному процесі 

[2]. 

Особистісно-зорієнтоване навчання у цьому плані є досить 

перспективним, оскільки воно виходить із самоцінності особис-

тості, її духовності та суверенності. Його метою є формування 

людини як неповторної особистості, творця самої себе і своїх 

обставин. 

Визначальним для особистісно-зорієнтованого навчання 

має бути соціокультурний діалог у системі «педагог-дитина» 

на основі її розуміння, прийняття і визнання [3]. 

Практичний досвід переконує нас у недостатній ефектив-

ності традиційного уроку для розв’язання названих вище 

проблем, тому науковці та педагоги-практики беруть за мету 

створення нових форм і методів навчання. 

Якнайактивніше сприяють цьому інтерактивні методи 

навчання, що активно розробляються останнім часом. Завдяки 

закладеним в їх суть самостійній діяльності та груповій взаємо-

дії вони можуть бути корисними та перспективними для 

вчителя та для учнів. 

Уроки музичного мистецтва направлені на розвиток рит-

мічного чуття, вокальних та хорових, акторських та елементар-

них танцювальних умінь, імпровізаціям, різного роду експери-

ментам (наприклад, з кольорами, звуками), а також на 

підтримку дитячих ідей та ініціатив у прикрашанні, естетизації 
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навколишнього середовища, що значно розширює можливості 

дітей у власному творчому вияві – художньому самовира-

женні. Використовуючи інтерактивні методи, такі завдання 

вирішуються легко, цікаво, креативно. 

Зразки використання інтерактивних методів у роботі з 

молодшими школярами на уроках з музичного мистецтва. 

«Мікрофон»   

Інтерактивну технологію «Мікрофон» застосовується в 

ситуаціях, які потребують від учнів швидкої відповіді. Вислов-

люючи свою думку, учні відповідають по черзі, тримаючи в руці 

мікрофон. Мікрофон може бути уявним, але бажано 

використовувати справжній або предмет, що його імітує, оскільки 

його наявність надає перевагу – має право відповідати тільки той 

учень, у якого в руці мікрофон, усі інші не можуть говорити, 

кричати з місця, а можуть слухати. Цю інтерактивну технологію 

можна застосувати на будь-якому етапі уроку. Розглянемо, 

застосування інтерактивної технології «Мікрофон».  

Варіант 1. Під час проведення бесіди про прослухану 

пісню. 

У другому класі проводиться вивчення української 

народної пісні «Ой сивая тая зозуленька». 

Для проведення бесіди про прослухану пісню «Ой сивая 

тая зозуленька» можна використати наступні запитання: 

- Про яку пташку згадувалось у пісні? Де вона побувала? 

- А що є в тому саду, де зозуленька не бувала? 

- Хто живе в тих теремах? 

- В якому теремі живе ясен-місяць? 

- Хто живе в третьому теремі? 

- Кого називають ясним місяцем? 

- А кого – красним – сонцем? 

- З ким порівнюються дітки? 

У другому класі проводиться слухання «Попутної пісні» 

М.І.Глинки. 

Варіант 2. Під час перевірки вивченого матеріалу або 

закріплення знань. 
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➢ Що ви запам’ятали про М.І.Глинку? (Учні відповідають 

по одному реченню, передаючи один одному мікрофон). У 

такий спосіб можна виявити, як діти уважно слухали. 

➢ Дайте характеристику прослуханій музиці («Попутна 

пісня»). Можна поділити клас на три групи: І ряд розповідає 

про характер музики; ІІ ряд добирає слова-характеристики, що 

найбільш близькі до визначення темпових особливостей твору; 

ІІІ ряд розповідає про почуття, які хотів передати композитор. 

➢ Візьміть інтерв’ю. Мікрофон буде в одного учня – 

«кореспондента», який братиме інтерв’ю в однокласників, 

задаватиме їм запитання по темі. 

Протягом навчання в другому класі на уроках музики 

доволі часто проводиться слухання творів Дмитра 

Кабалевського. Тому після того, як діти прослухають декілька 

творів Д.Кабалевського можна застосувати інтерактивну 

технологію «Мікрофон» у такій формі: 

➢ Продовжіть речення: Д.Кабалевський написав такі 

твори.. ( учні). 

Варіант 3. Технологію «Мікрофон» ефективно застосувати і 

у вокально-хоровій роботі на етапі розспівування, ознайомлення 

та виконання пісні. Учитель пропонує проспівати коротку 

поспівку з 3-4-х нот на якусь голосну. Кожен з учнів по черзі 

співає поспівку в мікрофон від різних нот, а клас повторює 

(відбувається чергування сольного і колективного співу). 

«Дерево вирішень» 

Як уже відомо цю технологію застосовують для розв'язання 

конкретного завдання. «Дерево вирішень» допомагає дітям 

проаналізувати та краще зрозуміти вирішення даної проблеми. 

На мою думку, цю інтерактивну технологію буде доречно 

використати під час аналізу музичного твору. 

В початкових класах на уроках музики проводиться 

слухання п’єси П.І.Чайковського «Німецька пісенька» із циклу 

«Дитячий альбом». Для того, щоб учні краще проаналізували і 

зрозуміли прослухану п’єсу я запропонувала б застосувати 

інтерактивну технологію «Дерево вирішень». 
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Для цього необхідно разом з учнями проаналізувати 

засоби музичної виразності, елементи музичної мови, підібрати 

слова - характеристики. Кожну із характеристик прикріпити до 

«дерева вирішень». 

П’єса  «Німецька пісенька» матиме такі характеристики:  

➢ мелодія п’єси: святкова, весела, енергійна,  грайлива, 

піднесена, приємна; 

➢ ритм п’єси: чіткий, легкий, впевнений; 

➢ темп твору: швидкоплинний, помірний, часом 

пожвавлений; 

➢ динаміка п’єси: виразна, контрастна, урівноважена, 

помірно голосна; 

➢ тембр твору: багатий, світлий, 

приємний, таємничий. 

«Ажурна пилка» 

Найдоречніше застосовувати технологію «Ажурна пилка» 

під час вивчення теоретичного матеріалу. Доцільно 

застосовувати в 3-4 класах, оскільки при застосуванні цієї 

інтерактивної технології необхідно, щоб в учнів були 

сформовані навички самостійної роботи. 

Технологія «Ажурна пилка» дає можливість учням 

самостійно вивчати нову тему, велику за обсягом, а також бути 

активними учасниками процесу засвоєння інформації, а не 

пасивними слухачами. Ця технологія дієва під час вивчення 

життєвого та творчого шляху композитора. 

Для роботи потрібні: однакова кількість карток різного 

кольору: зеленого, синього, червоного, білого, жовтого. Кожен 

учень отримує картку. Формуються групи за кольорами. Потім 

вчитель роздає заготовлений заздалегідь і розділений на 

частини матеріал для опрацювання кожній групі.  

За певний проміжок часу групи опрацьовують інформа-

цію. Коли відведений час спливає, учні по колу міняються 

місцями. І тепер розповідають інформацію, яку засвоїли під час 

роботи в попередній групі. Таким чином кожна дитина бере 

активну участь у вивченні матеріалу. Перевірку можна 
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здійснити декількома способами: фронтальне опитування, 

анкетування, застосування технології «мікрофон». 

У 2 класі на одному уроці проводиться слухання різних 

видів маршу: 

➢ П.І.Чайковський – «Марш дерев’яних солдатиків»; 

➢ М.Блантер – «Футбольний марш»; 

➢ Є.Адамцевич – «Запорізький марш». 

Застосувати технологію «Ажурна пилка» під час слухання 

вищезгаданих маршів можна наступним чином:  

• попередньо підготувати картки трьох кольорів; 

• роздати картки кожному учневі, сформувати групи за 

кольорами. 

Група учнів, які отримали, наприклад, червоні картки, 

отримують попередньо підготовлену вчителем інформацію про 

П.І.Чайковського, група із зеленими картками отримують 

інформацію про М.Блантера, а група із жовтими картками – 

про Є.Адамцевича. 

• за конкретно виділений час учні опрацьовують матеріал; 

• перед слуханням конкретного маршу виступає та група, 

яка готувала інформацію про композитора даного маршу. 

«Коло ідей» 

Під час проведення цієї інтерактивної технології залучаються 

всі діти до дискусії. Ефективно технологію «Коло ідей» 

застосовувати під час характеристики прослуханої музики. 

У 2 класі проводиться слухання музичного твору 

М.І.Глинки «Попутна пісня». Застосування інтерактивної тех-

нології «Коло ідей» в даній ситуації можна наступним чином: 

➢ поділити клас на групи, наприклад: «журналісти», 

психологи», «музичні критики», «художники»; 

➢ групи отримують свої завдання: 

• «музичні критики» характеризують прослухану музику, 

її характер, темп, динаміку тощо; 

• «журналісти» перед слуханням музичного твору учні 

опрацьовують матеріал про життєвий і творчий шлях 

М.І.Глинки; 
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• «психологи» дають оцінку психологічному стану компо-

зитора в момент написання твору, розкривають почуття, які 

композитор хотів передати слухачам (у «Попутній пісні» 

композитор хотів передати радість, піднесеність, захоп-

леність відкриттям першої залізниці); 

• «художники» малюють уявну картину прослуханої пісні 

(замилування природою, яку спостерігають пасажири із вікна 

потяга). 

➢ після прослуховування музичного твору вчитель 

нагадує й дає час на обговорення в групах; 

➢ представники кожної групи сідають у коло та 

презентують результати своєї роботи. 
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здобувач вищої освіти  

бакалаврського рівня історичного  

факультету 

Науковий керівник: Луценко М.В., 

кандидат історичних наук,  

доцент кафедри історії України 

Харківський національний  

університет імені Г.С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

У сучасних умовах найбільш актуальним є вивчення 

шлюбності населення, дослідження проблем сім'ї та змін, що в ній 

відбуваються. В останні роки знижується популярність інституту 

сім'ї, у результаті чого відбувається зниження народжуваності, 

нестабільність створених родин, збільшення числа розлучень, 

поява неповних та бездітних сімей, свідома відмова від 

народження більш ніж однієї дитини. Родина розглядається як 

фактор відтворення народонаселення та соціальний інститут, 

ключовою функцією якого є народження дітей, продовження 

роду, передача історико-традиційного та культурного досвіду. 

Серед процесів формування шлюбно-сімейної структури 

народонаселення України ключове місце належить шлюбності. 

Шлюбність – це процес утворення шлюбних пар (офіційно 

зареєстрованих) серед населення. При цьому враховуються як 

перші, так і повторні шлюби. Еволюційні та трансформаційні 

зміни шлюбності та інших процесів формування шлюбно-

сімейного складу населення мають компенсаторний характер 

(підйоми та спади). До головних чинників таких коливань 

відносяться насамперед економічні й соціальні передумови та 

статево-вікова структура наявного народонаселення. Йдеться, 

насамперед, про зміни чисельності контингентів чоловіків і 
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жінок, тобто статево-вікових пропорцій, які є важливою 

передумовою для добору шлюбної пари і від яких залежить 

процес укладання шлюбу та створення сім’ї. 

Розглянемо динаміку укладання шлюбів та оформлення 

розлучень в Україні за 2000 – 2020 рр. (див. рис. 1): 

 

Рис. 1. Динаміка чисельності шлюбів та розлучень в Україні за 2000 – 

2020 рр. (побудовано на основі: [1]) 

 

З даної діаграми видно, що з 2000 р. по 2003 р. спостері-

гається збільшення кількості шлюбів та зменшення кількості 

розлучень, що можна пояснити змінами у статево-віковій 

структурі народонаселення України [2], про яке згадувалося 

вище. У 2000 р. було зареєстровано 274523 шлюби. У 2001 р. 

було зареєстровано на 35 тис. шлюбів більше, а у 2003 р. 

нараховується вже 370966 зареєстрованих шлюбів.  

Необхідно зазначити, що важливим фактором впливу на 

динаміку укладання шлюбів, є високосні роки. У ці роки 

реєструється найменша кількість шлюбів, пари намагаються 

одружитись у рік, що передує високосному. Так, наприклад, у 

2003 році, що передує високосному 2004 р. спостерігається 

різке збільшення кількості шлюбів у порівнянні з 2002 р. Така 

сама ситуація прослідковується у 2007 р. (416427 шлюбів), 

2011 р. (355880 шлюбів), 2015 р. (299038 шлюбів), 2019 р. 
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(237858 шлюбів), що передували відповідно високосним 2008 

р. (321992 шлюби), 2012 р. (276276 шлюбів), 2016 р. (229453 

шлюби), 2020 р. (167974 шлюби).  

З 2005 р. простежується тенденція до зменшення кількості 

шлюбів (деякі підвищення у зазначені вище роки) та збільшення 

кількості розлучень за винятком 2010 р., 2015 р. В цілому 

соціальні наслідки розлучень різні: від збільшення кількості 

неповних сімей до поширення такого соціального феномену як 

самотність. Зростання відносної кількості розлучень свідчить про 

наявність процесів, які негативно впливають на міцність сімей. 

Але найбільш серйозним наслідком в даному контексті є те, що 

репродуктивні потреби жінок виявляються нереалізованими, що 

негативно відбивається на відтворенні народонаселення України 

[3, c. 228].  
 

 
Рис. 2. Розподіл шлюбів за віком подружжя в Україні станом на 

2005 р. (побудовано на основі: [4]) 

 

Разом з тим спостерігається тенденція до підвищення 

середнього віку (див. рис. 2, рис. 3) при реєстрації шлюбу. 

Причиною цього може слугувати зниження віку позашлюбних 

статевих стосунків та розповсюдження різних форм неофіційних 
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шлюбно-сімейних відносин (так званих «цивільних шлюбів»). 

З рис. 2 видно станом на 2005 р. найбільша кількість 

шлюбів як чоловічим (134135 ос.), так і жіночим (153356 ос.) 

населенням укладалися у віці 20-24 років, найменша кількість 

шлюбів укладається у віці до 16 років.  

 

 
Рис. 3. Розподіл шлюбів за віком подружжя в Україні станом на 2017 

р. (побудовано на основі: [4]) 

 

У 2017 році ця ситуація змінюється. З рис. 3 видно, що в Україні 

станом на 2017 р. серед жіночого населення найбільша частка 

шлюбів укладається у віці 20–24 рр., а також 25–28 рр.; у 

чоловіків найбільше у віці 25–29 рр. та 30-34 рр. і найменше – 

17–19 рр., що пояснюється соціально-економічними та психо-

логічними чинниками: чоловік як голова сім’ї має створити 

власну матеріальну базу для подальшого забезпечення ново-

утвореної родини та дітей у майбутньому.  

Разом з тим в Україні спостерігається зниження числа 

людей, що вступають в перші шлюби. Якщо в 2005 р. в перший 

шлюб вступало 85,2% жінок і 81,8% чоловіків, то вже в 2017 

році – 75,6% і 75% відповідно [4]. 

Таким чином, шлюбно-сімейна ситуація в Україні має 
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від'ємну тенденцію. В Україні з 2005 році спостерігається 

демографічна криза, яка супроводжується деформацією процесів 

його відтворення [5, с. 218].  

У результаті можна спостерігати погіршення ситуації з 

народженням дітей в українських родинах, яка значно 

ускладнилась упродовж останніх 10 – 15 років, про що свідчать 

дані таблиці 1. 
 

Таблиця 1 

Динаміка коефіцієнту народжуваності в Україні у 2011-2019 рр. 

Рік 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Коефіцієнт 

народжуваності 
1,89 1,56 1,10 1,22 1,47 1,36 1,23 

*Складено на основі: [6]. 

 

Отже, в Україні спостерігається негативна демографічна 

ситуація, яка характеризується низьким рівнем показника 

шлюбності та досить високим рівнем розлучень. Несприятлива 

демографічна ситуація в Україні пов'язана із наростанням 

суперечностей функціонування родин як осередків відтворення 

населення та зниженням їх демографічного потенціалу. 

Поширились відкладання шлюбів і народження дітей, безшлюбне 

материнство та соціальне сирітство (покинуті батьками діти). 
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ОСОБЛИВОСТІ  СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ 

 

Медчук-Лучицька А.В., 

магістрант, 

Житомирській інститут 

 Міжрегіональна академія управління персоналом  

м.  Житомир, Україна  

Актуальність теми зумовлена тим, що спадкуванням, так чи 

інакше, доводиться мати справу практично кожному. Однак 

далеко не завжди особа розпоряджається своїм майном на 

випадок смерті. Відсутність прямого волевиявлення, вираженого 

в заповіті, ніяк неі має впливати на стабільність цивільного 

обороту, тягтиі за собою порушення прав кредиторів померлого. 

