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АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ
КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ЧОРНОМОРСЬКОМУ
РЕГІОНІ В УКРАЇНІ
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професор кафедри «Транспортних систем
і міжнародної логістики»
Стара А. В.
студентка факультету інноваційних технологій
Університет митної справи та фінансів
м. Дніпро, Україна
Анотація: Контейнерні перевезення - сучасний, і дуже економічний вид доставки вантажів.
Контейнерні перевезення дуже ефективні тоді, коли потрібно
перевезення змішаних або мультимодальних перевезень, внаслідок
зниження витрат на перевезення, зберігання і перевалку вантажів. Україна грає важливу роль на ринку контейнерних перевезень як у Чорноморському регіоні, так і у Східноєвропейському,
однак наявний потенціал використовується не повною мірою.
Ключові слова: ринок контейнерних перевезень, контейнер, Чорноморський регіон, контейнерний поїзд, вантажопотік.
В останні роки світовий ринок контейнерних перевезень
демонстрував стійку тенденцію до зростання. Не дивлячись на те,
що Чорноморський регіон є лише малою частиною світового
ринку контейнерних перевезень, внесок в його роботу українських контейнерних терміналів дуже великий. За даними у таблиці
2, у 2019 році Україна залишилася однією з провідних країн
Чорноморського басейну за контейнерообігом (рис. 2).
Серед причин, що призвели до зростання частки
залізничного транспорту у перевезення контейнерних вантажів
виділяються наступні:
– незадовільний стан автомобільних доріг;
– підвищення вартості дизельного палива;
– зростання строків доставки через затримки вантажних
автомобілів для перевірки на блок-постах;
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Зменшення обсягів переробки контейнерних вантажів в
Чорноморському регіоні значним чином торкнулося і України.
Зменшення обсягів переробки пояснюється перш за все
девальвацією національної валюти та зменшенням купівельної
спроможності населення, що значно зменшило обсяги імпорту.

Рис. 2. Контейнерообіг країн
Чорноморського регіону (завантажений)

В Україні також розвиваються альтернативні шляхи
перевезення контейнерів у внутрішньому сполученні. Зокрема
судноплавна компанія «Укррічфлот», яка володіє основними
річковими портами на Дніпрі, планує створити систему
контейнерних перевезень на внутрішніх водних шляхах України .
Це покликано відродити перевезення по внутрішніх водних
шляхах, які протягом останніх років демонстрували стале
зменшення обсягів перевезень.
Не дивлячись на активізацію контейнерних перевезень по
внутрішнім водним шляхам, їх частка в загальному вантажообігу
залишається незначною.
Отже, якщо Україна бажає зберегти існуючі позиції на ринку
контейнерних перевезень та залучити додаткові вантажопотоки,
необхідно проведення заходів щодо удосконалення робо- ти на
цілому ряду напрямків. Зокрема варто створити більш
сприятливий соціальний клімат, впроваджувати в життя політику
відкритості та гнучкості по відношенню до клієнтів. Це
стосується як тарифної політики, так і питання організації
перевезень з впровадженням сучас- них логістичних методів та
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всебічної інформаційної підтримки відправника в режимі реального часу. В іншому випадку сприятливі умови для збільшення
обсягів контейнерних переве- зень суднами, які склалися на
теперішній момент, можуть бути втрачені, та вантажовідправники повернуться до автомобільних перевізників.
Література:
1. Контейнерні перевезення та параметри морських
контейнерів. URL: zbs.lutsk.ua.
2. Контейнерооборот в Черноморско-Азовском регионе бьет
все рекорды. URL: http://www.mtelegraph.com.
3. Державна служба статистики України URL:http:
//www.ukrstat.gov.ua
4. Украина будет развивать мультимодальные перевозки в
Черноморском регионе. URL: www.cargo-ukraine.com
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
ТВАРИННОГО СВІТУ
Ананійчук Б. О.,
курсант ІІ курсу
факультету підготовки фахівців для
органів досудового розслідування
Науковий керівник: Ярошенко А. С.,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ
м. Дніпро, Україна
На сьогодні питання охорони, відтворення та раціонального
використання тваринного світу є найбільш актуальним та
обговорюваним у всіх сферах життєдіяльності. На основі цього
почалось проведення низки організаційно-господарських, біологічних та культурно-виховних заходів. Проте, найперше, про що
11

необхідно оговорити – це надійне правове регулювання охорони
тваринного світу.
Відповідно, правовою основою, яка регулює дане питання є:
Закони України «Про тваринний світ», «Про виключну (морську)
економічну зону України», «Про мисливське господарство і
полювання», «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову
продукцію з них». Окрім цього, значна кількість норм, котрі
пов’язані із розв’язанням питань, стосовно як екологічної безпеки
в цілому, так і охорони тваринного світу виступають Цивільний
кодекс України, Кримінальний кодекс, Кодекс України про
адміністративні правопорушення, Водному, Земельному,
Лісовому кодексах, Кодексі України про надра та інші нормативні
акти національного законодавства, а також міжнародні угоди.
До завдань законодавства у галузі охорони тваринного світу
варто віднести регулювання відносин у галузі охорони,
раціонального використання і відтворення об'єктів тваринного
світу, збереження та поліпшення середовища його перебування,
забезпечення умов сталого існування їх видової та популяційної
різноманітності [1, с. 288].
Ми погоджуємося із думкою Кромацького В. М. про те, що
поліція виконує важливі функції щодо підтримання громадського
порядку в разі виникнення надзвичайних екологічних ситуацій,
запобігання правопорушенням екологічного характеру в населених пунктах та на транспорті, застосування примусових заходів
щодо порушників вимог екологічного законодавства [2, с. 155].
Варто відзначити, що забезпечення організаційно-правових
умов динамічного розвитку суспільних відносин в екологічній
сфері є одним з пріоритетних напрямків державної природоохоронної політики України. Значні зусилля докладаються державою
для підвищення відкритості органів державної влади [3].
Варто зазначити, що правоохоронні органи, безпосередньо,
Національна поліція України, з метою захисту тваринного світу,
здійснюють ряд заходів, котрі сприяють відповідним органам у
боротьбі з браконьєрством, виявленні порушень правил полювання та рибальства, вживанні заходів щодо запобігання та припи12

нення незаконного полювання. Звідси, незаконне полювання – це
таке, що застосовується до тварин або птахів, для яких це
заборонено або проводиться в заборонених місцях без належного
дозволу та відповідних документів.
Також, браконьєрство займає чільне місце серед порушень
добробуту тварин, соціальна небезпека якого полягає в тому, що
воно завдає значної шкоди мисливству та риболовлі. Боротьба з
браконьєрством є одним із важливих завдань правоохоронних
органів.
В. В. Петров під терміном правового захисту тваринного
світу характеризує як одну із можливостей захисту тваринних
спільнот, а саме публікація та застосування правових норм з
метою забезпечення цілісності, різноманітності природних
спільнот тварин, їх раціонального використання та відтворення
[4, с. 267]. На думку І. П. Лаптєва, охорона тварин становить
систему заходів із забезпечення їх благополучного існування на
невизначено довгий час [5, с. 49].
Як справедливо зазначається в науковій літературі, щодо
характеру впливу контролюючих органів, – такий вплив не можна
зводити лише до систематичного спостереження, оскільки до
повноважень контролюючих органів відноситься накладення
стягнень, прийняття нормативних рішень тощо [6].
Важливість тваринного світу для будь-якої сучасної держави,
включаючи й Україну, важко переоцінити, оскільки він є
невід’ємною складовою довкілля, національного багатства,
джерелом духовного та естетичного збагачення та освіти людей,
об’єктом наукових досліджень, а також важливим фундамент для
видобутку промислової та медичної сировини, харчові продукти
та інших матеріальних цінностей [1, с.308].
Отже, за порушення, які були вчиненні у сфері тваринного
світу, передбачається як адміністративна, дисциплінарна, кримінальна так і цивільно-правова відповідальність, що регулюється
вищезазначеними нами нормативно-правовими нормами. У свою
чергу, Національна поліція активно бере участь у забезпеченні
охорони тваринного світу та запобіганні вчиненню ряду правопо13

рушень. Прикладом ситуацій, у якій правоохоронні органи сприяють охороні тваринного світу, виступають дозвільна система,
протидія браконьєрству, виявлення порушень правил полювання
та рибальства, в слід за чим – притягнення винних до відповідного виду відповідальності, згідно чинного законодавства.
Література:
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МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО
ФОЛЬКЛОРУ
Андросович М.І.,
студентка факультету мистецтв
і художньо-освітніх технологій
Вінницький державний педагогічний
факультет імені М.Коцюбинського
м. Вінниця, Україна
Нині, в період непростої соціально-економічної ситуації в
країні проблема розвитку духовних цінностей учнів є особливо
актуальною, оскільки ця якість безпосередньо пов’язана з
вихованням національної самосвідомості громадян України.
Процеси духовного оновлення знаходять своє відображення
у змісті уроків мистецтва і, зокрема, уроків музичного мистецтва
в сучасній школі. Спілкування через художньо-естетичну
діяльність в умовах навчально-виховного процесу стає одним з
найефективніших засобів прилучення учнівської молоді до
духовних цінностей. Тому актуальним нині є розв’язання
проблеми розвитку духовних цінностей учнів, зокрема, на уроках
музичного мистецтва.
Варто зазначити, що значні потенційні можливості у
формуванні духовності учнів на уроках музичного мистецтва має
український музичний фольклор.
Під терміном «духовність», на думку О. Олексюк [2], у
широкому смислі розуміють внутрішній план людських відносин,
можливість мобілізації всіх резервів, притаманних індивіду або
групі, зв’язок, який поєднує людину зі світом. Водночас завдяки
цьому терміну визначають людський, глибоко особистісний
спосіб відображення й осягнення дійсності, який зумовлений
орієнтацією пізнавальної свідомості й діяльності індивіда на вищі
цінності культури.
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Виходячи з таких позицій, вважаємо, що органічно вплітаючи елементи народознавства та народної педагогіки у виховну
роботу з підлітками на уроках музичного мистецтва, вчителі
мають можливість не тільки ознайомити їх з особливостями
ментальності українського народу, а й сформувати на основі
цього по-справжньому гуманних, духовно багатих громадян з
високим рівнем духовних цінностей.
Виховання учнів засобами усної народної творчості – один із
компонентів музичної педагогіки. Засвоєння фольклору (родинно-побутових пісень, ліричних, календарно-обрядових пісень,
жартівливих пісень, дум, тощо), в тому числі і дитячого (колискових пісень, різних забавлянок, закличок, лічилок, скоромовок,
ігор та ін.), сприяє прилученню до народних традицій, пізнанню
джерел мудрості й благородства наших предків, вихованню
любові до рідної землі і людей, що живуть на ній.
Одне з основних завдань музичної педагогіки полягає в тому,
щоб переживання учнів, які виникають в ході опанування
музичного досвіду, що історично склався, відповідали сучасним вимогам національного виховання та були зорієнтовані на загальнолюдські цінності. Уроки музичного мистецтва
мають забезпечити формування духовної культури особистості
в тісному зв’язку з культурою її народу.
Варто зазначити, що використання української народної
пісенної культури в навчально-виховному процесі є важливим
засобом формування національної самосвідомості учнів, проявом
якої є ціннісні орієнтації, які визначають ставлення особистості до
матеріальних і духовних цінностей українського народу.
Для формування духовності в учнів засобами мистецтва на
уроках музики велике значення має розвиток фантазії та уяви, без
яких неможлива художньо-творча діяльність підлітків.
Отже, на підставі аналізу літератури з проблеми дослідження, можна зробити такі висновок, що уроки музичного мистецтва
мають значні потенційні можливості щодо розвитку духовних
цінностей учнів. Особливе значення має підбір вчителем
відповідних музичних творів, музично-теоретичний та
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виконавський аналіз цих творів та розповіді учням про музику.
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Сучасні реалії цифрової економіки сприяють проникненню
електронних фінансових технологій навіть в самі традиційні
форми міжнародних розрахунків.
Міжнародна торгова палата (ICC) випустила правила для
електронного подання документів за документарними акредитивами - ellCP (The Supplement to the Uniform Customs and Practice
for Documentary Credits for Electronic Presentation). Дані правила
не є новим документом, вони лише доповнюють UCP 600
дванадцятьма статтями, що дозволяють використовувати для
подання в виконуючий банк електронні документи разом з
паперовими або виключно електронні документи, якщо це
передбачено умовами акредитива. Для того щоб подібна угода
була дійсною, її учасники повинні юридично визнавати
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електронно-цифрові підписи один одного. Угода здійснюється на
спеціально захищеній онлайн-платформі. Електронний акредитив
дозволяє значно економити час як на пересилання документів, так
і завдяки можливості оперативного внесення змін в ті з них, які
містять розбіжності і можуть бути скориговані. Кілька найбільших банків, серед яких HSBC, Agricultural Bank of China, The
Royal Bank of Scotland і ін., вже пропонують подібного роду
послуги.
У квітні 2013 року на засіданні Банківської комісії Міжнародної торгової палати були офіційно затверджені уніфіковані
правила ICC для банківських платіжних зобов'язань (Uniform
Rules for Bank Payment Obligations, URBPO, публікація МТП №
750).
Серед передумов появи БПО слід виділити значну частку
розрахунків по відкритому рахунку в загальному обсязі міжнародних платежів і значні часові та грошові витрати на обслуговування із застосуванням акредитивної форми розрахунків.
Банківська платіжне зобов'язання - це засноване на
зіставленні даних з фінансових відносинами між контрагентами
зобов'язання, відповідне попиту клієнтів на сучасне, раціональне і
безпечний засіб розрахунку в рамках операцій торгового
фінансування, пропонується як посередницький банківський
інструмент, схожий з документарним акредитивом та операції
платежу по відкритому рахунку.
При цьому банківський платіжний зобов'язання не розгляддається як заміна документарного акредитиву, а пропонує
експортерам і імпортерам гнучкіший і спрощений інструмент,
позбавлений недоліків, які притаманні документарного акридитиву.
Проведення операції банківське платіжне зобов'язання
ґрунтується на двох аспектах:
1. Використання мінімальної кількості полів при складанні
документа; продавець, покупець, банк - посередник згодні з
умовами та термінами платежу; необхідність невеликої кількості
торгових документів, необхідної для оцінки ризику.
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2. Відправлення документа, таких як коносамент, сертифікат
про походження товару, сертифікат якості та інші, безпосередньо
від продавця до покупця.
З огляду на необхідність надання невеликої кількості
інформації, запитуваної банками і можливості прискореного
обміну документами, організації можуть очікувати меншу
кількість розбіжностей в наданої документації та прискорення
процесу розрахунків [1].
Як було викладено раніше, крім банківського платіжного
зобов'язання існує перспектива вдосконалення документарного
акредитива за допомогою проведення процесу розрахунків і
перевірки умов по акредитиву за допомогою технології блокчейн.
Блокчейн являє собою розподілену облікову книгу записів про
події в цифровому світі. В основі блокчейна лежить журнал
транзакцій, а самі транзакції - це єдиний спосіб змінити стан
реєстру. Сама транзакція або буде виконана, або скасована
(знаходження транзакції в іншому стані виключено). Ключовою
особливістю журналу транзакцій є його незмінність (будь-яке
видалення або зміна можливо зробити лише за згодою учасників
угоди) [2]. Глобально, блокчейн можна уявити як мережа для
обробки транзакцій з чітким переліком правил ( «протокол»),
слідуючи яким учасники можуть прийти до спільного бачення
журналу транзакцій і встановити стан мережі в певний момент
часу. При цьому, блокчейн децентралізований: в разі злому або
випадання з роботи, частини вузлів, система буде функціонувати
в безпечному режимі [3].
Таким чином, банківські системи менш уразливі для атак
хакерів і, навіть, якщо атака відбудеться, то вона зможе бути
оперативно виявлена.
Література:
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Світ є - єдиним, але його ідеальні картинки є – різноманітними. В утворенні цих картинок беруть участь багато зовнішніх
чинників. І найголовнішу роль відіграє мова. Мова – є однією з
головних засобів передачі будь-якої інформації.
Одним з проявом функціонуванням мови є терміносистема,
яка допомагає людині бути обізнаною та кваліфікованою в тій
професійній сфері, в якій перебуває людина. Це може допомагати
людині працювати з колегами чи клієнтами.
У правовій сфері існує особлива мова, що допомагає юристам
висловлювати думки , спілкуватися та інше. Правова термінологія
включає в себе спеціальні терміни, які мають певний сенс і має
відношення до мови права або юридичної мови. У цій сфері є дві
категорії: перше це - висловлювання (загальні, конкретні, тощо) та
друге – це юридичні терміні ( «закон», «право», «покарання»,
тощо).
Мова – також виступає як своєрідна комунікативний код,
який традиційно використовується в середовищі. Як зазначає Т.
Губаєва, «в юридичній сфері зафіксована професійна картина
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правового світу», а саме право «представляє собою особливо
цікаву форму життя».
Взагалі, право напряму пов’язане з мовою, бо воно
об’єктивується в мові та через неї і пізнається. Право також
можна вважати як специфічну знакову систему яке функціонує у
певному соціальному просторі. Правові знаки у мові є проявом
цінністю навантаженої лексики, яка представляє волю
суспільства, формує в державі певні соціальні цінності, а отже
орієнтири в правової політики держави. Такоє, є немовні правові
знаки, які мають також цінне навантаження, бо формує у
суспільстві загальноприйняті образи людини через її стиль
життя чи професію. Модель стереотипів поведінки, створює
правову символіку, яка має шанси перерости в символічний
артефакт, за яким розпізнаватимуть державу. Головним
джерелом формувань правових знаків є соціум, бо право має
соціально-ціннісну зумовленість, а суспільство-правову. Ця
соціально-ціннісна сутність права надходить через власну
цінність, особистісну цінність для людини та інструментальну
цінність для суспільства.
Як зазначають дослідники, що право без мови немає і бути
не може, цими дослідженнями займаються протягом всієї історії
права. Мову права –продовжують вивчати автори – багатьох
століть. Хоча слід також приділити увагу вивченню мови закону.
Аел дослідник А. Піголкін, зазначив, що мові закону пощастило
менш за всіх, бо в юридичній науці вона вивчена ще слабко.
Отже, якість юридичної мови обумовлена тим, що антиномічне буття природної мови, стихійність законів її існування,
польовий устрій семантики мовних одиниць вступають у
протиріччя з приписуваним імперативом юридичних текстів і
жорсткою семантизацією мовних одиниць, що використовуються
в юридичній мові. Можна навіть зустріти порівняння вивчення
юридичної мови із вивченням мови іноземної34. Специфіка
юридичного дискурсу полягає у високому рівні варіативності
фахової специфіки, аргументаційних технологій, особливостей
реалізації суб’єкта дискурсу тощо.
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Анотація. В роботі розглядається актуальність створення
модернізованих систем виявлення аномалій, тому що кількість
атак з кожним роком зростає разом із розвитком технологій.
Був проведений детальний огляд методів машинного навчання та
наведений певний фреймворк, кожна частина якого описує
процес виявлення аномалій. Основні принципи методів машинного
навчання, таких як кластеризація і класифікація, допомагають в
подальшій побудові більш складних систем.
Ключові слова: система виявлення аномалій, машинне навчання,
класифікація, кластеризація, DoS.
Вступ.
Наразі одним із найбільш активно розвиненим напрямом в
сфері забезпечення інформаційної безпеки є виявлення атак і
попередження вторгнень зловмисників не тільки в корпоративну
мережу, а й в інтернеті в цілому. Загалом, через еволюцію
розвитку комп’ютерних мереж з кожним роком згідно The Global
State of Information Security Survey помічається зростання числа
інцидентів (рис. 1).
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Розглядаючи ситуацію на теперішній час і, беручи до уваги
пандемію, що почалась 2020 року, згідно даним NETSCOUT
Threat Intelligence кількість denial-of-service (DDoS) атак зросла на
20% за рік і за останні шість місяців 2020 року на 22%.[2] Отож,
зараз адміністраторам мережі доводиться поратись із великою
кількістю спроб вторгнень як зі сторони окремих осіб, що мають
зловмисні наміри, так само зі сторони потужних ботнетів. Для
цього застосовується система спеціалізованих алгоритмів та
методів для виявлення відомих та невідомих атак, а також методи
знаходження аномальної активності.

Рис. 1. Зміна кількості інцидентів безпеки з 2009 до 2014 роки
Джерело: [1]

Аномалії в більшості випадків є початковою стадією атак,
тому існують цілі системи виявлення аномалій (СВА). СВА
«знають», якою має бути нормальна поведінка контрольованої
мережі, і реагують на відхилення від профілю нормальної
активності. Для здійснення такого типу моніторингу СВА
спочатку необхідно «навчити». Процес «навчання» залежить від
певного обраного методу знаходження аномалій (в широкому
сенсі застосовуючи технології машинного навчання існують дві
категорії: supervised та unsupervised). Для оцінки результату,
використовуються або оцінки, або мітки. Для систематизованого
представлення процесу роботи СВА в ході цього дослідження є
наведений фреймворк (рис. 2).
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Незважаючи на те, що існує безліч доступних методів,
розглянемо проблематику дослідження.
1. Відсутність загальноприйнятої методики виявлення
аномалій;
наприклад, техніка виявлення вторгнень у дротовій мережі
може бути мало корисною у бездротовій мережі.
2. Дані можуть містити шум, який, як правило, є фактичною
аномалією.
3. Відсутність загальнодоступного маркованого набору
даних, який буде використовуватися для виявлення аномалій
мережі.
Через вищезазначені проблеми виявлення аномалій в мережі
є складнішим, ніж було раніше [3]. В цьому дослідженні буде
проведений аналіз основних алгоритмів машинного навчання, що
лежать в основі систем виявлення аномалій.
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1. Огляд загальної категоризації аномалій.
Важливим аспектом виявлення аномалії є характер аномалії.
Існують три типи аномалій, що з’являються не тільки в
кіберпросторі, але й що стосується будь-якої системи.
(i) point anomaly – тип аномалії, коли певний екземпляр даних
відрізняється від нормальної шаблонної поведінки. Наприклад,
якщо користувач намагається отримати доступ до обмеженого
серверу.
(ii) сontextual anomaly – тип аномалії, коли екземпляр даних
поводиться аномально у певному контексті. Кожний окремий
екземпляр має розглядатись спираючись на наступні атрибути:
contextual (визначає положення або позицію в загальному
датасеті), behavioral (якщо подія не залежить від положення).
Приклад можна знайти в домені виявлення шахрайства з
кредитною карткою. Контекстним атрибутом у домені кредитної
картки може бути час придбання [4].
(iii) collective anomalies – тип аномалій, що принципово
відрізняється від попередніх тим, що стосується групи екземплярів. Можливий такий випадок, коли окремо той, чи інший
екземпляри не будуть мати аномальну поведінку, а разом –
відрізнятись. Розглянемо наступну послідовність подій на хості:
smtp-mail, http-web, http-web, ftp, smtpmail, http-web, ssh,
buffer-overflow, ftp, http-web, …
Виокремлені дії відносяться до відомої атаки віддаленою
машиною з копіюванням даних з хосту на віддалений пункт
призначення через ftp.
Існує два типи вихідних значень [3]:
(i) оцінки – методи виявлення аномалій, засновані на оцінці,
коли присвоюється оцінка аномалії для кожного екземпляра
даних. Тоді оцінки порівнюються і аналітик вибирає аномалії або
використовує поріг для їх вибору.
(ii) мітки - відповідно до цих методів, результати розглядаються тільки двома способами: аномально або нормально.
2. Огляд основних методів машинного навчання.
Методи виявлення аномалій з використання машинного
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навчання можуть бути представлені в трьох способах: контрольований (supervised), напівконтрольований (semi-supervised) і
неконтрольований(unsupervised).
Алгоритм машинного навчання спрямований на навчання
функції, яка відображає всі екземпляри X (t) у власні стани від S.
Для цього алгоритми машинного навчання використовують
навчальний набір даних.
1) supervised: алгоритми машинного навчання «навчають»
функцію відображення за допомогою міток в навчальних аборах,
де кожен екземпляр навчального набору позначений одним із
станів у S.
2) semi-supervised: алгоритми машинного навчання, в яких
екземпляри з навчального набору мають мітки лише для нормального класу і не вимагають міток для класу аномалій.
3) unsupervised: алгоритми машинного навчання «навчають»
функцію відображення з навчального набору даних без використання міток.
2.1 Метод виявлення аномалій: кластерізація.
Кластеризація відноситься до unsupervised алгоритмів. Під
кластеризацією мається на увазі розбиття багатьох даних на класи
за визначеною ознаку, для цього використовуються різні метрики,
такі, як відстань Евкліда, Хеммінга та ін. Хоча існують різні типи
методів кластеризації ми будемо розглядати лише основні:
регулярну кластеризація та спільну кластеризацію для виявлення
аномалій мережі. Різниця між регулярною кластеризацією та
спільною кластеризацією полягає в обробці рядків і стовпців.
Найбільш популярний метод для застосування для регул ярної кластеризації – метода k-середніх. Алгоритм k-середніх
групує N точок даних у k непересічних кластерів, де k - заданий
параметр. Існує чотири етапи методу виявлення аномалії на
основі кластеризації k-середніх [6].
Алгоритм кластеризації окрім point аномалій, використовується для виявлення collective аномалій, таких як DoS attacks [6]. Це
тому що у разі атаки DoS численні запити на підключення до вебсервера є колективною аномалією, але один запит є правомірним.
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При розрахунку складності також слід розглядати різні
алгоритми окремо, так що для спільної кластеризації – квадратична складність (якщо техніка кластеризації вимагає обчислення
попарних відстаней для всіх екземплярів даних). Для метода kсередніх – лінійна складність.
2.2 Метод виявлення аномалій: класифікація
Класифікація відноситься до supervised алгоритмів.
Основна мета алгоритмів класифікації - призначити кожен
екземпляр даних одному з них попередньо встановлені класів на
основі їх особливостей [5].
Спираючись на мітки, що потрібні для етапу навчання,
аномалії на основі методів класифікації можна згрупувати у дві
широкі категорії: multi-class та one-class методи виявлення
аномалій.
Multi-class метод виявлення аномалій на основі класифікації
передбачає, що навчальні дані містять позначені мітками екземпляри, що належать до кількох нормальних класів. Такі методи
виявлення аномалій навчають класифікатор для розрізнення
кожного нормального класу від решти класів.(рис 3(а)). Екземпляр тесту вважається аномальним, якщо він не класифікується як
нормальний за будь-яким з класифікаторів. Деякі прийоми цієї
підкатегорії пов’язують оцінку достовірності з прогнозом,
зробленим класифікатором. Якщо жоден з класифікаторів не
достовірний згідно оцінки щодо класифікації тестового екземпляру, то цей екземпляр рахується аномальним.
Методи виявлення аномалій на основі one-class класифікації
передбачають, що всі навчальні екземпляри мають лише одну
мітку класу. Такі методи вивчають певну дискримінуючу межу
навколо звичайних екземплярів за допомогою однокласного
алгоритму класифікації, таких як SVM, one-class Kernel Fisher
Discriminants та ін.
На рисунку 3 (b) показано, що будь-який екземпляр тесту,
який не потрапляє в межі вивченого кордону оголошується
аномальним.
З приводу складності методи класифікації вимагають
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квадратичної оптимізації для відокремлення двох або більше
класів (наприклад, SVM).