Завданняі держави в такій ситуації – забезпечити належну 

спадкоємністьі у правах та обов’язках, що не «вмирають» зі 

смертю їх носія. 

Спадкування за закономі покликане забезпечити перехід 

прав та обов’язків, існуванняі яких не припиняється зі смертю 

особи, доі осіб, які за життя були найбільш близькимиі 

померлому в силу різних причин – шлюбу, усиновлення, 
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утримання тощо. Забезпечення їх спадкових прав, охоронаі та 

захист самого права спадкування, а разомі з тим інтересів сім’ї та 

суспільства ві цілому – завдання держави, що виконується за 

допомогоюі чітких нормативних приписів, що становлять у 

сукупностіі інститут спадкування за законом. 

За чинним законодавством передбачено три загальні види 

спадкування:  за заповітом або за законом, змішане спадкування 

(спадкування за правом на обов’язкову частку і спадкування 

речей звичайної домашньої обстановки та вжитку). 

До особливостей спадкування за законом відносимо [2]: 1) 

реалізація законодавцемі гіпотетичної волі спадкодавця щодо 

переходу його праві та обов'язків до певного кола спадкоємців; 2) 

сімейні та родинні зв'язки як засади спадкуванняі за законом; 3) 

черговість спадкування за закономі та можливість її зміни; 

4)рівність частокі спадщини при спадкуванні за законом. 

Статтями 1261-1265 ЦК передбачено п'ять черг спадкування 

заі законом, які у визначеному законодавством порядку 

закликаютьсяі до спадкування почергово [4]. 

У першу чергу правоі на спадкування за законом мають діти 

спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавцяі та 

народжені після його смерті, другий зі подружжя та батьки. 

У другу чергу правоі на спадкування за законом мають рідні 

братиі та сестри спадкодавця, його баба та діді як з боку батька, 

так і зі боку матері. 

У третю чергу право наі спадкування за законом мають рідні 

дядько таі тітка спадкодавця. 

У четверту чергу право наі спадкування за законом мають 

особи, які проживалиі зі спадкодавцем однією сім'єю не менш які 

п'ять років до часу відкриття спадщини. 

Уі п'яту чергу право на спадкування за закономі мають інші 

родичі спадкодавця до шостого ступеняі споріднення включно, 

причому родичі ближчого ступеня спорідненняі усувають від 

права спадкування родичів подальшого ступеняі споріднення. 

Ступінь споріднення визначається за числом народжень, що 

віддаляють родича від спадкодавця. Народження самогоі спадко-
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давця не входить до цього числа. Такожі у п'яту чергу право на 

спадкування заі законом одержують утриманці спадкодавця, які 

не булиі членами його сім'ї. 

Об'єктом спадкового правонаступництваі являється майно 

спадкодавця, причому тільки те майно, яке належало йому на 

законних підставах. Спадкодавецьі має право на те, щоб усе йогоі 

майно, яке згідно із чинним законодавством можеі спадкуватися, 

перейшло до його спадкоємців в порядкуі спадкового право-

наступництва. 

При спадкуванні за законом спадкоємцямі надається певна 

сукупність прав. Ці права єі суб’єктивними правами конкретних 

осіб. Спадкоємці за закономі на власний розсуд можуть реалізу-

вати свої спадковіі права, надані їм чиним законодавством 

України.  

Спадкоємціі за законом на власний розсуд можуть реалізу-

ватиі свої спадкові права. Спадкоємці наділені сукупністю обов’я-

зків, здійснювати які їх зобов’язує чинне законодавство України.  

Аналіз досвіду зарубіжних країн показав, щоі спадкове право 

виходить із загальних засад можливостіі спадкування за законом і 

за заповітом, причомуі за загальним правилом спадкування за 

законом розглядаєтьсяі як «спадкування без заповіту» [0].  

Спадкові правовідносини ві країнах континентальної Європи 

регулюються, як правило, нормамиі відповідних розділів цивіль-

них кодексів, поряд з сімейнимиі і майновими відносинами. Крім 

того, держави континентальноїі Європи, поряд з принципом 

свободи волі заповідача, виходять з необхідності забезпечення 

інтересів сім'ї, закріплюючиі нормами спадкового законодавства 

механізми забезпечення майнових праві родичів спадкодавця. 

Континентальна правова система розглядає спадкуванняі як 

універсальне правонаступництво, тобто як заміну особиі спадко-

давця на особистість його спадкоємця, внаслідок чогоі до 

спадкоємця переходять всі права та обов'язкиі спадкодавця як 

єдине ціле. 

У країнах англо-американської правової системи майно 

спадкодавця спочатку переходитьі по праву довірчої власності до 
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так званогоі «особистому представнику» померлого, який передає 

спадкоємцям лишеі частину спадщини, що залишилася після 

розрахунків зі кредиторами [3]. 

Охорона особистих інтересів громадян держав-членіві 

Європейського Союзу та їхнього майна регулюється наі 

найвищому рівні та великою кількістю нормативно-правовихі 

актів, а Україна потребує оновленого інституту спадкування. 

Цивільний кодекс має відповідати всім вимогам новогоі 

суспільства, що стоїть на засадах ринкової економіки. Відповідно, 

необхідно врахувати деякі негативні моменти уі національному 

законодавстві та усунути окремі прогалини: наі законодавчому 

рівні потрібно спростити оформлення прийняття спадщини, для 

цього потрібно реформувати спадкове законодавство; потрібноі 

удосконалити та наблизити національне законодавство до 

європейськихі стандартів, а також ввести чітке розмежування 

отриманняі спадщини у традиційному шлюбі, у цивільному 

шлюбі, у одностатевому шлюбі і у фактичному шлюбіі та ін.  

Проблемним на сьогодні залишається урегулюванняі 

питання спадкування за законом на тимчасово окупованихі 

територіях: потрібно вдосконалювати теперішнє законодавство 

та створюватиі нові норми права що спростять процедуру 

спадкуванняі на цих територіях.  

Література:  

1. Валах В. В. Порівняльно-правова характеристика спадко-

вих правовідносин в Україні та зарубіжних країнах (Російській 

Федерації, Франції, Німеччині, США). Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.03. К., 2009. 19 с. 

2. Главач-Хомин І. І. Учасники спадкових правовідносин : 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Івано-Франківськ. 2017. 230 

арк. 

3. Драгнєвіч О. В. Спадкування: за законом і за заповітом; 

Центр правових досліджень. К. : Видавець Фурса С.Я., 2005. 60 с. 

4. Кухарєв О. Повноваження виконавця заповіту та їх 

здійснення за новим Цивільним кодексом України. Вісник 

Академії правових наук. 2004. № 3(38). С. 90 – 97. 



 

140 

5. Спадкове право : навч. посіб. / О. В. Нестерцова-Собакарь, 

І. В. Янкова, А. В. Аксютіна, М. Г. Поліщук, А. С. Новосад, 

І. В. Дзюба, Л. О. Андрієвська, Р. В. Карпенко, Т. М. Алфьорова, 

Л. Я. Свистун, Д. Л. Черкез, О. О. Кахович, Л. М. Тимченко,  

В. В. Приловський, З. Д. Калініченко; Дніпропетр. держ. ун-т 

внутр. справ. - Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 

163 c. 

______________________________________________________ 

УДК 657    Юридичні науки 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 

ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Миколайчик Х.В. 

студентка групи ПБП-18-3 

Навчально-наукового нституту права  

Університету державної фіскальної служби України 

Науковий керівник: Антонюк А.Б. 

доцент кафедри кримінального процесу  

та криміналістики 

Протягом останніх років у світі спостерігається невпинний 

розвиток інформаційних систем. Цифрові технології активно 

втілюються у повсякденне життя, внаслідок чого усі сфери 

суспільного життя та виробництва модернізуються за рахунок 

використання електроннообчислювальних машин.  

Досить швидкими темпами великої популярності набувають 

інформаційно-телекомунікаційні технології і в кримінальному 

судочинстві, а саме у контексті появи нових форм представлення 

інформації та необхідності визначення її місця у системі доказів.  

Судове доказування є діяльністю, яка може здійснюватися 

лише за допомогою вказаних законом процесуальних засобів та 

способів. Тому слід визнати позитивним зрушенням те, що 

законодавство виділяє окремий засіб встановлення фактичних 

даних, а саме електронні докази. На даний час електронні докази 

використовуються практично в будь-якій категорії справ. 
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Питанням електронних джерел доказової інформації та 

електронних доказів у кримінальному провадженні в своїх 

роботах приділяли увагу такі вчені, як Г. К. Авдєєва, Д. О. Алєк-

сєєва-Процюк, О. М. Бриськовська, В. Б. Вєхов, Ю. А. Каламайко, 

С. О. Ковальов, І. О. Крицька, Т. Е. Кукарникова, В. В. Мурадов, 

Ю. Ю. Орлов, Ю. С. Павлова, К. А. Сергєєва, Б. П. Смагоринсь-

кий, С. В. Стороженко, Д. М. Цехан, С. С. Чернявський та інші. 

Незважаючи на активне дослідження науковцями даної теми, слід 

зауважити, що на сьогодні дана проблема є недостатньо вивчена 

на теоретичному рівні та практично не врегульована на 

законодавчому, внаслідок чого виникає потреба подальшої 

розробки теоретичних і практичних аспектів використання 

електронних доказів у кримінальному провадженні.  

Насамперед, необхідно визначити, що являють собою докази 

у кримінальному провадженні. Такими доказами є фактичні дані, 

отримані у передбаченому статтею 84 Кримінального процесу-

ального кодексу порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, 

слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів 

та обставин, що мають значення для кримінального провадження 

та підлягають доказуванню [1]. Докази мають бути належними, 

містити інформацію щодо предмета доказування та допустимими, 

одержаними в законному порядку.  

Відповідно до частини другої статті 84 Кримінального 

процесуального кодексу України, процесуальними джерелами 

доказів є документи. Згідно статті 99 Кримінального процесу-

ального кодексу України, документом є спеціально створений з 

метою збереження інформації матеріальний об’єкт, що містить 

зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення 

тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи 

обставин, що встановлюють під час кримінального провадження 

[1].  

Слід зазначити, що документи як докази бувають трьох 

видів, а саме: висновок експертів і слідчих комісій, протоколи 

допитів; речові докази, які можуть допомогти в розкритті 

кримінальної справи, якщо на них залишилися сліди злочину; 
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інші документи, в яких зафіксовані відомості в письмовому або 

іншому вигляді [2, с. 62]. Сюди ж відносяться аудіо та 

відеозаписи, інші носії інформації. Тобто, документами можуть 

бути матеріали фотозйомки, відеозапису, звукозапису та інші 

носії інформації, зокрема електронні. Маючи на увазі, що 

електронний документ являє собою електронний носій будь-якої 

інформації із зафіксованими на ньому відомостями можна 

вважати, що електронні документи можуть послужити в якості 

доказів на всіх етапах розслідування.  

Також, варто звернути увагу, що електронний документ, як і 

всі докази, буде визнаватися доказом у кримінальній справі за 

наявності хоча б однієї з таких умов: якщо він виступав 

знаряддям злочину; зберіг на собі сліди злочину; є предметом 

злочину; є майном, цінним папером чи іншою цінністю, 

отриманою в результаті злочинних дій або нажитою злочинним 

шляхом; може виступати засобом для виявлення злочину та 

встановлення обставин по кримінальній справі; якщо викладені в 

ньому відомості мають значення для встановлення обставин, що 

підлягають доказуванню по кримінальній справі [2, с. 83]. 

Що стосується поняття електронних доказів, з розвитком 

законодавства відбулись зміни, зокрема Законом України «Про 

внесення змін до Господарського процесуального кодексу 

України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих 

актів» від 03.10.2017 року № 2147-VIII, передбачено порядок 

використання в процесі доказування електронних доказів у 

господарському, цивільному та адміністративному процесах [3].  

Українські науковці із застереженням відносяться до визна-

чення такого терміну як «електронні докази». В. Мурадов, не на-

даючи авторського визначення цього поняття, наполягає на пот-

ребі значного вдосконалення методики збирання та дослідження 

електронних доказів під час досудового розслідування та мето-

дики дослідження таких доказів у судовому засіданні [4, c. 318]. 

Д. Алєксєєва-Процюк та О. Бриськовська визначають ефект-

ронні докази як фактичні дані, що зберігаються в електронному 
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вигляді на будь-яких типах електронних носіїв та в електронних 

засобах, стаючи після обробки спеціальними технічними засоба-

ми та програмним забезпеченням доступними для сприйняття 

людиною [5, с. 250–252]. Більшість науковців, які досліджують 

дану проблему, констатують потребу законодавчого врегулюван-

ня як термінології, так і класифікації електронних доказів. 

Відповідно до частини 1 статті 96 Господарського процесу-

ального кодексу України, електронними доказами є інформація в 

електронній формі, яка містить дані про обставини, що мають 

значення для справи, зокрема, електронні документи, що місять в 

собі текст, графічні зображення, плани, фотографії, відео-, звуко-

записи та інші, веб-сайти, текстові, мультимедійні та голосові 

повідомлення, метадані, бази даних й інші дані в електронній 

формі [6]. Аналогічне визначення міститься і в частині 1 статті 

100 Цивільного процесуального кодексу України [7] та частині 1 

статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України [8]. 

І.О.Крицька наводить характерні властивості цифрових 

джерел доказової інформації, які обумовлюють їх особливий 

процесуальний статус. До них належать: неречовий характер, 

який пов’язаний з відсутністю твердого зв’язку з матеріальним 

носієм; неможливість безпосереднього сприйняття й подальшого 

дослідження цифрової інформації, тобто вона повинна бути 

інтерпретована та перекодована за допомогою спеціальних 

технічних засобів і програмного забезпечення; можливість 

дистанційного внесення змін до неї та її знищення; специфічний 

порядок збирання, перевірки та оцінки [9, c. 76]. 

Слід відзначити, що Кримінальний процесуальний кодекс 

України передбачає можливість використання цифрової інформа-

ції у процесі доказування, проте не має закріпленого поняття 

електронного доказу. Так як подальший процес реформування 

кримінального процесуального законодавства України повинен 

здійснюватися з урахуванням розвитку технічних можливостей, 

виникає необхідність запровадження такого поняття. 

Такі проблеми, що виникають при застосуванні електронних 

доказів на практиці ускладнюють їх визнання належними та 
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допустимими. Таким чином, доцільним вважається внести зміни 

до глави «Докази і доказування» Кримінального процесуального 

кодексу України [1], а саме вказати, що електронними доказами є 

інформація в електронній формі, що отримана в передбаченому 

цим Кодексом порядку та має значення для кримінального 

провадження. Також, виходячи з поняття, слід зазначити, що 

електронні докази отримують за допомогою електронних 

пристроїв із комп’ютерних носіїв інформації, комп’ютерних 

мереж, у тому числі через Інтернет. 

Незважаючи на такі переваги використання електронних 

доказів як економність, практичність та доступність, все ж таке 

застосування має свої недоліки. Як засвідчує практика, через 

певну некомпетентність трапляються непоодинокі випадки 

вилучення з місць події значної кількості комп’ютерної техніки та 

носіїв інформації, що жодним чином не стосуються справи, 

спричиняючи тим самим тривале проведення експертизи та 

блокування роботи експертів, що значно знижує ефективність 

проведення кримінального провадження. 

Отже, враховуючи новації суспільних відносин, що також 

відображається і на судочинстві, наукова теорія процесуального 

доказування загалом та її кримінальна процесуальна частина 

зокрема, а також криміналістичне вчення про збирання, дослід-

ження та використання доказів мають рухатися в ногу з часом та 

бути досить гнучкими до змін, потреба в яких продиктована 

практикою. З огляду на зазначене, вбачається нагальна потреба у 

формулюванні доктринального та законодавчого визначень 

поняття «електронний доказ» у кримінальному процесі та в 

науковій розробці основних підходів до збирання, дослідження та 

використання електронних доказів із дальшим закріпленням 

таких підходів у Кримінальному процесуальному кодексі Украї-

ни. Отже, в умовах зростання рівня застосування інформаційних 

технологій у кримінальній процесуальній діяльності, кримінальне 

процесуальне законодавство потребує подальшого реформування 

задля визначення порядку використання електронної інформації в 

процесі доказування.  
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права та процесу 

Договір є однією з найпоширеніших підстав виникнення 

зобов’язань. Як різновид юридичних фактів він належить до 

числа правомірних дій, що вчиняються з волі його учасників і 

спрямовуються на виникнення, зміну чи припинення цивільних 

прав або обов’язків. 

Враховуючи те, що тема формування та реалізації спадкових 

правовідносин в Україні є надзвичайно важливою, сучасне 

цивільне законодавство виступає за розширення можливостей 

громадян на здійснення своїх спадкових прав. У цивільному 

законодавстві закріплене право на складання спадкового 

договору, що і зумовлює актуальність даної теми. Але серед 

науковців немає єдиної думки стосовно правової природи 

спадкового договору. Більшість вчених вважають, що спадковий 

договір потребує значного вдосконалення. Одні вважають 

доцільним закріплення у Цивільному кодексі України глави під 

назвою «Спадковий договір», а інші виступають противниками 

такої правової ідеї. 

Проблеми спадкового договору досліджували такі вчені, як 

Б.Антимонов, С.Мазуренко, О.Харитонова, В.Чуйкова, В.Василь-

ченко, З.Романовська, В.Дроніков, Т.Коваленко, Н.Шама, О.Дзера 

та інші. Однак, незважаючи на численні наукові праці, 

вищевказана проблема залишається актуальною та потребує 

подальшого дослідження.  

Відповідно до статті 1216 Цивільного кодексу України, 
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«спадкування являє собою перехід прав та обов’язків від фізичної 

особи, яка померла, тобто спадкодавця, до інших осіб, які, 

відповідно, визначаються як спадкоємці» [1]. 

Відповідно до статті 1302 Цивільного кодексу України, 

спадковий договір «це договір, за яким одна сторона, яка 

іменується як набувач, зобов’язується виконувати розпорядження 

другої сторони – відчужувача, та в разі смерті останнього набуває 

право власності на його майно» [1]. Р. Майданик стверджує, що 

«спадковий договір є одностороннім, консенсуальним, без оплат-

ним або оплатним, алеаторним, особистого характеру, довготри-

валим, з ускладненим порядком зміни і дострокового розірвання 

правочином з надання послуг під умову відчуження на користь 

набувача належного відчужувачеві майна на випадок його 

смерті» [2, с. 83]. А. Гусєва зазначає, що «цей договір є односто-

роннім, адже з моменту укладання договору в набувача виника-

ють обов’язки вчинити певні дії в інтересах відчужувача, а 

відчужувач має право вимагати виконання дій, передбачених 

договором» [3, с.73]. Такої позиції дотримується і В. Ромовська, 

яка стверджує, що «якщо з моменту укладення договору в 

набувача виникають обов’язки вчинити певні дії в інтересах 

відчужувача, а відчужувач має право вимагати виконання цих дій, 

не маючи обов’язків, такий договір будучи двостороннім 

правочином, є одночасно і одностороннім» [4, с. 23]. Проте, слід 

звернути увагу, що цей договір має дві сторони – відчужувача та 

набувача, які мають взаємні права та обов’язки, що, згідно норм 

цивільного законодавства, вважається двостороннім правочином. 

Не менш важливим аспектом спадкового договору є його 

оплатний характер. А. Амеліна вважає, що «спадковий договір є 

оплатним, тому що кожна сторона отримує від іншої зустрічне 

задоволення своїх прав. А саме, набувач отримує визначене в 

договорі конкретне майно, а відчужувач отримує відповідні дії 

майнового чи немайнового характеру з боку свого контрагента» 

[5, с. 72]. Також, трапляються випадки, коли виконання боржни-

ком обов’язків здійснюється на користь третьої особи, що також 

свідчить про його оплатний характер. 
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Ще однією спірною ознакою спадкового договору є момент 

його чинності. Щодо цього питання в науковців виникають 

досить різні думки. О. Шевченко вважає, що «цей договір є 

реальним, про що свідчить обов’язок відчужувача передати своє 

майно» [6, с. 83]. В. Васильченко стверджує, що «в силу 

цивільного законодавства договір є консенсуальним» [7, с. 37]. 

Водночас, А. Сегенюк зазначає, що «спадковий договір може 

бути як реальним, так і консенсуальним» [8, с. 92]. 

Безспірною ознакою спадкового договору є його тривалість. 

Про це свідчить те, що він укладається на строк, не менший ніж 

до моменту смерті відчужувача, чи навіть більший, у разі 

вчинення дій на виконання особистого розпорядження після 

смерті відчужувача.  

Ще однією особливістю спадкового договору є те, що його 

вважають альтернативою договору довічного утримання. Проте, 

ці два види договорів мають суттєві відмінності. Наприклад, «на 

відміну від договору довічного утримання, при укладенні спадко-

вого договору право власності на майно, що є його предметом, 

переходить до набувача лише після смерті відчужувача. Крім 

цього, дії набувача можуть мати як майновий, так і немайновий 

характер» [9, с.4].  

Крім спірних питань щодо правової природи спадкового 

договору, на практиці виникають проблеми щодо його реалізації.  

Однією із таких проблем є те, що набувач може бути зобо-

в’язаний вчинити певні дії, як до смерті відчужувача, так і після 

його смерті, тому ця умова має бути чітко визначена у договорі. 

Варто зазначити, що відчужувач може призначити особу, яка 

після смерті буде контролювати за виконанням умов договору. 

 Існують випадки, коли відчужувач не призначає особу, яка 

буде контролювати за виконанням покладених обов’язків. В 

такому разі, такою особою може бути нотаріус, який посвідчував 

даний договір. Проте, слід зауважити, що законодавчо не 

визначено механізм здійснення нотаріусом такого контролю, 

адже йдеться про покладення на нього функції, яка не 

передбачена  Законом України «Про нотаріат» [10].  
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Таким чином, з метою забезпечення належного виконання 

умов договору, законодавець має внести певні норми, які б 

регулювали діяльність щодо контролю виконання певних 

обов’язків, поставлених набувачу. Зокрема, це можна зробити, 

додавши до повноважень нотаріуса такого пункту, як «контроль 

за дотриманням виконання обов’язків, покладених на набувача, 

що визначені спадковим договором". 

Також, В. Васильченко зазначає, що «спадковий договір слід 

визнати як окремий самостійний вид спадкування і внести 

відповідні зміни до Цивільного кодексу України, а саме до статті 

1217 про те, що спадкування здійснюється не тільки за заповітом, 

або за законом, а і за спадковим договором» [7, с.91]. 

З вищенаведеного можна зробити висновок, що правова 

природа спадкового договору полягає в тому, що цей договір є 

двостороннім, оплатним, консенсуальним та довготривалим. Слід 

звернути увагу на те, що спадковий договір є особливою формою 

вираження волі спадкодавця на випадок смерті. На даний час 

спадковий договір є суперечливим, про що свідчать різносторонні 

погляди науковців на його правове значення та застосування. 

Адже на даний час не існує єдиних поглядів на ознаки і 

властивості спадкового договору, що зумовлює необхідність 

законодавчого вдосконалення та глибокої теоретичної розробки. 

Необхідно звернути увагу та зробити належне правове 

закріплення основних положень цього договору, прав і обов’язків 

його сторін, істотних умов, питань здійснення контролю за 

виконанням набувачем своїх обов’язків за спадковим договором. 
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Анотація. У роботі розглядається оцінка ефективності систем 

захисту та готовності інформаційної інфраструктури компанії 
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Abstract. The paper considers the assessment of the effectiveness of 

security systems and the readiness of the information infrastructure of 

the company to a whole to cyber-attack using methods of penetration 

testing in accordance with DSTU ISO / IEC TS 27008: 2019. 
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Вступ. При проектуванні, створенні та використанні 

сучасних інформаційних систем, питання захисту інформації 

давно вже вийшло на перше місце. Одним з методів перевірки 

захищеності системи є тестування на проникнення. 

Тестування на проникнення (або пентестінг) - це 

змодельована кібератака, при якій професійні хакери, які 

дотримуються етичних норм, або аудитори зламують 

корпоративні мережі, щоб знайти слабкі місця системи, до того, 

https://orcid.org/0000-0003-1713-661X
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як це зроблять зловмисники[1]. Так, пентестінг показує, де і як 

зловмисник може використати систему, що дозволяє усунути 

будь-які слабкі місця до того, як станеться справжня атака. 

Основний текст. Відповідно до недавнього дослідження 

Positive Technologies, практично у кожної компанії є слабкі місця. 

У 93% випадків пентестери змогли подолати периметр мережі і 

отримати доступ до мережі. 

Мета тестування на проникнення - оцінка ефективності 

систем захисту що використовуються та готовності інформа-

ційної інфраструктури компанії в цілому до кібератаки. 

Тестування може проводиться з зовнішніх мереж – тоді 

пентестінг називають зовнішнім, або внутрішнім, коли моделю-

ються атаки з боку порушника, який знаходиться всередині ком-

панії. Внутрішній пентестінг може бути продовженням зовніш-

нього: такий підхід дозволяє оцінити не тільки ймовірність про-

никнення зловмисника в локальну мережу, а й наслідки розвитку 

атаки в інфраструктурі компанії. Останнім часом спостерігається 

тенденція до збільшення частки комплексних проектів, коли 

компанії проводять і зовнішній, і внутрішній пентестінг [2]. 

У стандарті ДСТУ ISО/IEC TS 27008:2019, що набув 

чинності 01 листопада 2019 року розглядається 6 методів 

тестування інформаційної безпеки [3]: 

1. Сліпий метод – перевіряючий досліджує об’єкт без будь 

яких попередніх знань про його характеристики, крім загально-

доступної інформації, а об'єкт підготовлений до дослідження. 

2. Подвійний сліпий метод – перевіряючий досліджує об'єкт 

без будь яких попередніх знань про його характеристики, крім 

загальнодоступної інформації, а об'єкт не сповіщений про 

дослідження. 

3. Метод сірого ящику – тестеру надаються всі повнова-

ження крім безпосереднього доступу до сервера. 

4. Метод подвійного сірого ящику – перевіряючий досліджує 

об'єкт з обмеженими знаннями про його активи і захист і повним 

знанням направленого допустимого дослідження, об'єкт повідом-

лений про область і час, але не про напрямок дослідження. 
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5. Тандемний метод – перевіряючий і об'єкт готові до 

дослідження, заздалегідь знаючи всі деталі дослідження. 

6. Інверсійний метод – перевіряючий досліджує об'єкт, 

знаючи всі його процеси та захист, але сам об'єкт не знає 

нічого про те, що, як і коли перевіряючий буде тестувати. 

Таким чином ДСТУ ISО/IEC TS 27008:2019 об’єднав 

кращі практики та рекомендації в галузі інформаційної безпеки 

як національний стандарт, гармонізований з європейськими та 

міжнародними стандартами. Цей стандарт підходить для 

організацій всіх типів і розмірів, незалежно від того, чи є вони 

державними, приватними або некомерційними. 

Професор Едвард Хамфріс (Prof. Edward Humphreys), керів-

ник робочої групи, що займалася розробкою стандарту, зазначив, 

що ISO / IEC TS 27008 покликан допомогти організаціям аналізу-

вати поточні засоби контролю, підвищити впевненості в тому, що 

їх захист ефективний, адекватний і доречний для зниження 

інформаційних ризиків, з якими стикаються організації[4]. 

Висновки. Не кожна атака призводить до проникнення у 

внутрішню мережу організації, але при цьому зловмисник може 

отримати доступ до інших важливих ресурсів або порушити 

роботу бізнес-систем. Для визначення правильної стратегії 

проведення тестування на проникнення, треба визначитися з 

технічними деталями, наданими про систему, наявністю ресурсів, 

знань пентостора, бізнес-цілей організації і нормативних питань. 

Такий підхід є єдиним способом отримати реальну картину стану 

захищеності системи організації. Тестування на проникнення слід 

проводити регулярно, щоб виявляти і усувати нові вектори 

проникнення в систему. 
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Процесуальні строки сприяють забезпеченню швидкого 

досудового розслідування і судового розгляду в будь-якому з 

проваджень загалом і в кримінальному зокрема. Строки є 

юридичними засобами регулювання процесуальних відносин і 

тому відносяться до системи кримінально-процесуальних форм 

та механізмів регулювання. 

 Дослідженню інституту процесуальних строків у криміналь-

ному провадженні займалося багато вчених, які присвячували цій 

темі свої роботи.  

У ст. 28 Кримінально-процесуального кодексу України (далі 

– КПК України) зазначено поняття «розумні строки», де 

розумними вважаються ті строки, які є об’єктивно необхідними 

для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних 

рішень. Зазначається, що розумні строки повинні знаходитись в 

рамках строків, які передбачені КК України для виконання 
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певних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень.  

Проблема визначення розумних строків та дієвого їх 

застосування постала більш гостро після набрання чинності КПК 

України. Почастішали випадки затягування строків під приводом 

визнання їх «розумними», і внаслідок цього збільшилася кількість 

звернень громадян України до Європейського суду з прав 

людини, які скаржились на порушення вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод, в якій 

закріплено, що: «Кожен має право на справедливий та публічний 

розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним та 

безстороннім судом…»[1]. 

В Україні питанню розумності строків приділяли увагу ще до 

прийняття КПК України у 2012 році. Так, зокрема, Конституцій-

ний Суд України у своєму рішенні щодо «розумності» строків 

досудового слідства зазначив: «Поняття «розумний строк 

досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається 

у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх 

обставин вчинення і розслідування злочину. Визначення розум-

ного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, 

включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число 

потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та 

отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк 

досудового слідства не повинен перевищувати меж необхід-

ності»[2].  

У 2006 році Верховний Суд України надав роз’яснення 

головам апеляційних судів, направивши їм листа, у якому 

зазначено: «Відповідно до тлумачення Європейського суду з прав 

людини положень ч. 1 ст. 6 Конвенції з прав людини, тривалість 

провадження у кримінальній справі для цілей цієї статті 

розпочинається з моменту винесення постанови про притягнення 

особи як обвинуваченого, затримання особи за підозрою у скоєнні 

злочину чи допиту її як підозрюваного залежно від того, яка з 

указаних подій сталася раніше, і закінчується винесенням 

остаточного рішення у кримінальній справі. При цьому період 

розгляду кримінальної справи не ділиться на стадії досудового 
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слідства та судового розгляду й аналізується з точки зору його 

розумності в цілому» [3]. 

 Таким чином, Верховний Суд України звернув увагу судів 

на те, що правило щодо розумності строків поширюється на все 

кримінальне провадження, а не лише на його досудову частину, 

як зазначалося у тлумаченні Конституційного суду. 

Визначення розумності конкретного строку залежить від 

багатьох чинників. Так, у ч. 3 ст. 28 КПК України зазначається: 

«Критеріями для визначення розумності строків кримінального 

провадження є:  

1) складність кримінального провадження, яка визначається з 

урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримі-

нальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, 

обсяг та специфіка процесуальних дій, необхідних для здійснення 

досудового розслідування; 

2) поведінка учасників кримінального провадження;  

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх 

повноважень» [4].  

На мою думку, є важливіші чинники, які враховуються при 

визначенні розумності строків, наприклад, рівень зайнятості 

слідчого, характер співпраці учасників кримінального провад-

женні зі слідством, рівень професійності слідчого, забезпечення 

розслідування тощо. Також недоліком чинного законодавства 

можна вважати те, що в ст. 28 не розкрито змісту перелічених 

критеріїв щодо «розумності строків», і це призводить до проблем 

у процесі їх застосування на практиці.  

Таким чином, кримінальне законодавство України потребує 

удосконалення в частині процесуальних строків, а саме 

визначення критерію їх розумності, оскільки стаття в тій редакції, 

в якій вона знаходиться зараз, викликає багато проблем при її 

застосуванні, що може стати приводом для звернення до 

Європейського суду з прав людини за захистом порушених прав.  

Література: 

1. Про захист прав людини та основоположних свобод: 

Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 р. URL: https://zakon.ra-
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da.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення:08.04.2021 р.).  

2. Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням Верховного Суду України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) 

положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 

234, частини третьої статті 236 Кримінально-процесуального 

кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов 

слідчого і прокурора): Рішення Конституційного Суду України 

від 30. 01. 2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/v003p710-03#Text (дата звернення: 08.04.2021 р.).  

3. Щодо перевищення розумних строків розгляду справ: 

Лист Верховного Суду України головам апеляційних судів від 

25. 01. 2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 

v5_45700-06#Text (дата звернення: 08.04.2021 р.).  