Рис. 3 Характеристика СВА методом класифікації.
Джерело: [4]

Алгоритми класифікації як правило застосовуються для point
та collective аномалій.
Для виявлення колективних аномалій, таких як DoS та DDoS
атак застосовуються такі методи на основі класифікації, як:
CKNN (метод k-найближчих сусідів з кореляційним аналізом),
використання декількох баєсів класифікаторів, тощо.[7]
Висновок.
В цій роботи були розглянуті дві основні категорії технік
виявлення аномалій на основі машинного навчання: класифікація
та кластеризація. Порівнюючи ці два методи, можна
стверджувати що в кожного з них є свої переваги й недоліки.
Отож, різні модернізовані СВА беруть за основу той чи інший
метод машинного навчання. Як спільна перевага кластеризації і
класифікації – це швидкість тестування, в то час як класифікація
заснована на більш потужних алгоритмах для розрізняння
екземплярів, проте має обмеження на наявність точних міток.
Для глибшого розуміння принципу роботи СВА були
досліджені основні елементи наданого фреймворку: типи аномалій, типи вихідних значень, складність алгоритмів. Проаналізовані алгоритми в ході цієї роботи більш націлені на виявлення
DoS-атак, тому що ці алгоритми як раз актуальні коли йдеться
про пріоритетність знаходження атак, а DoS і DDoS мають
руйнівний вплив на мережу.
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Техніки обробки даних та машинного навчання постійно
вдосконалюються, щоб встигнути за темпами розвитку трафіку в
Інтернеті. Потоки даних стають більшими за обсягом, з кожним
роком трафік комп’ютерних мереж швидко зростає, що робить
складним завданням моніторингу мережі в режимі реального часу
і виявлення аномалій відповідно.
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КПІ ім.Ігоря Сікорського
м. Київ, Україна
За останні двадцять років світ дуже змінився. Демократизація
суспільства та скасування цензури ввели в наше життя дещо нове,
що стосується, безпосередньо, культури мови. Технічний прогрес
і поширення масових культур зумовили появу «сленгізмів».
Якщо звернутись до словника, то даний термін трактують як
розмовний варіант, який використовують люди певної
професійної діяльності або соціальної групи з наданням
вживаним виразам певної емоційної забарвленості. [1, с. 1147]. На
думку С.Зайцевої, сленгові вирази не є словами-паразитами, які
погіршують або «вульгаризують» культуру спілкування, а є
необхідною складовою мовної системи. [2, с. 48]
Щодо думки В.Хом’якова, він зазначає, що сленгізми
виступають мовними явищами, які є стабільними для тривалого
періоду, широко розповсюджені нелітературні вирази у середовищі розмовної мови, які мають певне емоційне забарвлення, та
часто виступають як протест або насміх над певними авторитетами. [3, с. 8]
Загалом, на думку Л.Ставицької, сленг можна трактувати як
сукупність неологізмів, вульгаризмів, запозичень з інших мов,
діалектизмів, а також некодифікованої розмовної мови. [4, с. 42]
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Однією з головних причин появи сленгу виступає стрімкий
розвиток соціальних мереж, де є власні правила спілкування та
поведінки. Вони отримали назву «нетикет», що є поєднанням
двох слів англійської мови: «net» – мережа, «etiquette» – етикет.
Сучасні технології започаткували нові види діяльності, де
особливого значення набуває сленг. Наприклад, блог-сфера, яка
реалізується на таких сучасних платформах, як Instagram,
YouTube, Facebook, Twitter та ін.
Більшість користувачів соціальних мереж складає молодь,
яка використовує сленгові вирази під час публікації відео, сторіз,
дописи під фото та під час листування. Так, наприклад, най частіше вживаними стають сленгові слова або вирази, запозичені з
англійської мови, серед яких «окей» – гаразд, «лол» – дуже гучно
реготати (з англ. – laughing out loud), «лайк» – вподобайка,
«ОМГ» – Боже мій (з англ. – Oh My God), «гоу» – ходімо,
«смайл» – посмішка та ін.
Також при користуванні соціальною мережею Instagram
словниковий запас поповнюється іншими англомовними
запозиченнями. Наприклад, «директ» або «дайрект» - особисті
повідомлення, «селфі» – автопортрет, «пост» – стаття, виклад
власних думок під фотографією або відеороликом, «коммент» реакція на «пост», «залить» – викласти пост або фото-, відеопублікацію.
Щодо соціальної мережі Twitter, можемо виділити такі
сленгізми як «ретвіт» – цитування чийогось допису з посиланням
на автора, «міствіт» – означає, що користувач пожалкував про
написання якогось з постів або повідомлень, «твіпл» – користувачі Twitter та ін.
На платформі Facebook серед користувачів популярні такі
вирази як «анфренд» – видаляти когось зі списку друзів,
«кіберкризис» - використовується при обранні неправильної
опції, «кетфіш» – профіль несправжнього користувача, створений
з особистою метою (листуватися задля вступу у романтичні
стосунки) та ін.
Отже, можна зробити висновок, що «сленгізми» - явище, яке
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зазнає постійних змін і поповнень, розвиток якого обумовлюється
технічним прогресом і скасуванням цензури. Аналіз сленгу у
соціальних мережах показує головну функцію та причину його
використання – у спрощеному вигляді та яскраво демонструвати
власні емоції та почуття, а також ефективно комунікувати з
різними користувачами Інтернету.
Це процес, який потрібно не зупиняти, а детальніше вивчати
та підтримувати для подальшого виховування культури усного
мовлення та смак.
Література:
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови :
250000 / ред. В. Т. Бусел. Київ: Перун, 2005. 1728 с.
2. Зайцева С.В. Інтернетспілкування як нова форма
міжособистісної комунікації / ред. А.М.Поповського. Дніпро:
ДНУ, 2012. с. 45–53.
3. Хом’яков В.А. Три лекції про сленг: навч.посібник.
Вологда, 1970. 64 с.
4. Ставицька Л.А. Арго, жаргон, сленг. Київ: Критика, 2005.
464 с.

______________________________________________________
УДК 504.3.054:332.3
Економічні науки
ЕКОЛОГО−ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ СІВОЗМІН
ТА ВПОРЯДКУВАННЯ УГІДЬ, ПРИНЦИПИ І ЗАВДАННЯ
Бойченко Р.В.,
старший викладач
Сумський національний аграрний університет
м. Суми, Україна
Перед суспільством стоїть складне завдання організувати
використання земель так, щоб, з одного боку, зупинити процеси
деградації ґрунтів, відновити і поліпшити їх, а з другого, забезпечити підвищення ефективності виробництва за рахунок
організації раціонального землеволодіння і землекористування.
Воно може бути розв'язане тільки в ході землеустрою, головна
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мета якого полягає в організації раціонального використання і
охорони створенні сприятливого екологічного середовища,
поліпшенні природних ландшафтів і реалізації земельного
законодавства.
На сьогоднішній день земельні ресурси України перебувають
у досить складному стані. Так земельний фонд України (60,4 млн.
га) характеризується високим рівнем освоєності. Питому вагу
земельних ресурсів складають сільськогосподарські угіддя, що
становить 68,9 % від земельного фонду України.
В Україні земельна реформа торкнулася переважно земель
сільськогосподарського призначення. Незважаючи на це
практично не розробляються схеми землеустрою і технікоекономічні обґрунтування використання та охорони земель
адміністративно-територіальних утворень; проекти землеустрою
щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь
і землекористувань; проекти землеустрою, що забезпечують
еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування
угідь; проекти землеустрою щодо впорядкування території
населених пунктів, що стало головною причиною не завжди
раціонального, а деколи і хаотичного перерозподілу земельних
ресурсів, недотримання узгодженості еколого-економічних і
соціальних інтересів суспільства, порушення екологічної
збалансованості і стабільності довкілля та агроландшафтів.
Досвід зарубіжних країн і України показує, що реальним
механізмом наведення порядку у використанні земель,
впорядкування територій і регулювання земельних відносин може
бути тільки землеустрій, в ході якого має забезпечуватися перехід
до повного земельного ладу з новими формами господарювання,
землеволодіння і землекористування.
Аналіз стану землевпорядного проектування на сучасному
етапі вказує на відсутність чіткої програми розвитку землеустрою
як на нинішньому етапі, так і на перспективу.
Головною метою організації території сільськогосподарського підприємств є розробка заходів, що забезпечують
раціональне використання й охорону земель із одночасним
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одержанням землекористувачем максимуму прибутки від
господарської діяльності на землі. В основі цього лежить науково
обґрунтований проект землеустрою. Він являє собою сукупність
документів (розрахунків, пояснень, креслень) по організації
території сільськогосподарського підприємства. Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування
сівозмін та впорядкування угідь визначає нову форму організації
території, яка повинна сприяти росту ефективності виробництва.
Тому в проекті не тільки пропонується раціональна схема
використання земель, але всебічно обґрунтовується певне
проектне рішення й приводяться докази, що в сформованих
природних й соціально-економічних умовах пропоноване
рішення є найкращим.
Основними причинами складання проектів землеустрою, які
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та
впорядкування угідь є зміни в земельному фонді, що здійснилися
після реорганізації господарства, порушення існуючих сівозмін.
З економічної точки зору проект землеустрою повинен
знайти найкращу спеціалізацію господарства, сполучення галузей
і рівень концентрації сільськогосподарського виробництва,
раціональну структуру угідь, посівних площ і систему сівозмін,
установити необхідні виробничі витрати на розміщення
господарських центрів, трансформацію й поліпшення угідь,
розміщення й організації території сівозмін і інших угідь із метою
одержання максимальної кількості продукції при мінімізації
витрат засобів і праці.
Склад і зміст проекту залежать від природних і соціальноекономічних умов, форм землеволодіння й землекористування,
спеціалізації господарства, складу й співвідношення галузей,
умов розселення, розвитку елементів інфраструктури. Разом з тим
у всіх випадках повинно розглядатися певне коло питань, які
визначають у цілому процес землевпорядкування.
Отже, основною метою проектів землеустрою, що
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь є підвищення інтенсивності й виявлення
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резервів росту ефективності використання земель, на основі
врахування екологічних нормативів та економічних інтересів
землевласників і землекористувачів.
Література:
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Сучасна земельно-правова та еколого-правова доктрина
потребує здійснення системних досліджень правового режиму
земель прибережних захисних смуг з метою виявлення стану його
правового та організаційного забезпечення, визначення
доцільності та можливості вдосконалення правового регулювання
земельних та екологічних відносин у цій сфері [1].
Відповідно до положень статті 88 Водного кодексу України з
метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і
засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і
навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах
водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні
захисні смуги.
Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок
та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період)
шириною: для малих річок, струмків і потічків, а також ставків
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площею менше 3 гектарів - 25 метрів; для середніх річок,
водосховищ на них та ставків площею більше 3 гектарів - 50
метрів; для великих річок, водосховищ на них та озер - 100
метрів. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів
встановлюється прибережна захисна смуга шириною не менше
двох кілометрів від урізу води. Якщо крутизна схилів перевищує
три градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги
подвоюється. Прибережні захисні смуги встановлюються на
земельних ділянках всіх категорій земель, крім земель морського
транспорту.
У межах прибережної захисної смуги морів та навколо
морських заток і лиманів встановлюється пляжна зона, ширина
якої визначається залежно від ландшафтно-формуючої діяльності
моря, але не менше 100 метрів від урізу води, що включає:
території, розташовані між лінією максимального відпливу та
лінією максимального напливу хвиль, зареєстрованих під час
найсильніших штормів, а також територію берега, яка періодично
затоплюється хвилями; прибережні території - складені піском,
гравієм, камінням, ракушняком, осадовими породами, що
сформувалися в результаті діяльності моря, інших природних чи
антропогенних факторів; скелі, інші гірські утворення.
Пляжна зона не встановлюється у межах прибережної
захисної смуги морів та навколо морських заток і лиманів на
земельних ділянках, віднесених до земель морського транспорту,
а також на земельних ділянках, на яких розташовані військові та
інші оборонні об'єкти, рибогосподарські підприємства.
Громадянам забезпечується безперешкодний та безоплатний
доступ до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у
внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, до берегів
річок, водойм та островів для загального водокористування, крім
земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарнозахисних зон та зон особливого режиму використання земель, а
також земельних ділянок, на яких розташовані: гідротехнічні,
гідрометричні та лінійні споруди; об’єкти підвищеної небезпеки;
пансіонати, об’єкти реабілітації, спорту, санаторії та інші
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лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори, що мають
відповідні передбачені законом документи на споруди та на
провадження відповідної діяльності; об’єкти природнозаповідного фонду, об’єкти культурної спадщини.
Обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому
числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) до
узбережжя водних об’єктів на земельних ділянках прибережних
захисних смуг, що перебувають у користуванні юридичних або
фізичних осіб, а також справляння за нього плати є підставою для
припинення права користування земельними ділянками
прибережних захисних смуг за рішенням суду.
Користування пляжною зоною у межах прибережної
захисної смуги морів та навколо морських заток і лиманів
здійснюється з дотриманням вимог щодо охорони морського
середовища, прибережної захисної смуги від забруднення та
засмічення і вимог санітарного законодавства.
У разі надання права користування пляжною зоною
користувачі зобов'язані забезпечити безперешкодний та
безоплатний прохід вздовж берега моря, морської затоки чи
лиману. Обмеження у будь-який спосіб проходу вздовж берега
моря, морської затоки чи лиману в межах пляжної зони чи
справляння за нього плати є підставою для припинення права
користування пляжною зоною за рішенням суду.
Землі прибережних захисних смуг перебувають у державній
та комунальній власності та можуть надаватися в користування
лише для цілей, визначених чинним законодавством.
Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими
проектами землеустрою. У межах існуючих населених пунктів
прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням
містобудівної документації.
Отже, аналіз норм Земельного та Водного кодексів України
свідчить, що законодавством передбачено встановлення вздовж
водних об’єктів прибережних захисних смуг, які визначаються за
окремими проектами землеустрою. Данні норми потребують
доопрацювання в частині необхідності передбачення, що у разі
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відсутності відповідної землевпорядної документації необхідно
врахувати законодавчо встановлені розміри прибережної захисної
смуги.
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Вступ:
На початку 2020 року держави зіткнулися з безпрецедентним
викликом небезпечної пандемії. Керівники більшості країн
сучасного глобалізованого світу повинні були вирішити вкрай
складну проблему: з одного боку, необхідно захистити населення
від загрози потенційно смертельного зараження, що рівнозначно
радикального обмеження мобільності громадян (і, як наслідок,
заморожування економічної активності), а з іншого - мінімізувати
економічні збитки від таких заходів.
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Коронавірусна епідемія погіршила становище трудових
мігрантів у всіх країнах світу. Введення карантинних заходів в
березні 2020 року: зупинилося міждержавне транспортне
з’єднання, призупинили частково або повністю діяльність багато
підприємств, і особливо в тих галузях, де зайнято велика кількість
іноземних працівників: будівництво, ресторанний і готельний
бізнес, оптова та роздрібна торгівля. Частина трудових мігрантів
втратила роботу або стала працювати неповний робочий день, що
призвело до повної або часткової втрати доходу. В результаті це
спричинило скорочення кількості трудових мігрантів та потоків
грошових переказів.
Аналіз джерел: Вивчення проблематики міжнародної
трудової міграції займалися такі відчизняні наукрвці: Н. Бортник,
С. Дорогунцов, А. Загробська, С. Копчак, Ю. Корчак-Чепурківський, Т. Петрова, С. Пирожков, І. Прибиткова, Ю. Римаренко,
Н. Короленко, У. Садова , Н. Ушенко, С. Стеценко, О. Хомра,
М. Шаленко, Л. Шепотько та інші.
Метою даної роботи є вивчення процесі міжнародної
міграції та дослідження впливу глобальних обмежень нобільності, викликані пандемією COVID-19 на міжнародні міграційні
процеси.
Виклад основної інформації:
Розвиток транспорту та сучасних засобів зв’язку, уніфікація
законодавства і відкритість економіки дають змогу вільно
переміщати між країнами не тільки товари й послуги, але й
фактори виробництва. Одним із таких факторів, що володіє
високою мобільністю, є робоча сила. Міжнародна міграція
робочої сили є частиною міграційних процесів, які відбуваються у
світовому масштабі, вона стає однією з найважливіших форм
міжнародних економічних відносин [6].
Міграція робочої сили є базовим інструментом розвитку
відносин між країнами світу та відповідно їхніми народами.
Міграція робочої сили — добровільне або примусове
переміщення працездатного населення за межі країни свого
проживання з метою кращого життя або пошуку порятунку в
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інших куточках світу [5]. У Конвенції Міжнародної організації
праці № 97 та № 143 «працюючий мігрант» визначається як
особа, яка мігрує чи мігрувала з однієї країни в іншу з метою
отримання роботи [1].
Найчастіше мігрантами стають некваліфіковані або
низькокваліфіковані робітники, які мають низький статус у
суспільстві. Проте трудовими мігрантами можуть стати і
професіонали, які мають дефіцитну професію, вищу освіту та
навіть вчені ступені.
Трудові мігранти поділяються на: переселенці - люди, які
їдуть в країну з наміром оселитися в ній на постійній основі;
контрактні працівники - приїжджають в країну на кілька років в
рамках одного або декількох трудових контрактів; професіонали люди з високим рівнем кваліфікації, науково-технічні працівники;
нелегали - особи, у яких не знайшлося легальних підстав для
переїзду, і вони перетнули кордон під виглядом туристів, або чиї
документи давно прострочені; біженці - люди, вимушено
покинули свою територію, тому що на батьківщині їх життю
загрожувала небезпека.
Основними факторами, що мають здатність впливати на стан
міграційних потоків виділяють економічні та неекономічні. До
економічних факторів відносяться краща заробітна плата,
можливість кар’єрного зростання, ефективне використання своїх
знань, матеріальне заохочення хорошої роботи. До неекономічної
групи мотивів відносяться політико — правові, релігійні, етнічні
(з’єднання сімей і переїзд на історичну батьківщину), екологічні,
освітньо-культурні, психологічні чинники. При цьому слід
визнати, що у більшості випадків основною причиною міграції
трудових ресурсів є саме економічний чинник [5].
Як правило, трудові мігранти прямують до розвинених країн
Західної Європи та Північної Америки. Зростання їх чисельності
породжує безліч політико-правових, соціально-економічних,
мовно-культурних та інших проблем, що часто призводить до
посилення антиімміграційних настроїв серед певної частини
населення приймаючих країн, які змушені обмежувати наплив
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мігрантів та посилювати за ними нагляд і контроль. Уряди
багатьох західних країн та міжнародних організацій виступають
за створення системи впорядкованої, контрольованої та планової
трудової міграції [4, с. 345–347].
Хоча пандемія COVID-19 спричинила серйозні порушення
міграційних потоків у 2020 році, кількість міжнародних мігрантів
дуже зросла за останні два десятиліття (рис. 1). Кількість осіб, що
проживає за межами країни походження досягло 281 мільйона в
2020 році. У період між 2000 і 2010 роками кількість міжнародних мігрантів у всьому світі зросла майже на 48 мільйонів, ще 60
мільйонів додалося між 2010 і 2020 роками. Значна частина цього
збільшення відбулася за рахунок трудової міграції або сімейної
міграції. Гуманітарні кризи в різних частинах світу також внесли
свій внесок: у 2000–2020 роках збільшилось на 17 мільйонів
біженців та шукачів притулку. У 2020 році кількість осіб, які були
примусово переміщені через національні кордони у всьому світі,
становила 34 мільйони, що у двічі більше, ніж у 2000 році. У свою
чергу, міжнародні мігранти становлять менше 4% всього
світового населення, частка, проте їхня частка впродовж останніх
двох десятиліть постійно зростає. [2]

Рис. 1: Кількість міжнародних емігрантів з 2000 року по 2020 рік
Джерело: [2]
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Проаналізувавши звіт «Основні моменти міжнародної
міграції 2020» , створений Відділом народонаселення Департаменту економічних та соціальних питань ООН (UN DESA) [2] ,
можна виділити такі основні риси міжнародної трудової міграції в
2020 році:
COVID-19 порушив усі форми мобільності людей через
закриття національних кордонів та припинення подорожей по
всьому світу. Пандемія сповільнила зростання кількості
міжнародних мігрантів приблизно до двох мільйонів до середини
2020 року, що на 27 відсотків менше, ніж очікувалося з середини
2019 року. При цьому, кількість нових дозволів на проживання,
виданих мігрантам, знизилася в середньому на 46%.
У 2020 році майже половина всіх міжнародних мігрантів
проживала в регіоні, з якого вони походять , причому найбільша
частка внутрішньо-регіональної міграції припадає на Європу: 70
відсотків мігрантів, народжених в Європі, проживають в іншій
європейській країні.
Дві третини всіх міжнародних трудових мігрантів
проживають лише у 20 країнах. Сполучені Штати Америки
залишались найбільшим пунктом призначення, приймаючи в
2020 році 51 мільйон міжнародних мігрантів, що дорівнює 18
відсоткам усього у світі. Німеччина приймала другу за величиною
кількість мігрантів у світі - близько 16 мільйонів, а потім
Саудівська Аравія (13 мільйонів), Російська Федерація (12
мільйонів) та Великобританія (9 мільйонів).
У 2020 році біженці становили 12 відсотків усіх міжнародних
мігрантів проти 9,5 відсотків у 2000 році, оскільки примусові
переміщення через національні кордони продовжували зростати
швидше, ніж добровільна міграція. У період з 2000 по 2020 рік
кількість тих, хто втік від конфліктів, криз, переслідувань,
насильства або порушень прав людини, подвоїлася з 17 до 34
мільйонів.
Однак, за прогнозами Світового банку, пандемія COVID-19
може зменшити обсяг грошових переказів, що надсилаються в
країни з низьким та середнім рівнем доходу, з 548 млрд. Доларів
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США у 2019 році до 470 млрд. Доларів США у 2021 році,
зменшившись на 78 млрд. Доларів США або 14 відсотків. Втрата
вплинула на засоби існування мільйонів мігрантів та їх сімей,
зупинивши прогрес у досягненні Цілей сталого розвитку. Для
пом’якшення наслідків цієї втрати будуть потрібні національні
стратегії та міжнародна співпраця [3].
Висновки: Міграція є однією з передумов функціонування
ринку праці. Кількісна пропозиція робочої сили в національній
економіці та потенційна якість праці залежать від масштабу та
спрямованості міжнародних рухів робочої сили. Кількісний та
якісний склад трудових ресурсів у взаємодії з іншими факторами
визначає темпи національного економічного розвитку, рівень
національного добробуту та загальний економічний потенціал
соціально-економічної системи в цілому.
Міжнародна трудова міграція є досить актуальним питання
сьогодення та потребує більш детальнішого вивчення для забезпечення зменшення впливу наслідків COVID-19. Хоча кількість
мігрантів, все-таки, зросла до 281 млн. осіб, проте коронавірусна
хвороба спричинила закриття кордонів, що в свою чергу знизило
рівень життя населення в регіонах з низьким рівнем розвитку,
також скорочення потоків грошових переказів тощо. Проте позитивним наслідком COVID-19 стала трансформація міграційної
політики країн світу - багато держав надають мігрантам врегульовано статус, подовжують їм дозволу на перебування і роботу,
забезпечують їм доступ до основних медичних послуг і соціальний захист, а замість імміграційного затримання вдаються до
альтернативних заходів на рівні місцевих громад.
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Анотація: На основі аналізу змісту різних програм навчання,
виховання та розвитку, нормативно-правових документів в даній
статті висвітлено спектр різноманітних форм фізичного
виховання дітей дошкільного віку, які широко застосовуються в
закладах дошкільної освіти з метою фізкультурно-оздоровчої
роботи з дітьми.
Ключові слова: фізичне виховання, форми фізичного виховання,
дошкільний вік.
Постановка проблеми. Останнім часом спостерігається
тенденція щодо зниження рухової активності дітей, темпів
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фізичного розвитку та показників здоров’я. Статистика вказує, що
понад 75% дітей дошкільного віку мають проблеми зі здоров’ям.
Насамперед це зумовлено цифровим прогресом суспільства, адже
сучасні діти надають перевагу гаджетам, аніж руховій активності.
Тому одним із найважливіших завдань закладу дошкільної
освіти є така організація освітнього процесу, за якої зміцнення
здоров’я та рухова активність стане для дитини однією з
провідних потреб не лише в дошкільному віці, а й упродовж
всього життя. Важливим на цьому етапі є вибір ефективних форм
фізичного виховання дошкільників.
Аналіз досліджень і публікацій із цієї проблеми. Ще у
філософських судженнях Сократа, Платона, Аристотеля
вказується на важливість різноманітних фізичних навантажень з
метою зміцнення здоров’я дитини. Найпоширенішими засобами
фізичного виховання вважалися народні рухливі ігри,
різноманітні вправи, танці, плавання тощо. Під впливом раніше
накопиченого досвіду вдатні педагоги різних країн
(Я.А. Коменський, Ж.Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці та ін.) також
вказували на важливість різних форм фізичного виховання у
становленні та розвитку підростаючих поколінь [1, с.35-36].
Значний вплив на процес фізичного виховання зробили
Н.К. Крупська, М. Монтесорі, С.Ф. Русова та ін., які акцентували
увагу на необхідності фізичного виховання, як одну з умов
всебічного гармонійного розвитку дитини та підкреслювали
важливе значення ігор, вправ у формуванні здорового способу
життя та рухової активності дітей [1, с.40-41].
У сучасних дослідженнях (А. Богуш, Г. Бєлєнької,
Н. Гавриш, Е. Вілічковського, Н. Денисенко, О. Дубогай,
Т. Поніманської та ін.) вказують на усвідомлення цінності
здоров’я, особливо в період дошкільного дитинства, визначення
унікальності кожної дитини та забезпечення її індивідуального
розвитку шляхом визначення ефективних форм роботи з
фізичного виховання в закладах дошкільної освіти.
Мета статті. Визначити та теоретично обґрунтувати систему
ефективних форм фізичного виховання дітей дошкільного віку.
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Виклад основного матеріалу. Керуючись Базовим
компонентом дошкільної освіти, можна спостерігати, що першою
освітньою лінією є «Особистість дитини», яка в свою чергу
складається з двох частин: «Здоров’я та фізичний розвиток» і
«Самоставлення». Детальніше зосередимо увагу на розділі
«Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація цього розділу
передбачає формування здоров’язбережувальної компетенції
дитини, що полягає в її обізнаності з будовою свого тіла та
гігієнічними навичками за його доглядом; основними показниками власного здоров’я, цінністю здоров’я для людини. Сюди
також можна віднести уміння виконувати основні рухи та вправи;
застосовувати здобуті знання, вміння і навички щодо збереження
здоров’я без шкоди своєму здоров’ю та здоров’ю інших [2].
Для визначення та обґрунтування ефективних форм
фізичного виховання дітей дошкільного віку було проаналізовано
зміст програм розвитку, навчання та виховання дітей: «Дитина»,
«Я у світі», «Впевнений старт», що були рекомендовані
Міністерством освіти і науки України.
На основі аналізу нормативно-правових документів та
програм розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку,
затверджених МОН України нами було виділено такі ефективні
форми фізичного виховання дітей дошкільного віку: ранкова
гімнастика, фізкультурні заняття, фізкультурні розваги,
фізкультурні паузи та фізкультхвилинки, фізкультурні свята, дні
та тижні здоров’я, сімейний спортивний клуб, туристичні походи,
спортивні секції, спортивні прогулянки тощо. Хочемо детальніше
зупинитися на конкретних формах фізичного виховання
дошкільників:
Ранкова гімнастика. Ранкову гімнастику можна назвати
однією з ефективних форм індивідуальної фізкультурної роботи з
дітьми. Вона має на меті – ознайомлення, поглиблене розучування фізичних вправ і закріплення навичок їх виконання, усунення
відставань у розвитку фізичних якостей. За умови врахування
стану здоров’я, підготовки, інтересів дітей та правильно
підібраного інвентарю гімнастика дасть змогу дитині володіти
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власним тілом, виробити правильну поставу, надати рухам грації
[3, с.6]. ця форма роботи має стати корисною звичкою для дітей, а
найефективніше, коли прикладом буде для неї референтний
дорослий (мама чи тато). Викладач йоги та реабілітолог
Т. Вихорєва радить: «Станьте поряд з донечкою чи сночком або
одне навпроти одного, обміняйтеся усмішками і поринайте у
казку. Адже якщо почати день зі спільної гімнастики, то день
неодмінно буде вдалим» [4, с.16].
Фізкультурні заняття. Найпоширенішою формою
фізичного виховання є фізкультурне заняття. Їх тривалість
варіюється в залежності від віку дітей: для дітей раннього віку 15
хв.; молодшого – 15-20 хв.; старшого – 25-30 хв. Заняття
проводяться щодня: двічі на тиждень у спортивній залі або на
спортивному майданчику, в інші дні під час денних прогулянок
на свіжому повітрі. Проте, як свідчить практика традиційні
фізкультурні заняття не дуже цікаві сучасним дітям, тому їх з
легкістю можна урізноманітнити, застосувавши інноваційні
методи та прийоми (наприклад, заняття з елементами «Кікаеробіки», методика «Мім-стиль», елементи «Хатка-йоги» тощо)
[5, с.13].
Спортивні розваги. Фізкультурними розвагами можна
заповнювати будь-які вільні моменти дня – це піде лише на
користь. На перший погляд ця форма роботи схожа на забавку, на
фізкультхвилинки, проте вони мають чітку єдину тему та мету від
початку й до кінця; розваги обов’язково передбачають змагання
між окремими дітьми або підгрупами; важливою умовою є
наявність глядачів або вболівальників; під час проведення
необхідно використовувати різноманітні предмети. М. Єфименко
вважає, що фізкультура повинна дарувати дітям радість. А
фізкультурні розваги якнайкраще втілюють цей принцип в життя,
адже в їх основу покладена гра, захопливий сюжет та безліч
позитивних емоцій [6, с.21].
Фізкультурні паузи та фізкультхвилинки. Фізкультурні
паузи проводяться щоденно у перерві між заняттями, які не
передбачають достатньої рухової активності дітей. вони
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поєднують у собі загально розвивальні вправи та рухливі ігри.
Комплекс вправ та форму проведення змінюють щомісяця.
Фізкультхвилинки, в свою чергу, проводяться під час занять, що
передбачають довготривале сидіння на одному місці. Вони
спрямовані на зняття напруги та емоційне розвантаження [3, с.7].
Фізкультурні свята. Ця форма роботи являється своєрідною
формою демонстрації досягнень дошкільнят у різних видах
рухової діяльності. Програма спортивного свята може включати в
себе: ігри, вікторини, танці, пісні, змагання, конкурси, підбиття
підсумків, нагородження переможців та закриття. Найважливішими завданнями заходу є: активна рухова діяльність усіх дітей,
забезпечення участі у святі кожного з них, створення піднесеного
настрою. Е. Вілічковський вважає, що важливо задіяти всіх дітей,
не відлучати від участі малоактивних чи невпевнених у собі дітей,
адже це свято для них, а не розважальне видовище для дорослих
[7, с.28].
Дні та тижні здоров’я. Дні здоров’я проводяться один раз
на місяць. У день здоров’я вся освітня робота пов’язується з
темами здоров’я та здорового способу життя. В цей день
проводять різноманітні оздоровчі заходи: загартовувальні,
лікувально-профілактичні процедури, фізкультурне свято чи
розвага, рухливі ігри, тематичні заняття тощо. Тиждень здоров’я
проводиться двічі-тричі на рік. До його проведення обов’язково
слід залучити батьків та наситити різними цікавими, нестандартними формами роботи з фізичного виховання. Головною подією
муже стати фізкультурне або музично-спортивне свято, де всі
вихованці зможуть проявити свої спортивні та фізичні якості [3, с.7].
Висновки: Отже можна зробити висновок, що форми
фізичного виховання достатньо різноманітні. Всі вони широко
застосовуються в освітньому процесі дошкільного закладу та
сприяють вирішенню завдань фізичного виховання. Кожній з
форм відведене певне місце в освітньому процесі. Ефективність
кожної з них залежить від різних умов: індивідуальних
особливостей дітей, технічного забезпечення закладу дошкільної
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освіти, особистості педагога тощо. Тому не можна визначити, яка
з форм фізичного виховання буде ефективною в тому чи іншому
дошкільному закладі, адже вони тісно пов’язані між собою,
доповнюють одна одну та проводяться в обов’язковому порядку.
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Відповідно до П(С)БО 9, запаси – це активи, які:
• утримуються для подальшого продажу за умов звичайної
господарської діяльності;
• перебувають у процесі виробництва з метою подальшого
продажу продукту виробництва;
• утримуються для споживання під час виробництва
продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління
підприємством [1].
Запаси займають особливе місце не лише у складі майна
підприємства, а й у структурі витрат, оскільки вони є основною
складовою формування собівартості готової продукції. Виробничі
запаси забезпечують постійність, безперервність та ритмічність
діяльності підприємства, гарантують його економічну безпеку,
також вони потребують великих капіталовкладень, тому від
організації їх обліку та аналізу залежить точність визначення
прибутку підприємства, його фінансовий стан, конкурентоспроможність на ринку та в цілому ефективність роботи підприємства
[2].
Основні підходи, що регулюють методологічні принципи
обліку запасів та представлення їх у фінансовій звітності,
представлені у П(С)БО 9 “Запаси”, а також в П(С)БО 6 “Витрати”.
Керівник підприємства розпорядчим документом визначає
перелік посадових осіб, уповноважених підписувати розпорядчі
документи на прийом матеріалів і їх видачу зі складів, а також на
видачу дозволу на вивезення матеріальних цінностей з підприємства.
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Правильне списання виробничих витрат, оцінка незавершеного виробництва та відображення у звітності залежать від
правильно організованої документації запасів. Існують стандартні
первинні документи для звітування про рух запасів. Тому
головний бухгалтер повинен на свій розсуд вирішити, які
документи рекомендуються для використання на його
підприємстві, враховуючи розмір та специфіку компанії
(виробництво матеріалів, будівництво, транспорт тощо).
Для первинного обліку виробничих запасів передбачені
типові форми первинних та зведених документів: журнал обліку
вантажів, що надійшли; довіреність та журнал реєстрації
довіреностей; прибутковий ордер (заповнюється на складі під час
отримання запасів при відсутності розбіжностей) [3].
Структура документообігу повинна бути такою, щоб
забезпечувати своєчасне отримання інформації, необхідної як для
складання звітності та контролю, так і для оперативного
управління запасами.
Одним із важливих питань обліку запасів є значна складність
заповнення та обробки первинних та зведених документів. Цю
проблему розглядають багато науковців. Деякі з них вважають,
що напрямки вдосконалення документального оформлення операцій з надходження виробничих запасів полягають в "усуненні"
частин, на яких дублюються дані, і їх заповнення не є суттєвим.
Документи на надходження і витрати матеріалів, що
подаються до бухгалтерії, вимагають щоденної обробки та
відображення в тих чи інших облікових регістрах. У цьому
випадку для своєчасного відображення та контролю наявності та
руху запасів на підприємстві доцільно розробити та затвердити
графік документообігу та чітко його дотримуватися.
Підприємство може отримувати запаси шляхом придбання у
постачальника, шляхом власного виробництва, шляхом
придбання відповідальною особою та як внесок до статутного
фонду і не тільки. Сільськогосподарські підприємства отримують
матеріальні цінності в основному від постачальників, відносини
яких регулюються контрактами на постачання. Матеріали також
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можна отримати у відповідальної особи в тому порядку, в якому
невеликі партії були придбані готівкою.
Необхідною умовою підтримки виробничого процесу на
підприємстві є наявність достатньої кількості виробничих запасів.
Таким чином, для здійснення виробничого процесу на
підприємстві повинні бути необхідні запаси сировини, палива,
будівельних матеріалів, запасних частин та інших виробничих
запасів. Під час їх використання збільшуються виробничі
витрати. Результатом виробничого процесу є створення готової
продукції, в результаті чого предмети праці переходять в форму
готової продукції.
Щодо питань раціонального й ефективного використання
всіх виробничих запасів, особлива роль належить їх первинному
обліку. Недоліки організації обліку виробничих запасів найбільш
частіше виявляються при інвентаризації, звірці даних складського
обліку, коли визначаються нестачі й значні розбіжності за
рахунок пересортування окремих видів матеріалів, а також
помилок у первинних документах і облікових регістрах, що
характеризують надходження й рух матеріалів. Досягнення
ефективного використання запасів можливе при правильній
організації їх обліку та внутрішньому контролю над їх
використанням та рухом [4].
Отже, поліпшенню ефективності процесу обліку виробничих
запасів може сприяти впорядкування первинної документації,
широке впровадження типових уніфікованих форм, підвищення
рівня автоматизації обліково-обчислювальних робіт, забезпечення
суворого порядку приймання, зберігання й витрачання
виробничих запасів. Вдосконалення перелічених сфер призведе
до значного підвищення результативності фінансово-економічної
діяльності підприємства.
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Явище сленгу вже декількох десятиліть привертає увагу вчених, дослідників своєю специфічністю, виразністю і метафоричністю. Проблематика сленгу є предметом постійного наукового
пошуку. Теоретичні дослідження таких учених, як І. Гальперін,
Г. Менкен, В. Вілюман, М. Маковський, В. Балабін, О. Клименко,
У. Потятиник, Г. Іванова, присвячені різним аспектам цього явища. Англійський та американський сленг в газетному тексті – це
один з лінгвістичних інструментів здійснення впливу на аудиторію читачів, формування їх світогляду, поведінки, сприйняття і
оцінки навколишньої дійсності. У слензі часто проявляється
найрізноманітніший спектр емоцій (гнів, радість, відчай), що,
безумовно, впливає на індивідуальні погляди, смаки і переваги
людини. Вживання сленгу передбачає близьке відношення до
референту; відповідає його інтересам і потребам, є аспектом його
життя [1, c.12]. Функціонування сленгу в публіцистичних
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виданнях – це важливий смислоутворюючий фактор тексту. З
точки зору стратегії побудови газетного тексту, сленг є ефективним засобом мовленнєвого впливу на лексичному і морфологосинтаксичному рівнях мови. Надаючи оціночну, експресивну і
емоційну тональність повідомленням, він створює в ньому фон,
другий план, підтекст, які допомагають зрозуміти дійсні наміри
автора [2, с.34] . В ході нашого дослідження було з’ясовано, що в
газетних статтях сленг може бути репрезентований по-різному: 1)
в газетних заголовках та анонсах новин; 2) в основному тексті
статті; 3) при передачі прямої мови в інтерв'ю або цитуванні.
У газетному тексті семантичні особливості сленгу
розглядаються в сукупності з їх тематичною характеристикою,
так як між семантикою та тематикою сленгу існує тісний
взаємозв'язок і одне без іншого не існує. Метафоричне переосмислення посідає центральне місце у сленговому словотворі.
Провідну роль метафори у формуванні семантичних сленгізмів
пояснюють тим, що за її допомогою реалізуються специфічні
номінативні властивості мови: предикація одному предмету ознак
іншого зіставленням цих предметів або їхніх ознак [3, c. 10]. В
результаті проведеного дослідження методом суцільної вибірки з
американських газетних видань "The Guardian" та "New York
Times" в період з 2012 по 2021 роки відібрано 1243 сленгізми і
проведено аналіз їх функціонування в різних газетних рубриках.
В результаті нами виділено вісім таких тематичних груп сленгу:
1) Стать і соціально-рольові відносини (14% від
загального числа сленгізмів вибірки): dude [4,c 14] – це піжон,
чувак, денді, rootsy [4, c. 34] – народний, to brown-nose [4, c. 12] –
підлизуватись, mob [4, c. 29] – банда, bud [ 4, c. 12] – дебютантка,
pal [4, c. 12] – друг, товариш, goombah [4, c. 16] – покровитель,
приятель. Наведемо приклад контекстуального використання
сленгових виразів: “Early James Is a Rootsy Throwback in an
Uncertain Present’’ (The New York Times, March 11, 2020).
2) Зовнішність і характер (21%). Приклади : he-man [4, c.
18] –власна людина, deadpan [4, c. 12] – беземоційний вираз
обличчя, braniac [4, c. 10] – розумна, освічена людина, dummy [4,
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c. 12] – дурник, pip [4, c. 30] – красень, clueless [4, c. 10] –
неосвічений, простенький . Наведемо лише деякі приклади
вживання даних сленгізмів в статтях газети The Guardian:
«Exciting Times by Naoise Dolan review – a witty, deadpan debut»
(April 17, 2020) ; 'Who doesn’t love a plaid?’ How the Clueless look
was made 25 years ago» (October 1, 2020).
3) Емоційна сфера та поведінка людини (22%); Так
наприклад, ми зустрічали такі варіанти лексичних одиниць
стилістично зниженої лексики : «Getting Groovy With Reactive
Android» (The New York Times, August 18,2014) ; «After Heated
Week, President Blows Off Steam»( The New York Times,August 1,
2014).
4) Рід діяльності і місце проживання (24%) : «When a
neighbor tells her he doesn’t want to “end up like one of those losers
who just lives with their parents at home and floats through life like a
townie log”, she feigns offense and treats it with a typically millennial
sense of detachment: “Sick burn, dude! Wanna dab?” ( The Guardian,
January 21,2020).
5) Фінансові відносини (5%): hike [4, c. 21] –підвищення
заробітної плати, to sell out [4, c. 34] – «халява», buck [4, c. 11] –
долар : «...if you get one of the sidewalk tables or order the pizzas to
go, they've cooled off that crucial few degrees by the time you get to
them, and even though it wouldn't be appropriately Italianate, they
should sell big slices to walk-in customers for a few bucks» (The
Guardian, May 12, 2016)
6) Cфера розваг (7%). Showbiz [4, c. 30] – індустрія розваг:
«‘Emperor of the North’ and ‘Wind Across the Everglades’: Fighters
in Nature and Showbiz» (The New York Times, November 22, 2015 :
AR16). Promo – рекламна акція: «Not just 'a promo girl': how female
brewers are shaking up the craft beer industry» ( New York Times ,
May 31, 2017).
7) Cфера харчування (4%); Так в одній із статей видання
The Guardian ми зустрічаємо такий заголовок : «Special brew: ecofriendly Peruvian coffee leaves others in the shade» ( The Guardian ,
March 16 , 2021). Виділений сленгізм brew є відповідником укра55

їнському слову «випивка». Видання The New York Times містить
статтю під назвою «Settle In for a Cuppa», де також з’являється
молодіжне сленгове слово “cuppa” ( чашка кави або чаю)
8) Сфера спорту (3%). Наприклад : «David Cameron vows to
‘blitz’ poverty by demolishing UK's worst sink estates» ( The
Guardian, January 10, 2016). Зауважимо, що сленгізм blitz досить
часто вживається в статтях політичного характеру, і означає
швидку, блискавичну перемогу. Сленгізми спортивної тематики в
основному зустрічаються в колонках, присвячених таким видам
спорту, як бейсбол, баскетбол, бокс, хоча іноді під час цитування
сленгізми даної тематичної групи можуть механічно переноситись і в інші рубрики.
В американському та англійському газетному тексті сленг
функціонує в діапазоні рубрик з найсерйознішими заголовками
(такими, як "Nation and World", "Business", "The Daily Views") до
розділів розважального характеру ( "Movies", "Names and Faces",
"Sport "). В цілому виділено п'ятнадцять газетних рубрик, які
умовно об'єднані в три наступні групи:
1) політика і бізнес;
2) повсякденне життя;
3) відпочинок, спорт і розваги.
Максимальна кількість сленгізмів припадає на групу
"Відпочинок, спорт та розваги" (66,4%). У цій групі 37,1%
сленгізмів відповідає сфері спорту та туризму, 48,6% сленгізмів
доводиться на сферу кіно і 14,3% сленгізмів пов'язані з
відвідуванням театру, музичних заходів, виставок та екскурсій.
Дані статистичні показники дозволяють зробити висновок про те,
що в житті середнього американця простежується прагнення до
активного проведення часу, бажання організувати власний
відпочинок і витягти з нього максимальну кількість користі.
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ВІДМІННОСТІ МІЖ НЕГАТОРНИМ І ВІНДИКАЦІЙНИМ
ПОЗОВОМ
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студентка Полтавського юридичного інституту
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого,
м. Полтава, Україна
Після того як в Україні був запроваджений інститут права
власності виникла необхідність у створенні ефективного
механізму захисту речових прав. Як результат, у ч. 1 ст. 15
Цивільного кодексу України закріплена можливість власника
майна захисту належного йому суб’єктивного речового права у
разі його порушення, невизнання чи оспорювання [1].
Цивільно-правовий захист речових прав здійснюється
насамперед речово-правовими способами захисту. Як зазначає
О.В. Дзера, «речово-правові способи захисту спрямовані на
захист суб’єктивного права власності як абсолютного цивільного
права громадян чи організацій, які на момент порушення не
перебувають у договірних чи інших зобов’язальних відносинах з
порушником» [2, c. 651]. Досить важливим питанням є
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розмежування двох найважливіших речово-правових способів
захисту: негаторного і віндикаційного позову.
Проаналізувавши доступні в юридичній літературі
визначення понять негаторного позову і віндикаційного, можливо
окреслити роль та завдання кожного з них. Негаторний позов
застосовується у разі вимоги власника, тобто фактичного
володільця майна до особи щодо усунення перешкод в
користуванні чи розпорядженні майном, створюваних її
протиправними діями. Даний спосіб захисту реалізується шляхом
усунення перешкод, проте не пов'язаний з позбавленням позивача
його права володіння майном [3].
Віндикаційний позов застосовується у разі вимоги
неволодіючого власника витребувати майно, яким незаконно
заволоділа інша особа, про що можна зробити висновок з
постанови Великої Палати Верховного Суду від 04.07.2018 р., у
якій було визначено предмет віндикаційного позову [3].
Велика палата Верховного Суду також в одній зі своїх
постанов звертала увагу, що однією з обов'язкових умов для
задоволення віндикаційного позову є встановлення під час
розгляду спорів про витребування майна, зокрема, і тієї
обставини, чи перебувало спірне майно у володінні позивача,
який указує на порушення своїх прав як власника, на підставах,
визначених законодавством, та який на момент подання позову не
є власником цього майна, однак вважає себе таким [4].
Розглянувши поняття негаторного позову і віндикаційного
можна також виокремити різницю у суб’єктах. Так, позивачем у
негаторному позові є безпосередньо особа, яка є власником майна
або особа, яка є володільцем за іншими підставами, наприклад за
цивільно-правовими договорами. Така особа називається
титульним володільцем. Відповідачем є особа, яка своєю
протиправною поведінкою створює перешкоди, що заважають
нормальному здійсненню права власності. У такому випадку
право подавати позов мають і власник, і володілець, однак
ключовим критерієм є право володіння, тобто якщо у власника
немає цього права, то позов повинен подавати титульний
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володілець. Власник у свою чергу подає позов у випадку, якщо
це право у володільця припинилося.
У віндикаційному позові позивачем є неволодіючий власник,
який фактично не володіє спірним майном. Відповідачем може
бути особа, яка заволоділа майном двома способами: або
безпосередньо і самостійно, тобто незаконно, без відповідної
правової підстави, або шляхом придбання в особи, яка не мала
права його відчужувати. У другому випадку залежно від
обставин, за яких було придбане майно, визначається чи
відповідач добросовісний набувач, чи недобросовісний. Це
залежить від того, чи знала особа, або чи могла знати про те, що
придбала майно за відплатним договором в особи, яка не мала
права його відчужувати.
Віндикаційний і негаторний позов можна також розмежувати
за допомогою позовної давності – строку, протягом якого особа
може звернутися до суду за захистом своїх прав. До вимог за
негаторним позовом не передбачається позовна давність, оскільки
протиправні дії, якими створюються перешкоди для власника
мають темпоральний характер, тому позов можливо пред’явити
протягом того проміжку часу, коли існує правопорушення. За
віндикаційним позовом позовна давність становить три роки, що
є загальним строком. Цікавим моментом також є перебіг строку
позовної давності у віндикаційному позові: він починається від
дня, коли позивач довідався або міг довідатися про порушення
його права, а не від дня коли таке порушення було підтверджене
судовим рішенням [5].
Таким чином, визначальними критеріями для розмежування
негаторного і віндикаційного позову є безпосередньо завдання і
призначення кожного з них, з яких випливає також інша
обставина, а саме наявність або відсутність в особи права
володіння майном на момент звернення з позовом до суду.
Відмінність також полягає у позивачеві та відповідачеві у
негаторному та віндикаційному позовах, що пов’язується з
правом володіння власника. Враховуючи характер тих
протиправних дій, проти яких позивається особа, у позовах
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застосовується різна позовна давність. Незважаючи на всі
відмінності, однакова роль негаторного і віндикаційного позову
полягає у захисті прав власника.
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Анотація: У статті розглянуто шлях розвитку системи
екологічного права Європейського Союзу, основні нормативноправові акти організації у даному напрямку; досліджено
перспективи розвитку екологічного права організації у 21
столітті.
60

Ключові слова: екологічне право, Європейський Союз,
Європейське співтовариство, навколишнє середовище, охорона
навколишнього
середовища,
нормативно-правовий
акт,
резолюція, директива, програма, акт.
Екологічне право Європейського союзу – норми права
Європейського Союзу, що регулюють відносини у сфері охорони
навколишнього середовища і визначають діяльність інституціональних механізмів у цій сфері. Зважаючи на масштаб союзу 28
європейських країн і важливу роль, яку він грає на континенті,
можна говорити про те, що
Датою початку розвитку екологічного права ЄС можна
вважати 1967 рік. Тоді Європейське економічне співтовариство
(ЄЕС, попередник Європейського союзу) розпочав проведення
спільної політики у сфері охорони навколишнього середовища
прийнявши Директиву про класифікацію, пакування та маркування небезпечних речовин. У 1972 році відбувся Паризький саміт
усіх дев’яти лідерів ЄЕС, який, у час стрімкого розвитку
сучасного екологічного руху, був продовженням Конференції
Організації Об’єднаних Націй з проблем людського довкілля, що
відбулася раніше того ж року. За результатами Паризького саміту
було ініційовано розробку програм дій у сфері навколишнього
середовища (англ. Environmental Action Programs, EAPs), де
органи союзу та держав-членів, при участі громадськості,
встановлюють порядок денний та визначають сфери направлених
дій [1, с.3].
На початку 1973 року була прийнята Перша програма дій із
навколишнього середовища (на 1973-1976 рр.). Її можна вважати
першим офіційним документом, у якому були сформульовані
основні принципи європейської політики у сфері охорони
навколишнього середовища. З цього моменту всі пріоритетні дії
Співтовариства у сфері охорони довкілля визначаються так
званими програмами дій, які, хоча і не мають обов’язкової юридичної сили, є важливим інструментом регулювання питань, що
стосуються охорони довкілля [2, с.11]. На сьогоднішній день було
розроблено та втілено в життя 7 програм, до 2020 року включно.
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До 1987 року Співтовариство вже прийняло понад 150 актів
вторинного законодавства в сфері охорони навколишнього
середовища. Нормативно-правові акти цього періоду стосувались
питань води, повітря, шуму, контролю і поводження з відходами
й небезпечними речовинами, охороною флори і фауни, зокрема,
було прийнято Програму дій щодо контролю та зменшення
забруднень від вуглеводнів, що потрапили в море (1978 рік) та
Директиву Ради 80/68/ЄЕС про захист підземних вод від
забруднення окремими небезпечними речовинами [3, с.15]. Були
також впроваджені важливі процедури з охорони навколишнього
середовища, включаючи оцінку впливу на навколишнє
середовище і обов’язкове повідомлення Комісії про певні
екологічно небезпечні дії.
1987 рік вважається поворотним не тільки в історії розвитку
екологічного права Європейського союзу, а й самої організації
загалом. З 1 липня того року набув чинності Єдиний
європейський акт, що переглядав деякі положення Римського
договору 1957 року. Окрім головної мети – створення юридичних
засад до розробки єдиного ринку в межах союзу, акт має декілька
додаткових розділів, один з яких присвячений проблемам
навколишнього середовища. Зокрема, підписантами були
поставлені наступні цілі: збереження, захист та покращення
якості навколишнього середовища, сприяння захисту людського
здоров’я та забезпечення розсудливого й раціонального
використання природних ресурсів [4, c. 345].
До 1993 року в Європейському Союзі було прийнято та
втілено в життя
чотири Програми дій з навколишнього
середовища, які регулювали широкий спектр економічної,
політичної та суспільної діяльності країн-членів для покращення
екологічної ситуації в межах Європи. Наприклад, було звернуто
особливу увагу на пошук нових можливостей для інтеграції
екологічної політики в інші політики Європейського Союзу,
розробку екологічних стандартів, управління усіма видами
впливу на навколишнє середовище, забезпечення ширшого
доступу громадськості до інформації та поширення екологічної
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інформації, а також розвиток екологічної освіти, біотехнологію й
управління природними ресурсами, охорону особливих
природних територій (гірських районів і берегових зон) [3, с.16].
Основними прийнятими нормативно-правовими актами можна
вважати Директиву 90/313/ЄЕС від 7 червня 1990 року «Про
свободу доступу до інформації про навколишнє середовище»,
Директиву 92/43/ЄЕС «Про збереження природних середовищ
існування дикої флори і фауни», деякі законодавчі акти для
збереження природних ресурсів, сільського господарства,
рибного господарства, економічного розвитку та співпраці.
Важливо відмітити, що аварія на Чорнобильській атомній
електростанції у 1986 році суттєво вплинула на порядок денний
органів Європейського співтовариства. Для запобігання виникнення подібних ситуацій у майбутньому, захисту і населення, і
навколишнього середовища від природних і техногенних катастроф було розроблено та ухвалено наступні документи: Директиву 89/618/ЄЕС «Щодо інформування широкої громадськості
про заходи охорони здоров'я, що мають вживатись, і дії, які
повинні виконуватись, у випадку радіаційної аварії», Резолюцію
Ради та представників Урядів держав—членів у Раді про поліпшення взаємодопомоги між державами—членами в разі стихійних лих та техногенних катастроф від 8 липня 1991 року та інші.
Висновки:
Система екологічного права зазнала кардинальних
перетворень за час існування організації Європейського Союзу.
Екологічне право Європейського Союзу наразі має дуже потужну
базу із нормативно-правових актів, прийнятих як документи
організації, так і підписаних міжнародних документів, і які тісно
пов’язані з іншими галузями права, економічного, політичного і
суспільного життя громадян.
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Постановка проблеми: повітря є важливою умовою існування життя на Землі, отже, для живих організмів надзвичайно
важливою є його якість. Забруднення повітря зумовлює зміну
складу повітря, що тягне за собою негативний вплив на здоров’я
людей і тварин, стан рослинного світу та екосистем. Потужні
викиди шкідливих речовин в атмосферу, вихлопних газів машин
та використання в побуті фреону спричиняє виникнення парникового ефекту та призводить до зміни клімату, що, у свою чергу,
негативно впливає на довкілля.
Аналіз останніх публікацій. Проблема забруднення довкілля нині цікавить багатьох науковців. В Україні над цією
проблемою працюють, зокрема, О.В. Петренко, В.О. Павленко,
64