4. Кримінально-процесуальний Кодекс України від 

13.04.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text 

(дата звернення: 08.04.2021 р.). 

______________________________________________________ 

УДК 37   Педагогічні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ З ДІТЬМИ В УМОВАХ 

ПАНДЕМІЇ 

 

Пархоменко Д.В., 

студентка факультету фінансів та обліку 

Київський торговельно-економічний університет 

м. Київ, Україна 

В умовах пандемії всі ми проводимо багато часу в 

соціальних мережах та за переглядом фільмів. Дистанціюючись 

від оточуючого світу, батьки зможуть приділити більше уваги 

своїм дітям та спробувати зробити щось з ними разом. На перший 

погляд деякі уникають цього, але якщо відкрити нове хобі разом з 

дитиною, то це зможе викликати в неї більше довіри та турботи 

до самої себе. 
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Одним із прикладів є кулінарія, яка допоможе розкрити 

себе та свої таланти, проявити креативність та надихнути на 

створення свого власного блюда. Це дасть змогу дитині 

проявити себе та залишить прекрасні яскраві спогади. Іноді 

проста гра в настільну гру проявляє великий інтерес та 

зацікавленість, що години пролітають непомітно і брати до рук 

телефона взагалі не хочеться. Багато хто уникає сімейних 

вечерь, але саме за своїм домашнім столом можна обговорити 

проблеми, які нас мучають чи навпаки не можемо знайти 

потрібної відповіді на них. Варто приділяти цьому велику 

увагу, тому що прості 10-15 хвилин допоможуть не віддали-

тись від дитини, а стати навпаки якомога ближчою до неї [ 1 ]. 

Більшість батьків хвилює важливе питання, а саме 

відставання дітей у навчанні. Через це вони починають кричати 

та сварити дитину, але такого в жодному разі не потрібно 

робити. Через те що може зникнути інтерес до навчання, а 

потім його відновити буде дуже складно. Рано чи пізно дитина 

буде сама тягнутися до книги, проходити різні курси. Оскільки 

вона буде відчувати нудьгу від бездіяльності та потребу в 

нових знаннях. Батьки можуть стати яскравим прикладом своїй 

дитині, приділивши більше часу своїй самоосвіті. Коли дитина 

буде це бачити, то й сама захоче цікавитися чимось новим та 

знайти себе в новій сфері діяльності. 

Водночас, карантин – це і можливість для старшоклас-

ників підтягнути свої хвости у предметах та приділити увагу у 

підготовці до ЗНО. Зараз великої популярності набули онлайн-

платформи, які пропонують різноманітну кількість 

безкоштовних курсів. 

Важливо пам’ятати і про режим свого дня, тому що від 

цього залежить ефективність та продуктивність нашої праці. 

Через карантин велика кількість підлітків розлінилась, тому що 

їм не потрібно прокидатися рано, їздити до школи чи 

університету, бо весь свій вільний час вони проводять вдома. 

Варто навчитися відкладати телефон, коли ми лягаємо спати, 

тому що це допоможе розслабитись та лягти вчасно спати [ 2 ]. 
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Через пандемію велика кількість батьків змушені були 

залишитись вдома. Бажано це пояснити дітям, що під час 

перебування вдома, дорослі мають працювати, щоб 

забезпечити фінансове благополуччя родини. Тому потрібно 

попросити дітей аби вони не турбували в робочий час без 

зайвих потреб, а коли будуть перерви, то обійняти свою дитину 

чи покликати попити разом чаю. 

Для кращої роботи, чи навчання дітям бажано мати свій 

простір аби вони могли побути самі, коли це їм буде потрібно 

та це значно полегшить роботу для їхнього навчання. Цього і 

потребують батьки, щоб відпочити та подумати про свої 

думки. Тому під час пандемії необхідно слухати один одного 

та враховувати думку кожного члена сім’ї [ 3 ] 

Це нова сходинка, історія, яка залишиться в нашій пам’яті 

ще на протязі всього життя. Ми будемо цінувати не лише 

матеріальні речі, а й внутрішні такі як доброта, турбота та 

піклування. Батьки будуть більше часу проводити зі своїми 

дітьми, цікавитися ними та будувати хороші стосунки. Саме 

тому варто поважати та цінувати себе, своїх близьких, свою 

родину і лише за цієї умови наша планета зможе перебороти 

страшного ворога – коронавірус! 

Література:  

1. Поговори зі мною просто: як батькам знайти спільну 

мову зі своєю дитиною. Веб-сайт. URL : https://khm.gov.ua/uk/ 

content/karantyn-bez-stresu-porady-batkam 

2. Карантин  без  стресу:  поради  батькам. Хмельницька 

міська рада:  Веб-сайт. URL: https://khm.gov.ua/uk/content/ka-

rantyn-bez-stresu-porady-batkam 

3. Мамо, обійми: поради від психолога, як налагодити 

стосунки з дітьми різного віку.URL:https://novograd.city/read/ 

experiance/61194/mamo-obijmi-poradi-vid-psihologa-yak-

nalagoditi-stosunki-z-ditmi-riznogo-viku. 
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УДК.615.1            Медичні науки 

 

ЗАСТОСУВАННЯ РОЗХІДНИКА ЗВИЧАЙНОГО В 

МЕДИЦИНІ 

 

Пономаренко М. І., 

студентка 5 курсу фармацевтичного факультету 

Київський міжнародний університет 

м.Київ, Україна 

Люди споконвіку користуються лікарськими рослинами, 

адже це потужний оздоровчий засіб, який надає природа. Рослини 

мають величезну силу, яку можуть передати нам. Важливою 

особливістю лікарських рослин є те, що вони швидше й 

активніше включаються в біохімічні процеси людського організ-

му, ніж хімічні, чужі для організму синтетичні засоби. Перевага 

на стороні лікарських рослин ще й тому, що вони на відміну від 

синтетичних лікарських препаратів рідко викликають усклад-

нення, особливо алергічні реакції. Характерним для лікарських 

рослин та отриманих із них біологічно активних речовин є 

широкий спектр їх фармакологічної дії. Тому за останні роки 

збільшився попит до фітопрепаратів. Сучасні фітопрепарати – це 

сплав народної медицини, сучасної науки та високих технологій. 

Одним з потужних оздоровчих засобів, який нам надала 

природа – розхідник звичайний, який отримав назву «трава від 

сорока недугів», або «сороканедужник» (В. Даль) [1]. Застосу-

вання розхідника звичайного на території Європи нараховує 

тисячоліття. Гален використовував його у вигляді компресів при 

запаленні очей, а англійський фітотерапевт Д. Джералд – «від 

шуму у вухах». Гільдеґарда Бінгенська рекомендувала розхідник 

при головних болях та болі у вухах. В книгі «The new herbal of 

1543» Леонарта Фукса він описаний як засіб при захворюваннях 

печінки, перш за все жовтяниці. Крім того, в європейських 

травниках розхідник рекомендований від захворювань нирок і 

при порушені травлення. 

На сьогодні розхідник звичайний включений у фармакопеї 
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Франції, Китая, США, Болгарії і широко застосовується в 

гомеопатії багатьох країн. Трава розхідника звичайного входить 

до складу біологічно активних добавок (БАД), які застосовуються 

для профілактики захворювань печінки. Але, нажаль, в науковій 

медицині нашої країни розхідник звичайний не використовується, 

хоча досліджень проведено дуже багато і в різних напрямках, аж 

до онкології. Однак він досить широко застосовується у народній 

медицині. 

Народна медицина використовує настої і відвари трави 

розхідника звичайного при запаленні органів дихання (фарингіти, 

ларингіти, бронхіти, бронхіальна астма, запалення легень, 

коклюш, туберкульоз легень), при порушенні функцій органів 

травлення (підвищення апетиту, покращення травлення, при 

болях і катарах у шлунку і кишківнику, захворюваннях жовчного 

міхура, печінки), при захворюваннях селезінки і сечових шляхів 

(нирковокам’яна хвороба, гострий і хронічний цистит)[2], при 

захворюваннях щитовидної залози, подагрі [3]. Також 

застосовується при отруєннях свинцем. Зовнішньо настої 

розхідника застосовують як примочки на очі при кон’юктивіті; як 

компрес – для підсилення регенеруючих сил кісткової тканини 

при переломах, при фурункулах, запаленні суглобів, гнійних 

набряках і вивихах; для промивання ран, опіків і виразок; 

спринцювання – при білі (лейкорея), гонореї [4]. Свіжий сік 

розхідника звичайного використовують як засіб від мігрені. 

Узагальнюючи вище зазначену інформацію, можна дійти 

висновку, що розхідник звичайний володіє широким спектром 

фармакологічної дії: антисептичною, жовчогінною, кровоспин-

ною, сечогінною, відхаркувальною, болетамувальною, потогін-

ною, протизапальною, антигельмітною, ранозагоювальною, 

антидіарейною, тонізуючою, протитоксичною, а також підвищує 

апетит, покращує травлення, стимулює обмін речовин. 

Література:  

1. Савельева Л. Ф. Целебные растения вокруг нас: очерки о 

лекарственных растениях. – 2-е издание, дополненое/ Л. Ф. Са-

вельева. – Волгоград: Издатель, 2018. – С. 216 – 218. 
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2. Стаття з книги Ф. І. Мамчура «Довідник з фітотерапії» 

(Київ, «Здоров’я», 1984 р.). 

3. Стаття з книги В. В. Кархута «Ліки навколо нас» (Київ, 

«Здоров’я», 1974 р.). 

4. Стаття з книги «Лікарські рослини: Енциклопедичний 

довідник» (відп. ред. А. М. Гродзінський; Київ, видавництво 

«Українська Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, Український 

виробничо-комерційний центр «Олімп», 1992 р.). 

5. Стаття з книги Михайла Андрійовича та Івана 

Михайловича Носалів «Лікарські рослини і способи їх 

застосування в народі» (Київ, 2013 р. (репринт видання 1958 р.). 

6. Стаття з книги І. С. Алексєєва «Повний атлас лікарських 

рослин» (Донецьк, ТОВ «Глорія Трейд», 2013 р.). 
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УДК 657  Економічні науки 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В 

УКРАЇНІ 
 

Потапенко В.Є., 

 студентка ННІ ОАА, 

   Науковий керівник: Тучак Т.В, 

к.е.н., доцент 

Університет державної  

фіскальної служби України 

   м. Ірпінь, Україна 

Сьогодні кожне підприємство стикається з необхідністю 

сплати податків, що призводить до значних втрат коштів та 

зменшує кінцеві фінансові результати своєї діяльності. Тому 

керівництво будь-якого підприємства прагне мінімізувати 

податкові платежі, зменшити податковий тягар та нейтралізу-

вати вплив податкових факторів на його діяльність. Багато 

платників податків розглядають мінімізацію податків як 

єдиний шанс вижити в умовах жорсткої конкуренції сьогодні. 

Вивченню проблеми мінімізації податкового навантаження 
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підприємства присвячені наукові праці таких вчених: Н. М. Ли-

сонкова, О. О. Легостаєва, Л. П. Ткачик, С. В. Калабухова,Т. М. 

Орищин, В. М. Кміть та інших. 

Податкове навантаження, яке характеризує сукупний вплив 

податків на економіку країни в цілому або на окремих суб’єктів 

господарювання, інакше фактично являє показник ефективності 

податкової політики, що впливає на зміст державних доходів, 

рівень податкових надходжень у структурі ВВП та частку ВВП на 

душу населення. Податкове навантаження - це сукупність впливів 

податків на економіку в цілому або на окремих платників 

податків. 

За результатами щорічного дослідження «Оподаткування 

2020» (Paying Taxes 2020), яке проводиться Світовим банком та 

PwC, Україна зайняла 65 місце серед 190 країн та втратила таким 

чином 11 пунктів. При цьому країни сусіди посіли такі місця: 

Молдова – 33 місце, Польща – 77 місце, Білорусь – 99 

місце, а Росія – 58-е. Втрата позицій Україною зумовлена, 

активними діями інших держав, спрямованими на автоматизацію 

процесів та скорочення часу адміністрування податків, а також 

збільшенням фіскального навантаження на 

бізнес у нашій країні [1]. 

Показник податкового навантаження на макрорівні 

відображає ефективність податкової політики, тобто кількісно 

визначає сукупний вплив податкових платежів на джерела їх 

сплати. В економічній науці існує кілька підходів до визначення 

рівня податкового навантаження, а саме: 

- як частка податкових надходжень у ВВП; 

- як відношення суми податкових надходжень до бюджету до 

величини загальних доходів приватного сектору; 

- як різниця між загальною сумою податкових надходжень та 

видатками з бюджету на утримання приватного сектору 

економіки. 

Зменшення або збільшення загального податкового 

навантаження може бути здійснено не лише шляхом коригування 

розміру податкових ставок, а й шляхом зміни податкових пільг 
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для певних суб’єктів господарювання. Держава зобов’язана 

завжди проводити помірковану політику податкового тиску для 

забезпечення стабільних доходів, що підтверджує дослідження А. 

Лаффера. Ця концепція спрямована на зменшення навантаження 

на платників податків, а зростання доходів бюджету має 

здійснюватися за рахунок збільшення платників податків та 

розширення бази оподаткування. 

В Україні податкове навантаження в цілому є меншим, ніж 

середній показник у світі. До прикладу рівень податкового 

навантаження у Франції становить 50 %, тоді як в Україні – 27,7 

%, а середньосвітовий показник серед країн, які здають свою 

звітність – 30-32 %[2]. Зазначимо, що низький рівень податкового 

навантаження пов’язаний не з тим, що всі платять низькі податки, 

а з тим, що одні платять податки повністю, а інші уникають їх. 

Щорічні дослідження демонструють чітку тенденцію у 

всьому світі до скорочення кількості часу, який витрачає бізнес на 

ведення податкового обліку. Проте в Україні цей показник у 1,5 

рази більший, ніж в інших країнах Європи і таким чином має 

найбільший потенціал до покращення [1]. 

Надмірний рівень податкового навантаження має негативний 

вплив на державну податкову політику тому, що таке 

оподаткування зменшує стимули діяльності суб’єктів 

оподаткування, впливає на розвиток національної економіки, 

стримує ділову активність суб’єктів господарювання, уповільнює 

зростання валового внутрішнього продукту,формує недовіру 

громадян до фінансових інститутів, та є однією з причин 

виникнення соціальної напруженості. Якщо рівень податкового 

тягаря буде надмірно низький, то таке оподаткування буде 

перешкоджати державі повною мірою забезпечувати населення 

необхідними суспільними благами. Щоб вирішити цю проблему 

необхідно визначити оптимальний рівень податкового 

навантаження, при якому платники податків, згодні платити 

встановлені державою податкові платежі по встановленим 

податкам, одержуючи від держави адекватну кількість і якість 

суспільних благ. Такий рівень оподаткування створює умови для 
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ефективного сполучення суспільних, державних та особистих 

інтересів у сфері податкових відносин і буде сприяти зростанню 

доходів держави і платників податків на фоні загального 

економічного зростання [3]. 

У процесі оптимізації податкового навантаження повинні 

розв’язуватись такі завдання [3]:  

– створення умов для реалізації прагматичного фінансового 

компромісу між потребами держави в коштах та інтересами 

платників податків;  

– забезпечення диференційованого оподаткування доходів 

юридичних і фізичних осіб;  

– забезпечення одночасно позитивного впливу форм і 

методів оподаткування на доходи юридичних і фізичних осіб в 

часі;  

– заохочення платників щодо збільшення отриманого доходу 

та забезпечення його правової регламентації.  

Оптимізація оподаткування має позитивний ефект: 

підприємство розширює свої фінансові можливості, потенціал для 

рефінансування та визначає перспективи розвитку підприємства, 

мінімізуючи податкові витрати. Це особливо важливо в умовах 

фінансової кризи, коли доступ до кредитів критично обмежений. 

Слід зазначити, що межа між законною оптимізацією та 

незаконним ухиленням від сплати податків визначається 

методами, що використовуються суб’єктом господарювання для 

мінімізації податкових зобов’язань. Якщо платнику податків 

надається вибір таких методів у рамках закону, як вибір облікової 

політики, перехід до спеціальних податкових режимів, 

використання податкових пільг, це оптимізація оподаткування. 

Якщо платник податків використовує підроблені документи, не 

веде бухгалтерський облік або фальсифікує свої дані, це є 

кримінальне правопорушення - ухилення від сплати податків. 