А.Г. Шапар, С.З. Поліщук, О.Г. Лелюк, Г.С. Ратушняк,
Г.Білявський, О.Лазор, Ю.Саталкін, В.Шевчук, О.І. Амоша,
Н.М. Андрєєва, Б.В. Буркінський, О.В. Половян, В.М. Степанов,
С.К. Харічковта ін. Серед зарубіжних — M. Krzyzanowski,
E. Buringh, P. Fischer, D. Briggs та інші. Вивчення наявних
вітчизняних джерел показує, що необхідне подальше дослідження
проблем охорони атмосферного повітря. Потребує вдосконалення
система моніторингу; необхідне встановлення вимог до якості
палива; визначення зон та агломерацій, диференційованих за
ступенем якості атмосферного повітря.
Мета статті полягає в дослідженні джерел забруднення
атмосферного повітря та його джерел, а також у вивченні
наслідків забруднення атмосфери для населення та довкілля.
Виклад основного матеріалу. Задля нормальної
життєдіяльності людини необхідне повітря хорошої якості, а
навіть найменші відхилення від норми, забруднення чинять
негативний вплив на організм, призводять до виникнення захворювань, а в особливо забруднених містах можуть спричиняти
смерть людей, так само впливають і на тварин, рослинний покрив
та довкілля загалом. Атмосферне повітря утворене з різних газів:
78% азоту, 20% кисню, 0,93% аргону, 0,03% вуглекислого газу,
0,01% неону, гелію, метану, радону й ін., усі ці елементи посвоєму важливі для людини, біосфери, формування клімату.
Основними джерелами забруднення атмосфери є:
• природні (забруднювачі мінерального, рослинного,
тваринного або мікробіологічного походження, до яких відносять
виверження вулканів, лісові та степові пожежі, пил, пилок
рослин, виділення тварин та ін.)
• штучні (антропогенні), які можна розділити на кілька груп:
1. транспортні – забруднювачі, що утворюються при роботі
транспорту;
2. виробничі забруднювачі, які утворюються як викиди при
технологічних процесах, опаленні;
3. побутові –забруднювачі, обумовлені спалюванням палива
в оселі і переробкою побутових відходів.
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Людство у процесі свого існування також забруднює
атмосферу, особливо це помітно у великих містах, де кожна
людина щодоби виділяє близько 10 м3 повітря, насиченого
парами води із вмістом вуглекислого газу близько 4% і 600 –900 г
поту. Також шкідливим джерелом забруднення є куріння тютюну,
дим якого шкідливий однаковою мірою як для самого курця, так і
для його оточення [1, с. 55].
Джерелами значного забруднення атмосфери є теплові
електростанції, які викидають гази, що містять сульфур і
нітроген, золу, метали. Підприємства чорної металургії, на
противагу їм, викидають гази, до яких входять пил, оксиди
сульфуру
й металів. Підприємства кольорової металургії
викидають запилені гази, які містять сульфур діоксид, фтороводень і метали. Викиди нафтодобувної та нафтопереробної
промисловості в атмосферу містять вуглеводні, сірководень,
стирол, дивініл, толуол, ацетон, ізопрен тощо. Заводи промисловості будівельних матеріалів викидають пил, фториди, SO2,
оксиди нітрогену. Підприємства
хімічної
промисловості
забруднюють атмосферу пилом, неорганічними й органічними
речовинами, різними газами. [2, с. 132–133].
Висновки. Якість повітря має важливе значення як для
людини, так і для рослинного та тваринного світу. На жаль,
сьогодні спостерігаємо значне погіршення якості атмосферного
повітря, що зумовлене швидкими темпами розвитку
промисловості. Особливо негативно на якість повітря впливає
важка промисловість, у процесі якої в повітря викидаються тонни
домішок та газів, що значно погіршують його якість. У великих
містах, а також містах, що є лідерами за виробництвом, якість
повітря часто є незадовільною.
Література:
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Анотація: в минулому році світ зіткнувся з надзвичайними,
новими умовами, які відобразились в різних сферах життя, в т.ч.
і в мові. Відбувається поява нових слів і словосполучень, існуючі
лексичні одиниці переходять із професійних сфер в загальне
вживання.
Ключові слова: неологізми, пандемія, дискурс,етимологія.
Згідно історії вивчення утворення неологізмів, особливо
продуктивними виявляються ті періоди в історії людства, які
пов'язані з найбільшими соціальними потрясіннями і зламами. В
такий час процеси мовного розвитку прискорюються, мовні зміни
нагромаджуються, не встигаючи адаптуватися в лексичній системі.
На сучасному етапі людство потерпає від пандемії
коронавирусной інфекції. Про неї говорять у, про неї пишуть, ЗМІ
та блогери генерують правдиву і неправдиву інформацію,
використовуючи всі можливі вербальні і невербальними засоби,
використовуючи різні комунікативні стратегії і технології.
Наслідки пандемії для світу одо кінця не ясні, але вже сьогодні
ми відчуваємо ефект, який можна охрактерезувати як «мовну
пандемію», яка проявляється на рівні лексики.
Як зазначає Новикова О.Н. «Сьогоднішній дискурс про
пандемію відрізняє неоднорідність і складність структури:
основна комунікативно-мовленнєва сфера представлена не тільки
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професійної медичної діяльністю, а й політичної, релігійної,
педагогічної та ін.; специфіку комунікації становить глобальна
спільність учасників; ситуації спілкування також різноманітні» [2,
c. 376].
Карасик В.І. Зазначає, що «у масиві офіційної інформації про
епідемію переважає раціональне виклад фактів, доповнене
доцільними рекомендаціями щодо поведінки в обставинах, що
склалися і ілюструє рішучість влади тримати ситуацію під
контролем. Реакція активної частини публіки на цю інформацію в
значній мірі емоційна, пояснення того, що відбувається носять як
раціональний, так і містичний характер, звинувачення на адресу
влади зводяться до викриття її некомпетентності і політично
марковані, в публічному анонімному дискурсі висока частка
сарказму і чорного гумору» [1, с. 31].
Редкозубова Є.А. зазначає: «етимологічний склад COVIDлексики сучасної англійської мови досить однорідний: абсолютна
більшість виявлених одиниць (89%) побудовані за допомогою і за
моделями таких словотворчих способів, як контамінація,
словоскладання, конверсія, проте найбільш частотні і
денотативного значущі лексеми coronavirus і quarantine є
запозиченнями латинського походження» [3, с. 194].
Отже, дискурс пандемії COVID-19 є особливии типом
спілкування, який утворює систему, що розвивається, за рахунок
взаємодії безлічі дискурсів, що і визначає перспективу
досліджень: 1) критичний аналіз дискурсу про пандемію як
владного дискурсу; 2) визначення і аналіз нових дискурсивних
тем глобальної епідемії; 3) аналіз професійного - медичного дискурсу в ситуації пандемії нового захворювання, з особливою
увагою до когнітивно-комунікативного процесу розвитку нових
мовних знаків в дискурсі, особливостям концептуалізації
професійно значущих об'єктів.
Література:
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Vitality is a measure of a species stability and adaptability under
certain conditions of a complex environmental factors influence. One
of the promising methods of biological monitoring of the
environmental state of urban areas is phytoindication. Plants act as
absorbers of man-made contaminants, producers of organic matter in
ecosystems and environmental biological indicators. Many scientific
papers are devoted to the study of physiological and biochemical,
morphological, anatomical, cytological aspects of woody and
herbaceous plants vitality in urban areas [1, 2, 3]. However, Plantago
major L. is very poorly studied as a biological indicator, as it is
considered by scientists primarily as a medicinal plant with a huge
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range of medicinal properties [4, 5, 6]. Therefore, the aim of our study
is to analyze methodological approaches to assess the viability and
phytoindication suitability of Plantago major L. in technogenicallytransformed environment.
Plantago major is one of the most common herbaceous plants in
Europe, Asia, Africa and America, and is found almost everywhere in
Ukraine [8]. Due to its morphological structure and significant seed
productivity, Plantago major spreads rapidly in phytocenoses and
occupies one of the dominant places in herbaceous communities. The
high representativeness of the species in all ecotype’s of urban areas
makes Plantago major a convenient object for monitoring the ecological state of the environment. To assess the viability of herbaceous
populations, plant morphological parameters are used, which are easily
identifiable, reflect the internal metabolic changes of plants and
therefore have bioindication significance. The advantage of using
herbaceous plants over woody ones is the ability to analyze the quantitative and qualitative characteristics of growth and development of
both the whole plant and its individual parts. The analysis of morphological parameters of the species is best done at the end of the growing
season, when a fully formed plant responds to the effects man-made
complex stressors with the appearance of changes in growth and
development. Plants growing in a conditionally ecologically clean
territory, in the abiotic environment of which the values of maximum
permissible concentrations of pollutants are not exceeded, are used as
controls. To study the viability of the Plantago major population, it is
necessary to select herbaceous plants in the number of at least 15 individuals within each experimental plot – in order to obtain reliable
results. Selected plants are dried to an air-dry state, followed by
measurement of a number of qualitative and quantitative morphological parameters. A complete morphological analysis of the living condition of the Plantago major population involves the analysis of four
areas of the plant – reproductive, assimilation, storage and habitual.
The reproductive sphere involves determining the number of
flowers, seeds, the mass of the generative organs of each plant, the
index of generative organs (the ratio of the mass of generative organs
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to the mass of the whole plant). The assimilation sphere involves
determining the number of leaves per plant, the mass of leaves and
stems of one plant, photosynthetic index (the ratio of leaf weight to the
weight of the whole plant), stem index (the ratio of stem weight to the
weight of the whole plant). The storage sphere involves determining
the mass of the root and the root index (the ratio of the mass of the root
to the mass of the whole plant). The habitual sphere involves
determining the height of the plant, the total mass of the plant, the mass
of the aboveground part and the ratio of the mass of the underground to
the mass of the aboveground part.
The higher the development of the plant, the more favorable the
ecological situation and the less destructive impact on the population
of the species. By studying the viability of plants in their growing
conditions, we can determine the type of life strategy of the species,
which is a set of mutually adapted characteristics that arose as a result
of natural selection and is an adaptation to environmental conditions.
The life strategy of a plant can change according to environmental
conditions and is aimed at the survival of the species. After analyzing
the biological and ecological features of Plantago major, as well as the
methodology for assessing the viability of herbaceous populations, we
recommend using the species as a phytoindicator of the ecological
environment based on the analysis of visible morphological indicators
of growth and development.
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Анотація. В роботі порівнюються провідні блокчейн
платформи, які використовуються для створення власних
систем із застосуванням технології блокчейн. Був проведений
опис таких порівняльних характеристик, як галузь застосування
платформи, покоління, тип, алгоритм консенсусу блокчейну, час
створення нового блоку та кількість транзакцій на секунду та
ін. На основі описаних характеристик була наведена порівняльна
таблиця широко використовуваних платформ для розроблення
застосунків на основі блокчейну. Стаття допоможе обрати
найбільш підходящу платформу для потреб користувача.
Ключові слова: блокчейн, блокчейн-платформа, консенсус,
розподілений реєстр .
Вступ
Кожна платформа блокчейн має різний набір можливостей, а
тому з великого різноманіття існуючих рішень важко зрозуміти,
яка платформа найкраще підійде до потреб та очікувань від
технології, за допомогою якої планується керування де централізованим та розподіленим застосунком або, навіть, цілим
бізнесом. Запропонована в цій роботі порівняльна таблиця
допоможе обрати таку платформу відповідно до потреб.
Основною метою статті є порівняння відомих блокчейн
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платформ, щоб користувач міг особисто оцінити, яка є найбільш
підходящою для його потреб та завдань. А також як вони
підготовлені до майбутнього, коли блокчейни не будуть
розглядатися лише як окремі платформи для криптомонет, а
більше як розширення до існуючих та нових застосунків.
Що таке блокчейн і чому технологія актуальна сьогодні.
Блокчейн – це, по суті, розподілена база даних записів або
публічна книга всіх транзакцій або цифрових подій, які були
виконані та передані кожному учаснику системи. Кожна
транзакція в цій книзі перевіряється алгоритмом консенсуса
більшості учасників системи. Після введення інформація ніколи
не може бути видалена або змінена, окрім випадку атаки 51%, яка
до цього моменту ще не була успішною через складність її
реалізації. Блокчейн містить певний і верифікований запис кожної
транзакції, коли-небудь здійсненої[1]. А це означає, що будь
якому учаснику системи у будь-який момент часу доступна
історія всіх транзакцій і, гарантовано, що ці транзакції є
справжніми та незмінними з моменту їх настання.
Дослідження, проведене IBM, свідчить, що з 3000 C-level
керівників, 33% організацій розглядають можливість взаємодії з
технологією блокчейн[2]. А це означає, що на сьогоднішній день
технологія блокчейн користується великим попитом і все більше
компаній бажають залучити її в свої застосунки та системи. Отже,
давайте розглянемо основні критерії порівняння блокчейн
платформ.
Пояснення термінів та критерії оцінки.
Ця стаття не надає вичерпного опису кожного використаного
терміну, або ж характеристики, оскільки кожен із них заслуговує
бути розглянутим в окремій роботі. Ця стаття надає опису
критеріїв на початковому не глибокому рівні, щоб навіть той, хто
є новачком у блокчейнах, зміг зрозуміти, що означає той чи
інший критерії і чому він є важливим.
Якщо є бажання дізнатись більше про технологію чи про
порівняльні характеристики, я б порекомендував вам “Mastering
Blockchain”[3] або “Blockchain technology: beyond bitcoin”[1].
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Покоління блокчейнів.
Для ідентифікації генерації блокчейнів була використана
інформація зі статті «Критичний огляд ініціатив з оцінки
блокчейнів: Точка зору еволюції технологій»[4]. В результаті
була створена наступна таблиця (рис. 1).

Рис. 1. Покоління блокчейнів за Ricardo Colomo‐Palacios та ін.
Авторська розробка

Кожне покоління представлене набором можливостей, яким
повинен відповідати блокчейн. Порівняльна таблиця враховує всі
ці фактори та призначає генерацію блокчейнів для кожної
платформи.
Типи блокчейну.
Мережі блокчейнів можна класифікувати на основі їх моделі
дозволу, яка визначає, хто може їх підтримувати (наприклад,
публікувати блоки). Якщо будь-хто може опублікувати новий
блок – це публічна мережа(permissionless). Якщо лише окремі
користувачі можуть публікувати блоки – це приватна
мережа(permissioned). Говорячи простими словами, приватна
мережа блокчейнів схожа на корпоративну інтрамережу, яка
контролюється, тоді як публічна мережа блокчейнів схожа на
загальнодоступний Інтернет, в якій кожен може взяти участь.
Приватні мережі блокчейнів часто розгортаються для групи
організацій та приватних осіб[5].
Механізм консенсусу.
Працювати на платформі блокчейну складно, не розуміючи її
протокол консенсусу. Консенсус - це надійний, стійкий до
несправностей механізм, що використовується для досягнення
згоди щодо стану мережі блокчейнів. Протокол передбачає
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перевірку та автентифікацію кожної транзакції, яка стає частиною
нового блоку. Простими словами, консенсус гарантує, що дані,
які стануть частиною сховища, є дійсними та справжніми, а також
що інші учасники підтвердили їх достовірність[3]. На сьогодні
існує дуже багато алгоритмів консенсусу, але найбільш відомими
є наступні алгоритми:
PoW (Proof-of-Work) - обчислювальний алгоритм, який
гарантує, що майнери можуть перевірити новий блок транзакцій
лише в тому випадку, якщо інші участники мережі спільно
погоджуються, що хеш блоку, наданий майнером як доказ його
роботи, є рішенням односторонньої функції по валідації блоку.
PoS (Proof-of-Stake) - альтернатива PoW, яка не є
обчислювальною, тобто не вимагає величезних трат природних
ресурсів. На відміну від PoW, PoS вибирає вузол, який може
додати блок за рахунок кількості монет на рахунку. Кількість
блоків, які може валідувати одна нода є прямо пропорційною
статку цього конкретного користувача. Валідатори, які діятимуть
зловмисно, втратять частину своїх монет.
Існують також і інші алгоритми консенсусу так як DPos,
HPos, PoA, PoB та інші.
Час на створення блоку.
У блокчейні транзакції транслюються негайно, але їм не
довіряють, доки вони не стануть частиною блоку. Наприклад,
надіславши транзакцію одразу після створення попереднього
блоку доведеться будете чекати до створення наступного блоку,
для того щоб цю транзакцію побачили інші користувачі (як
приклад, у найвідомішому блокчейні Bitcoin генерація нового
блоку триває від 10 до 60 хвилин[6]). Саме з цієї причини
важливий низький час додавання блоків до реєстру.
Кількість транзакцій за секунду (TPS).
Цей показник тісно пов’язаний з попереднім, бо TPS - це теоретичне число, яке показує кількість транзакцій, яку мережа здатна
обробляти кожну секунду і розраховується як відношення кількості
транзакцій у блоці до часу блоку. TPS – це гарний показник пропускної здатності мережі. Кількісні характеристики взяті з [6]
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Розумні контракти.
Smart Contract - це програма, що самостійно виконується, яка
зберігається у блокчейні, і може бути виконана розподіленим та
децентралізованим способом. Зазвичай смарт контракти
використовуються як форма угоди між покупцем і продавцем.
Смарт контракти відповідають за перевірку, активацію або
примусове виконання дій у системах блокчейну.
Децентралізовані програми(dApps).
Децентралізовані програми (dApps) - це цифрові додатки або
програми, які існують і працюють на блокчейні або в мережі P2P
комп’ютерів замість одного комп’ютера і перебувають поза
сферою компетенції та контролю одного органу[7]. dApps
використовують смарт-контракти як бекенд.
Розподілене хмарне сховище(Distributed Cloud Storage,
DCS).
Взагалі кажучи, запис файлів безпосередньо в блокчейн погана практика. Ми використовуємо Google Drive, Dropbox та
інші щодня, але існують дійсні випадки використання
розподіленого зберігання даних. Це працює майже так само, як
мережі P2P та Bittorent, де файли, або їх частини, передаються
клієнтам, які потім їх надсилають по запиту. За такої організації
розподіленого зберігання файлів мають місце наступні
твердження: жоден центральний орган не може видаляти,
змінювати або цензурувати ваші дані; дані розподіляються між
кількома незалежними вузлами мережі; ви можете завантажувати
фрагменти файлів з декількох вузлів; децентралізоване сховище
зберігає історію версій кожного файлу; зменшення перевантаження мережі та втрати даних.
Порівняльна таблиця блокчейн платформ.
На основі розглянутих вище критеріїв була сформована
наступна порівняльна таблиця (рис. 2).
Висновок.
В цій роботі було порівняно широковживані блокчейн
платформи такі, як Bitcoin, Ethereum, XRPL (Ripple), Stellar, R3
Corda, Hyperledger Fabric, Quorum, OpenChain, EOS, Cosmos.
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Порівняння продемонстроване на рис.2. Платформи порівнювались на основі дев’яти критеріїв таких, як галузь застосування,
покоління, тип, алгоритм консенсусу, можливість використовувати смарт контракти та dApps, час необхідний на генерування
блоку, TPS, DCS та останнім рядком надано управляючий орган
тієї чи іншої платформи. Опис критеріїв порівняння також було
надано у статті. Користуючись фінальною таблицею ви зможете
обрати блокчейн платформу виходячи з ваших потреб.

Рис. 2. Порівняльна характеристика блокчейн платформ.
Авторська розробка
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Юридичні науки
ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ СЕПАРАЦІЇ В ЗАРУБІЖНИХ
КРАЇНАХ
Дзядевич В.Р.
студент інституту права
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна
Інститут режиму окремого проживання подружжя відомий
досить давно. Роком народження режиму сепарації в Західній
Європі вважається 1563 р., коли Тридентський собор Римської
католицької церкви наклав заборону на розірвання шлюбу
(зазначаючи: «Того, що з’єднав Господь, не може роз’єднати
людина», проте започаткував так зване «separatio a mensa et thoro»
[1, c. 3], що варто перекладати, як «відлучення від стола і ложа».
Таке відлучення не передбачало розірвання шлюбу та
припинення шлюбних відносин, натомість особи, до яких
застосовувалась сепарація звільнялись від майнових зобов’язань,
подружніх обов’язків, стосувались також і інтимних відносин між
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парою. Крім того, вводилась так звана презумпція «відсутності
батьківства». Таким чином, ми бачимо, що режим окремого
проживання, при чому майже повністю в своєму первозданному
вигляді дійшов до нас ще з часів Кодексу канонів східних церков
(канони 863-866, 1378-1382) [2, c. 105]. Говорячи про розвиток
сепарації в України, тут перш за все необхідно звернути увагу на
Звід Законів Російської імперії в редакції від 1914 року, саме тоді
особам була надана можливість встановлення режиму окремого
проживання.
Щодо підстав застосування, то зазначалось, що режим
сепарації може бути застосований на вимогу одного з подружжя,
якщо «спільне життя є нестерпним». Ведучи мову про Радянські
часи, то інститут окремого проживання довгий час був відсутній.
Пов’язано це було з тим, на мою думку, що Радянський Союз та
соціалістична правова система позиціонувала сім’ю як
найважливішу соціальну ланку. Жінці при цьому відводилось
завдання сім’ї та материнства, що цілком відповідало радянській
ідеології. «Вийти заміж, народити дітей. Звичайно. Стати матір’ю
– це покликання кожної жінки» [3, c. 50], - саме такі коментарі
давали і жінки, і найвищі посадові особи СРСР. Тому допущення
узаконення окремого проживання подружжя навіть не
розглядалось у ті часи. Тільки із прийняттям Сімейного кодексу
України інститут сепарації був закріплений на законодавчому
рівні.
На сьогодні, інститут окремого проживання відомий
більшості країн світу, він активно використовується в Франції,
Бельгії, Іспанії, Португалії, Польщі, Сполучених Штатах
Америки, Канаді, Великобританії та інших. В деяких державах, як
от Англія, інститут сепарації довгий час застосовувався як заміна
повноцінному припиненню та розірванню шлюбу, ба більше,
навіть на сьогоднішній день в цій країні багато осіб надають
перевагу застосуванню окремого проживання, даючи надію своїм
відносинам на життя.
В Сполучених Штатах Америки, для встановлення
роздільного проживання спочатку готується договір, угода сторін.
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Він видається у формі судового наказу або ухвали і повинен бути
направлений до суду, щоб набрати юридичної сили. Надалі його
можна використовувати для «розлучення, заснованого на
окремому проживанні» (як одна з підстав для розлучення) [4, c.
95]. У тих випадках, коли у подружжя є діти, роздільне
проживання передбачає опіку над дітьми, відвідування та
виховання дітей, а також можливість тимчасової і постійної
підтримки дитини. Роздільне проживання в США схоже на
список побажань, в якому йдеться про те, що сторони хочуть
отримати в разі розлучення, і на який період часу, допоки вони
живуть окремо, але ще перебуваючи в шлюбі. Сторони можуть
заздалегідь домовитися про аліменти, опіку, відвідування,
виховання, поділ майна і розмір подружньої підтримки, щоб
уникнути тривалих судових розглядів у разі, якщо вони захочуть
розлучитися. Це дасть обом сторонам час для того, щоб
охолонути і вирішити, чи подобається їм жити нарізно, або знову
зійтися. Деякі пари обирають роздільне проживання в якості
альтернативи розлучення на основі моральних або релігійних
заперечень проти розлучення. Якщо сторони вирішують
помиритися за час розлуки, вони можуть просто відновити
спільне проживання і більше нічого не робити. Варто також
зауважити, що майже в усіх штатах, існує окрема підстава,
відповідно до якої перед розлученням пара може прожити якийсь
час окремо. Так, в Міссісіпі чи Південній Дакоті [5, c. 2] термін
окремого проживання становить 2 роки, в Міссурі – 1.5. Якщо
сторони вирішують остаточно розлучитися після певного періоду
роздільного проживання (в Нью-Йорку, наприклад, це один рік), в
рішенні суду про розлучення просто відображаються умови угоди
про роздільне проживання.
Таким чином, можемо стверджувати, що інститут сепарації в
США не лише застосовується, як інструмент для тих людей, які
хочуть спробувати піти від сімейного життя, але ще не готові
відмовитися від свого законного шлюбу, але і як спосіб
перевірити чи може пара відновити свої відносини через якийсь
проміжок часу. Крім того, якщо зберегти шлюб не вийде, надалі
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договір про окреме проживання може застосовуватись для
врегулювання стосунків між подружжям під час розлучення.
Дещо схожий стан інституту сепарації і в Англії. Відразу
зазначу, що довгий час розлучення в Сполученому Королівстві
для звичайних громадян було недоступним. Розлучити подружжя
(мова йде про 18 століття) мала право лише палата лордів.
Зрозуміло, що фактичне право звернутись до палати мали лише
найвищі посадові особи та вельможі, тому де-факто, прості
громадяни не мали змоги розлучитись. Натомість активно
використовувався інститут окремого проживання подружжя,
проте навіть тут існували складнощі із доступом до судових
органів за отриманням відповідного дозволу. На сьогодні інститут
сепарації часто використовується в Англії в якості так званого
«неофіційного розлучення» (informal separation). Чоловік і
дружина домовляються між собою про встановлення сепарації,
домовленість може бути як усною, так і письмовою. Про своє
рішення подружжя повинні повідомити податкові органи, службу
по виплаті соціальної допомоги і муніципалітет. Крім
організаційних питань, подружжя домовляються про питання
подальшого виховання дітей, розподілу фінансів і розділу майна.
Вдосконаленою версією подібної угоди є separating with a
separation agreement - розлучення через угоду про окреме
проживання. Подружжя укладають письмову угоду про окреме
проживання, де також прописуються домовленості, пов'язані з
дітьми і майном. Найчастіше при укладанні подібних угод одна зі
сторін зобов'язується фінансово забезпечувати іншу. Юридично в
такому випадку шлюб не розривається і подружжя все ще
вважаються одруженими. Як і в США, в Англії окреме
проживання осіб більше двох або п’яти років (у випадку коли
інший з подружжя не згоден на розлучення) є підставою для
офіційного розірвання шлюбу в судовому порядку.
Досліджуючи законодавство та стан інституту сепарації в
Російській Федерації, я не знайшов законодавчого закріплення
режиму окремого проживання. Натомість Сімейний кодекс
Російської Федерації [6, c. 7], згадує про період окремого
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проживання лише в питаннях поділу майна при розлученні. Так,
Відповідно до п. 4 ст. 38 Сімейного кодексу РФ суд може визнати
майно, нажите кожним з подружжя в період їх роздільного
проживання при припиненні сімейних відносин, власністю
кожного з них. Також питанням встановлення факту та
юридичних наслідків окремого проживання присвячена значна
кількість судової практики. Так, в постанові Верховного Суду РФ
від 16.07.2013 N 5-КГ13-70 вказано, що суд, виключаючи з
категорії спільно нажитого майна частину майна, зареєстрованого
на ім'я відповідача, зазначив, що «дане майно є особистою
власністю відповідача, оскільки право власності на нього виникло
після розпаду сім'ї і припинення ведення спільного господарства
сторонами». В іншому рішенні, від 9.10.2012 N 46-КГ12-12
Верховний Суд РФ звертає увагу на категорії «момент
фактичного припинення сторонами шлюбних відносин і ведення
спільного господарства».
Таким чином, ми бачимо що фактично інститут окремого
проживання в Російській Федерації існує, проте жодного
законодавчого закріплення, яке б чітко регулювало підстави,
форми та юридичні наслідки сепарації відсутні, що на практиці
призводить до численних судових спорів та необхідності
визначення окремого проживання в кожному випадку окремо.
Підводячи підсумок, робимо висновок, що інститут окремого
проживання є досить розповсюдженим. Він відомий більшості
сучасних держав. Частково можна погодитись із думкою
Зорислави Василівни Ромовської, стосовно того, що сепарація –
це лише крок до розірвання шлюбу, але ще не саме розірвання.
Адже ті, хто розійшлися, ще не розлучилися, і це створює надію
на примирення. [7, c. 50] Проте разом з тим, як видно із
проведеного мною дослідження, на сьогодні сепарація
застосовується не лише в випадках, коли подружжя розходиться з
надією на можливість примирення, але і в якості більш швидкого
та зручного способу «тут і зараз» припинити спільне проживання
та частково звільнитись від сімейних обов’язків. Також ми
бачимо, що сепарація може застосовуватись як альтернатива
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розлученню через моральні чи релігійні переконання. І виходячи
із цього ми можемо розглядати інститут окремого проживання не
лише, як інструмент збереження шлюбу, але і навпаки, як
рішучий та швидкий спосіб припинити відносини подружжя.
Аналізуючи частоту застосування та ставлення громадян до
сепарації, можна стверджувати, що в Україні (на відміну від
досліджуваних США чи Британії), цей інститут поки не набув
значної популярності. За даними Реєстру Судових Справ, станом
час написання роботи (15.05.2021), за останній рік (в період з
18.05.2020 по 13.05.2021), лише 1489 судових рішень
зареєстровано в реєстрі. Враховуючи щорічну кількість розлучень
на рівні 120 000 [8, c. 2], можемо стверджувати, що українські
пари або не достатньо проінформовані про існування інституту
окремого проживання, або не вважають за необхідне його
застосовувати чи належним чином юридично оформлювати. На
мою думку, подальший розвиток та удосконалення режиму
сепарації, разом із урахування іноземного досвіду цілком може
позитивно вплинути на міцність українського шлюбу.
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Злочини проти основ національної безпеки України є одними
із небезпечних, адже вони впливають на життєво важливі
інтереси людини, суспільства, держави. З огляду на це, особлива
увага зосереджується на питанні кваліфікації державної зради (ст.
111 КК України). Аналіз судової статистики, за останні п’ять
років, дає змогу наголосити, що до відповідальності притягнуто
19 осіб: 2020 рік – 4 осіб, 2019 рік – 6 осіб, 2018 рік – 6 осіб, 2017
рік – жодної, 2016 рік – 3 осіб [0]. Дана статистика, на нашу
думку, дає підстави наголосити про те, що система правосуддя
має низку недоліків щодо призначення покарання, а кримінальноправова характеристика такого злочину як державна зрада є
недостатньо досліджена.
Основні аспекти державної зради висвітлені в працях
Г. З. Анашкіна, О. Ф. Бантишева, С. В. Дякова, Н. С. Кончука,
В. Н. Рябчука, М. В. Турецького, М. І. Хавронюка, Р. Л. Чорного
та інших науковців.
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Задля визначення правової природи досліджуваного об’єкта,
насамперед доцільно з’ясувати зміст поняття «державна зрада».
Згідно із ст. 111 КК України, державна зрада – це «діяння, умисно
вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові,
територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності,
державній, економічній чи інформаційній безпеці України:
перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період
збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі,
іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні
підривної діяльності проти України» [2].
Опираючись на зміст поняття «державна зрада», можна
визначити склад злочину, адже саме він є критерієм правильної
кваліфікації вчиненого діяння і обґрунтуванням застосування
відповідних кримінально-правових санкцій.
Насамперед важливо визначити суб’єкт та об’єкт
кримінального правопорушення – державна зрада. Суб’єктом
державної зради є фізична особа, яка є громадянином України,
мінімальний вік становить 16 років. Варто зазначити, що
виконавцем злочину державної зради може бути лише
громадянин України, тоді як співучасником – іноземець або особа
без громадянства. Важливим аспектом є осудність особи.
Відповідно до ст. 19 КК України осудною визнається особа, яка
під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії
(бездіяльність) і керувати ними [2]. Проте, відповідно до ч. 1 ст.
20 КК України кримінальній відповідальності також підлягає
особа, визнана судом обмежено осудною, тобто така, яка під час
вчинення злочину через наявний у неї психічний розлад не була
здатна повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та
(або) керувати ними [2]. Тобто відповідальність за державну
зраду може нести як осудна особа, так і особа з обмеженою
осудністю через застосування до неї примусових заходів
медичного характеру. Враховуючи це потрібно наголосити, що
проведення бойових дій на сході нашої держави, не слід
обмежувати коло суб’єктів даного злочину лише військовослужбовцями, адже це може бути будь-який пересічний
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громадянин. Проте, якщо особа здійснила державну зраду,
використовуючи своє службове становище, такі діянні слід
кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. 111 КК та
ст. 364 КК: «Зловживання владою або службовим становищем»,
якщо ж з метою одержання неправомірної вигоди – також ст. 368
КК: «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» [2].
Якщо розглядати особливості об’єкту злочину державна
зрада, то родовим є – суспільні відносини, що виникають у сфері
охорони основ національної безпеки України, а безпосереднім є
державна безпека України у будь-якій її сфері: зовнішня або
внутрішня, економічна або інформаційна безпека, суверенітет,
територіальна цілісність та недоторканість, обороноздатність
держави.
Предметом злочину можемо визначити: конфіденційні
відомості про осіб, що входять до складу ЗСУ, інформація
військового характеру для протидії ЗСУ, інформація про
особовий склад, планування операцій, дислокацію, час, маршрут
виконання завдань військовими підрозділами.
Об’єктивна сторона передбачає дію, що вчиняється у
формах, визначених ст. 111 ККУ: перехід на бік ворога в умовах
воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство,
надання іноземній державі, іноземній організації або їх
представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти
України [2]. Зазначимо, що шпигунство відділено в окрему
статтю 114 КК Україгни, «Передача або збирання з метою
передачі іноземній державі, іноземній організації або їх
представникам відомостей, що становлять державну таємницю,
якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства, караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти
років з конфіскацією майна або без такої» [2]. На даний час,
найактуальнішими формами є перехід на бік ворога в умовах
воєнного стану або в період збройного конфлікту. Тож розгляднемо їх більш детально. Поняття «воєнний стан» не має чіткого
законодавчого закріплення, проте, на думку Л. М. Демидової, «це
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особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в
окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу,
небезпеки державній незалежності України, її територіальній
цілісності та передбачає надання відповідним органам державної
влади, військовому командуванню та органам місцевого
самоврядування повноважень, необхідних для відвернення
загрози та забезпечення національної безпеки» [2]. Основними
ознаками воєнного стану є: нормативно-правова – наявність
нормативно-правового акта у виді Указу Президента України,
ситуаційна – наявність конкретної оголошеної ситуації у виді
чинного режиму воєнного стану; територіальна – місцем
вчинення злочину є територія, на якій оголошено воєнний стан;
часова – дія (чинність) такого Указу на час учинення злочину [3].
Як вважає А. А. Нікітін, збройний конфлікт – «це вид воєнного конфлікту між державами, який полягає у односторонньому
або взаємному прояві агресивних сил через використання
озброєння чи бойової техніки, тощо.» [4]. Існує два види
збройних конфліктів: міжнародний та в межах держави
(внутрішній). Зміст першого полягає у веденні бойових дій зі
стороною, якою є інша держава, тоді як зміст другого полягає у
збройному конфлікті, що виникає в межах держави між різними
збройними силами, незаконними формуваннями чи повстанькими
угрупованнями. Ознаками збройного конфлікту є: характер
конфлікту проявляється через сторони останнього: (міжнародний
або внутрішньодержавний); ситуаційна – у наявності зіткнення із
застосуванням зброї законних і незаконних збройних або/і
воєнізованих формувань при наявності конфлікту інтересів;
територіальна – територія України (на державному кордоні або
всередині країни); часова – період здійснення зіткнення таких
формувань із застосуванням зброї [3].
Суб’єктивна сторона злочину характеризується виною у
вигляді прямого умислу, адже особа усвідомлює незаконність
своїх діянь і бажає настання певних наслідків. Найпоширенішими
мотивами вчинення державної зради є: користь, помста,
ненависть до держави, страх відповідальності за незаконні діяння.
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Варто зазначити, що державна зрада є закінченим злочином
лише з моменту вчинення певних конкретних дій на шкоду
Україні.
На підставі вищевикладеного, може зробити висновок, що
при кваліфікації кримінального правопорушення «Державна
зрада» (ст. 111 КК України) необхідно враховувати та аналізувати
значну кількість аспектів та ознак, що стосуються як об’єкта, так і
суб’єкта, об’єктивної та суб’єктивної сторін. Дане питання
потребує більш детального вивчення науковцями та внесення в
КК України змін, що стосуються трактування окремих понять,
таких як «перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в
період збройного конфлікту» та інших. Адже правильна
кваліфікація злочинного діяння забезпечує справедливе і
відповідне покарання.
Література:
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ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ПЕРЕВІРКИ
Гіденко Є.С.
викладач кафедри
тактико-спеціальної підготовки
Д’ячков М.В.
курсант групи КП-932
Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ
Одним із головних повноважень покладених на поліцію є
поліцейські заходи. Особливе серед яких займає поверхнева
перевірка, яку відповідно до статті 31 Закону України «Про
Національну поліцію» віднесено до превентивних поліцейських
заходів [1]. Важливим є те, щоб огляд проводився відповідними
органами, а також, невідмінним є додержання всіх вимог до
протоколу і актів, які складаються при огляді [2].
Поверхнева перевірка - це здійснення візуального огляду
особи проведенням по поверхні вбрання рукою, спеціальним
приладом або засобом, візуальним оглядом речі або
транспортного засобу.
Закон виділяє такі види поверхневої перевірки, які він
поділяє на певні категорії:
- візуальний огляд;
- спеціальними приладами або засобами;
- огляд речей;
- огляд транспортного засобу.
Якщо говорити про певні проблеми поверхневої перевірки,
то головні з них є неповне забезпечення поліцейських певними
приладами, так як поверхнева перевірка здійснюється лише особою однієї статі [3]. У деяких невідкладних випадках поліцейські
зобов’язані застосувати прилади або засоби, яких нажаль бракує.
Так як, поліцейський наражає себе на небезпеку при тактильному контакті з особою, при особі можуть бути заборонені
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предмети, які він міг не викласти, при томі що поліцейські завжди
повідомляють особу щоб ті обов’язково повинні викласти
заборонені предмети з усіх кишень такі як:
1) Шприці;
2) Тонкі та гострі леза;
3) Наркотичні засоби;
4) Холодну та вогнепальну зброю та інше.
Також, якщо говорити про ще одну найголовніше на наш
погляд проблеми є те, що громадяни не знають про існування
такого заходу та правило його застосування. У людей виникає
обурення, адже поліцейські не завжди повідомляють особі про
підстави застосування даного поліцейського заходу. Вони
недотримуються певних вимог до його проведення тим самим
визнання такого огляду є сумнівним або нажаль недійсним.
Отже, ми можемо дійти до певного висновку, що для кращої
праці працівнику поліції потрібні певні засоби та прилади для
ефективного огляду особи та її речей. Потрібно постійно
вдосконалювати свої навички по відношенню цивільних осіб, та
налаштовувати з ними певний зв'язок для того щоб вони почали
краще відноситись до поліцейських.
Література:
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ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ
ГРОМАДЯНСТВА
Зальопана Н. А.,
студентка юридичного факультету
Західноукраїнський національний університет
м. Тернопіль, Україна
Стаття 6 Загальної декларації прав людини проголошує, що
кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її
правосуб’єктності. Саме тому, для всіх демократичних держав
важливим аспектом є законодавче закріплення правового статуту
іноземців та осіб без громадянства. Адже кожному індивіду
повинна надаватися вільна і всебічна можливість розвиватися та з
іншої сторони повинні бути закріплені заборони, щоб гарантувати
спокій та безпеку громадянам відповідної держави.
Для кращого розуміння даної теми потрібно визначити
використовувані терміни. Правовий статус особи – комплекс
суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, що відображають її
взаємовідносини з конкретною державою та суспільством [2,
с. 98].
Відповідно до Закону України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства»: «Іноземець – особа, яка не
перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим)
іншої держави або держав»; «Особа без громадянства – особа, яку
жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм
громадянином» [3].
Сукупність розглянутих вище понять допомагає нам
зрозуміти, що правовий статус іноземців та осіб без громадянства
– це юридично визначене Конституцією України, міжнародними
договорами та іншим національним законодавством становище
іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні. Також це
сукупність правових норм, які проголошують основоположні
принципи, правовий режим і гарантії, які визначають поведінку
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іноземців у зв’язку з реалізацією ними прав, свобод, законних
інтересів і виконанням обов’язків на території України.
Законодавчо правовий статус іноземців та осіб без
громадянства визначено Конституцією України, законами
України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства», «Про імміграцію», «Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в Україні», «Про прикордонний
контроль», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту» та іншими нормативно-правовими
актами України, а також міжнародними договорами (Загальна
декларація прав людини, Міжнародному пакті про громадянські й
політичні права і так далі) [1, с. 61].
За загальним правилом іноземці та особи без громадянства
(якщо вони перебувають в Україні на законних підставах),
користуються тими самими правами та свободам, що й громадяни
України. Крім того вони повинні додержуватися законів України
та мають ті ж обов’язки, що й українець (згідно з ст. 3 ЗУ «Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства»). Тобто
іноземці та особи без громадянства, знаходячись на території
чужої держави, підпадають під дію її влади та юрисдикції [3].
Проте зрівняння прав та свобод даної категорії осіб з
громадянами України потребує з іншої сторони законодавчого
закріплення певних заборон та відповідальності за недотримання
українського законодавства. Так у Законі України «Про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства» у статі 23 зазначено,
що іноземці та особи без громадянства, які вчинили кримінальні,
адміністративні або інші правопорушення, несуть відповідальність відповідно до закону. До того ж у статті 26 цього ж
закону закріплено підстави, настання яких тягне за собою
примусове повернення іноземців та осіб без громадянства в
країну походження або третю країну. Водночас держава, в якій
перебувають дані категорії осіб має встановлювати такі
обмеження та юридичну відповідальність, щоб вони не
суперечили нормам міжнародного права [3].
Підсумовуючи вищевикладене, утвердження та забезпечення
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прав і свобод людини є головним обов’язком демократичної
держави. Через це настільки важливим є повне забезпечення прав
та свобод іноземців та осіб без громадянства на законодавчому
рівні. Проте на даний момент реалізація даними суб’єктами свого
адміністративно-правового статусу є недосконалою. В майбутньому потребують кращого вивчення та затвердження механізми
реалізації прав та свобод іноземців та осіб без громадянства, які б
були максимально дієвими та ефективними.
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КОНСТРУКТОРИ САЙТІВ - ЦЕ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МАЛИХ
ПІДПРИЄМСТВ ЧИ КРАХ ЕКОНОМІКИ?
Заривних К.В.
студентка
Науковий керівник Загарій В.К.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри
міжнародної економіки
Київського національного економічного
університету ім. Вадима Гетьмана
м. Київ, Україна
Вступ. Сьогодні власний веб-сайт це необхідність для будьякого бізнесу. Завдяки появі цілого ринку різноманітних
конструкторів сайтів ця послуга стає усе доступна як для малого
бізнесу, так і для представників креативних індустрій, вчителів,
науковців, тощо. Проектування сайтів на замовлення є
прибутковою справою, якою займаються професійно. Безперечно,
поява зручних інструментів сприяє розвитку підприємницької
діяльності та поширенню інформації у зручному вигляді.
Отже, конструктори сайтів є важливою складовою мережі
Інтернет, суспільних відносин та навіть економіки. Тому ця тема є
актуальною для дослідження.
Аналізу конструкторів сайтів надається важлива роль у
науковому просторі України. Питаннями щодо їх застосування
займаються у своїх дослідженнях А. Д. Данилов, В. А. Висоцька,
В. М. Дорош, О. В. Тебенко, Н. В. Вараксіна. В публікаціях
зазначених авторів висвітлюється саме поняття конструктора
сайтів, описується їх робота, але можна відзначити, що в них
недостатньо розкрита інформація саме про переваги і недоліки
появи конструкторів сайтів.
І тому метою даного дослідження є аналіз сучасного ринку
конструкторів, щоб виявити наслідки які несе в світову
економіку поява конструкторів сайтів.
95

Методи дослідження: аналіз і узагальнення інформації про
переваги і недоліки конструкторів сайтів світового рівня та
пояснення наслідків їх впровадження.
З моменту, як Бернерс Лі у серпні 1991 року [1] створив
перший веб-сайт за допомогою HTML, технології значною мірою
розвинулись. Кількість сайтів у мережі з кожним днем
збільшується: так сьогодні ця цифра перевищує 1,5 млрд
активних сайтів [2]. Перші конструктори сайтів з’явилися у
середині 90-х років. AngelFire и Tripod користувалися
популярністю серед американських студентів. Хоча вони
технологічно були дуже далекі від сучасних аналогів, усе ж таки
це були перші приклади інтерфейсів What You See Is What You
Get [3].
Наступний етап припав на початок 2000-х, коли з'явилися
перші сервіси, що підтримують Flash і Drag & Drop. Ускладнення
технології призвело до погіршення роботи сайтів. Це сильно
вплинуло на ставлення до конструкторів - їх стали сприймати як
не професійні інструменти, на яких не можна створити якісний
сайт.
Нове покоління конструкторів з'явилося разом з HTML5,
який додається до CSS3 і JavaScript. Це вже сучасні сайтбілдери,
які пропонують інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс і дозволяють
створювати професійні сайти без навичок програмування і вебдизайну. На даний момент розробники конструкторів
намагаються збільшувати свої функції та оновлювати програму,
для того, щоб залучити більшу кількість користувачів.
Результати дослідження: конструктори веб-сайтів –
інструменти, які дозволяють створювати веб-сайти без ручного
редагування коду.
В цьому досліджені хочу висвітли три найпопулярніших
конструктори сайтів на світовому рівні, як використовують як для
малого так і великого бізнесу:
Wix - це відома платформа для створення красивих і цікавих
сайтів, послугами якої користуються більше 96 мільйонів
користувачів по всьому світу. Функціонал Вікса дозволяє зробити
96