Отже, Україна має низьку сприятливість податкової системи 

для розвитку бізнесу та надто обтяжливе оподаткування факторів 

виробництва (капіталу та праці), тому необхідно поступово 

зменшувати податкове навантаження, пристосовуючи його до 
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специфіки та умов розвитку нашої країни, та створюючи умови, в 

яких уникнути оплати податкових зобов’язань буде майже 

неможливо, що призведе до поступового збільшення доходів 

державного бюджету, а також необхідно забезпечити правильний 

розподіл податкових надходжень. 
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м. Луцьк, Україна 

Харчування є одним з найважливіших факторів, що 

визначають здоров'я населення. Правильне харчування забезпечує 

нормальний ріст і розвиток дітей, сприяє профілактиці захворю-

вань, продовженню життя людей, підвищенню працездатності і 

створює умови для адекватної адаптації до навколишнього 
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середовища. Збереження і зміцнення здоров'я молоді одне з 

головних завдань держави і суспільства. 

Студенти – це молодь у віці 16-23 років ще з незакінченими 

процесами зростання і формування організму. Важливе місце в 

збереженні їх здоров'я належить організації раціонального 

харчування. Студенти відносяться до I групи за інтенсивністю 

праці (особи, зайняті розумовою працею), який характеризується: 

- мінімальної фізичним навантаженням; 

- ненормованим робочим днем; 

- високим нервово-емоційним напруженням [2, c. 177]. 

Все це може сприяти розвитку таких захворювань, як 

ішемія, гіпертонія, неврози. Порушення режиму харчування 

призводить до захворювань шлунково-кишкового тракту. 

Найбільш оптимальним режимом харчування для студен-

тів є чотириразове, особливо під час канікул і в період підго-

товки до іспитів. Протягом навчального процесу допускається 

триразове харчування, але абсолютно неприпустимо дворазове 

і, звичайно ж, прийом їжі раз на день. 

Багато проведених досліджень показують, що серед студен-

тів популярний західний стиль харчування. Такий стиль 

харчування одноманітний, насичений жирами тваринного 

походження і цукрами, велика кількість бутербродів, які 

запиваются газованими напоями, використовується дуже мала 

кількість овочів, фруктів, плодів, круп, коріння. Досить часто 

студенти в перервах між «парами» перекушують, чим доведеться, 

це: чіпси, печиво, шоколад, газована вода. Деякі індивіди 

«втамовують голод» викуривши сигарету [5]. У сучасному місті 

студенти витрачають дуже багато часу на дорогу, що також 

передбачає шкідливі перекуси або вгамування голоду в закладах 

швидкого (але нездорового) харчування [1, c. 128]. 

Також встановлено, що майже 41 % студентів не снідають, 

20 % не обідають або обідають не завжди і 50 % не вечеряють або 

вечеряють не завжди, понад 30 % харчуються лише двічі на добу і 

рідко вживають гарячі страви. Щоденно споживають овочі лише 

31,2 %, а свіжі фрукти – 22,8 % опитаних студентів [4, c. 32]. 
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Серед основних рекомендацій ВООЗ (кінця ХХ – початку 

ХХІ ст.) у забезпеченні оптимального харчування населення 

Європи такі: потреба середнього європейця в енергії становить 

вже не 3000 ккал, а 2400 ккал; в раціоні повинні переважати 

продукти рослинного походження; правильний харчовий 

раціон повинен містити помірну кількість жирів (не більше як 

30% його енергетичної цінності); у раціоні має бути достатня 

кількість різних свіжих фруктів та овочів, що забезпечує лужну 

орієнтацію харчування; обмежити споживання цукру (не 

більше як 8-10% енергетичної кількості раціону) і солі (не 

більше як 5 г на добу); раціони не повинні містити більш як 2% 

трансжирів та ін [3, c. 29] 

Отже, недостатнє надходження з їжею необхідних для 

життєдіяльності організму речовин призводить до падіння ваги, 

схуднення, зниження працездатності, зниження реактивності і 

опірності організму до захворювань. Розвиток культури здоров'я 

студентів, в тому числі культури правильного харчування, є 

важливим соціально-педагогічним завданням, від вирішення 

якого залежить якість сучасних фахівців. 
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Лиман 

Актуальність. Від успішності адаптації студента до 

освітнього середовища вищого навчального закладу багато в 

чому залежать подальша професійна кар'єра і особистісний 

розвиток майбутнього фахівця. Якщо процес адаптації не 

відбувається вчасно, то розвиток незадоволеності навчанням у 

ВНЗ і порушень психічних функцій відбувається за принципом 

посилення зворотного зв'язку: чим більше накопичується 

порушень, тим більше вони посилюють процес подальшої 

дезадаптації. Починаються порушення з боку здоров'я.[1] 

Метою дослідження є вивчення ефективності процесу 

адаптації студентів 1-х курсів вітчизняних та іноземних груп, 2-го 

курсу (МС) Донецького національного медичного університету. 

Матеріали та методи. Об'єктом дослідження є особливості 

соціально-психологічної адаптації студентів-медиків. З метою 

вивчення ефективності адаптаційних можливостей було 

проведено анкетування, інтерв'ювання студентів. Для оцінки 

адаптаційного потенціалу студентів використовували: опитуваль-

ник «Самопочуття, активність, настрій (САН)», методику  

діагностики соціальної та психологічної адаптації К. Роджерса та 

Р. Даймонда [2]. Дослідження проводилось протягом  другого 

семестру  2019-2020 навчального року. 

Результати. Дослідженням було охоплено 100 респондентів 

63% респондентів складають студенти малих міст, сел, селищ, які 

проживають окремо від батьків, в гуртожитку. Більш  67% студен-

тів вказують, що це суттєво впливає на їх адаптацію в університе-
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ті. Близько 57% студентів вважають стан свого здоров’я добрим. 

Негативну оцінку свого здоров’я визначають  до 5% вітчизняних 

студентів, до 3% іноземних.  Багато проблем виникає у респонден-

тів в організації сну. Достатню тривалість сну (8 і більше годин) 

мають тільки 17,9%. Кожен четвертий (25,3%) витрачає на сон 

менше 5 годин. При цьому до 41% респондентів не мають чіткого 

режиму сну, засинають насилу. Важлива складова адаптації осо-

бистості «прийняття інших» була на високому рівні у 32% першо-

курсників, на низькому  - у 2% респондентів, у 66% студентів 

знаходиться в межах норми. У 48% досліджуваних середній рівень 

показника «самосприйняття», у 46%- низький та тільки у 6% 

високий. Адаптаційні складові особистості, характеризуючи 

рівень «емоційного комфорту», на середньому рівні у 76% першо-

курсників, у 20%-високі та у 4%- низькі значення. У  62% студен-

тів середній рівень «емоційного дискомфорту», у 30%- низький та 

у 8%- високий рівень. На підставі результатів проведених дослід-

жень соціально-психологічної адаптації у 44%-середній рівень 

адаптивності, у 56%-високий рівень адаптивності. 

 Висновки. Аналіз результатів  показав, що найтяжче 

адаптувалися іноземні студенти, а найлегше студенти 2 курсу 

(МС). Психоемоційний стан в цілому можна розцінювати як 

позитивний. Успішний початок може допомогти студенту в 

його подальшому навчанні, позитивно вплинути на процес 

побудови відносин, привернути до нього увагу організаторів 

наукових студентських товариств і лідерів різних творчих 

колективів і об'єднань студентів, активістів факультетського та 

вузівського суспільного життя[3-4]. 
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Анотація: У статті розкрито доцільність засобів фізичної 

терапії при остеохондрозі шийного відділу хребта.  Проаналі-

зовано особливості методики ЛФК , що позитивно впливає на 

покращання рухової активності хворих.  

Ключеві слова:ЛФК, фізична терапія,остеохондроз шийного 

відділу хребта. 

У структурі захворювань нервової системи остеохондроз 

займає одне з перших місць – 70-75% захворювань периферичної 

нервової системи зв'язані з остеохондрозом. З кожним роком 

кількість хворих збільшується, якщо 10-15 років тому остеохонд-

роз вважався «привілеєм» старості, то тепер він усе частіше 

зустрічається в юнацькому віці і навіть у дитячому віці. 

Остеохондроз – складне системне захворювання, і боротьба з 

ним повинна бути комплексною й активною.   

Проблема реабілітації цієї категорії хворих має не тільки 

медичне, але і соціальне значення і є дуже актуальною. Кількість 
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проявів остеохондрозу стоїть на другому місці після грипу і 

гострих респіраторних захворювань. Гіпокінезія, змушене 

положення тіла при різних видах праці, нестабільне харчування 

сприяє розвитку остеохондрозу хребта навіть в ранньому віці. 

Біохімічні і обмінні процеси в хребті протікають досить складно і 

погіршуються з віком. Остеохондроз часто проявляється хронічно 

і приносить людині багато страждань. Вченні А. С. Яновської, Е. 

В. Орлової, шийний остеохондроз нерідко виявляється болючим 

синдромом. Тому лікувальні заходи повинні бути спрямовані на 

прогнозування загострення і попередження повторення хвороби. 

При цьому необхідно дотримувати етапність у лікуванні: лікарня 

– поліклініка – курорт. Найбільш ефективними є ЛФК і фізіо-

бальнеотерапія, застосовувані в комплексі з різноманітними 

засобами і методами сучасної реабілітації.  

Вибір методів лікування визначається наявністю в хворого 

визначених клінічних синдромів і ступенем патологічних змін у 

рухових сегментах хребта. Комплексне – отримують сполученням 

декількох методів; патогенетичне – з урахуванням фази, стадії і 

клінічного синдрому захворювання. Індивідуальне – враховуючі 

клінічні прояви в даного хворого й особливості реакції його 

організму на ті або інші лікувальні заходи. Найбільш 

ефективними є ЛФК і фізіо-бальнеотерапія, застосовувані в 

комплексі з різноманітними засобами і методами сучасної 

реабілітації. Швидкий протибольовий рефлекторний вплив 

роблять сучасні портативні фізіотерапевтичні апарати 

індивідуального користування. 

      У гострому періоді: Основні принципи: Використання 

лікувальної гімнастики для розробки ураженого відділу хребта; 

Основні критерієм для пацієнта є:  виконання вправ, що не 

перевищують порогу легкого болю; Поступове підвищення 

навантаження з метою хорошої адаптації до неї організму. 

Починати слід з найпростіших вправ, а потім поступово 

переходити до більш складних у стадії ремісії. Для того щоб 

заняття лікувальною гімнастикою приносили найбільшу користь, 

слід  виконувати вправи щодня; старанно, в повільному темпі, не 
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спотворюючи самовільно форму, швидкість та інтенсивність 

виконуваних вправ, при виконанні вправ не затримувати дихання; 

періодично консультуватися з лікарем, не приховуючи від нього 

свої захворювання. 
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ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ГРУПИ ФТОРХІНОЛОНІВ В 
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Фторхінолони – це група сполук, що складають велику групу 

синтетичних протимікробних засобів, які постійно розширю-

ються. Структурно всі фторхінолони містять молекули фтору в 6-

положенні ядра хінолону. Незважаючи на основну подібність у 

структурі ядра цих молекул, їх фізико-хімічні властивості, 

фармакокінетичні властивості та мікробна активність можуть 

суттєво відрізнятися залежно від сполук. Історія хінолонів 

походить від налідиксової кислоти (NA), розробленої в 1962 році. 

Налідіксинова кислота добре переносилася і широко використо-

вувалася для лікування інфекцій сечовивідних шляхів у 1960-х та 

1970-х роках. Рандомізоване контрольоване дослідження у 

пацієнтів з інфекціями верхніх сечовивідних шляхів показало 

нижчий рівень рецидивів у пацієнтів, які отримували налідиксову 
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кислоту, порівняно з налідиксовою кислотою та цефалексином. 

На початку 1980-х років було показано, що налідиксинова 

кислота еквівалентна ко-тримоксазолу для профілактики та 

лікування кишкових інфекцій у пацієнтів з нейтропенією через 

низький вплив на грампозитивні та анаеробні мікроорганізми, але 

нові фторхінолони, норфлоксацин та ципрофлоксацин витіснили 

налідиксонову кислоту,оскільки та не використовувалась 

настільки широко. Флумехін, монофторхінолон, розроблений в 

1976 році, був першим з'єднанням, яке було розроблено з 6-

позиційною фторною групою. Сфера його застосування охоплює 

ентеробактерії, включаючи деякі штами, стійкі до налідиксової 

кислоти, які позитивно впливають на неускладнену гонорею, хоч 

і з режимом застосування до двох трьох доз на добу. Крім того, 

прорив у розробці ліків та основних бічних ланцюгів покращив 

перший новий хінолон норфлоксацин (NFLX), який був 

запатентований в 1978 році. Фторхінолони виявляють активність 

до таких мікроорганізмів як : Haemophilus influenzae; Moraxella 

catarrhalis; Mycoplasma species; Chlamydia species; Chlamydophila 

species; Legionella species; Enterobacteriaceae; Pseudomonas aeru-

ginosa (особливо ципрофлоксацин); Mycobacterium tuberculosis; 

Деякі атипові мікобактерії; деякі чутливі до метициліну 

стафілококи.[1] 

 У наш час фторхінолони є альтернативою високоефек-

тивним антибіотикам широкого спектру дії. Ципрофлоксацин мав 

найбільше значення при лікуванні важких генералізованих форм 

бактеріальних інфекцій, спричинених головним чином грамнега-

тивними бактеріями та стафілококами, з набутою стійкістю до 

інших груп антимікробних препаратів, включаючи штами з 

багатодозовою резистентністю до препаратів. Не викликає 

сумнівів доведена клінічна ефективність при лікуванні інфекцій 

лікарняних та за лікарняних практично будь-якої локалізації. 

Зокрема, верхніх і нижніх дихальних шляхів, сечовивідних 

шляхів, шкіри і м’яких тканин, кісток і суглобів, печінки та 

жовчовивідних шляхів, шлунково кишкового тракту, гінеколог-

гічних інфекції, інтраабдомінальної інфекції, очних інфекцій, 
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інфекцій центральної нервової системи, інфекцій які передаються 

статевим шляхом. [4]   

Можна підвести підсумок тим, що настільки широкий спектр 

дії фторхінолонів пов'язаний з їх:  

1)антимікробною активністю (ступінь проникнення в мікроб-

ну клітину, хороша бактерицидна ефективність, збереження 

антимікробного ефекту при мінімальній пригнічуючій концерн-

трації, постантибіотичний ефект, здатність накопичуватись в 

клітинах фагоцитарної системи, що досить важливо для лікування 

збудників з внутрішньоклітинною локалізацією, повільне набуття 

резистентності)[2]   

 2)фармакокінетичними характеристиками (висока біо-

доступність, хороше проникнення в органи і тканини, створення 

високих концентрацій в вогнищах інфекцій, низьке зв’язування з 

білками плазми, повільне виведення з організму, що дозволяє 

застосовувати двократний або навіть однократний прийом на 

добу, елімінація як нирковим, так і позанирковими шляхами, 

відсутність кумуляції. [2]   

3)високою клінічною ефективністю, хорошим перенесенням 

і низькою частотою виникнення побічних реакцій. Все це робить 

фторхінолони незамінними в арсеналі лікаря загальної практики. 

Однак не сліз забувати про резистентність бактерій до 

фторхінолонів.[3] 
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Анотація: У статті виділено головні особливості розвитку 

розумової культури молодших школярів за допомогою дидактич-

них ігор. Визначено необхідність розвитку розумової культури 

особистості школяра, а також розкрито значення дидактичної 

гри для розумового розвитку учнів початкової школи. 

Ключові слова: розумова культура, розвиток, дидактична гра, 

ігрова діяльність. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку освіти 

та навчання молодших школярів важливого значення набуває 

формування особистості дитини, зокрема її розумовий розвиток. 

Відповідно до цього важливим є саме розвиток розумової 

культури особистості, її здатність нестандартно вирішувати 

проблеми власної життєдіяльності. Значні зміни в освіті 

зумовлюють розвиток розумової культури особистості, яка вміє 

логічно мислити, використовуючи отримані знання для швидкого 

розв’язання проблем власної життєдіяльності. І одним із засобів 

розвитку розумової культури учнів є саме дидактична гра. 

Аналіз досліджень. Проблема розвитку розумової культури 
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за допомогою використання засобу дидактичної гри висвітлено в 

наукових працях видатних педагогів та психологів: Л. Артемова, 

А. Богуш, Г. Григоренко, Л. Іщенко, О. Чепки, О. Заха, Л. Калузь-

кої, Є. Сковіна, І. Ладенко, А. Алексюка, М. Чошановата інших. 