свій сайт унікальним не будучи при цьому профі веб-мастерингу.
Завдяки великій колекції шаблонів, багатому магазину додатків і
безлічі профільних модулів професійного рівня, цей конструктор
підійде для створення практично будь-якого типу сайту.
Також можна відзначити: адаптивність шаблонів; зручний
інтерфейс візуального редактора; наявність альтернативного,
просунутого редактора для професійних розробників - Editor X;
вбудований конструктор логотипів, редактори фото і відео,
наявність стічних медійних матеріалів для безкоштовного
розміщення на сайтах; Wix ADI - штучний інтелект, здатний
самостійно збирати макети сторінок по вступним даними;
розвинена екосистема сертифікованих розробників; хороша
продуктивність готових сайтів; безкоштовне мобільне додатки
для управління всіма типами створених сайтів; єдина панель
управління інтернет-магазином, через яку можна відстежувати
замовлення, отримувати платежі і управляти доставкою.
Щодо недоліків, то проблемою для початківців веб-майстрів
може стати перевантажений інтерфейс. Його легко пояснити
функціональністю конструктора, але на освоєння сервісу
знадобиться не один день: треба буде не тільки розібратися з тим,
що де знаходиться, але і навчитися правильно застосовувати
інструменти. На Wix можна зіпсувати шаблон, тому що
можливостей для редагування у користувача дуже багато.
Малоінформативним залишається розділ «Підтримка». Опис того,
як виконуються в редакторі основні дії, знайти можна, але без
скріншотів буває важко зрозуміти, куди натискати. [4]
Shopify - це провідна в світі універсальна платформа
електронної комерції SaaS, яка дозволяє вам запускати, розвивати
і керувати своїм інтернет-магазином.
Переваги: повністю розміщена і універсальна платформа
означає, що вам не потрібно турбуватися про технічні деталі.
Величезний (платний і безкоштовний) магазин додатків і
налаштування теми. Відновлення кинутих візків, понад 100
платіжних шлюзів, проста у використанні вітрина, SKU і
управління запасами, вбудовані засоби SEO, маркетинг, аналітика
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і звітність, гнучкі тарифи на доставку і автоматичні податки.
Відмінна підтримка клієнтів, документація по саморозвитку і
співтовариство.
Недоліки: вбудований платіжний процесор Shopify дозволяє
вам продавати тільки з певних країн, і вам доведеться платити
комісію за транзакцію, якщо ви використовуєте сторонні платіжні
шлюзи. Вартість використання додатків може швидко рости.
Хостинг електронної пошти не включений. План Lite
поставляється з обмеженими функціями Shopify. [5]
WordPress - найпоширеніша CMS в світі. За замовчуванням
WordPress надає лише мінімальні можливості для організації
блогу, але завдяки розширенню користувачі перетворюють
простий движок в універсальний інструмент для створення різних
сайтів.
Серед основних переваг відзначимо: зручна панель
управління, на освоєння якої йде не більше години. Редактор
Gutenberg, що надає нові можливості для зміни інтерфейсу сайту і
управління записами в візуальному режимі. Величезна кількість
шаблонів і розширень, що роблять WP універсальною системою.
Потужна база знань і розвинене співтовариство користувачів.
Постійні апдейти і поява додаткових матеріалів.
Щодо недоліків: створені на ньому сайти часто піддаються
злому, але це не проблеми движка, а наслідок його поширеності:
ним користуються мільйони веб-майстрів, серед яких багато хто
не переймаються глибокою обробкою питань безпеки. Ще один
потенційний недолік - зниження продуктивності через використання великої кількості плагінів. З цим стикаються всі початківці
веб-майстри. WordPress пропонує мільйон можливостей, все
хочеться спробувати, але в якийсь момент доповнення починають
занадто вантажити сервер.[6]
Отже, чи замінять конструктори професійних розробників?
Уже замінили, але тільки в окремих нішах і для створення
найпростіших проєктів. Тепер порівнювати конструктори і
розробників взагалі некоректно, тому що вони вирішують різні
завдання.
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Конструктори - швидке створення сайту за шаблоном. Він
буде якісним, але не запропонує нічого нового в порівнянні з
мільйонами інших проєктів, створених на інших конструкторах.
Професійні розробники - створення сайту з урахуванням
побажань замовника.
Конструктори - це не універсальне рішення для створення
сайту, як би самі сервіси себе не рекламували. Зараз на них дуже
зручно робити лендінг, сайти-візитки, портфоліо, але для
створення унікальних проєктів компанії все ще звертаються до
професійних розробникам, і навряд чи ситуація колись зміниться.
Основні переваги для розробки сайту компанії з допомогою
конструктора можна описати словами: швидко, просто, дешево.
Пройдемся по кожному з пунктів.
1. Швидкість. Шлях від ідеї до готового веб-сайту займає
всього кілька годин. Тобто для підприємця є економія часу і він
може сам розібратися в цьому питанні.
2. Простота використання. Розробники конструкторів
роблять все, щоб їх сервісами могли користуватися навіть
новачки. Тобто когось наймати не потрібно, можна все зробити
самому і втілити будь-які ідеї.
3. Економія. Ми економимо час, ресурси своєї компанії,
тому що немає потреби в послугах програміста, веб-майстра,
тому бюджет на ведення сайту значно знижується.
Серед недоліків: внаслідок появи веб-сайт конструкторів
просідає сегмент таких професій як програмісти, веб-сайт
розробники, дизайнери, контент-мейкери. Великий бізнес матиме
велику конкуренцію, тому що кожне маленьке тепер має
можливість створити свій веб-сайт за допомогою конструктора.
Розвиток технологій тягне за собою серйозний виклик для
економіки країни. По мірі освоєння машинами все більш
складних задач, збільшується можливість масової ліквідації
робочих місць внаслідок автоматизації. Однак, на сучасному етапі
розвитку світової економіки різні країни не мають однакового
доступу до нових технологій. Ринкова конкуренція між країнами
обмежує можливі вигоди від автоматизації. Швидше за все
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автоматизація та нові технології просуваються в найбільш
економічно розвинених країнах що пояснюється більшими
можливостями доступу до них, а саме спроможністю платити за
них, адже в Україні дешевше платити людині ніж за програму,
знецінення праці, а в міжнародних компаніях навпаки.
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викладач-методист
У статті проаналізовано дидактичні хвороби, які виникають
внаслідок перевантаження учнів молодших класів. Обґрунтовано
можливість усунення навчальних перевантажень.
Навчальний процес – це сукупність послідовних взаємопов’язаних дій учителя і учнів, на забезпечення свідомого і міцного
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засвоєння системи наукових знань, умінь і навичок , формування
вміння використовувати їх у житті, на розвиток самостійності
мислення, спостережливості та інших пізнавальних здібностей
учнів, оволодіння елементами культури розумової праці і
формування основ світогляду. Діяльність вчителя полягає у
формуванні в учнів мотивів навчання, у викладанні змісту
предмету, в організації діяльності учнів, в управлінні і керівництві
їх самостійною роботою, спрямованою на вивчення і
використання знань, в перевірці знань і умінь. Саме від вміння
учителя в невиснажливому, рівномірному використанні
потенціалу кожної дитини, залежить психічний стан учня, тобто
педагог у процесі взаємодії з учнями, проявляючи власні
особистісні особливості, професійну обізнаність та досвід,
викликає у них певний емоційний стан, який стає домінуючим
при роботі на уроці і лежить в основі ставлення до педагога і його
предмета.Одним з головних завдань, які сьогодні стоять перед
вчителем – є мінімізація впливу стресових ситуацій під час
навчання. Хибною є думка, що «школа – не робота, хвилюватися
нема чого». Освіта – це вже стрес, і психологи відзначають, що
половина школярів страждають різними формами неврозів,
джерелом яких часто може ставати педагог (неповажне,
несправедливе, упереджене ставлення до учня, прилюдне
висміювання його відповідей, поведінки, зовнішнього вигляду,
здібностей).
У разі пред’явлення, з боку педагога, надмірних вимог та
інших професійно неадекватних дій, ситуація оцінюється
дитиною як загрозлива. Замість того щоб бути зосередженим на
навчальному матеріалі, учень відволікається на пошук шляхів
уникнення небезпеки, що позначається на результативності
пізнавальної діяльності, засвоєнні навчального матеріалу. У
результаті надмірного навантаження учнів можливий розвиток
такого стану, як «шкільна фобія», викликаного відвідуванням
школи, підвищеним занепокоєнням в навчальних ситуаціях,
очікуванні негативної оцінки з боку педагогів. Дитина, коли її
можливості не відповідають вимогам, які до неї ставляться,
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постійно відчуває власну неадекватність, неповноцінність, не
впевнена у правильності власної поведінки, своїх рішень. Згодом,
якщо вчасно не помітити емоційне неблагополуччя, цей стан
може перерости в дидактогенію– негативний психічний стан
учня, викликаний порушенням педагогічного такту з боку
вчителя, що нерідко переростає в невроз.В. Сухомлинський на
основі багаторічного досвіду керівництва Павлиською середньою
школою висловлював глибоку стурбованість руйнівним впливом
навчальних перевантажень на розумовий розвиток і здоров’я
учнів. У цьому зв’язку він писав: «10-12 годин щоденного сидіння
над книжкою, слухання, осмислювання, запам’ятовування,
пригадування й відтворення, щоб відповісти на запитання вчителя
– це непосильна, виснажлива праця, яка зрештою підриває
фізичні й розумові сили, породжує байдужість до знань,
приводить до того, що в людини є тільки навчання й немає
інтелектуального життя».
Найчастіше велика втомлюваність спостерігається на
першому році навчання в школі в шестирічних дітей. Але і кожен
четвертий старшокласник закінчував навчальний день на
низькому рівні працездатності, а її денна динаміка мала
несприятливий характер, що свідчить про перевтому і більш
старших учнів. Отже, найважливішими причинами навчальних
перевантажень у сучасній системі освіти є:
- недостатня науково-педагогічна обґрунтованість систем
навчальних предметів для різних вікових ступенів навчання;
- насиченість навчальних програм і підручників другорядними подробицями;
- загальний характер формулювань мети і завдань засвоєння
знань, умінь і навичок у навчальних програмах;
- відсутність у навчальних програмах правильного
співвідношення теоретичних знань і практичних прийомів і умінь
навчальної діяльності;
- невідповідність темпу викладання віковим можливостям
учнів у засвоєнні навчального матеріалу;
- надмірні за складністю й обсягом домашні завдання.
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- надмірний обсяг навчального матеріалу справляє вкрай
негативний вплив не лише на навчання і виховання, але також на
їхнє здоров’я.
Передвісниками дидактичних хвороб насамперед є –
неспокійний сон, напруженість, пригнічений настрій, іноді навіть
тривога на неусвідомленому рівні перед відвідуванням школи що
проявляється у вигляді соматичних симптомів (блювання,
головний біль, підвищення температури тощо).
Не викликає сумніву, що найважливішим напрямком
профілактики епідемічного за своїми масштабами поширення
багатьох захворювань серед дітей шкільного віку є усунення
навчальних перевантажень у процесі розробки нових навчальних
програм і підручників, який є першим етапом у визначенні рівня
інтелектуальних та емоційно-вольових зусиль учнів на уроках і
під час виконання домашніх завдань.. Зменшення обсягу
навчального матеріалу має поєднуватись із виділенням
найважливіших його складових В першу чергу з дітьми потрібно
бути максимально тактовними, прислухатися до їх проблем, не
перевантажувати, не перебільшувати значимість шкільних оцінок.
Завжди пам՛ятати , що кожен учень це індивідум, який не може
бути однаково розвиненим в усіх напрямках і потребує
індивідуального підходу. Дуже важливим чинником є вміння
учнів самостійно розпоряджатися вільним часом в процесі
виконання домашніх завдань. Важливо захопити дитину якимось
видом спорту, танцями, підібрати таке хобі, яке дозволяло б
скидати стрес, задовольняти потребу в спілкування, змаганні і
попутно зміцнювало її здоров՛я.
Отже, представлені вище факти свідчать, що зумовлене
непомірним сукупним обсягом навчального матеріалу порушення
принципу цілісності навчально-виховного процесу й системи
дидактичних принципів за своїми наслідками виходить далеко за
межі «застарілих шкільних хвороб» і має бути визнаним
небезпечною соціально-педагогічною патологією.
На даний час я можу з впевненістю сказати, що вчителі
молодших класів дотримуються правильного підходу до
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навчального процесу. Адже, згідно НУШ змінилися підходи до
навчання в молодших класах. Учитель має право та змогу вільно
вибирати будь-який ефективний та раціональний, на його думку,
метод, прийом і технологію навчання учнів. Але Нова українська
школа рекомендує ключовою для використання технологію
інтегративного навчання на основі синергетичного підходу до
освітнього процесу або предметну інтеграцію. Адже саме
інтеграція у вивченні навчальних дисциплін, на думку фахівців,
найбільше сприятиме ефективності освіти в початковій школі і не
навантажує дітей.
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На даний момент документація стану історичних пам'яток і
архітектури культурної спадщини є одним із найважливіших
завдань збереження значущих символів історії. Вивченню і
збереженню пам'яток приділяється велика увага. Для контролю
стану проводяться архітектурні обміри, в результаті яких
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створюються обмірні креслення, а також тривимірні векторні і
реалістичні моделі пам'ятників.
Актуальність обраної теми полягає в тому, що безперервне
удосконалення методів контролю стану споруд потребує
створення просунутих технологій обміру, які мають більшу
продуктивність і вимагають менших витрат на виконання робіт,
ніж методи, що використовувалися до теперішнього часу.
Основні методи побудови обмірних креслень та вимірювальних тривимірних моделей історичних пам'яток це натурний
(традиційний) метод, геодезичний метод (тахеометрична зйомка),
наземна стереофотограметрична зйомка та наземне лазерне
сканування [1, 363-365].
Для обмірів архітектурних деталей, докладних частин
будівель застосовують достатньо простий і універсальний метод
традиційних обмірів, заснований на вимірюванні об'єктів з
використанням найпростіших вимірювальних інструментів:
стрічок, трикутників, металевих і лазерних рулеток та ін. Недолік
даного методу – трудомісткість і великі часові витрати [1, c.365].
Для виконання реставраційних робіт на історичних спорудах
використовують доступний геодезичний метод. Він є широко
поширеним і перевіреним на практиці. Суть геодезичного методу
полягає у визначенні просторових координат точок споруд,
шляхом використання електронного тахеометра [1, c.387].
Електронний тахеометр дозволяє виконати координатну
зйомку візуально доступних точок споруди. Це можуть бути кути
будівлі і віконних прорізів, дверей, точки дотику різних частин
будівлі з подальшою обробкою отриманих даних з системи
автоматичного проектування, що є ефективно для простих
об’єктів, але не для об’єктів зі складними архітектурними
формами, великих розмірів (пам’ятники історії та культури).
Метод тахеометричної зйомки є затратним і по польовим, і по
камеральним роботам через різноманітність форм та розмірів
споруд, а також наявність «мертвих» зон для зйомки [1, c.388].
Наземна стереофотограметрична зйомка широко застосовується для отримання просторової інформації про об'єкти
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культурної спадщини. Використовуючи пару знімків будується
геометрична модель об’єкта, яку можна спостерігати і вимірювати просторові координати, її застосовують для дешифрування
знімків та створення тривимірних векторних моделей, обмірних
креслень [2, с.1-3].
Глобальну стереофотограметричну зйомку використовують з
метою зображення загального вигляду будинку із зазначенням
тільки основних архітектурних елементів. Метою деталізованої
зйомки є збір всієї геометричної інформації, необхідної для
виконання відновлювальних робіт [3, с.40].
Таким чином, стереофотограметрична зйомка дає достовірну
інформацію про розміри, форму, положення об'єкта і всіх його
елементів в просторі і не вимагає великих грошових витрат,
даний метод може бути реалізований із застосуванням недорогого
обладнання. Але недоліком методу є зйомка великих за площиною об’єктів, що є досить трудомістким, а обробка даних забирає
багато часу і вимагає використання спеціалізованого обладнання
[2, с.1-3].
Використання тривимірного лазерного сканування при
фотограметричній зйомці архітектурних та історичних споруд
дозволяє значно зменшити витрати та час виконання роботи.
Тривимірна наземна лазерна зйомка проводиться шляхом визначення тривимірних координат точок об'єкта методом полярної
засічки з одночасною фіксацією інтенсивності відбитого сигналу.
Активно використовуються два способи отримання даних для
тривимірного моделювання історичних об'єктів: наземне лазерне
сканування, мобільне лазерне сканування [1, c.400].
Наземне лазерне сканування є актуальним для роботи з
пам'ятками історії та архітектури, представляє тривимірні дані в
цифровому форматі, надає високі точність та деталізацію, а також
швидкість зйомки, але опрацювання матеріалів є дорогим та
повільним, тому що процес побудови векторних моделей по хмарі
точок вимагає значних витрат часу, а також необхідно
використовувати дорогі потужні комп'ютери з великими
процесорами [1, c.400-402].
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Мобільне лазерне сканування призначене для зйомки
протяжних об'єктів, таких як вулиці міст, тунелі, берегові лінії і т.
д. Принцип дії мобільного наземного лазерного сканера полягає в
тому, що мобільна скануюча система може монтуватися на
автомобілях, судах, залізничних платформах і інших транспортних засобах. Сканування проводиться уздовж траєкторії руху, на
відстань до кількох сотень метрів у всіх напрямках. Мобільність
даного методу, а також тривимірна візуалізація в реальному часі
дозволяють під час польових робіт визначити усі «мертві» зони
[1, c.400-402].
Тривимірні реалістичні моделі у вигляді щільної хмари
точок, отримані за матеріалами стереофотограметричного
знімання або лазерного сканування, мають хороші метричні
властивості, через що їх важко використовувати для архітектурних обмірів в силу їх дискретності та надлишкової інформації.
Для зручності опрацювання матеріалів потрібно перетворити ці
моделі в векторні, більш зручні та звичні для інженерів, але
автоматично – це складно, а вручну – дуже довго, а значить і
дорого.
Методи тривимірної фотограметрії для потреб обстеження і
реставрації архітектурних та культурних історичних споруд в
даний момент є базою для майбутніх досягнень техніки.
Сучасність «потребує» створення просунутих технологій обміру,
які мають більшу продуктивність і вимагають менших витрат на
виконання робіт. Документація стану споруд культурної
спадщини було, є і буде одним із найважливіших завдань
збереження значущих символів історії. У даній статті було
висвітлено основні методи побудови обмірних креслень та
вимірювальних тривимірних моделей історичних пам'яток, що у
майбутньому допоможе створити точніші та досконаліші методи,
доступні кожному.
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Анотація. В роботі виcвітлюютьcя cпоcоби формування
мотивації у студентів при навчанні іноземній мові, що дозволяє
значно підвищити рівень комунікативної активності та
забезпечити ефективніcть викладання.
Ключові cлова: мотивації до вивчення іноземних мов,
комунікативна активність, розвиток творчої особистості,
підвищення професійної самооцінки, якість навчання, рівень
мотивації студентів.
В наші дні дуже гостро постає питання про якість освіти в
цілому і про знання випускників вищих навчальних закладів
зокрема. Іноземні мови стають одним з головних чинників як
соціально-економічного, так і загальнокультурного прогресу
суспільства. Вони виконують величезну роль у формуванні
особистості і підвищенні освітнього рівня. Володіння іноземною
мовою суттєво підвищує ступінь комунікативної активності
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фахівців і їх конкурентоспроможності при подальшому працевлаштуванні. Все це обумовлює нові вимоги до науковопедагогічного процесу у ВНЗ, мета якого створювати умови для
формування та розвитку творчої особистості, здатної до продуктивної діяльності в умовах економічного співтовариства. [2]
Однією з головних складових навчального процесу є
мотивація студентів до навчання. І в більшій мірі саме від
викладача залежить рівень мотивації студентів. Саме викладач,
використовуючи різноманітні методики навчання та види
навчальної діяльності, сприяє підвищенню професійної
самооцінки студента, створенню потреби участі в самому процесі
навчання, а отже, рівень мотивації навчання підвищується. Багато
студентів визначають зараз на першому місці глобальні цілі,
пов'язані з подальшим працевлаштуванням та професійною
діяльністю. У зв'язку з цим останнім часом ми можемо
спостерігати зростання мотивації до вивчення іноземної мови,
зокрема англійської, оскільки майбутній випускник вже на
перших курсах навчання усвідомлює важливість і вміння
спілкування іноземною мовою для участі в різних навчальних
програмах міжнародного рівня, семінарах та конференціях
іноземною мовою. Однак в більшості випадків у студентів
спостерігається низький рівень мотивації до вивчення іноземної
мови, вони не звертають належної уваги на його вивчення, не
виявляють активності на практичних заняттях, досить поверхово
ставляться до виконання домашніх завдань.
Важливим фактором формування мотивації є підхід
викладача до організації занять з іноземної мови. Оскільки курс є
практичним і не передбачає лекційних занять (тобто студенти
використовують на практиці попередньо здобуті знання), то
готуючись до кожного практичного заняття, викладач повинен
чітко усвідомлювати та ставити мету всього заняття в цілому;
заняття повинно відповідати принципу науковості та логічності
навчального матеріалу, темп заняття повинен бути досить
швидким и жвавим, по завершенню кожного з етапів роботи
необхідно робити висновки. Оскільки студенти вже знайомі з
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граматичним матеріалом, то заняття в основному базується на
введенні, активації та закріпленні нової фахової лексики, при
цьому лише повторюючи граматичні структури, притаманні саме
науково-технічним текстам.
При вивченні іноземної мови студенти під керівництвом
викладача виконують частину завдань, які мають навчаючу
функцію. Так, наприклад, передача змісту тексту за допомогою
використання декількох граматичних конструкцій та лексичних
явищ – використання вже набутих знань в конкретній ситуації
спонукає студентів робити висновки, з часом механічне
повторення вправ змінюється творчим підходом до навчання, а
отже, підтримується інтерес до завдання, що виконується. Велику
роль у підвищенні мотивації виконує використання під час
заняття газетних і журнальних матеріалів та Інтернет-матеріалів
(наприклад, online-журнали) з фахової тематики.
Самостійна робота студентів має також велике значення для
мотивації навчання. Під час такої роботи необхідно створювати
такі умови, які б максимально стимулювали пізнавальну діяльність студентів. Під час самостійної роботи не слід залишати
студентів без уваги, вона обов´язково повинна супроводжуватися
консультацією викладача, проте рівень впливу викладача на процес виконання завдання повинен бути мінімальним. Під час такої
сумісної праці студенти найбільш зацікавлені у кінцевому результаті, а викладач має передати їм певний блок практичних вмінь.
Що стосується контролю, то він також є одним з суттєвих
факторів підвищення рівня вмотивованості студентів. Процес
контролю є дуже трудомісткою та відповідальною операцією,
однак, правильна постановка задач, формулювання цілей та мети
навчання приносять позитивні результати. Засобом ефективної
перевірки знань студентів є тестування. До переваг тестового
контролю відносять:
1) здатність формувати цілі та методи навчання, концентруючи увагу на головному й на вмінні застосовувати набуті знання;
2) можливість забезпечення зворотнього зв´язку у навчанні,
що дозволяє вчасно коригувати процес навчання.
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Ще однією, досить ефективною формою перевірки знань
студентів є тематичні кросворди. Студентам надається час на те,
щоб вписати в таблицю терміни за наданими визначеннями.
Оскільки час на виконання такого завдання суттєво обмежений,
то для перевірки знань викладач повинен лише перевірити
ступінь та правильність заповнення таблиці. Швидкість
виконання є також дуже важливим фактором, оскільки болонська
система передбачає збільшення годин, що відводяться на
самостійну роботу, і зменшення годин аудиторної. Рішення
кросвордів вимагає не тільки знання термінології та визначень, а
й застосування аналітичних здібностей, та може бути дуже
цікавим, що також підвищує рівень мотивації студентів.
Література:
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УДК 51
Технічні науки
ВИКОРИСТАННЯ_ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ
ДИСЦИПЛІН
Кацімон О.В.,
викладач циклової комісії фундаментальних дисциплін
Вітряк В.О.,
студент кафедри інформаційних технологій
Черкаський державний бізнес - коледж
м. Черкаси, Україна
У роботі обґрунтовано можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні природничоматематичних дисциплін у процесі підготовки молодших
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спеціалістів технічного профілю. Розглянуто ефективність
упровадження засобів сучасних ІКТ, зокрема мультимедіа
технологій у процесі вивчення математичних дисциплін, що
сприяє урізноманітненню способів оперування об’єктами
вивчення, а також унаочненню навчальної інформації. Використання мультимедіа технологій дозволяє значною мірою
підвищити мотивацію навчання та пізнавальну активність,
удосконалити професійний рівень майбутніх молодших
спеціалістів, застосовувати новітні інформаційні ресурси у
професійній діяльності.
Навчальний процес за своєю суттю усе більше наближається
до продуктивної праці. Особливо цей ефект посилюється, якщо
навчальні завдання, що розв’язуються за допомогою ІКТ,
пов’язані із практичною діяльністю майбутнього фахівця або
становлять інтерес у його поточній навчальній роботі.
За твердженням американського психолога М. Ксікзентміхалі [5] внутрішня вмотивованість виникає тільки у тих
випадках, коли в діяльності особистості збалансовані «треба» й
«можу», коли приведено до гармонії те, що повинно бути
зроблено й те, що людина може зробити. Якщо в сприйнятті
особистості ці два параметри діяльності – вимоги й здатність –
відповідають один одному, то створюються необхідні умови для
того, щоб у діяльності виникла внутрішня мотивація.
Застосування ІКТ є одним з факторів розвитку й індивідуалізації стратегії діяльності суб’єкта, її мотиваційної, особистісної
регуляції. Успішність навчальної діяльності з використанням ІКТ
досягається, якщо є пошукова активність, що народжується з
мотиваційної сфери, в якій присутня мета, що досягається через
реалізацію плану дій. Спонукальними мотивами застосування ІКТ
на даному етапі розвитку комп’ютерно-орієнтованого навчання у
коледжі виступають: висока інтенсивність роботи, її організованість, активність, якість засвоєння, самостійність, об’єктивність
оцінювання, дисциплінованість, предметна новизна, а також
нестандартність занять [6].
За даними фізіолого-гігієнічних досліджень [9], при роботі з
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комп’ютером розумова працездатність студентів, знижується
пропорційно засвоєному обсягу навчального матеріалу, зокрема
сприйняття зменшується на 6%, запам’ятовування – на 10%.
Установлено, що локальне стомлення зорового аналізатора
користувачів при повністю автоматизованому навчанні
відбувається в 2-3 рази інтенсивніше, ніж при традиційному
навчанні.
Все це є наслідком різних причин, основними з яких
виступають: збільшення навантаження на зоровий канал зв’язку;
вичерпування емоційного заряду, до якого приводить зустріч із
новим; нагромадження негативних емоцій через можливі невдачі
й непорозуміння; сприйняття великої кількості нового
навчального матеріалу, що може бути добре обміркований, але не
асимільований первинною нервовою системою й із цієї причини
активно не використовується при одержанні наступних інформаційних порцій.
Необхідно констатувати, що останнім часом процес використання комп’ютерної техніки та інформаційно-комунікаційних
технологій у вищій школі, зокрема, при вивченні математичних
дисциплін, дещо активізувався. Це сталося завдяки покращенню
комп’ютерної бази ВНЗ і наявності на ринку програмного
забезпечення таких математичних пакетів, як GRAN1, Derive,
Мathcad, Matlab, Maple, Mathematica, MuPad, та ін. Ці системи
мають зручний інтерфейс, реалізують багато стандартних і
спеціальних математичних операцій і функцій, мають потужні
графічні засоби дво- і три-вимірної графіки, мають власні мови
програмування, засоби підготовки математичних текстів до
друку, надають можливість імпортувати дані в інші програмні
продукти (текстові і графічні редактори, електронні таблиці) та
експортувати з них дані для оброблення. Все це надає широкі
можливості для ефективної роботи спеціалістів різних профілів,
зокрема науковців, інженерів, економістів, освітян, з цими
пакетами для розв’язування задач, що виникають у галузі їх
професійної діяльності. Зазначені математичні пакети дають
можливість розв’язувати досить широкий спектр задач:
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проведення математичних досліджень, котрі вимагають
аналітичних перетворень та числових розрахунків;
• розробка алгоритмів, які реалізують ті чи інші методи
розв’язування задач, їх аналіз і використання;
• математичне моделювання та комп’ютерний експеримент;
• аналіз і оброблення статистичних та експериментальних
даних;
• візуалізація результатів дослідження, наукова та інженерна
графіка;
• створення графічних і розрахункових матеріалів.
Системи комп’ютерної математики (СКМ) широко
використовуються в системі освіти багатьох країн світу. Так за
даними, наведеними в [2], система Derive вже до 1995 року
широко використовувалась в усіх школах Австрії, Словенії,
частково у школах Італії, в 2500 школах Германії, у 50% шкіл
Португалії, була рекомендована до використання у школах
Франції і т.д. Зараз цей список значно збільшився. Останнім
часом конкуренцію Derive складає нова система MuPad, яка має
більш потужні засоби символьної математики, графіки і
програмування.
Взагалі, при використанні СКМ в освіті розумно дотримуватися правила «золотої середини». В цьому випадку, автоматизуючи рутинні, а підчас і досить складні математичні обрахунки і
перетворення, такі системи не відкидають математичну інтуїцію
людини та її творчу участь у їх виконанні. Навпаки, вони
допомагають людині (користувачу) здобути таку інтуїцію без
значних витрат часу, якими часто супроводжується звичайне
вивчення математики у школах і ВНЗ. Навіть такі прості системи,
як Derive і MuPad, надають можливість швидко випробувати різні
підходи до розв’язування математичних задач, котрі в силу їхньої
складності часто не розглядаються взагалі. При цьому економію
часу можна з успіхом спрямувати на осмислення математичної
або фізичної сутності задач, що розв’язуються.
Практика показує, що математична підготовка повинна
передувати навчанню основам роботи з СКМ. Але сучасні
•
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електронні уроки і книги з «живими» математичними прикладами, створені досвідченими методистами-педагогами, спроможні
допомогти самостійно вивчати окремі розділи математики.
Отже, можливості, що надає використання сучасних ІКТ
користувачам, зокрема і математичних пакетів, визначають
необхідність їхнього широкого впровадження в навчальний
процес коледжу під час навчання математичних дисциплін, що
надасть можливість активізувати НПД студентів та підняти
математичну й професійну підготовку майбутніх програмістів і
економістів на більш високий рівень. Таким чином, за умов
правильної постановки цілей навчання математичних дисциплін,
аналізу змісту математичних курсів згідно зазначених положень
та добору відповідних методів, засобів, організаційних форм та
технологій навчання (як педагогічних, так і інформаційнокомунікаційних) методична підсистема буде спрямована на
активізацію НПД студентів коледжів у процесі навчання
математичних дисциплін.
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ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ВОЛИНІ:СУЧАСНИЙ СТАН І
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Ковальчук Х.П.,
студенка
Комунального закладу вищої освіти
«Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради
м.Луцьк,Україна
Науковий керівникс Кардашук Н.В.
Однією з найбагатших областей в Україні на природні
ресурси, найбільше лісами та водами-це Волинська. Але в стані
цих ресурсів волиняни стикаються з багатьма складними
екологічними проблемами, які не лише залишаються невирішеними досі, а й мають тенденцію до погіршення.
Неухильно зростає населення нашої планети, що потребує
відповідного збільшення видобутку й виготовлення життєвих
ресурсів для забезпечення його проживання. Наслідки впливу
людини на навколишнє середовище сумні й тривожні: порушуються природні угрупування й ландшафти, забруднюється
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атмосфера, морські акваторії і прісні водойми, руйнується
ґрунтовий покрив, зменшуються лісові ресурси та чисельність
видів рослин і тварин, хімічні сполуки, які циркулюють у
біосфері, шкодять здоров'ю людини та всьому живому.
Значну небезпеку в довкіллі становлять стічні води, в яких
містяться хвороботворні мікроорганізми і віруси. Потрапляючи в
питну воду, патогенні мікроби і віруси викликають різні епідемії,
такі, як спалахи сальмонеліозу, гастроентеріту, гепатиту й ін.
Можуть бути заражені і харчові продукти, наприклад овочі,
вирощувані на полях, що удобрюються шлаками після очищення
побутових стічних вод.
Одніє з найважливіших передумов погіршення екологічної
ситуації в Україні та Волині є нераціональне використання
природних ресурсів та байдуже ставлення влади до низького
рівня розвитку програм, що відповідають за очищення та
переробку небезпечних відходів виробництва промисловості.
Відсутність очисних споруд та низький рівень розвитку очисних
технологій зумовлюють високий рівень забруднення території
країни та накопичення шкідливих відходів безпосередньо на
спеціально відведених територіях та на територіях промислових
виробництв. Будь-яке забруднення проявляється через надмірну
концентрацію тих чи інших хімічних елементів або енергії вище
фонових, або допустимих норм. Воно може бути природного й
техногенного походження, і може викликати якісні зміни
характеристик основних компонентів природи та їх складових і
негативно впливати на живі організми.[3]
Масштаби змін природного середовища залежать від двох
основних факторів: інтенсивності прояву речового складу
забруднювачів та здатності природи до самоочищення. Остання
властивість лежить в основі поняття стійкості окремих
компонентів природи до антропогенного навантаження на основі
відмінностей у поширенні забруднювачів у різних середовищах.
Тверді, рідкі й газоподібні викиди забруднюючих речовин
поступають у всі компоненти природи: води, ґрунти, атмосферне
повітря. Найбільше викидів здійснюється в атмосферне повітря,
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через яке небезпечні речовини поширюються в інші компоненти
природи, підвищуючи тим самим уже існуючий у них рівень
забруднення. У процесі довготривалої дії забруднювачів
погіршуються чи порушуються основні природні, соціальноекономічні функції природного середовища. Слід зважити також
на явище синергізму (сукупної дії чинників, яке характерне як для
самого процесу забруднення, так і для викликаних ним наслідків).
На стан екологічної ситуації в регіонах України впливає також
прояв еколого-географічних проблем. Серед них для України
загалом та для Волинської області зокрема характерними є:
• зменшення запасів корисних копалин, вичерпання ресурсів,
зниження їх якості й розмаїття, небезпека порушення середовища
внаслідок добування корисних копалин тощо. У Волинській
області існують проблеми, пов'язані із реструктуризацією шахт
Нововолинського регіону, що полягають у незадовільному
фінансуванні природоохоронних заходів;
• зміна структури земельних ресурсів унаслідок вилучення
земель під господарські потреби й забудови, а також через
розвиток негативних процесів у ландшафтах (ерозії, абразії,
карсту, суфозії та просідання ґрунтів, підтоплення і заболочення
тощо). Загальний земельний фонд Волинської області становить
2014,4 тис. га, і характеризується досить позитивною структурою
розподілу земельних угідь, зокрема, станом на 01.01.2003р., серед
сільськогосподарських угідь нараховується: ріллі - 673,5 тис. га,
що становить 33,4% , оптимальний рівень - 40%, багаторічних
насаджень - 11,4 тис. га, сіножатей - 156,6 тис. га, пасовищ - 213,2
тис. га, крім того лісистість території області становить 31,7%,
оптимальний рівень – 30%;
• зниження родючості ґрунтів унаслідок вимивання гумусу,
засолення, підтоплення тощо та забруднення важкими металами,
пестицидами й іншими речовинами. Наприклад, у Волинській
області досі є невирішеним питання очищення від забруднення
нафтопродуктами ґрунтів, підземних водоносних горизонтів в
районі авіаційно-технічної бази м. Луцька. Існує загроза
забруднення нафтопродуктами р. Стир;
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зменшення запасів і забруднення поверхневих та підземних
вод унаслідок посиленого водозабору, внесення забруднюючих
речовин у водні об'єкти в процесі виробництва й ведення
комунального господарства. Зокрема, у Волинській області
досить проблемним є нерегульований забір води у річці Прип'ять
на шлюзування Дніпро-Бузького каналу (Республіка Білорусь),
що призводить до деградації озер Святе, Волянське, Біле, які
входять в межі водно-болотних угідь міжнародного значення;
• забруднення повітря та зміна його складу внаслідок
промислових та інших викидів у атмосферу. Основними
забруднювачами атмосферного повітря у Волинській області є
підприємства гірничо-добувної і будівельної промисловості,
цукрові заводи, котельні, Волинське лінійне виробниче
управління магістральних газопроводів;
• скорочення розмаїття рослинного й тваринного світу та
зміни в його генофонді. Для прикладу, у Волинській області дуже
гостро стоїть питання збереження популяції зубрів;
• зменшення біологічної продуктивності ландшафтів. Для
Волинської області важливою проблемою є масштабне,
довготривале затоплення і підтоплення територій, що прилягають
до заплав річок Прип'ять, Стохід, Турія під час проходження
повені внаслідок перерозподілу стоку річок області в результаті
осушувальної меліорації, що проведена в 60 - 80 роки, а також в
результаті локального підходу до вирішення водогосподарських
проблем при проектуванні і будівництві гідротехнічних споруд;
• погіршення геогігієнічних та санітарно-епідеміологічних
умов життєдіяльності людини та існування живих організмів.
Зокрема, із 33 міст і селищ міського типу Волинської області
полігонами твердих побутових відходів, які відповідають
вимогам екологічної безпеки, охоплено лише вісім.
Проблеми виникли тому, що структура господарства
України, що розвивалося десятиліттями, не відповідала в багатьох
регіонах їх інтегральному потенціалу. [5]При цьому не
враховувались об'єктивні потреби й інтереси людей, що тут
проживали, та екологічні можливості конкретної території . У
•
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зв’язку зі збільшенням негативного впливу на довкілля всіх видів
людської діяльності останніми роками виникла потреба в
організації періодичних і безперервних довгострокових
спостережень, в оцінках становища в цілому. Контролюються
екологічні умови як навколо окремих об’єктів – забруднювачів,
так і в межах районів, регіонів, континентів, усієї планети.
Склалася ціла система таких досліджень, спостережень і
операцій, яку назвали екологічними моніторингами.
Таким чином, на сьогодні для Волині стан розвитку
виробництва є головним еколого-формуючим фактором. Стан
природи в Україні (як і у Волинській області) – критичний, а в
деяких регіонах країни деградація має незворотний характер.
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Педагогічні науки
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ
Коврова Є.Б.
вихователь- методист дошкільного підрозділу
Уманського навчально – виховного комплексу № 17
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад»
м.Умань, Україна
Патріотичне виховання - це сфера духовного життя,
яка проникає в усе, що пізнає,робить,до чого прагне,
що любить і ненавидить людина, яка формується.
В. Сухомлинський
У статті розглядаються сучасні підходи до змісту та
організації
патріотичного виховання дошкільників в
українському закладі дошкільної освіти. Розкривається
формування патріотичних якостей дошкільнят засобами і
напрямками національно – патріотичного виховання. Описано
зміст, форми і методи здійснення виховання патріотичних
почуттів дітей дошкільного віку.
Метою статті є висвітлення особливостей формування
патріотичних почуттів дітей дошкільного віку.
Завдання патріотичного виховання
дошкільників
відображені в Базовому компоненті дошкільної освіти та чинних
програмах. Вони реалізовуються у різних формах організації
життєдіяльності дітей.
Виховання незалежної і гармонійної особистості, справжніх
патріотів нашої Батьківщини – найголовніше завдання освітян.
Потрібно бути цікавим для своїх вихованців, але й не забувати,
що виховання – це не розвага, а процес утворення моральної і
духовної основи людини. Сьогодні як ніколи постає питання про
національне - патріотичне виховання підростаючого покоління.
Дошкільний вік як період становлення особистості має свої
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потенційні можливості для формування вищих моральних
почуттів, до яких належить почуття патріотизму [2]. Патріотичні
почуття дітей дошкільного віку засновуються на їх інтересі до
найближчого оточення (сім'ї, дому, рідного міста), яке вони
бачать щодня, вважають своїм рідним , пов’язаним з ними.
Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у
дошкільників має приклад дорослих, оскільки діти раніше
переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають
засвоювати знання. І тут велику роль відіграють батьки та
вихователі.
Наша система патріотичного виховання містить три напрями:
• робота з дітьми
• робота з батьками
• підвищення фахової майстерності педагогів
Виховання почуття патріотизму в дошкільнят – процес
складний та тривалий, що потребує у педагогів особистісного
патріотизму та досягнення мети. Цю роботу слід проводити в усіх
вікових групах, в різних видах діяльності та в різних напрямках.
Виховуючи
дошкільнят,
потрібно
пам'ятати,
що
пріоритетними рисами ціннісного ставлення особистості до
суспільства і держави для них має бути відповідальність і
відчуття своєї етнічної належності. Діти мають не тільки
ідентифікувати себе з українським народом, але й прагнути жити
в Україні, розбудовувати свою країну, володіти державною
мовою; визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу,
демократію, справедливість.
У процесі національно – патріотичного виховання
дошкільнят ми враховуємо таку систему компонентів духовного
світу особистості українця:
1) національна психологія – психологію працьовитого
господаря, вмілого хлібороба, захисника прав особистості і
державної незалежності, духовної спадщини народу;
2) національна філософія – самобутня система ідей, поглядів
народу на суспільство, всесвіт, духовний світ людини, проблему її
долі;
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3) національний світогляд – система поглядів, переконань,
ідеалів, які складають основу національної духовності;
4) національна правосвідомість – життя за законами добра і
краси, правди і справедливості, гідності і милосердя;
5) національна мораль – людяність, доброта, милосердя,
співпереживання як найбільші духовні надбання;
6) національний спосіб мислення – своєрідна істотність,
завдяки чому із століття в століття відтворюються і розвиваються
самобутня культура і душевне багатства українців;
7) національний характер і темперамент – гостинність і
щедрість, талановитість, глибокий ліризм, свободолюбство;
8) національна свідомість та самосвідомість – почуття
гордості за приналежність до української нації.
Складовими виховного процессу, який ми організовуємо є
безпосередній контакт дітьми, пробудження у них глибоких
емоційних переживань, що впливають на почуття, сприяють
розумінню сутності патріотизму. Вміле використання наочності,
різних методів та прийомів, залучення у різноманітні форми
народознавчої роботи сприяє більш глибокому усвідомленню цих
понять.
Значну роль у вихованні сучасних дітей відіграють народні
традиції: звичаї, досвід, погляди, норми поведінки, що
передаються із покоління в покоління. Важливо навчати дітей
поважати старших, шанувати їх, піклуватися про молодших,
вітатися, допомагати тим, хто потребує.
Збагачення учнів патріотичними почуттями відбувається
в процесі ознайомлення з історією про героїчне минуле
українського народу, його прагнення до зміцнення могутності
Батьківщини. З метою надання виховній роботі більшої емоційної
привабливості використовується яскравий фактичний матеріал,
позитивні приклади патріотизму відомих історичних діячів,
героїв,справжніх патріотів країни. Не менш важливим є розповідь
про внесок у світовий розвиток науки, культури, спорту. Без
сумніву, дошкільнята проймаються почуттям гордості, коли
дізнаються про досягнення українського народу. Знайомство з
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науковим внеском наших вчених, з високохудожніми роботами
майстрів кіно, зі світовими спортивними результатами сприяє
вихованню в учнів патріотичних якостей, формуванню в них
високого громадянського ідеалу. Герої є і в наш час. Знання про їх
подвиги, про справжніх громадян країни дозволяє доводити, що
патріот – не книжне слово, а реальність.
Запорукою ефективності виховного процесу є органічне
поєднання принципів національно-патріотичного виховання в
цілісну систему, яка забезпечує досягнення відповідних
результатів. Розвиток патріотичного виховання ми розпочинаємо
із засвоєння дитиною азбучних істин того, що процес цей
довготривалий та нелегкий. Для того щоб він був результативним, необхідно дотримуватись певних принципів: зацікавленість
дитини; створення куточків української символіки у всіх вікових
групах, безпосередня участь кожного у підготовці та участі в
різних видах діяльності; систематичність та системність;
різноманітність тематики; урахування вікових особливостей.
Дуже дієвими в нашій практиці є такі методи та форми
організації патріотичного виховання :
- розповіді та етичні бесіди
- тематичні та інтегровані заняття
- екскурсії та подорожі вулицями рідного міста
- зустрічі з цікавими людьми
- розглядання ілюстрацій
- читання та перекази художніх творів
- інсценізації, театралізації
- спільні заходи з батьками
- тематичні тижні
- квести, челенджі
- свята та розваги
- використання українського музичного фольклору
- форми усної творчості
- народні ігри
Досягти якісного рівня патріотичного виховання дітей
дошкільного віку в сучасному закладі дошкільної освіти не
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можна без урахування специфіки окремих регіонів та їх
національних особливостей. А вихователям і батькам потрібно
спільно поширювати інтерес дітей до народних традицій,
формувати патріотичні почуття, постійно залучати дітей до
джерел народної творчості.
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У статті розглянуто вплив гаджетів на психоемоційний стан
та здоров’я дітей.
Постановка проблеми. Використання гаджетів є невід’ємною частиною людського життя. З кожним роком користувачів
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стає все більше, а особливо найменших. Діти, починаючи з
дошкільного віку, прив’язані до гаджетів. Вони живуть у
вигаданому світі, можуть сидіти за телефонами чи планшетами
годинами. Однак така залежність має негативних вплив на їх
здоров’я та емоційний стан. Тривале використання гаджетів
робить дітей агресивними, збудженими та хворобливими.
Вступ. Сьогодні дуже часто можна помітити, як замість
«живого» спілкування молодь проводить час за гаджетами. Вони
розпочинають свій день з перегляду новин у соціальних мережах і
закінчують його так само. Сучасна освіта вимагає використання
гаджетів, але у цілях навчання. Тому не можна однозначно
стверджувати, що вони мають лише негативний вплив: кілька
годин за переглядом різного роду навчального відео або читанням
літератури можна віднести до плюсів використання гаджетів.
Мета статті – розкрити вплив гаджетів на психоемоційний
стан дітей.
Виклад основного матеріалу. Гаджет (з англійської мови
gadget – пристрій) – «як правило, цікава технічна новинка у
вигляді електронного пристрою, або іншого засобу, що поєднує в
собі високі технології і цілком реальне застосування. Зневажливе
значення — дрібничка, дурниця» [] Сьогодні гаджетом прийнято
називати будь-який цифровий прилад. Сучасний світ важко
уявити без цієї чудо техніки. Де б ми не були, ми всюди беремо з
собою смартфони, планшети, оскільки не уявляємо життя без
нього.
Використання медіа-пристроїв з роками лише посилюється.
Розробники все роблять для того, аби спростити наше життя чи
навчити дорослих/дітей чомусь новому та цікавому. Однак, крім
таких переваг, такі інновації несуть чимало ризиків для здоров’я.
Сьогодні велика увага приділяється дослідженням впливу
гаджетів на здоров’я та психоемоційний стан дітей.
Спеціалісти Мічиганського університету охорони здоров’я в
США кілька місяців тому дослідили позитивний та негативний
вплив гаджетів на здоров’я та розвиток дітей від народження до
повноліття. Об’єднавши актуальні відомості воєдино, вчені
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виокремили переваги та негатив від використання соціальних та
інтерактивних додатків. [1]
До плюсів гаджетів можна віднести:
• Можливість раннього навчання;
• Використання актуальних знань та ідей;
• Доступ до соціальних зв’язків;
• Нові знайомства та контакти.
Серед мінусів для підлітків та дітей дослідники відзначили:
• Порушення сну як наслідок тривалої роботи біля
комп’ютера, ноутбука, планшета;
• Погіршення концентрації уваги;
• Зниження здібностей до навчання;
• Зростання частоти випадків розвитку депресивних станів;
• Збільшення кількості дітей з надлишковою масою тіла;
• Ризики, пов’язані із отриманням небезпечної інформації
(контент зі сценами жорстокості та насилля, порнографічного
характеру, пропаганди куріння чи алкоголізму);
• Відкритість особистих даних користувача для широкого
загалу.
Дослідження, проведене Фондом сім'ї Кайзер повідомляє, що
діти проводять сім з половиною годин в екранному режимі на
день (тут ідеться про сумарне користування телефонами,
комп'ютерами і ТВ), в той час як на прогулянки на свіжому
повітрі припадає півтори години на день. Цікавий також той факт,
що більшість сучасних дітей освоюють навички користування
гаджетами ще до того, як навчаться говорити. [2]
Тепер конкретно розглянемо, які ж наслідки матимуть діти
при тривалому користанню гаджетами.
Перше, на що звертають батьки увагу – це зір дітей. Коли
діти проводять довгий час за переглядом мультиків, різних ютуб
каналів чи просто грають, вони напружуть мязи очей і як наслідок
розвивається міопія та синдром сухого ока. Міопія
(короткозорість) – зображення об’єктів на відстані здаються
розмитими, внаслідок м'язового спазму; синдром сухого ока
виникає коли дитина занадто захоплюється тим, що відбувається
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на екрані і забуває моргати, щоб очі зволожувалися природним
чином.
Друге, - це постава. Діти часто сидять в одній позі, захоплено
дивлячись в екрани гаджетів. Внаслідок нерухомої пози
відбувається викривлення хребта.
І третє, - це, на нашу думку, найбільш небезпечне, психоемоційний стан дітей. Батьки не завжди в змозі
контролювати, що саме дивляться і як використовують
смартфони їх діти. При тривалому використанні гаджетів дітьми
дошкільного віку відбувається мовленнєва затримка. Оскільки
діти не мають когнітивних здібностей до сприйняття мовлення
зрозвиваючих мультиків чи відео. Ці відео навпаки не дають
змоги і «крадуть» час поспілкуватися з батьками. Окрім цього,
діти від 2 до 5 років настільки захоплюються переглядами тих
відео, що не сприймають навколишнє і починають капризувати.
Діти, котрі проводять в екранному режимі більше двох годин
на день більш схильні до розвитку депресій, аутизму, синдрому
дефіциту уваги та гіперактивної дитини. Більше того, діти старше
13 років починають грати різні відеоігри, в яких присутні війни,
бійки, монстри та інші прояви агресії. Як наслідок, такі діти
стають більш агресивними, схильними до жорстокості, у них
порушується сон. Потім їм важко адаптуватися до реалій
соціального середовища. Окрім цього, зменшується фізична
активність і, як наслідок – ожиріння і подальші проблеми зі
здоров'ям.
Насправді, цей перелік можна продовжувати і продовжувати,
адже вплив гаджетів на психоемоційний стан дітей та їх здоров'я
ще достатньо не вивчений. Але для того, аби в майбутньому
уникнути проблем зі здоров'ям дітей, батькам варто обмежити
використання гаджетів і придумати альтернативну заміну їм.
Ось що пропонує Американська академія педіатрії:
➢діти до 3-ох років не повинні користуватись ніякими
гаджетами, в тому числі і ТВ;
➢діти 3-5 років 1 год «екранного часу» на добу, але повністю
виключені відеоігри;
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➢діти