Мета статті. Визначити головні особливості використання 

дидактичних ігор з метою розвитку розумової культури учнів 

початкової школи.  

Виклад основного матеріалу. Проблема розумового 

розвитку особистості є досить актуальною в умовах сьогодення. 

Учитель створює педагогічні умови дуже важливо, щоб у цей час 

дитина могла проявити свою активність та логічне мислення в 

достатній мірі. На сьогодні зростає значна увага щодо питань 

розумового розвитку молодших школярів. Зокрема, гра виступає 

як важливий засіб всебічного розвитку дітей, яка пов’язана з 

усіма видами їхньої діяльності. Застосування ігрової діяльності у 

освітньому процесі учнів початкових класів розглядається нау-

ковцями як важлива основа формування творчої та допитливої 

особистості. 

У житті кожної людини велике значення відіграє розумова 

діяльність, яка потребує клопіткої та тривалої праці у процесі її 

становлення. Розумова культура, невід'ємна частина розумової 

діяльності, сприяє раціональному поєднанню розумової праці та 

відпочинку людини. Культура, за твердженнями Н. Комісаренко, 

– «специфічний спосіб організації розвитку життєдіяльності лю-

дини, виявленний в результаті матеріальної і духовної праці, в су-

купності відношень людини до природи, і до самої себе» [3, с. 7] 

Ширше розглядає це поняття І. Підласий. Він наголошує, що 

культура – «сукупність матеріальних і духовних цінностей, 

створених людством протягом його історії, історично набутий 

набір правил усередині соціуму для його збереження та 

гармонізації» [8, с. 321]. 

Розумова діяльність молодших школярів тісно пов’язана із 

розвитком уваги. На думку К. Ушинського, «увага – двері душі, 

через які проходить усе, що є у свідомості людини» [2, с. 111] 

Пам’ять допомагає дитині мислити, тобто підбирати 
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необхідний матеріал для мислення. Вона є основою формування 

розумових умінь та навичок. Процес запам’ятовування збагачує 

дитячий досвід та розширює світогляд, без яких неможливе 

формування розумової культури. Уява тісно пов’язана зі 

сприйманням учнів-початківців. У процесі збагачення багажу 

інтелектуальних знань, умінь та навичок вона розширюється, 

сприяючи розвитку мислительних процесів [2, с. 183]. 

Сучасні психологи і педагоги стверджують, що гра 

охоплює всі періоди життя людини. Вона виступає важливою 

формою її життєдіяльності, а не віковою ознакою.  

У період активних перетворень у сучасній педагогіці, 

пошуку шляхів гуманізації освітньої роботи з дітьми та побудови 

нових моделей взаємодії дорослого і дитини увагу вчених і 

практиків звернено до ігрової діяльності. Дослідження вітчизня-

ного психолога Д. Ельконіна показали, що розвиток дитини 

відбувається в усіх видах діяльності, але, перш за все, у грі.  

Такі видатні педагоги як С. Русова та К. Ушинський 

наголошували на визначальній ролі народних ігор у навчанні 

та вихованні дітей. Педагоги вважали, що саме народні ігри – 

це багата скарбниця народної мудрості, досвід народу, який 

впливав на розвиток дітей. 

Сучасна школа, на думку М. Мицької, вимагає такої 

організації діяльності, яка забезпечує розвиток індивідуальних 

потреб учня, творчих здібностей, реалізацію принципу гуманного 

підходу до дітей. Використання ігрових занять під час освітнього 

процесу є однією з унікальних форм навчання, яка забезпечує 

новітні вимоги школи, дозволяє зробити захоплюючим та пізна-

вальним світ уроків. Зацікавленість грою робить позитивною, 

емоційно забарвленою діяльність із запам'ятовування, повторен-

ня, закріплення чи засвоєння нового матеріалу, а емоційність 

ігрових занять активізує всі психічні процеси дитини [7, с. 63]. 

Використання ігор у навчанні, як вважає І. Куліш, робить 

недоречною авторитарну позицію вчителя у спілкуванні з учнями 

початкових класів. Адже «щоб зацікавити дітей майбутньою 

діяльністю, внести у навчання ситуації несподіванки, вільного 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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вибору, яскраві позитивні емоції, педагог повинен сам стати 

учасником гри» [5, с. 38]. 

В даний час особливого розвитку зазнає напрямок 

комп’ютерних дидактичних ігор. Комп'ютерні ігри збуджують 

і активують мислення, наочно демонструють рольові способи 

вирішення ігрових завдань, допомагають уникнути штампів і 

стандартів в оцінці поведінки різних персонажів у різних 

ситуаціях, діти засвоюють  засоби комунікації. 

Комп'ютерні ігри, як зазначає Р. Миронова, застосовуються в 

якості дидактичного засобу при навчанні в найрізноманітніших 

предметних сферах. Навчальні ігрові програми, засновані на 

комплексі мотивацій зацікавленості, пізнанні нового, змагаль-

ності, конкретизації умовиводів, конкретизації мисленнєвих 

процесів набувають все більшого поширення. «Швидкодія, 

велика ємність пам'яті, легкість використання наданої інформації 

роблять комп'ютерні технології ідеальним засобом для 

дидактичних ігор» [6, с. 113]. 

Школа має ініціювати нову, глибшу залученість родини до 

побудови освітньо-професійної траєкторії дитини. Нова школа 

допомагатиме батькам здобувати спеціальні знання про стадії 

розвитку дитини, ефективні способи виховання в дитині сильних 

сторін характеру і чеснот залежно від її індивідуальних 

особливостей. Діалог і багатостороння комунікація між учнями, 

учителями та батьками змінить односторонню авторитарну 

комунікацію “вчитель” – “учень”. Будуть широко застосовуватися 

методи викладання, засновані на співпраці (ігри, проекти – 

соціальні, дослідницькі, експерименти, групові завдання тощо). 

Учні залучатимуться до спільної діяльності, що сприятиме їхній 

соціалізації та успішному перейманню суспільного досвіду. [4, 

c. 14-15] 

Отже, завдяки успішному проведенню ігор розвивається 

пізнавальна самостійність учнів. Така організація здобуття знань 

дає змогу максимально активізувати навчально-пізнавальну 

діяльність учнів на уроках і водночас сприяє не тільки 

підвищенню якості навчання, а й забезпеченню емоційного 
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благополуччя та психологічного комфорту кожній дитині вже з 

перших днів навчання у школі. В процесі проведення уроків з 

елементами гри, реалізується ідея співдружності, змагання, 

самоуправління, виховання відповідальності кожного за 

результати своєї праці, а основне – інтерес дітей до навчання.  

Висновок. Отже, використання дидактичних ігор, які 

сприяють розвитку розумової культури учнів, дозволяє 

підвищити якість навчально-пізнавальної діяльності та сприяє 

формуванню компетентної особистості, а також передбачає 

знання учнем загальних правил розумової праці та вміння 

дотримуватись їх у своїй навчальній діяльності. Через гру 

дитина засвоює найрізноманітніший пізнавальний зміст, вона 

дає змогу виходити за межі засвоєного, набувати нових знань, 

розвиватись, творити власну особистість. 
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В статті розкриваються питання самооцінки та факторів, що 

впливають на її формування у дітей дошкільного віку, у дитячо-

батьківських відносинах і відносинах з педагогами.  Обговорю-

ються механізми формування самооцінки в дошкільному віці в 

процесі оцінки з боку дорослих (батьків, педагогів);  на основі 

власного практичного досвіду;  в спілкуванні з ровесниками, на 

основі інформації про якість результату при вирішенні 

конкретних завдань. 

Постановка проблеми. Дошкільний вік – це період розвитку 

особистості, під час якого відбувається становлення такого 

процесу, як самооцінка. Самосвідомість і самооцінка дитини 

дошкільного віку є найбільш значущими і мають ключове 

значення в психології.  Для правильного формування самосвідо-

мості адекватна самооцінка - є основною складовою даного 

процесу.  Завдяки самооцінці у дитини складаються абсолютно 

стійкі реакції на вплив факторів ззовні при однакових умовах.  

Глобальний вплив самооцінки простежується у дошкільнят під 

час їх поведінки та міжособистісних відносинах, в тому числі і з 

однолітками. 

Аналіз останніх досдіджень. У психології розвиток 

самооцінки дітей дошкільного віку вивчали в системі розгляду 

особистісних зв’язків дитини з дорослим такими дослідниками, 

як К. Роджерс, Р. Стейнс,  Р. Бернс, М. Лісіна, О. Смірнова, Н. Ав-

дєєва та багатьох інших.  

З точки зору психології, самооцінка є не що інше, як основна 

ланка довільної саморегуляції, яка вказує напрямок і ступінь 

активності індивіда, його взаємозв'язок з навколишній 
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середовищем, людьми, ставлення до самого себе. 

У самооцінці відбивається те, як дитина дізнається про себе 

від інших, а також її власна активність, спрямована на усвідом-

лення своїх дій і особистісних якостей.  Ставлення до самої себе є 

найбільш пізнім утворенням в системі світосприйняття.  Але, 

незважаючи на це, в структурі особистості самооцінці належить 

найважливіше місце. 

Мета статті полягає в дослідженні закономірностей впливу 

дорослих на розвиток самооцінки дошкільника. 

Виклад основного матеріалу. Отже, головним центром 

особистості дошкільника вважається самооцінка, яка в свою чергу 

допомагає визначити життєві орієнтири. Самооцінка впливає на 

формування стилю поведінки, обумовлює динаміку і напрямок 

розвитку дитини.  Головна мета, яку необхідно досягти дітям 

дошкільного віку - це ясна, впевнена, емоційно позитивна 

самооцінка, яка визначає прагнення дітей до навчання [1]. 

За допомогою дорослого відбувається становлення, розвиток 

і стимуляція оціночної діяльності дитини.  Оціночна діяльність 

вимагає вміння у батьків висловлювати доброзичливість в 

зверненні до дітей, аргументувати свої потреби і оцінки, гнучко їх 

використовувати, без стереотипів, з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей дітей і їх положення в групі з 

однолітками. 

Батькам і педагогам необхідно знати, що доброзичливе 

ставлення до дитини, турбота і увага, звернення до неї по імені, 

похвала, надання можливості проявити ініціативу і підтримка 

сприяють формуванню адекватної самооцінки 

Надзвичайно шкідливою для маленької особистості є 

педагогічна стратегія, заснована на порівнянні дітей між собою. 

(«Ось подивися, як Андрій добре зробив! А ти крутився, ось і не 

вийшло нічого».) Не треба привчати дитину постійно орієнту-

ватися на оточуючих.  Необхідно пояснити, що кожна людина 

унікальна за своєю природою.  І якщо кожна особистість 

особлива, то і шлях, і швидкість досягнення цілей у кожного свої. 

Зате корисно активніше залучати дошкільнят до самооцінки 
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та спонукати до роздумів над зробленим (вийшло чи ні, якщо не 

вийшло, то чому; що було особливо складним в роботі і т.д.).  

Спочатку діти демонструють в основному завищену самооцінку, 

але постійна робота над цим і той факт, що власні судження про 

себе не знижують загальної цінності дитини, призводять до 

більшої адекватності в самооцінці. Так складається оптимістична, 

але досить критична самооцінка. 

Необхідно виявляти повагу до рішень і думок  дитини, навіть 

якщо батьки або педагоги з ними не згодні.  Повага підвищує 

самооцінку дитини, вона стає більш впевненою у собі. 

Знайомство з дослідженнями свідчить про те, що можливості 

для виховання елементів самосвідомості (в даному випадку 

самооцінки) формуються в дитинстві. Тому В.С.Мухіна 

зазначила, що передумовою самооцінки є те, що дитина знає, хто 

вона, знає свої основні якості, ставлення до себе оточуючих та 

факторів, що визначають це ставлення. Найбільш значуща 

самосвідомість проявляється в самооцінці, тобто в тому, як діти 

дошкільного віку оцінюють свої досягнення, невдачі, особистісні 

особливості та здібності [2]. 

Згідно з новим дослідженням Вашингтонського універси-

тету, у віці 5 років у дітей починає формуватися  самооцінка та 

почуття власної гідності. Оскільки самооцінка зазвичай підтримує 

відносно стабільне життя, дослідження показали, що ця важлива 

риса особистості починає формуватися ще в дошкільному віці. 

«Деякі вчені також вважають дошкільний вік занадто 

молодим для формування самооцінки та хиткого чи негативного 

ставлення до себе. Наші висновки свідчать про те, що самооцінка 

є фундаментальною» - зазначає співавтор лабораторії А.Мелт-

зофф – «Ці соціальні наслідки розвиваються лише в школі»  [3]  

Але дитячий психолог В. Сатир віднесла самооцінку до 

головних факторів, що визначають успіх або невдачу виховання 

та формування особистості дитини. Самооцінка означає "людину, 

яка чесно, турботливо і гідно може оцінювати свої здібності" – 

зазначає В.Сатир. 

Дошкільнята з позитивною самооцінкою можуть створити 
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атмосферу чесності, відповідальності та любові. Вони відчувають 

свою важливість і необхідність, і те, що навколишній світ стане 

тільки кращим, бо «ми існуємо в ньому».  

Дошкільнята покладаються на себе, але в складних ситуаціях 

можуть шукати підтримки  і у оточуючих. Лише відчуваючи 

власну важливість, дитина може побачити, прийняти та поважати 

свою важливість. Діти з високою самооцінкою вселяють 

впевненість і захоплення. Якщо правила не відповідають емоціям 

дітей,  то дошкільнята не використовуватимуть ці правила. У той 

же час, вони не зациклюються на власних переживаннях і 

власному досвіді. [4]. 

Тому першою «життєвою школою» для дітей - є колектив 

дітей дошкільного закладу. Адже тільки в дошкільному віці 

можна закласти основу збалансованого та доброзичливого 

ставлення до інших та до самого себе, щоб адаптуватися до 

позитивних поглядів різних людей. 

Є кілька стилів покращити самооцінку дитини: 

- виховний, 

-демократичний 

-ліберальний, 

-авторитарний. 

Виховний стиль дорослих (батьків, вихователів) на дітей має 

важливий вплив у формуванні самооцінки. Але демократичний 

стиль можна вважати найбільш корисним вихованням само-

оцінки. Його відповідність допомагає сформувати гармонійний 

образ себе – «Я-образ». Це досягається шляхом безумовного 

прийняття характеру дитини та виробленню відповідного 

ставлення до себе. 

Ліберальний стиль стримує розвиток самооцінки, оскільки 

невимогливе і поблажливе ставлення батьків до дитини позбавляє 

її можливості формувати правильне ставлення до себе. 

Найгірший стиль у формуванні самооцінки – авторитар-

ний. Під час використання цього стилю дитина росте в повно-

му емоційному блокуванні, не вірить в свої сили, в неї перева-

жають лише негативні судження про себе та оточуючих [5]. 
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Крім батьків та вихователів, важливу роль у розвитку 

самооцінки дітей відіграє спілкування з однолітками, особливо 

серед дошкільнят. Дорослий для дошкільника - це все ще 

недосяжний ідеал, не досяжний стандарт. А ось однолітки – це  

стандарт для порівняння. Обмінюючись оціночними суджен-

нями, однолітки мають певний вплив на ставлення дитини до 

інших дітей, і в той же час сприяють розвитку здатності бачити 

себе своїми очима, тобто розвивають самооцінку. 

У дитячому колективі дошкільник починає усвідомлювати 

своє місце серед інших, формується внутрішня соціальна 

позиція, дитина прагне стати частиною соціумі та мати свою 

соціальну роль. 

Також важливу роль в розвитку самооцінки відіграє 

індивідуальний досвід. На початкових етапах особистий досвід є 

основним джерелом специфічних знань про себе і складає основу 

змістовних компонентів самооцінки. Досвід накопичується в 

результаті повсякденного життя, але у дошкільнят він регулю-

ється лише на мимовільному рівні. Знання отримані дитиною 

менш значимі для неї, ніж спілкування з однолітками.[7] 

З віком самооцінка стає дедалі правильнішою, повніше 

відображає можливості малюка. Спочатку вона виникає в 

продуктивних видах діяльності дошкільнят, в іграх, тобто вже 

наочно можна побачити і порівняти свій результат з резуль-

татом інших. 

У віці 6-7 років дошкільнята поступово збільшують свою 

здатність мотивувати самооцінку. У дослідженні Т.А.Репіної 

показано, що діти у віці від  3 до 4 років схильні доводити своє 

ціннісне ставлення до себе за допомогою естетичних закликів, 

а не моралі ("Мені подобається, бо я прекрасна"). 

До кінця дошкільного віку самооцінка дитини, її оціночні 

судження про оточуючих поступово стають все більш 

повними, глибокими, деталізованими, розгорнутими. 

Ці зміни пояснюються в значній мірі появою (збільшенням) 

інтересу старших дошкільників до внутрішнього світу людей, 

переходом їх до особистого спілкування, засвоєнням значущих 
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критеріїв оціночної діяльності, розвитком мислення й мови. 

Отже, аналізуючи вищезазначений зміст, ми можемо 

визначити деякі специфічні характеристики для дітей 

дошкільного віку: 

1.Самооцінка дітей дошкільного віку - нестабільне ситуа-

тивне явище. 

2. Динаміка формування самооцінки дошкільника дотри-

мується трьох основних напрямків: 

а) Збільшення кількості особистісних рис та видів діяль-

ності, що оцінюються дітьми; 

б) Перехід від загальної самооцінки до диференційованої 

та приватної; 

в) Поява своєчасної самооцінки відображається не лише в 

самоаналізі їхньої минулої поведінки, але і в прогнозуванні їх 

майбутньої поведінки. 

3. Механізм самооцінки дітей дошкільного віку такий: 

а) перехід до узагальнення через конкретні типи оцінок; 

б) розвиток самооцінки на основі інформації про якість 

результатів вирішення конкретних проблем шляхом оцінки 

дорослих (батьків, бабусь і дідусів, вчителів), а потім і 

однолітків. 

4. Характеристиками самооцінки дітей дошкільного віку є: 

- Цілісність (дитина не розрізняє себе як об'єкта діяльності 

та себе як суб'єкта - людини); 

- Недостатня об'єктивність та результативність; 

- Низький рефлекс і слабка диференціація; 

- кількість претензій завелика [8] . 

Висновок Отже, становлення самосвідомості та самооцінки, 

без якої неможливе формування особистості, - складний і 

тривалий процес, що характеризує психічний розвиток в цілому.  

Він протікає під безпосереднім впливом з боку оточуючих, в 

першу чергу дорослих, які виховують дитину.   

Тому для того що б у дошкільника сформувалася адекватна 

самооцінка, необхідно що б дії дорослих в дитячому садку і сім'ї 

дитини були узгодженими.  На будь-якому етапі життя дитини, 
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сім'я сприймається як особистий приклад.  Для дитини такий 

взаємозв'язок має важливе значення та має вплив на розвиток 

життєвих цінностей, на формування дитячої поведінки, характеру 

і на ставлення до оточуючих людей, і звичайно ж має велике 

значення на формування особистості в цілому. 

Література:  

1.Долгова В.И., Попова Е. Инновационные психолого-

педагогические технологии в работе с дошкольниками. 

Монография. — М.: Перо, 2015. — 208 с. 

2.Мухина В. С. Детская психология. – М.: Просвещение, 

1999. – С. 112. 

3.Children’s self-esteem already established by age 5, new 

study finds/ November 2, 2015/ Molly McElroy / Електроний 

ресурс: https://www.washington.edu/ 

4.Сатир В., Как строить себя и свою семью. — М. 

Педагогика-Пресс,1992. - 190с 

5.Андреева Т. В. Семейная психология : учеб. пособие. – 

СПб. : Речь, 2004. – 244 с 

6.Мухина В.С. Психология дошкольника / В.С. Мухина. - 

М., 2005. – 388 с 

7.Развитие общения дошкольников со сверстниками / Под 

ред. А.Г. Рузской. - М: Педагогика, 2006. - 216 с. (19.04.2021). 

8.Психология самосознания. Хрестоматия. под. ред 

Райгородского. - Самара: Издательский ДОМ «БАХРАХ - М», 

2000. 672 с. 



 

188 

______________________________________________________ 

Інформаційні технології 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЕКСПЕРТНИХ 

ОЦІНОК 

 

Фазулов Данило Олександрович 

здобувач передвищої фахової освіти 

спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» 

Науковий керівник: Сігова О.В 

викладач кваліфікаційної категорії  

«спеціаліст вищої категорії» 

Відокремленого структурного підрозділу  

«Краматорський фаховий коледж 

промисловості, інформаційних  
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Україна 

Методи експертних оцінок – це спосіб прогнозування та 

оцінки майбутніх результатів дій на основі прогнозів фахівців. 

Метод експертної оцінки дає об'єктивну характеристику про 

якісні і кількісні сторони об'єкта прогнозування на основі обробки 

та аналізу сукупності індивідуальних думок експертів[1]. 

Мета статті. Дослідити методи експертних оцінок та 

з’ясувати їх переваги на недоліки під час складання прогнозів 

фахівців. 

Постанова проблеми. Питання, для вирішення яких 

доводиться застосовувати методи експертних оцінок, прийнято 

розділяти на два класи. Проблеми першого класу характе-

ризуються тим, що про них в цілому є достатньо інформації, яка 

носить якісний характер або рішення вимагає обліку багатьох 

критеріїв, що викликає необхідність залучення експертів. 

Проблеми, що становлять другий клас, характеризуються браком 

інформації. Такі проблеми виникають при вирішенні більшості 

завдань прогнозування. Обробка думок експертів для отримання 

узагальнених оцінок не може полягати в простому усередненні 
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індивідуальних оцінок, оскільки може виявитися, що думка будь-

якого експерта, яка погано поєднується з «середньо-

арифметичною» думкою, правильна. Тому важливу роль тут 

набувають процедури якісної обробки оцінок експертів[2]. 

Аналіз актуальних досліджень. Вивченню можливостей і 

особливостей застосування експертних оцінок присвячено багато 

робіт. У них розглядаються форми експертного опитування (різні 

види анкетування, інтерв'ю), підходи до оцінювання (ранжиру-

вання, нормування, різні види впорядкування і таке інше), методи 

обробки результатів опитування, вимоги до експертів та 

формування експертних груп, питання тренування експертів, 

оцінки їх компетентності (при обробці оцінок вводяться і 

враховуються коефіцієнти компетентності експертів, достовір-

ності їх думок), методики організації експертних опитувань. 

Вибір форм і методів проведення експертних опитувань, підходів 

до обробки результатів опитування і таке інше, залежність від 

конкретного завдання і умов проведення експертизи[4]. 

Виклад основного матеріалу. Методи експертних оцінок 

застосовують в рамках певної процедури, яка полягає в 

наступному: 

‒ створенні групи управління, призначенні керівника і 

розробці керівних документів експертизи; 

‒ здійсненні підбіру і формуванні експертної групи; 

‒ розробці спосібів організації і методики проведення 

опитування експертів;  

‒ визначенні спосібів організації і методики обробки даних 

опитування експертів, мета якої - отримання узагальнених 

даних і нової інформації, що міститься в прихованій формі в 

експертних оцінках; 

‒ формування рішення проблеми на основі результатів 

обробки.  

Проведення опитування та обробка результатів, що вклю-

чає їх аналіз, затверджується Кабінетом міністрів України і 

оформлюється у вигляді звіту. Для обробки кількісних експерт-

них оцінок використовують статистичні методи і розраховують 
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показники середнього значення і розподілу варіаційного ряду 

експертних оцінок. Показники розкиду служать базою для роз-

рахунку ступеня узгодженості думок експертів і їх надійнос-

ті[3]. 

При регулярному залученні експертів або можливості 

порівняння оцінок з фактичними значеннями досліджуваних 

параметрів показники розподілу можуть бути використані і для 

обчислення точності і надійності оцінок. 

Експертизи та прогнози потрібні не самі по собі, а для 

ухвалення певних рішень. Таким чином, використовуючи 

експертні оцінки, можна поставити типові завдання ухвалення 

рішень в умовах невизначеності. 

Серед загальних недоліків методів експертних оцінок слід 

зазначити:  

‒ частина фахівців експертної групи або навіть один 

найбільш активний член групи можуть чинити тиск на всіх 

членів, і, якщо така думка є хибною, може бути отриманий 

неправильний прогноз; 

‒ в окремих випадках на рішення членів експертної групи 

може негативно вплинути не глибина доказів, а число 

зауважень «за» і «проти»; 

‒ можливо також, що проблема досягнення угоди між 

членами експертної групи буде мати більш важливе значення, 

ніж ретельно розроблений прогноз. 

Перевагою експертних методів є їх відносна простота для 

прогнозування практично будь-яких ситуацій, у тому числі в 

умовах неповної інформації. Важливою особливістю цих 

методів є можливість прогнозувати якісні характеристики 

ринку, наприклад, зміна соціально-політичного становища на 

ринку або вплив екології на виробництво та споживання тих чи 

інших товарів[5]. 

Отже, спектр експертних методів, використовуваних в 

прогнозуванні, досить широкий. Використовують такі тради-

ційні методи, як власні індивідуальні оцінки керівників 

прогнозних розробок, групові оцінки колективу розробників, 
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уточнення при консультаціях у фахівців, оцінки, підтверджені 

відповідями від науково-дослідних та інших компетентних 

організацій, отриманими в результаті офіційних запитів. 
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студентка фармацевтичного факультету, 

Київський міжнародний університет 

м.Київ, Україна 

Сьогодні конкуренція у фармацевтичної галузі розгортається 

не лише у сфері виробництва, але і у сфері реалізації лікарських 

засобів. Для того, щоб в аптеці збільшувалась кількість відвідува-

чів, необхідно ретельно продумати методи приваблення. Основне 
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питання яке ставить перед собою маркетолог: як реагують покуп-

ці на різні маркетингові прийоми компанії? Аптека, яка дійсно 

розуміє реакцію споживачів на різні властивості товару, його 

ціну, рекламу, отримує значні переваги перед конкурентами [1]  

 Аналіз зібраної первинної маркетингової інформації 

свідчить, що важливими факторами при вибору місця закупівлі 

ліків є зручність розташування аптек, невисокі ціни та широкий 

асортимент. Найменш важливими факторами вибору аптек 

респондентами є можливість замовлення ліків. Майже 63 % 

опитаних звертають увагу на наявність сайту, причому кількість 

таких осіб буде зростати у майбутньому через розширення мережі 

Інтернет та її можливостей, для 58 % важливим фактором є 

надання додаткової консультації фармацевтів перед купівлею 

лікарських засобів [2]. 

 Поведінка споживача, який знаходиться безпосередньо в 

торговому залі аптечної організації, формується, в тому числі під 

впливом внутрішнього середовища аптеки. В даний час підви-

щення комфортності відвідування аптеки і спрощення процедури 

вибору товарів аптечного асортименту є одним з факторів підви-

щення споживчої задоволеності фармацевтичної допомогою, що 

стимулює інтерес до вивчення фізичних факторів аптеки. 

 Під фізичними факторами розуміється набір параметрів 

внутрішнього середовища аптеки, які піддаються коригуванню, і, 

впливають на поведінку кінцевих споживачів в торговому залі 

аптеки. 

 Метою дослідження фізичних факторів був аналіз раціо-

нальності використання простору торгового залу аптечної 

організації. 

Для реалізації поставленої мети нами було проведено 

дослідження торговельного залу аптечних закладів м. Києву . 

Всього було досліджено 10 аптечних організацій.  

Вибір об'єктів дослідження проводився за наступними 

критеріями: 

- Вид аптечної організації: аптека, аптечний пункти 

- Тип торгового залу: закритий, відкритий 
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- Площа торгового залу: до 50 кв.м., від 51 до 70 кв. м., від 

71 кв.м та більше 

З’ясували, що 47% досліджуваних аптечних організацій 

склали аптеки, 63% - із закритою формою обслуговування. 

Технологія аналізу результатів дослідження включала: 

- Формування та класифікацію набору фізичних факторів 

внутрішнього середовища аптеки; 

- Дослідження раціональності використання виявлених 

чинників аптечними організаціями. 

Для аналізу фізичних факторів застосовували наступні 

підходи: 

1. Вивчення розміщення відділів та обладнання в аптечних 

організаціях (зонування торгового залу; типи торгового 

обладнання; ефективність використання торгової площі та ін.); 

2. Аналіз розташування товарів аптечного асортименту 

(типи і принципи розміщення і викладки товарів; раціональ-

ність використання експозиційної площі; структура асортимен-

ту, відкритого для огляду кінцевого споживача та ін.); 

3. Вивчення рекламно-інформаційного оформлення торго-

вого залу. 

Вивчення даних груп факторів допомагає правильно 

організувати роботу аптечного закладу і тим самим підвищити 

задоволеність працею її персоналу, а також задоволеність кін-

цевих споживачів наданої фармацевтичної допомогою. Аналіз 

використання фізичних факторів аптечними організаціями 

проводився по кожній групі окремо. 

Так, більшість опитаних споживачів - 41,46% вважають за 

краще аптеки з традиційною формою торгівлі. Для 30,30% 

покупців не має значення тип торгового залу аптеки. При цьому 

споживчі переваги залежать від їх доходу Так, споживачі з 

доходом на одного члена сім'ї менше 7000 гривень віддають 

переваги традиційній формі торгівлі, а покупці з доходом понад 

7000 гривень - аптекам у формі самообслуговування. 

Крім того, нами було виявлено, що у 18,0% аптечних 

організацій значної частини споживачів було важко знайти 
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необхідний товар аптечного асортименту на вітринах через або 

занадто непомітні інформаційні таблички (42,5% споживачів), 

або незрозумілих споживачеві написів на них (57,5%).  

Найбільший вплив на споживачів надає рекламно-інформа-

ційні матеріали , які споживач може розглянути і проаналізувати 

самостійно, т. е. листівки (60,2%) і брошури (58,2%),  великі 

матеріали (щити - 45,3%, плакати - 51,0%, постери - 44,5%).  Для 

оцінки інформаційного навантаження на споживача проведено 

порівняльний аналіз частоти поновлення рекламних матеріалів, 

що розміщуються в торговому залі, і частоти відвідування 

досліджуваних аптечних організацій споживачами. Даний аналіз 

показав, що в аптеках при розміщенні рекламно-інформаційних 

матеріалів не враховуються особливості поведінки (частота 

відвідування) споживачів. Якщо рекламні матеріали оновлюються 

занадто часто, період сприйняття інформаційного навантаження 

споживачем виявляється недостатнім для запам'ятовування. І, 

навпаки, якщо рекламні матеріали занадто довго перебувають в 

торговому залі аптеки, вони стають «невидимими» для більшості 

постійних покупців. Тому доцільно оновлювати рекламні 

матеріали відповідно до частоти відвідування аптеки основної 

частини споживачів.  

Виявлено, що на формування споживчих переваг впливають 

такі фізичні фактори, як тип торгового залу, способи викладки 

товарів, рекламно-інформаційне навантаження.  В міру збільшен-

ня площі торгового залу в аптеках із закритою формою торгівлі 

спостерігається тенденція зростання насиченості асортименту, 

представленого на вітринах, у порівнянні з аптеками 

самообслуговування. 

Отже, для аптечної організації визначальне значення має 

вивчення факторів фізичного і соціального оточення, оскільки 

вони піддаються контролю і коригування з боку менеджменту 

аптеки і можуть бути використані для вивчення споживчої 

поведінки на місці продажу, моделювання споживчої задово-

леності та підвищення якості обслуговування споживачів. 
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УЧАСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 

Хом’як І.В., 
аспірант інституту післядипломної освіти  

та довузівської підготовки 

Прикарпатський національний  

університет імені Василя Стефаника 
м. Івано-Франківськ, Україна 

Значну роль у трансформаційних процесах відведена 

студентській молоді, яка завжди є потенційним ініціатором 

інноваційних перетворень, оскільки її настанови, ідеї, ціннісні 

орієнтації здатні суттєво впливати на перспективи розвитку 

суспільства в цілому, що обумовлює актуальність вибраної 

проблеми дослідження. 

Метою статті є виявлення особливостей студентської 

молоді, в розвитку територіальних громад. 

https://buklib.net/books/21857/
http://surl.li/rtff
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Для досягнення поставленої мети передбачається вирішен-

ня таких завдань: 

1) розглянути основну проблему розвитку громад, та 

визначення процесів які властиві студентам; 

2) аналіз, типи підбору та фаховість молодих спеціалістів. 