старше 5 років до 2 год «екранного часу» на добу,
відеоігри дозволені після 12 років до 30 хв/добу.
➢А ось рекомендації, що допоможуть зменшити вплив
електронних гаджетів на здоров'я дитини:
➢в спальні дитини не повинно бути телевізора чи
комп’ютера, не дозволяйте користуватись ніяким з цих пристроїв
перед сном;
➢ведіть контроль над ЗМІ, якими користуються ваші діти та
веб-сайтами , які вони відвідують;
➢ніколи не використовуйте гаджети, щоб заспокоїти своїх
дітей;
➢розробіть сімейний план для побутового використання
всіма засобами масової інформації,в рамках цього плану, введіть
«коменданську годину» по користуванню гаджетами на прийоми
їжі і перед сном;
➢зробіть перегляд кіно, ТВ сімейними традиціями,
можливістю поспілкуватись всією родиною. [2]
Висновки. Отож, уявити сучасну дитину без компютера чи
смартфона практично неможливо. Застосування цифрових
пристроїв дозволяє зекономити час, спростити деякі щоденні
операції тощо. Тому повністю відмовитися від гаджетів не
вдасться, але батькам варто задуматися над майбунім дітей і
знайти шляхи подолання цифрової залежності. Основне – більше
часу проводити з дітьми, спілкуватися з ними, побільше гуляти!
Література:
1. Інтернет джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/
2. Інтернет джерело: http://knowledge.org.ua/uk/diti-tagadzheti-novi-rekomendacii-amerikanskoi-akademii-pediatrii/
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У статті розглянуто проблему булінгу в початковій школі,
основні аспекти виникнення даного явища і шляхи вирішення та
усунення проблеми.
Постановка проблеми. Одним з головних завдань початкової школи є становлення особистості дитини, її духовного,
психічного, соціального, фізичного розвитку, розвитку пізнавальних здібностей, бажання вчитися. Для цього учні не повинні
відчувати приниження, цькування з боку інших. Тому в даній
статті ми розглянемо, що таке булінг, які його ознаки і як йому
запобігти.
Вступ. Булінг – це тривалий процес жорстокого ставлення,
агресивної поведінки, з метою заподіяти шкоду іншим. Проблема
булінгу потребує якнайпильнішої уваги не тільки з боку батьків, а
й учителів. Актуальність її полягає у тому, що більшість свого
часу діти проводять в школах, саме там відбувається їх
соціалізація, формування свідомості та моральних якостей.
Навчання у сучасних школах вимагає використання новітніх
освітніх технологій. Однак, на сьогодні, починаючи з
дошкільного закладу, діти довгий час проводять у соціальних
мережах. Там вони можуть переглядати різні відео, ігри, які
можуть мати насильницький характер.
У початкові школі діти ще не займаються жорстоким
булінгом, але вже можуть бути нетолерантними один до одного.
Тому з учнями повинен працювати шкільний психолог. Його
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обов’язок виявити лідера, схильного ініціювати цькування інших,
проводити з ним дружні бесіди.
Мета статті – розкрити значення «булінгу у початковій
школі», ознаки його виявлення, шляхи вирішення та запобігання.
Виклад основного матеріалу. Термін «булінг» походить від
англійського дієслова «to bully». Відповідно до Кембриджського
словника англійської мови дієслово «to bully» має наступне
значення: «ображати або залякувати когось, хто є меншим або
менш впливовим ніж ви, досить часто примушування такої особи
до небажаних дій». [1] Оксфордський словник визначає дієслово
«to bully» як «прагнути завдати шкоду, залякати або примусити
до небажаної дії уразливу особу або особу, яка сприймається як
така». [2] Українською мовою цей термін перекладається як
«залякування», «цькування».
В Законі України «Про освіту» булінг визначено як діяння
(дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному
насильстві, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої
особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода
психічному або фізичному здоров’ю потерпілого”. [3]
Норвезький психолог Д. Ольвеус в 1993 році опублікував
визначення булінгу в середовищі дітей і підлітків, яке стало
загальноприйнятим, - це навмисна, систематично повторювальна
агресивна поведінка, що грунтується на нерівності, соціальної
влади або фізичної сили. [4]
Т. Докукіна розуміє булінг як агресивну поведінку однієї
людини, щодо іншої з метою заподіяти останній моральну і
фізичну школу, принизити і в такій спосіб утвердити свою
владу.[5]
Багато авторів вказують, що особи, залучені в булінг,
виконують різні ролі:
• булери – учні, які мають соціальну вагу або наділені
більшою фізичною силою;
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жертви – учні, які є об’єктами знущання;
• спостерігачі – учні, що спостерігають за булінгом.[6]
Ознаки булінгу можна спостерігати вже у початковій школі.
Хоча він є таким жорстоким, але значно відчутним на поведінці
учнів. Серед основних ознак булінгу у початковій школі можна
виокремити наступні:
• Відмова іти до школи з різних причин — «не хочу, не
цікаво, не бачу сенсу…»
• Відсутність контакту з однолітками: немає друзів,
зідзвонювань, не ведеться переписка у соцмережах, похід до
школи і повернення звідти наодинці, немає у кого запитати
домашнє завдання.
• Психосоматичні ознаки: часті хвороби, наприклад, ломота
в тілі, болі в животі, вірусні інфекції.
• Обмальовані руки або специфічні малюнки на полях у
зошиті.
• Бажання іти до школи іншою дорогою, аніж та, якою йдуть
усі інші діти.
Причини булінгу
Як правило, це занижена самооцінка. Навіть якщо дитина
виявляє це через нарцисизм, надмірну відкритість, зверхність.
Атмосфера вдома. Дуже часто жертвами булінгу стають
діти, з якими вдома поводяться як з жертвою. Школа і садок —
каталізатор домашніх проблем. Тож, якщо дитина звикла
маніпулювати своїм становищем жертви, щоб отримати більше
уваги до себе, поблажливість батьків, якщо звикла, що до неї
краще ставлятсья, коли вона бідна й нещасна, то вона
відтворюватиме навколо себе таку ж атмосферу і в школі. Часто
такими дітей роблять бабусі, підживлюючи ідею безпорадності
дитини. Як результат — дитина не може себе відстояти за
наявності сильного лідера.
Заряджена частина в класі. Це дитина агресор, якій чхати на
почуття інших, яка шукає слабшого, використовує його як грушу
для биття, вирівнюючи свій психологічний стан.
Відрізнити таку дитину-жертву агресора від «вигнанця»
•
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можна за однією ознакою. «Вигнанець» буде таким у всіх
колективах. А от дитина-жерва агресора може бути в інших
колективах навіть лідером (де його психологічна структура
вважатиметься сильною).
Для того аби запобігти булінгу серед молодших школярів,
батькам потрібно приділяти більше уваги своїм дітям, цікавитися
як у них справи у школі, чи має друзів, чи хтось ображав. Повина
працювати система «Батьки – учні – вчителі», а у разі потреби
повинен бути залучений і шкільний психолог. Саме останньому
варто вивчати особливості розвитку дітей, проводити з ними різні
тренінги, тести для визначення лідера. Завданням батьків та
вчителів є:
1. Пояснити дитині, що таке булінг. За досліжденнями
UNICEF в Україні 80% дітей рано чи пізно стають жертвами
шкільного цькування. Більшість на ранніх етапах не розуміють,
що це таке, і що треба розповідати вчителям про образи. Тому
варто пояснювати дітям, що інші мають право робити з ними і на
що не мають права.
Це починається з дитячого садка, коли, наприклад, на скаргу
про примушування їсти батьки відповідають: ну, ти ж нічого їси,
а цілий день у садку. Таким чином даючи іншій людині право на
фізичне насилля над своєю дитиною. І коли уже в школі інші діти
крадуть її зошити, змушують носити свій портфель, зганяють з
місця — їй це видається невинними жартами, про які вона не
розповідає.
2. Стратегія захисту. Не бігти одразу до школи. Спершу
дізнатися, у дитини, що вона думає про цю ситуацію і підтримати.
Якщо вона не зможе впоратися, тоді йти до школи.
Або ж, коли застосовується фізична сила — в такому разі, як
би соромно не було дитині, що б вона не казала (агресори
зазвичай присоромлюють дітей, яких захищають батьки) треба
йти до школи. Порадити проводити більше часу зі старшими. За
можливістю не відходити надовго від учителя, щоб не допускати
насилля.
3. Не вкладати свої ідеї в голову дитини. Коли щось радите
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— запитуйте, чи зможе дитина так учинити. Якщо відповідь буде
— мені незручно, соромно, я так не зможу — шукайте інші
варіанти. Головне не присоромлювати — «чому ти не можеш
дати відпір?!!» Не можна злитися на дитину за те, що вона не
здатна на дорослі вчинки. Стежте за собою, завдання батьків —
допомогти.
З юридичної точки зору ви не можете прийти і поговорити
безпосередньо з дитиною, яка ображає вашу. Це можна
ініціювати лише через школу або психолога. Інакше можна
отримати судовий позов за залякування чужої дитини.
Підтримувати дивакувату рису в характері або зовнішності
дитини, якщо саме через це з неї насміхаються. Перетворіть її на
сильний бік дитини. Якщо йдеться про особливості зовнішності
— зробіть фотосесію, щоб підкреслити. Якщо ж про замкнутість
— знайти діяльність, де саме ці якості будуть найнеобхіднішими.
Висновки. Отже, під «булінгом» варто розуміти навмисне
цькування когось. Діти у початковій формі вже піддаються
булінгу і для того, аби запобігти йому потрібно проводити часті
бесіди в школі, батькам – спілкуватися з дітьми, підтримувати їх
та захищати.
Література:
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У статті розглянуто вплив гаджетів на психоемоційний стан
та здоров’я дітей.
Постановка проблеми. Використання гаджетів є невід’ємною частиною людського життя. З кожним роком користувачів
стає все більше, а особливо найменших. Діти, починаючи з
дошкільного віку, прив’язані до гаджетів. Вони живуть у
вигаданому світі, можуть сидіти за телефонами чи планшетами
годинами. Однак така залежність має негативних вплив на їх
здоров’я та емоційний стан. Тривале використання гаджетів
робить дітей агресивними, збудженими та хворобливими.
Вступ. Сьогодні дуже часто можна помітити, як замість
«живого» спілкування молодь проводить час за гаджетами. Вони
розпочинають свій день з перегляду новин у соціальних мережах і
закінчують його так само. Сучасна освіта вимагає використання
гаджетів, але у цілях навчання. Тому не можна однозначно
стверджувати, що вони мають лише негативний вплив: кілька
годин за переглядом різного роду навчального відео або читанням
літератури можна віднести до плюсів використання гаджетів.
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Мета статті – розкрити вплив гаджетів на психоемоційний
стан дітей.
Виклад основного матеріалу. Гаджет (з англійської мови
gadget – пристрій) – «як правило, цікава технічна новинка у
вигляді електронного пристрою, або іншого засобу, що поєднує в
собі високі технології і цілком реальне застосування. Зневажливе
значення — дрібничка, дурниця» [] Сьогодні гаджетом прийнято
називати будь-який цифровий прилад. Сучасний світ важко
уявити без цієї чудо техніки. Де б ми не були, ми всюди беремо з
собою смартфони, планшети, оскільки не уявляємо життя без
нього.
Використання медіа-пристроїв з роками лише посилюється.
Розробники все роблять для того, аби спростити наше життя чи
навчити дорослих/дітей чомусь новому та цікавому. Однак, крім
таких переваг, такі інновації несуть чимало ризиків для здоров’я.
Сьогодні велика увага приділяється дослідженням впливу
гаджетів на здоров’я та психоемоційний стан дітей.
Спеціалісти Мічиганського університету охорони здоров’я в
США кілька місяців тому дослідили позитивний та негативний
вплив гаджетів на здоров’я та розвиток дітей від народження до
повноліття. Об’єднавши актуальні відомості воєдино, вчені
виокремили переваги та негатив від використання соціальних та
інтерактивних додатків. [1]
До плюсів гаджетів можна віднести:
• Можливість раннього навчання;
• Використання актуальних знань та ідей;
• Доступ до соціальних зв’язків;
• Нові знайомства та контакти.
Серед мінусів для підлітків та дітей дослідники відзначили:
• Порушення сну як наслідок тривалої роботи біля
комп’ютера, ноутбука, планшета;
• Погіршення концентрації уваги;
• Зниження здібностей до навчання;
• Зростання частоти випадків розвитку депресивних станів;
• Збільшення кількості дітей з надлишковою масою тіла;
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Ризики, пов’язані із отриманням небезпечної інформації
(контент зі сценами жорстокості та насилля, порнографічного
характеру, пропаганди куріння чи алкоголізму);
• Відкритість особистих даних користувача для широкого
загалу.
Дослідження, проведене Фондом сім'ї Кайзер повідомляє, що
діти проводять сім з половиною годин в екранному режимі на
день (тут ідеться про сумарне користування телефонами,
комп'ютерами і ТВ), в той час як на прогулянки на свіжому
повітрі припадає півтори години на день. Цікавий також той факт,
що більшість сучасних дітей освоюють навички користування
гаджетами ще до того, як навчаться говорити. [2]
Тепер конкретно розглянемо, які ж наслідки матимуть діти
при тривалому користанню гаджетами.
Перше, на що звертають батьки увагу – це зір дітей. Коли
діти проводять довгий час за переглядом мультиків, різних ютуб
каналів чи просто грають, вони напружуть мязи очей і як наслідок
розвивається міопія та синдром сухого ока. Міопія (короткозорість) – зображення об’єктів на відстані здаються розмитими,
внаслідок м'язового спазму; синдром сухого ока виникає коли
дитина занадто захоплюється тим, що відбувається на екрані і
забуває моргати, щоб очі зволожувалися природним чином.
Друге, - це постава. Діти часто сидять в одній позі, захоплено
дивлячись в екрани гаджетів. Внаслідок нерухомої пози
відбувається викривлення хребта.
І третє, - це, на нашу думку, найбільш небезпечне, - психоемоційний стан дітей. Батьки не завжди в змозі контролювати, що
саме дивляться і як використовують смартфони їх діти. При
тривалому використанні гаджетів дітьми дошкільного віку
відбувається мовленнєва затримка. Оскільки діти не мають
когнітивних здібностей до сприйняття мовлення зрозвиваючих
мультиків чи відео. Ці відео навпаки не дають змоги і «крадуть»
час поспілкуватися з батьками. Окрім цього, діти від 2 до 5 років
настільки захоплюються переглядами тих відео, що не
сприймають навколишнє і починають капризувати.
•
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Діти, котрі проводять в екранному режимі більше двох годин
на день більш схильні до розвитку депресій, аутизму, синдрому
дефіциту уваги та гіперактивної дитини. Більше того, діти старше
13 років починають грати різні відеоігри, в яких присутні війни,
бійки, монстри та інші прояви агресії. Як наслідок, такі діти
стають більш агресивними, схильними до жорстокості, у них
порушується сон. Потім їм важко адаптуватися до реалій
соціального середовища. Окрім цього, зменшується фізична
активність і, як наслідок – ожиріння і подальші проблеми зі
здоров'ям.
Насправді, цей перелік можна продовжувати і продовжувати,
адже вплив гаджетів на психоемоційний стан дітей та їх здоров'я
ще достатньо не вивчений. Але для того, аби в майбутньому
уникнути проблем зі здоров'ям дітей, батькам варто обмежити
використання гаджетів і придумати альтернативну заміну їм.
Ось що пропонує Американська академія педіатрії:
➢діти до 3-ох років не повинні користуватись ніякими
гаджетами, в тому числі і ТВ;
➢діти 3-5 років 1 год «екранного часу» на добу, але повністю
виключені відеоігри;
➢діти старше 5 років до 2 год «екранного часу» на добу,
відеоігри дозволені після 12 років до 30 хв/добу.
➢А ось рекомендації, що допоможуть зменшити вплив
електронних гаджетів на здоров'я дитини:
➢в спальні дитини не повинно бути телевізора чи
комп’ютера, не дозволяйте користуватись ніяким з цих пристроїв
перед сном;
➢ведіть контроль над ЗМІ, якими користуються ваші діти та
веб-сайтами , які вони відвідують;
➢ніколи не використовуйте гаджети, щоб заспокоїти своїх
дітей;
➢розробіть сімейний план для побутового використання
всіма засобами масової інформації,в рамках цього плану, введіть
«коменданську годину» по користуванню гаджетами на прийоми
їжі і перед сном;
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➢зробіть

перегляд кіно, ТВ сімейними традиціями,
можливістю поспілкуватись всією родиною. [2]
Висновки. Отож, уявити сучасну дитину без компютера чи
смартфона практично неможливо. Застосування цифрових
пристроїв дозволяє зекономити час, спростити деякі щоденні
операції тощо. Тому повністю відмовитися від гаджетів не
вдасться, але батькам варто задуматися над майбунім дітей і
знайти шляхи подолання цифрової залежності. Основне – більше
часу проводити з дітьми, спілкуватися з ними, побільше гуляти!
Література:
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Визначення проблеми На сьогоднішній день у світі активно
працює процес цифровізації, який зачіпає всі аспекти життя
людини починаючи від банківських установ та закінчуючи
наданням державних адміністративних послуг через телефон. І в
період карантинних обмежень, було зрозуміло що практика
використання таких систем є затребуваною.
Однак якщо за кордоном це вже давно працює, то в Україну
такі інновації прийшли відносно недавно. І сприйняті вони були
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скептично. Саме цей чинник повинен сприяти розвитку
цифрових екосистем в країні на різних рівнях. Оскільки у нас є
досвід який варто переймати. Одним із яскравих прикладів
втілених інноваційних проектів є усім відомий додаток Дія, який
працює на державному рівні.
Мета дослідження виявити рівень цифровізації в Україні й
здійснити огляд, аналіз та порівняння цифрової системи «Дія» з
закордонними практиками.
Актуальність результатів проектного дослідження в
період пандемії Covid-19 питання використання таких систем є
досить гострим, через значне обмеження ресурсами.
На сьогоднішній день інформаційні та цифрові технології
стрімко розвиваються та використовуються майже і всіх сферах
життя. Але перехід до цифрових екосистем є нелегким для
підприємств країни, оскільки необхідно використовувати нові
технології, опрацьовувати велику кількість даних, створювати
особистий підхід для користувачів та багато іншого.
Результати дослідження. Термін екосистема має коріння в
біології однак в даному контексті під терміном «цифрова
екосистема» будемо мати на увазі систему взаємодій різних
суб’єктів в певних цілях. На сьогодні екосистема це не тільки
інструмент перенесення надання певних послуг чи товару в
режимі онлайн, але й перехід на новий рівень функціонування.
Україна почала проводити певні реформи, і важливу роль в
них відіграють реформи в системі державного управління. Якщо
розглядати переваги впровадження цифрових реформ, то можна
сказати, що діджиталізація відкриває для нас багато нових
можливостей, нові знання та навички, що допомагає висувати
нові ідеї та створювати інноваційні продукти.
Для розвитку цифрових технологій в нашій країні у 2019 році
було створено Міністерство цифрової трансформації, метою
якого є: формування та реалізація державної політики у сферах
цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових
інновацій, електронного управління, електронної демократії,
розвитку інформаційного суспільства, інформатизації[1].
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Міністерство реалізувало проект «Цифрова держава», який мав на
меті об’єднати всі державні органи та відомства в єдину, зручну і
дієву онлайн-систему «Дія».
Дія - це єдиний портал який надає державні онлайн послуги в
Україні, який був запущений у 2019 році. Лише за рік свого
існування цей портал відцифрував та увібрав у себе майже 30
державних послуг, які надаються не лише для громадян, а й для
бізнесу [2]. Зокрема такими послугами є: змога стати
підприємцем, змінити вид діяльності чи припинити її; оформити
довідку про несудимість, допомогу при народженні дитини чи
щомісячне відшкодування вартості послуг по догляду за дитиною
до трьох років; подати позов до суду, зареєструвати авто або
отримати послуги, пов’язані із документами водія, оформити
низку ліцензій, дозволів чи отримати витяги з реєстрів[3].
Додатком цього порталу користується 4 мільйони українців що є
досить значним числом користування. Тобто платформа такого
виду є досить популярною, оскільки нею користується майже
10% українців і цей показник буде тільки збільшуватись.
В порівняння вітчизняної системи розглянемо систему
Канади, Франції та Польща. Канадський сервіс має назву «Service
Canada». Він був створений у 2005 році. Служба Канада
забезпечує канадцям єдину точку доступу до широкого спектру
державних послуг та переваг. На порталі можна отримати доступ
до страхування зайнятості, Пенсійного плану Канади, Пенсійного
плану Канади з обмеженими можливостями та Захисту від
старості. На головній сторінці Порталу розміщено дві основні
групи: «Я прагну...» (рубрики: звернутись щодо страхування на
випадок безробіття; обрахувати суму коштів на персональному
пенсійному рахунку тощо), «Життєві ситуації» (рубрики: зміна
адреси проживання; пошук роботи; народження дитини; життя із
фізичними вадами тощо). Окрім того, в якості окремої групи
відомостей подано перелік 10 найбільш популярних питань у
сфері публічних послуг: пенсійне забезпечення; страхування на
випадок безробіття; захист осіб похилого віку; соціального
страхування, реєстрації народження дитини та ін. Середній
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показник відвідуваності сайту за день складає понад 183 тисячі.
Електронні цифрові підписи – поширена практика за
кордоном. Найактивніше їх використовують в Естонії, де 90%
держпослуг можна отримати онлайн. Ця технологія
застосовується як аналог особистого розчерку людини з метою
надання електронному документу юридичної сили або засоби для
підтвердження особи. Але основна для функціонування такої
системи (естонці можуть навіть голосувати на виборах, не будучи
особисто на виборчій дільниці) – інтегроване функціонування баз
даних різних відомств, а також – єдиного реєстру громадян.
Україна лише стала на цей шлях, однак вже скоро українці самі
зможуть переконатися у зручності електронних послуг та
електронного цифрового підпису.
Французький сайт “Офіс для громадян”. Він був створений у
2000 році та був оновлений в 2009 році. Основною метою його є
полегшення спілкування громадян з адміністрацією, надання
громадянам зручний доступ до нормативної бази та змога
інформувати їх щодо їхніх обов’язків. Сайт є достатньо
популярним оскільки його щоденно відвідує 4 мільйони
користувачів (тобто 6% щоденно). На сайті використовується не
лише комунікація через мережу інтернет, але й через телефонні
зв’язки за допомогою використання спеціального сервісу.
Розробники сайту цінують думки користувачів,
тому
передбачена функція надання зворотного зв’язку за допомогою
коментарів щодо певних послуг.
Портал Республіки Польща Biznes.gov.pl. Це послуга,
призначена для людей, які планують та ведуть господарську
діяльність. Мета порталу - допомогти у вирішенні питань,
пов’язаних із налагодженням та веденням господарської
діяльності за допомогою електронних засобів, простим та
інтуїтивним способом, а також спростити формальності,
необхідні для створення та ведення компанії. Був створений у
2009 році[4]. На наданому сайті можна скористатись послугами у
сфері навчання, виборів, особистих документів, податків, пільг і
фінансової допомоги, соціального забезпечення та багато інших.
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Тобто як ми бачимо з вищенаведених даних, швидкість
впровадження цифрових екосистем в Україні значно відстає від
світових тенденцій розвитку. Також закордоном ці сервіси є більш
популярними, однак не забуваємо що вітчизняний сайт існує не так
давно, тому в перспективі ми будем споглядати ріст відвідуваності.
Зарубіжний досвід дає нам зрозуміти, що при створенні
таких порталів споживачі отримують значні переваги, зокрема
зручність, швидкість та прозорість при обслуговуванні. Звичайні
адміністративні послуги, такі як реєстрація автомобіля, зміна
виду діяльності чи її припинення; оформлення довідки про
несудимість, отримання послуг, які пов’язані із документами
водія, у розвинених демократичних державах можна отримати
через Інтернет швидко, у зручний час та уникаючи великих через
(актуально особливо в період COVID-19).
До переваг використання платформи «Дія» можна додати що
це сприяє розвитку інновацій, підвищить продуктивність праці а
також забезпечує якісніше використання ресурсів та ідею
економіки спільного використання; забезпечення доступності і
просування товарів і послуг як державних, так і комерційних, аж
до світового масштабу.
Недоліками є цифрова нерівність громадян, не всі громадяни,
на жаль, мають доступ до мережі інтернету.
Отже, Україна має значний потенціал в використанні
цифрових екосистем, однак необхідно робити капітальні
інвестиції в розробку таких порталів а також необхідна відповідна
державна політика. Впровадження електронного урядування має
ряд переваг, такі як прозорість та відкритість державної влади,
доступ до публічної інформації за допомогою сучасних
інформаційних технологій, покращення якості надання
адміністративних послуг. В Україні система електронних
адміністративних послуг знаходиться на етапі становлення. Нам
ще є куди зростати і є проблеми які варто вирішувати.
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Юридичні науки
НОРМАТИВНО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
Кухар В. Я.,
студентки юридичного факультету
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
м. Чернівці, Україна
Згідно норм Господарського кодексу України господарська
діяльність – це діяльність суб'єктів господарювання у сфері
суспільного виробництва, спрямована на виконання робіт,
виготовлення та реалізацію продукції чи надання послуг
вартісного характеру, що мають грошовий еквівалент.
ЗУ «Про банки та банківську діяльність» визначає банк
юридичною особою, що діє на підставі ліцензії Національного банку України має право здійснювати банківські послуги.
Розглядаючи банк як окремого суб’єкта господарських правовідносин, варто виокремити, те що він вирізняється з-поміж
інших суб’єктів господарювання високим ступенем регулювання
та контролю з боку Національного банку України, що в
подальшому впливає на його господарсько-правовий статус.
Національний банк України задля врегулювання господарсь144