Однією з проблем які постають на сьогоднішній день є 

професійне самовизначення сучасної молоді у розвитку 

територіальних громад. Наслідком цього є дисбаланс в наявних 

трудових ресурсах і великою потребою ринку праці, що стає 

причиною безробіття та інших деструктивних соціально-

економічних процесів, в які втягнута не тільки сама молодь, а й 

усе суспільство в цілому. Політична ситуація яка складається 

зараз в Україні вимагає нових підходів до залучення молоді у 

розвиток своїх громад. Постає питання виховання національно 

свідомої молоді, яка б завтра змогла повести нашу державу по 

шляху будівництва, суверенної, правової, міцної у військовому 

та економічному сенсі держави. Значну роль у вихованні 

підростаючого покоління покликані відігравати ЗВО. І саме 

тому протягом останнього часу активно відбувається робота з 

молоддю і студентами. В то й же момент громади мають 

створити сприятливих економічних та соціальних умов для 

особистого заохочення молодих людей, формування їх творчої 

активності, здібностей, навичок повинно бути основою 

державної молодіжної політики, центром уваги всіх соціальних 

інститутів суспільства [1, с. 108].  

Для покращення профорієнтаційної роботи потрібно в 

умовах профільного навчання готувати студентів до володіння 

професіями які б суттєво змогли покращити саме громаду в якій 

він народився і виріс. Одним з варіантів вирішенням проблем 

професійної соціалізації могло б стати соціальне партнерство 

виробничої сфери та освітньої організації в частині професійної 

підготовки фахівців. Спільна розробка нормативної та навчально-

методичної документації, визначення структури та змісту навчан-

ня, система наставництва, участь виробничників в освітньому 

процесі та практика студентів на майданчиках соціального 
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партнера в умовах діючого виробництва - чинники, що впливають 

на успішність процесу професійної соціалізації студентів, що 

реалізуються в системі взаємовигідного та рівноправного 

соціального партнерства. Поєднавши інтереси роботодавців, 

підприємств і освітніх організацій в частині навчання кадрів 

сприятиме забезпеченню успішної професійної соціалізації 

студентів ще на етапі навчання, сформованості особистісних 

якостей і високому рівню професійної підготовки [2, с. 61]. 

Висновки даного дослідження на мою думку, є взаємодії 

органів публічної влади з ЗВО у сфері розвитку регіону що дасть 

можливість більш чітко зрозуміти й планувати процеси, що 

відбуваються в управлінні місцевого самоврядування в Україні. 

Адже наявність цих відносин є необхідною умовою функціону-

вання демократичної держави та громадянського суспільства. 

Окреслені в статті основні напрями взаємодії громад та ЗВО пот-

ребують глибоко продуманої стратегії та належної координації. 

Плануючи співпрацю, сторонам слід чітко визначати етапність, 

часові рамки, очікувану ефективність реалізації спільних задумів, 

відповідальних виконавців, права і спільну відповідальність 

органів публічної влади і молоді. Віддаючи належне терто-

ріальним громадам як центральним ланкам державотворчого 

процесу, слід конкретно визначитися зі структурою, правами і 

відповідальністю органів публічної влади щодо взаємодії з ними, 

що має стати предметом подальших досліджень.  
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викладач фортепіано, концертмейстер 

 відділу «Музичне мистецтво»  

Канівський  фаховий коледж культури і мистецтв  

м.Канів, Україна 

Українська культура бере початок з давніх часів і має 

глибоке коріння. У світосприйнятті українського народу важливу 

роль відіграє мистецтво. Традиційне українське мистецтво 

містить музичну спадщину минулого і сучасного. Музика 

відноситься до одного з видів українського мистецтва. Значення 

співців -бандуристів та кобзарів неоціненне. Музичні твори 

концентрують у собі величезний потенціал та мають глибокий 

художній вплив на слухача. Музика є одним з наймогутніших 

засобів виховання, що надає естетичного забарвлення всьому 

духовному життю людини.  

Музичне виховання відіграє важливу роль у духовному 

становленні особистості людини. Без музики важко переконати 

людину, яка вступає в світ, що людина прекрасна. Це є основою 

емоційної, естетичної, моральної культури[1,c.5]. 

Традиційне народне мистецтво -велика важлива складова 

суспільного організму-національного середовища. Справжне  

музичне художне виховання не може існувати поза традиційною 

культурою певної нації. Виховання мистецтвом є однією зі 

складових збереження та розвитку традиційної культури. 

Мистецька освіта здатна прищепити любов і повагу до всього 

національного, сформувати світогляд студента з почуттям 

належності до свого народу, своєї нації. 

Музика має вплив на фізіологічний та психологічний стан 

людини. Її особлива здатність -впливати на людину та викликати 
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у неї особливий емоційний стан, виховувати етичні та естетичні 

властивості, моральні ідеали. Музика може підвищити соціальну 

активність. Прослуховування музики здатне здійснити людині 

полегшення та формування нових відносин і установок.  

Саме тому необхідно виховувати музичний смак з  самого 

раннього дитинства. Усі відомі філософи завжди інтуїтивно 

відчували, що в музичних звуках лежить закодована інформація, 

яка кожного разу дозволяє сильно впливати на людину. Музика є 

своєрідним відображенням дійсності або ж реакцією на події, що 

відбуваються. За допомогою мистецтва люди намагаються 

відобразити дух епохи, основні найважливіші речі і події зі свого 

життя та життя усієї нації.  

Пізнавально-творчі можливості учнів розвиваються в 

активній творчий діяльності. Головним завданням музичного 

виховання студентів є формування в них активного сприймання 

музичних творів. Завдання викладача полягає в тому, щоб 

допомогти сформуватися правильному відношенню до 

мистецтва, яке викликає  великі серйозні почуття[2,c.122]. 

Сучасний український мистецький простір дуже пов’язаний 

із західноєвропейським, однак спирається на давньоукраїнські 

традиції. У наукових дослідженнях репертуарна проблема 

відокремлює такі функції: виховну, пізнавальну, естетичну, 

побутову, розважальну[3,c.12]. 

Культура і мистецтво невпинно розвиваються в наш час. 

Зараз в Україні набувають чималого розмаху презентації 

різноманітних мистецьких рухів і творчих  об’єднань. Сучасне 

українське мистецтво демонструє прекрасні зразки творчого 

осмислення традицій минулого та осягнення новітніх тенденцій.  

 Актуальність теми полягає в тому, що зараз спостерігається 

досить невисокий рівень музичної культури підростаючого 

покоління, а інструментальне виконання розглядається  як засіб 

формування і розвитку особистості . Активне використання  в 

навчальному репертуарі студентів творів українських 

композиторів минулого і сучасності не тільки розширює уявлення 

про розвиток вітчизняної музичної культури, але й сприяє 
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ефективному формуванню національно-свідомого типу 

особистості майбутнього діяча музичного мистецтва.  
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The agro-industrial sector is the most significant sector in 

Ukraine's economy, and therefore extremely important for it. The 

share of the agro-industrial sector in the total GDP of Ukraine is 

almost 9%. The share of exports of agro-industrial products as of 

2020 is 45,1% of the total exports of Ukraine [1]. 
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Marketing mechanisms play an important role in export 

activities. The concept of marketing mechanisms is to offer the 

right product to the right consumer at the right time at the right 

price using the right promotion methods. 

Export marketing mechanisms are used when a company wants 

to export or exports goods or services to a foreign country. Current 

dynamic business environment requires innovative marketing 

mechanisms for export activities, especially for products of the 

agro-industrial sector, because the use of classical mechanisms is 

impractical due to its specific characteristics. 

The following components were identified for marketing 

mechanisms of export activities of agro-industrial companies: basic 

indicators of products, companies, markets, marketing 

communications, product differentiation, management system, 

transportation logistics, financial support, investment and 

innovation support, and market segmentation. 

These components help agribusiness companies create a 

product with high consumer value for a specific segment of 

consumers that will be in demand in the importing country, using 

appropriate pricing, distributing, and promotion policies. Also, 

these components encourage the company's innovative activities, 

the use of new technologies. 

The main problem for the implementation and functioning of 

effective marketing mechanisms of export activities of agro-

industrial companies is the inability to respond quickly to changes 

in market demand due to the duration of agricultural production and 

export activities because the market of the producer`s country 

requires less time for transportation and is easier to analyze. 

No less important for Ukraine are the lack of a complete 

marketing policy of export activities of agro-industrial companies, 

which should include measures for marketing processes at all stages 

of export activities, the problem of corruption in export activities 

(117th place out of 180 countries in 2020 [2]), insufficient 

digitalization of marketing processes, which complicates marketing 

communications, and insufficiently developed transport 
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infrastructure in the country (2.58 out of 5 possible points according 

to the European Business Association in 2020 [3]). 

Thus, although the last decade has seen a significant increase 

in exports of agricultural products in Ukraine, the system of 

marketing mechanisms faces certain problems and needs to be 

updated to function more efficiently. 
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На сьогоднішній день одним з найбільш актуальних 

питань для світової спільноти є проблема кризи, спричиненої 

коронавірусом. Пандемія COVID-19 призвела до зниження 
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темпів економічного розвитку як кожної окремої країни, так і 

світової економіки в цілому. Більше того, зазначена криза 

торкнулась усіх сфер суспільного життя, здійснюючий 

комплексний дестабілізуючий вплив на суспільство, на основі 

чого актуалізується необхідність якнайшвидшого пошуку 

вирішення проблеми, що постала перед людством.  

Слід зазначити, що для пошуку шляхів вирішення 

проблеми першочерговим кроком є визначення впливу 

досліджуваної проблеми на існуючу систему та механізми, які 

функціонують в її рамках. В зазначеному питанні заслуговує 

уваги досвід Чеської Республіки, яка розробила спеціальний 

індекс, спрямований на розрахунок та визначення динаміки 

впливу пандемії коронавірусу на чеську економіку. 

У 2020 році урядом Чеської Республіки було представлено 

Rushin Index (to rush – з англійської «поспішати»; rušit - з 

чеської «турбувати, непокоїти»), щотижневий індекс еконо-

мічної активності Чехії. Індекс фіксує загальну динаміку 

чотирьох альтернативних високочастотних показників та 

шести стандартних макроекономічних щомісячних показників 

діяльності. Це дозволяє вчасно оцінити поточні темпи 

економічного зростання та поворотні моменти у діловому 

циклі. Крім того, даний індекс відіграє важливу роль для 

прогнозування поточних темпів зростання ВВП. Це особливо 

корисно в турбулентні часи, наприклад, під час блокування, 

накладеного внаслідок пандемії Covid-19. В даний час це 

сигналізує про незначне зниження економічної активності 

порівняно з останнім кварталом [2].  

Порівняно з великими економіками, такими як Німеччина та 

США, високочастотні показники (тобто щоденні чи щотижневі) 

для чеської економіки відносно малоінформативними. Проте 

чеському уряду вдалося зібрати більше десяти високочастотних 

змінних, включаючи споживання електроенергії, атмосферну 

концентрацію діоксиду азоту, кілька пошукових запитів Google 

Trends, обсяги валют, індекс Празької фондової біржі та 

щотижневі показники з Німеччини. Тим не менш, деякі з цих 
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змінних залишалися дуже хаотичними або мінливими навіть 

після ретельної попередньої обробки даних.  

Щоб зменшити шум у наборі даних, було прийнято рішення 

вільно дотримуватись методології Eraslan and Götz (2020), 

включаючи щомісячні показники в індекс. Що стосується 

щомісячних даних, уряд стикається з протилежною проблемою: 

більшість із них добре фіксують зміни в економічній діяльності, 

але їх занадто багато [1]. 

В процесі розробки Rushin Index було протестовано близько 

200 показників. Включаючи їхні відсталі значення, близько 500 

часових рядів мали право на включення до індексу. 

В результаті відбору найбільш інформативних показників, 

експертам вдалося зібрати збалансований набір даних із 

чотирьох щотижневих та шестимісячних показників, що 

представляють усі найважливіші сегменти економіки (таблиця 

1). Кожна змінна відповідає трьом критеріям: 1) економічна 

значущість, 2) обґрунтована кореляція із щоквартальними 

темпами зростання ВВП, 3) значне співвідношення з іншими 

показниками, яке фіксується асоціацією з першим основним 

компонентом, вилученим із набору даних. У той же час уряд 

прагне підтримувати баланс набору даних, щоб уникнути 

надмірного представлення деяких сегментів економіки [2]. 

 

Таблиця 1 – Ключові показники, включені до Rushin Index 

Сектор Показник Частота 

Промисловість 

споживання електроенергії щотижня 

Обсяги виготовленої продукції в 

розрізі галузей промисловості 
щомісяця 

Міжнародна торгівля 

Внутрішній пробіг вантажних 

автомобілів  
щомісяця 

Пробіг вантажних автомобілів в 

Німеччині 
щотижня 

Іноземний попит 
IFO-індикатор 

підприємницького клімату  
щомісяця 

Ринок праці / 

Домогосподарства 

Кількість запитів в Google  

«Допомога по безробіттю» 
щотижня 

Обсяг роздрібних продажів щомісяця 

Обсяги наданих послуг щомісяця 
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Інші ключові 

індикатори 

Комплексний провідний 

показник OECD 
щомісяця 

Індекс Празької фондової біржі 

(PX) 
щотижня 

 

З метою інтерпретації та адаптації отриманих даних, Rushin 

побудований як поєднання показників, що використовуються для 

його побудови. За визначенням, це безрозмірна змінна. Для того, 

щоб отримати економічну інтерпретацію, її масштабують так, 

щоб вона мала таке саме середнє та стандартне відхилення, як і 

квартальні темпи зростання ВВП. Згодом експерти інтерпретують 

значення індексу як економічне зростання за останні 13 тижнів 

відносно попередніх 13 тижнів. Як результат, щоб отримати 

оцінку щоквартального зростання ВВП, можна взяти останнє 

спостереження за індексом у кварталі. Щоквартальну динаміку 

зміни досліджуваного індексу ілюструє рисунок 1 [3]. 

За даними рисунка можна зробити висновок, що Rushin Index 

відображає реальну динаміку зміни економічної активності 

країни та відображує пікові мінімальні та максимальні значення 

досліджуваних показників. Окрім цього, слід наголосити на тому, 

що за даним показником чітко видно дестабілізуючий вплив 

світової фінансової кризи 2008-2009 р. та пандемії COVID-19 на 

економіку Чеської Республіки.  

Слід зазначити, що загальна динаміка індексу корелює з 

динамікою зростання ВВП. 

Тенденції щодо зростання та зниження індексу та темпи 

зростання ВВП значною мірою збігаються, особливо в 

неспокійні часи (тобто під час фінансової кризи та кризи 

Covid-19). Крім того, значення індексу є відносно близьким до 

темпів зростання ВВП. 

Індекс також порівняно добре спрацював під час епізоду 

Covid-19. За свідченням експертів Національного Банку 

Чеської Республіки, надто великий акцент на одному 

конкретному стандартному показнику може ввести в оману. 

Наприклад, щоквартальне падіння промислового виробництва 

у ІІІ кварталі 2020 року було набагато глибшим, ніж у 
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роздрібному продажі, який мав значення, подібне до рівня 

Rushin Index та темпів зростання ВВП. З іншого боку, у 4 

кварталі 2020 р. роздрібні продажі сигналізували про спад 

економічної активності, тоді як промислове виробництво 

зросло порівняно сильно. Rushin Index стояв між цими двома 

змінними та сигналізував про незначне збільшення загального 

ВВП, що фактично відбулося у зазначеному кварталі. В даний 

час Rushin Index вказує на невеликий економічний спад у І 

кварталі 2021 року [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Динаміка зміни Rushin Index за період 2008-2021 рр. 

 

На основі вищезазначеного можна зробити висновок, що 

Rushin Index являє собою комплексний макроекономічний 

показник, який відображує динаміку змін в основних сферах 

суспільного життя Чеської Республіки. В ході дослідження до 

індексу було відібрано десять найбільш репрезентативних 

показників, а сам індекс інтерпретовано відповідно до 

динаміки зміни ВВП Чехії. Rushin Index побудовано за 

принципами європейської методології Eraslan and Götz (2020), 

які обчислюють тижневий індекс активності (WAI) для 

німецької економіки, використовуючи аналіз основних 

компонентів (PCA). Застосування цієї методології робить 
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Rushin Index порівнянним із німецьким WAI, що дозволяє 

чеському уряду порівнювати внутрішню економічну діяльність 

з економічною діяльністю свого найбільшого торгового 

партнера. Практика застосування досліджуваного індексу 

показала, що він є ефективним і більш точно відображує зміну 

соціально-економічного середовища країни, ніж окремо взяті 

показники, які входять до його складу. 
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