кої діяльності банків встановлює нормативи ліквідності, капіталу,
інвестування та кредитного ризику, поряд з цим визначає умови й
порядок проведення банками своїх операцій.
Крім того у господарську діяльність банків вводять норми
обміну захищеними електронними документами з НБУ через
всесвітню мережу Інтернет, які створені згідно із Законами
України «Про Національний банк України», «Про банки і
банківську діяльність», «Про електронний цифровий підпис» і
«Про електронні документи та електронний документообіг» [1].
Одним з основних нормативних актів, що регулюють
питання функціонування ринку фінансових послуг, є Закон
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» [2], який визначив коло тих операцій, які
підлягають державному регулюванню як фінансові послуги.
До того ж, банки виконують й інші види операцій, яким
притаманні ознаки фінансової послуги. Перелік їх наведено в
статті 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність»
[3], зокрема: придбання права вимоги на виконання зобов'язань у
грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги,
приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом
платежів (факторинг); надання гарантій і поручительств та інших
зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у
грошовій формі; лізинг; купівля та продаж цінних паперів
задорученням клієнтів; здійснення операцій на ринку цінних
паперів від свого імені; випуск банківських платіжних карток і
здійснення операцій з використанням цих карток. Звичайно,
надання банківських послуг тісно пов'язане або навіть є
неможливим без залучення фінансових активів третіх осіб, тому
держава не може стояти осторонь цих процесів і бере на себе
здійснення сукупності дій щодо регулювання та нагляду за
ринками фінансових послуг із метою захисту інтересів
споживачів цих послуг та запобігання кризовим явищам.
З метою забезпечення єдиної державної політики у
фінансовому секторі здійснення регулятивних та наглядових
функцій на ринку фінансових послуг покладено на спеціально
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уповноважений державний орган — Державну комісію з
регулювання ринку фінансових послуг, яка згідно указу
Президента України підлягає ліквідації. Саме тому державне
регулювання ринку банківських послуг здійснює Національний
банк України, а ринку цінних паперів — Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку в межах визначеної
законодавством компетенції цих органів.
Чимало науковців піднімали питання банківської системи,
серед яких М. В. Старниський, який правильно зазначив, що
стабільне функціонування банківської системи є невід’ємною
умовою життєздатності національної економіки, а разом з тим
відповідно усієї держави [4, c. 19].
Аналізуючи нормативно-правове забезпечення, можемо
зазначити, що на сьогодні відсутнє визначення поняття
банківської системи. Погоджуюсь з думкою М. І. Савлук, що
банківська система має своє особливе призначення, свої
специфічні функції, які не просто повторюють призначення і
функції окремих банків. O. В. Пoнeділкo правильно визначає
особливість банківської системи, наголошуючи, що вона весь час
знаходиться у динаміці. Банки можуть один одному надавати
певні послуги, працювати на міжбанківському ринку,
співпрацювати у спільних проектах, що повністю підтверджує
завдання, які визначив Б. Адамик [5, c. 41].
У кожному секторі діяльності державних органів, структур
виникає ряд питань, які необхідно контролювати та запобігати
порушенням у їх діяльності. Багато вітчизняних науковців у своїх
працях згадують про державне регулювання банківської
діяльності.
Банківське законодавство України на сьогодні займає певне
притаманне тільки йому специфічне місце в системі законодавства України та являє собою систему нормативних актів, які
містять у собі банківські правові норми. Як і практикуючі юристи
та економісти так і науковці в галузі банківської діяльності
підтримують тезу про те, що створення повноцінного
банківського законодавства є запорукою повного та належного
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управління економікою країни та загалом відмінно впливає на
формування суверенної держави.
Завданням держави є оперативне реагування реагувати на
події, які відбуваються у банківському секторі через компетентну
оцінку ризиків, як умови законодавчих змін з врахуванням
сучасних тенденцій.
На мій погляд, централізоване регулювання банківської
системи України також не може обмежуватись виключно
нормативно-правовими полем - як уповноважені суб'єкти, так і
представники приватного сектору повинні займатись розробкою
базових принципів співпраці як на внутрішньому, так і на
міжнародному рівні (зокрема, в аспекті євроінтеграції). Крім того,
спільними завданнями залишаються формування потужної
конкурентоспроможної системи надання банківських та інших
фінансових послуг, зорієнтованості на інтереси клієнтів,
реального дотримання основних принципів - прозорості та
стабільності.
Специфікою вітчизняного регулювання банківської діяльності залишається її дворівнева структура, представлена
загальним законодавчим регулюванням Верховної Ради України
як вищого представницького органу через прийняття законів та
постанов і, власне, спеціальною координацією Національного
банку України, Рахункової палати, Міністерства фінансів та
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку через
прийняття актів індивідальної та нормативної дії. Включення
договірного елементу регулювання діяльності банків нині має
широкі перспективи, підтвердженні міжнародним досвідом
(генеральна угода, договір про співпрацю тощо).
Сьогодні етап удосконалень і реорганізації банків України
продовжується. Заходи, спрямовані на поліпшення ситуації, такі
як: удосконалення управління, продаж активів, зниження витрат,
скорочення кількості персоналу, припинення виплати дивідендів і
навіть додаткове вливання капіталу, не завжди забезпечують
очікувані результати. Тому держава розпочинає ре структуризацію банківської системи і реорганізацію окремих банків.
147

Основними принципами діяльності банків є принципи
законності, нормотворчості, незалежності, економічної самостійності, спеціальної правоздатності, дотримання банківської
таємниці. Сьогодні вітчизняна банківська система неповною
мірою відповідає міжнародним стандартам. Важливими
передумовами наближення її до рівня європейських держав є
подальший розвиток та вдосконалення банківського законодавства.
Отже, вивчення банківської системи та відпрацювання
заходів щодо структурної перебудови банківської системи має
враховувати історичні особливості її розвитку та забезпечувати
інформацією щодо можливої поведінки системи внаслідок
зміни окремих її параметрів, а також якісну оцінку зовнішніх
та внутрішніх відносно до функціонування системи чинників.
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нагляду банківської системи [Електронний ресурс]. Економіка та
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В період масштабних економічних рецесій і падіння ринків
більшість підприємців, маючи на меті виживання, прагне до
скорочення рекламних бюджетів в числі інших витрат. У той же
час серед них завжди знаходиться деякий відсоток, що
переслідують ту ж мету, але діють протилежним чином, тобто
зберігають бюджет на рекламу, а іноді навіть збільшують його.
Практика показує, що ті, хто пішли проти течії частіше
залишаються на плаву і збільшують частку ринку і прибуток.
Очевидно, що в періоди масового зниження витрат на
рекламу, вона, згідно з ринковими законами, помітно дешевшає.
Цим користуються найбільш сміливі гравці ринку і нарощують
свою маркетингову активність, пам’ятаючи про те, що реклама –
це перш за все інвестиції.
Економічна криза що трапилася, як відомо, спровокована
зовнішніми факторами, в числі яких боротьба з поширенням
вірусу Covid-19, спричинила зниження курсу національної
валюти. Заходи по боротьбі з коронавірусом зумовили
необхідність введення загального режиму самоізоляції. На тлі з
досить добре розвиненими телекомунікаціями і IT-сектором,
самоізоляція споживачів і заходи карантинного характеру, які
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передбачають заборону на відвідування громадських місць,
повинні привести до зміни споживчих звичок.
Великі маси людей обмежують свою активність в офлайн,
компенсуючи її активністю в мережі. Трафік стрімко зростає.
І в такій ситуації стихає основний рекламний шум. Той, хто в
цей час грамотно направить бюджет в дешевшу рекламу, має
шанси зміцнити становище свого бренду на ринку і зберегти
продажу. Активна реклама під час кризи додасть бренду
стабільність в очах споживача і при стабілізації загальної
економічної ситуації може опинитися сильно попереду
конкурентів, які переживали кризу в заморожуванні.
Однак підходити до антикризового просуванню в інтернеті
слід ретельно продумавши його комплексний план, що враховує
всі нюанси поточної ситуації.
Уважно аналізуйте показники і вибирайте ті маркетингові
інструменти, які з найбільшою ймовірністю принесуть плоди.
Оскільки споживча активність значно знижена, рекламну
активність потрібно поправити так, щоб бюджет в більшій мірі
направити на контент маркетингу і спробувати зловити вигоду від
часткового падіння ставок в системах контекстної реклами і
таргетингу в соціальних мережах.
Особливу увагу потрібно приділити спробам збільшення
доходів від існуючих клієнтів. Тут можуть бути дуже корисні
регулярні розсилки і настройка тригерних бесід.
Інтернет-маркетинг дає можливість оперативно стежити за
ходом рекламних компаній і вносити зміни в режимі реального
часу. При невпевненості у виборі підходу краще запускати кілька
варіантів і перенаправляти бюджет по ходу течії кампаній в
найбільш ефективну.
В той же час, фанатично збільшувати інтенсивність реклами
не потрібно. Слід розрахувати точку максимуму інвестицій, при
перевищенні якої, рентабельність припиняє рости.
У кризовій ситуації залишаються потенційні можливості для
зростання, просто ми часто піддаємося стадному почуттю і,
зачаївшись, перечікуємо небезпеку замість того, щоб діяти.
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Інтернет-маркетинг в поточних умовах стає одним з небагатьох
способів діяти. Ігнорувати його, сильно урізати бюджет і плисти
за течією разом з усіма – означає стояти на місці і зволікати з
вирішенням проблем. А зволікання, як відомо, часто смерті
подібно.
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Актуальність теми зумовлена процесом формування
ринкових відносин в Україні, який має незворотний характер. В
той же час процес супроводжується окремими негативними
явищами, викликаними недосконалістю ринкових механізмів.
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Неспроможність боржників виконати свої зобов'язання перед
кредиторами як соціально-економічне явище підриває основи
господарського обігу і в кінцевому результаті - правопорядку.
Фактично ці передумови і тягнуть за собою обов'язкове втручання держави в регулювання відносин між неплатоспроможними боржниками та їх кредиторами. У сучасному цивілізованому світі одним із ключових елементів економічної
інфраструктури держави є законодавство про неспроможність
(банкрутство), що являє собою юридичну форму втілення певних
економічних процесів, які протікають у державі на конкретному
етапі розвитку суспільних відносин.
Провадження у справі про банкрутство та судові процедури,
які застосовуються до боржника, не схожі на провадження у
справах, пов’язаних з розглядом позовних заяв чи скарг на дії
органів державної влади. Стаття 6 Кодексу України з процедур
банкрутства передбачає певні судові процедури, які застосовуються до боржника, а саме: розпорядження майном боржника,
санація боржника, ліквідація. На кожній із судових процедур
судом призначається розпорядник майна, керуючий санацією та
ліквідатор із числа арбітражних керуючих, повноваження яких
детально регламентовано кодексом.
Неплатоспроможність з правової точки зору — це досить
оціночна категорія. Суд, розглядаючи питання про відкриття
провадження, з’ясовує причини виникнення боргу та його
непогашення, співвідношення між боргами та активами тощо.
Однією з головних причин масового визнання боржників
банкрутами та їхньої ліквідації було та поки залишається те, що
справи відкриваються занадто пізно: коли боржник уже або
позбувся активів, або накопичив надто непідйомні борги. Для
подолання цього боржник зобов’язаний самостійно звернутися до
суду протягом місяця з моменту виникнення ознак неплатоспроможності. В іншому випадку керівника компанії можуть
зобов’язати сплатити борги.
Розглядуючи процедуру банкрутства, необхідно зазначити
певні недоліки та проблеми з якими можуть зіткнутися як одні
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так й інші. Вартість активів у банкрутстві майже завжди є
нижчою, аніж продаж у будь-який інший день. Це важливий
нюанс як для боржника, так і для кредиторів. Отже, сама
можливість відкриття справи про банкрутство повинна вплинути
на переговорні позиції сторін. Адже хоча кредитори в процедурі
банкрутства і можуть отримати кошти, але, скоріше за все, це
буде в значно меншому розмірі й набагато пізніше, аніж це могло
б відбутися шляхом мирного врегулювання проблеми. Банкрутство в Україні – це, скоріше, вирок для бізнесу, принаймні,
репутаційний. Звісно, якщо йдеться не про несумлінних
боржників, які мають намір обдурити кредиторів, викупивши
власні активи на аукціоні за заниженою вартістю на нові компанії.
І хоча з набранням чинності нових правил торги проходять на
майданчику Prozorro, зробити це набагато важче, але все-таки
можливо. Також, слід не виключати випадків, що одна зі сторін
може вдаватися до «нестандартних» методів розв’язання
проблеми — починаючи від процесуальних диверсій та відкриття
кримінальних проваджень до чорних PR-кампаній.
Не буде зайвим навести способи виходу підприємства з
банкрутства. Необхідно налагодити грамотну комунікацію з
кредиторами та пояснити їм усі мінуси банкрутства: дорогих
судових процедур, тривалості процесу та невигідних умов
продажу майна. Кращий варіант – це пошук компромісних
рішень погашення боргів. Якщо домовитися не вдалося, то
виходи лише два – санація або ліквідація. Перший варіант
кращий, однак в разі санації боржнику, найімовірніше, доведеться
втратити частину майна або корпоративних прав. Це ціна, яку
потрібно сплатити за залучення інвестора. Якщо виходом є
ліквідація, то боржник втратить усе. Як би не хотілося зворотного, але статистика показує, що понад 90% справ завершується
саме ліквідацією боржника.
Отже, можна зазначити, що процедура банкрутства є доволі
складним процесом і є кінцевою стадією невдалого та
неефективного функціонування підприємства, яке слід розглядати
не як збіг негативних обставин, а в більшості випадків як деяку
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загальну закономірність, властиву ринковій економіці. Розуміння
можливостей процедур банкрутства є нагальною необхідністю
для сучасних умов бізнесу.
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У біотехнологічній промисловості багатьох країн практикує
внесення в тісто ряду спеціальних добавок-поліпшувачів з метою
покращення якості виробів – об’єму, форми, структури і
властивостей м'якіша, смаку і аромату. В даний час в тісто
додають певні хімічні речовини, тобто поліпшувачі, що
впливають на реологічні властивості тіста [1, c.70]. Ці добавкиполіпшувачі по природі їх дії можна розділити на поліпшувачі
окисної дії; ферментні препарати; поверхнево-активні речовини;
інші поліпшувачі, в тому числі і комбіновані за складом і
природою дії. Все це показує істотний вплив окисної взаємодії на
властивості борошна, тіста і в кінцевому рахунку хліба. Особливо
це актуально для підприємств малої потужності і міні-пекарень,
де проблема підвищення якості готових виробів стоїть особливо
гостро через специфічні особливості виробництва - малих
ємностей і прискорених технологій [2, c.3].
За своїм походженням вони можуть бути як біологічного
походження, так і хімічного. До поліпшувачів якості хліба
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окисної дії відносять: кисень, пероксид водню, бромат і йодат
калію; вітамін С (окисною дією володіє його дегідроформа),
діоксид хлору, пероксид карбаміду, пероксид кальцію та ін. [3,
c.304]. З цього переліку поліпшувачів окисної дії найбільш
широке практичне застосування в біотехнології нашої країни
знаходить аскорбінова кислота.
Аскорбінова кислота (вітамін С) є добавкою в хліб або в інші
харчові продукти. Встановленню механізму дії L-аскорбінової
кислоти як поліпшувача якості хліба було присвячено значну
кількість досліджень.
У борошні є окиснювально-відновна ферментна система, що
включає оксидазу аскорбінової кислоти (або аскорбінатоксидаза)
і редуктазу дегідроаскорбінової кислоти. Аскорбінова кислота,
додана в тісто, піддається спряженій дії згаданих вище ферментів
[3, c.308].
На першій стадії аскорбінатоксидаза каталізує окислення
аскорбінової кислоти з перетворенням її в дегідро-L-аскорбінову
кислоту. Цей процес іде по наступній схемі:

Аскорбін’атокси
даза
(1)

L-аскорбінова кислота

Дегідро-L-аскорбінова
кислота

Новоутворена дегідро-L-аскорбінова кислота є тим
окисником, з яким пов’язана поліпшуюча дія внесеної в тісто
аскорбінової кислоти.
На другій стадії фермент дегідроаскорбінатредуктаза в
присутності спеціальних компонентів білково-протеїназного
комплексу борошна в тісті каталізує відновлення дегідро-L155

аскорбінової кислоти в її звичайний стан. При цьому поліпшуються структурно-механічні властивості тіста, його газо- і
формоутримуюча здатність, в результаті чого збільшується об’єм
хліба і зменшується розпливчастість подових його сортів [3,
c.309].
Аскорбінова кислота або вноситься в сухому вигляді в
борошно на млинах, або додається при приготуванні тіста на
хлібозаводах. При звичайних способах порційного приготування
тіста оптимальні дозування аскорбінової кислоти знаходяться в
межах від 0,001-0,003% для борошна І сорту і до 0,003-0,005%
для борошна ІІ сорту [3, c.309]. Ці дозування залежать від сорту
пшеничного борошна, способу приготування тіста і інтенсивності
механічної обробки тіста, особливо на стадії його замісу і
утворення.
Аскорбінова кислота як поліпшувач тіста і хліба вигідно
відрізняється від інших окисників практичною відсутністю
негативного впливу на якість хліба, добавок, що перевищують
величину оптимального дозування. Таким чином, створення
функціональних хлібобулочних виробів, які містять добавки
вітаміну С, є актуальним біотехнологічним напрямком і потребує
подальшого більш глибокого вивчення та впровадження у
промислове виробництво.
Література:
1. Байрамов, Э.Э. Улучшители понижающие эластичность и
повышающие растяжимость клейковины и теста / Пищевая наука
и технология. ‒ 2014. ‒ № 4. ‒ С. 70-76.
2. Коршенко Л.О. Стабилизация качества хлеба из
пшеничной муки с низкими хлебопекарными свойствами //
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 2014. № 6.
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АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ ЯК ДЕМОКРАТИЧНІ
ІНСТИТУТИ В УКРАЇНІ
Марченко Катерина Олегівна
студентка IІ курсу юридичного факультету
Науковий керівник:
Дриголь Олександра Олександрівна
викладач кафедри адміністративного
та кримінального права
Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара
м. Дніпро, Україна
В останнє десятиліття XX століття в нашій країні відбувся
відчутний прорив у юридичному забезпеченні прав людини, яке
багато в чому стало відповідати європейським стандартам.
Створюється механізм, що гарантує і забезпечує право людини на
судовий захист. У цивілізованому суспільстві суду належить
центральне місце у всій правовій системі. Саме суд має
уособлювати справжнє право і справедливість. Стаття 55
Конституції України передбачає, що кожному гарантується право
на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів
державної влади, місцевого самоврядування, посадових осіб [3].
Ефективність судового захисту прав та інтересів фізичних і
юридичних осіб у їхніх конфліктах з владними структурами
значно підвищується із запровадженням судової спеціалізації при
розгляді справ, що виникають з публічно-правових відносин.
Україна обрала оптимальний варіант розв'язання адміністративних спорів - шляхом формування в системі судів загальної
юрисдикції підсистеми адміністративних судів. Їх запровадження
сприятиме розвитку Української держави як демократичної та
правової, якою вона проголошена в ст. 1 Конституції України [4].
Адміністративні суди в Україні з’явилися 2004 році, згідно з
Указом Президента України «Про створення місцевих
адміністративних судів, затвердження їх в мережі». Тобто в
157

порівняні з іншими судами, це є достатньо нова інституція
правосуддя [5].
У демократичних державах обов’язковим є судовий контроль
за тим, як виконавча влада додержується приписів законів.
Механізм цього контролю спрацьовує внаслідок оскарження
громадянами та іншими особами актів, дій чи бездіяльності
органів виконавчої влади або посадових осіб.
7 лютого 2002 р. Верховною Радою України було прийнято
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції якого
було визначено:
• правові засади організації судової влади;
• здійснення правосуддя на території України;
• основні вимоги до формування штату кваліфікованих
суддів;
• систему та порядок суддівського самоврядування;
• загальний порядок забезпечення діяльності судів;
• врегулювання інших питання судоустрою держави [5].
Постає питання: чому у під час судової реформи 2001 році
для створення і початку функціонування семи апеляційних
господарських судів вистачило чотирьох місяців, а для утворення
хоча б тих же семи апеляційних адміністративних судів
виявилося замало п‘яти років від прийняття Закону України «Про
судоустрій та статус суддів»? Можливо, виконавчій владі
незручно обмежувати себе незалежним судовим наглядом [1].
Європейський суд з прав людини в одному зі своїх рішень
визнав, що сам факт створення та існування адміністративних
судів, безумовно, можна привітати як одне з провідних досягнень
держави, заснованої на верховенстві права, – зокрема, з огляду на
те, що ці суди здобули юрисдикцію розглядати акти
адміністративних органів не без відповідної боротьби.
Деякі державні діячі і досі вважають, що адміністративні
суди, як окремі інституції, не повинні існувати, їх треба включити
до районних судів загальної юрисдикції. Але одночасне
розглядання адміністративних справ господарськими судами і
загальними, навіть на першому і апеляційному рівні інстанції, не
158

стане корисним для якісного формування адміністративного
законодавства і застосування його на практиці. За таких умов
важко досягнути єдності судової практики у сфері
адміністративного права і забезпечити однакові вимоги до
діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
На суддів адміністративних судів покладається відповідальна
місія запроваджувати європейські норми належного урядування
через оцінку при вирішенні певних судових справ. Таким чином,
практика адміністративних судів змінне діяльність органів
виконавчої влади, службових чи посадових осіб: не лише буде
спонукати їх керуватися законом, а й тлумачити закон, відповідно
до принципу верховенства права, без відшукування певного
пункту, який їм вигідний.
У частині 1 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства
визначено: «Завданням адміністративного судочинства є захист
прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів
юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від
порушень з боку органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших
суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на
основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих
повноважень» [2].
Виходячи з цього положення Кодексу адміністративного
судочинства України, дехто із дослідників тлумачить, що начебто
суд заздалегідь повинен прийняти бік однієї зі сторін, в той час як
мусить захищати рівною мірою права та інтереси обох сторін.
Хоча, це не так: у Кодексі адміністративного судочинства
України зазначено, що завдання адміністративного судочинства
не зобов’язує суд відразу перейти на сторону фізичної особи,
воно визначає ціль адміністративного судочинства згідно зі
статтею 3 Конституції України, відповідно до якої, основним
обов‘язком держави є гарантування, утвердження і забезпечення
прав і свобод людини. Таким чином, адміністративне судочинство спрямоване на активне та ініціативне виявлення
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порушень прав, свобод та інтересів осіб з боку влади та
поновлення цих прав чи запобігання їх порушенню.
Можна зробити висновок, що приклади багатьох
посттоталітарних та досвід європейських країн показують, що
адміністративні суди стають тими демократичними інститутами,
які покликані гарантувати захист прав людини державою від
можливого свавілля та зловживань з боку її органів та
чиновників. На жаль, в Україні не всі державні діячі розділяють
цю думку, і питання про важливість існування адміністративних
судів є досі актуальним.
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Медичні науки
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студентка 5 курсу медичного факультету №1
Соловей В. М.
асистент кафедри акушерства,
гінекології та перинатології
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
Однією із головних проблем в акушерстві, попри стрімкий
розвиток медицини, залишається невиношування вагітності (НВ).
За різними статистичними даними частота цієї патології у світі
коливається від 10% до 30%, із них частка втрат у І триместрі
складає 75 – 80%. Не зважаючи на проведення багатопланових
наукових досліджень цієї проблеми та вдосконалення
організаційних заходів, на жаль, чіткої тенденції до зниження
показників НВ не спостерігається [5, ст.536].
НВ – це мимовільне переривання вагітності в терміні від
зачаття до 37 тижнів. Така патологія є мультифакторіальною і
може виникнути як внаслідок фізичного, так і соціального та
психологічного неблагополуччі [2, ст. 113- 117]. Ці фактори
пов’язані між собою і можуть посилювати один одного, проте
значущість і ступінь їх впливу може коливатись та змінюватись із
часом. Наприклад, 30- 50 років тому провідними причинами НВ
були захворювання ендокринної системи та екстрагенітальна
патологія; 25 років назад на фоні соціально- економічних та
екологічних проблем збільшився внесок інфекційної та
імунологічно опосередкованої патології у структуру репродуктивних порушень [3, ст. 36- 42].
У сьогоденні вище наведені фактори залишаються чинними,
але можна виділити зростання НВ на фоні психологічної
дезадаптації до стресогенних чинників. Численними досліджен161

нями встановлено зв'язок психоемоційних особливостей жінки та
НВ. Здебільшого у таких жінок відмічаються такі риси: емоційна
лабільність із посиленим реагуванням, формування надцінних
ідей вагітності і материнства, соціальна неадаптованість,
вираженість маскулінних якостей на тлі ослаблення жіночності,
занижена або завищена самооцінка, підвищена тривожність та
інше. Деякі дослідники пов’язують схильність до НВ з
характером внутрішньосімейних взаємовідносин жінки із її
матір’ю. Важливим аспектом як фізичного так і психічного
здоров’я майбутньої матері є наявність в анамнезі перинатальних
втрат або стан звичного невиношування вагітності - мимовільне
переривання вагітності два і більше разів підряд. У таких
випадках при наступних вагітностях жінки постійно перебувають
у стані підвищеної тривожності, яка загострюється перед
прийомом у лікаря. Такий стан хронічного стресу суттєво
ускладнює перебіг вагітності і потребує більш ретельного не
лише медичного, але й психологічного моніторингу. Крім того,
часто у жінок на фоні порушень у психологічній сфері, виникають й значні зміни у роботі серцево- судинної системи, що також
негативно впливає на матір і плід [1, ст. 106- 108; 4, ст. 132- 136].
Ще однією великою і найбільше вивченою групою є медичні
причини НВ. Вони поділяються на фактори з боку плода
(ембріона), що проявляються як генні і хромосомні аномалії та
фактори з боку матері - генетичні чинники, супутні соматичні
патології, ендокринні порушення, запальні захворювання сечостатевої системи, анатомічні чинники (аномалії будови матки,
міома матки, істміко- цервікальна недостатність, внутрішньоматкові сінехії), імунологічні порушення у вигляді конфлікту за
АВ0 системою ітд. Звісно, лише частина із медичних причин
може бути скорегована лікарем, що демонструє певну безсилість
медицини перед вирішенням даного питання. Проте, кожну жінку
із НВ необхідно якісно обстежити для з’ясування причини цієї
патології, якщо її можливо встановити, адже здебільшого
невиношування є випадковими (лікарю не вздається знайти
першопричину), тому навіть після трьох послідовних невиношу162

вань наступна вагітність за статистикою у 60% жінок є успішною
[4, ст. 132- 136].
Окрім, психологічних та медичних причин НВ, виділяють в
окрему групу ще соціально- демографічні фактори. Здебільшого
цей чинник відіграє важливу роль у структурі причин
невиношування в країнах із низькою економічною спроможністю.
До таких факторів відносять: низький соціальний статус,
невлаштованість сімейного життя та побуту, високий або низький
вік матері, погане харчування, шкідливі звички (куріння,
вживання алкоголю та наркотиків), професійні шкідливості та
інше. Вирішення основних аспектів даної групи причин НВ
здебільшого покладено на державу і власне саму жінку.
Отже, проблема невиношування надзвичайно складна і
потребує різностороннього вивчення лікарями- акушерами,
медичними психологами, сімейними лікарями, імунологами,
генетиками. Дане питання повинно розглядатися в рамках
демографічної політики із подальшим створенням державних
програм для підтримки жінок, що стикаються із НВ. Розуміння
медико- психологічних проблем невиношування дозволяє лікарю
в повному обсязі обстежити жінку та пролікувати її.
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Нині в Україні розпорядження власним майном є досить
актуальною темою, адже це право вчиняти будь-які дії стосовно
свого майна, які не заборонені законом. Таким чином потрібно
приділити увагу заповіту, адже його особливість полягає у тому,
що він охоплює у собі права спадкодавця, які він виклав ще
за життя, але безпосередня реалізація цих прав можлива тільки
за умовою смерті спадкодавця.
Законодавство України надає визначення поняттю заповіт, а
саме Цивільний кодекс України (надалі – ЦК України) стаття
1233, заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на
випадок своєї смерті [6].
Також, тематиці заповіту приділено багато уваги з боку
науковців, кожний із них у своїх дослідженнях, запропонував
особисте поняття заповіту, а саме це були, Писараєва Е., яка
зазначає, що заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи,
зроблене у встановленій законом формі, про передання після
своєї смерті належних їй майнових і немайнових прав та
обов’язків іншим особам. Заїка Ю.О. зауважує, що заповіт – це
соціально значущий акт не лише для самого заповідача, який
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певною мірою робить підсумок свого життя, а й для осіб, яким за
його останньою волею залишається майно. Крім того, більшість
дослідників визначають термін заповіт як документ, у якому
виражена воля заповідача, так і, що заповіт – це односторонній
правочин (тобто дія фізичної особи, яка має правові наслідки) і не
припускає зустрічного волевиявлення іншої особи [5, с.106].
Як і будь-який інший правочин, заповіт зумовлює настання
певних юридичних наслідків: передачу прав та обов’язків
спадкодавця-заповідача іншій особі – спадкоємцю [5, с.112].
Аналізуючи першу частину статті 1234 ЦК України, можна
дійти висновку, що заповідачем може бути лише фізична особа з
повною цивільною дієздатністю, тобто мова йде про особу, яка
досягла повноліття, а також про особу, яка до зрілості набула
повну дієздатність, чи якій така дієздатність була присуджена на
підставі статті 35 ЦК України [2, с.39]. Вказана стаття містить
вичерпний перелік таких підстав. Право на здійснення заповіту є
одним із проявів загальної цивільної правоздатності фізичної
особи, елементом її правового статусу, її суб’єктивним правом [5,
с.105].
Так само, свобода волевиявлення заповідача має свій вираз в
безумовному його праві на зміну чи скасуванні в будь-який час
складеного ним заповіту, на складання нового заповіту, на зміну
обсягу спадщини тощо.
Заповіт не є умовним правочином, він вступає в силу лише за
наявності певного складу юридичних фактів, є основним
положенням такого правочину, а не додаткова обставина, від якої
вона буде залежати. Умовою є певна обставина, яка може
настати, але може й не настати, оскільки ж заповіт укладається
саме на випадок смерті, то ця обставина і є необхідною [1, с.174].
Слід зазначити, що визначення обсягу прав та обов’язків, що
охоплюються заповітом, є виключним правом заповідача. Особа
має право заповідати всі свої права та обов’язки або лише їх
частину будь-якій особі чи особам, на власний розсуд,
визначаючи, яка саме частина майна буде належати кожному зі
спадкоємців за заповітом.
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Складання заповіту щодо усієї спадщини передбачає перехід
абсолютно всіх прав та обов’язків заповідача до його спадкоємця
у порядку спадкування. В такому заповіті непотрібно
перераховувати всі об’єкти майна, що заповідаються, а достатньо
лише вказати на те, що заповідається, все, що йому належить та
буде належати на момент смерті. Якщо ж особа заповідає лише те
майно, що належить їй на момент складання заповіту, то в
заповіті краще за все вказати перелік такого майна. Коли за
заповітом заповідається все нерухоме майно, належне
спадкодавцеві, то нерухоме майно буде спадкуватися за
заповітом, а рухоме – за законом [2, с.40].
За порядком посвідчення заповіти поділяються на:
звичайний заповіт у якому спадкодавець зазначає спадкоємців чи
прядок спадкування свого майна. Далі йде – два способи
посвідчення заповіту при свідках – необов'язковий, коли свідки
запрошуються за бажанням заповідача та обов'язковий, якщо
заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт, а
також у разі, коли заповіт посвідчується посадовими, службовими
особами. Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною
дієздатністю та особи при яких посвідчувався заповіт, зачитують
його в голос та ставлять свої підписи на ньому. Наступним йде,
секретний заповіт, що посвідчується нотаріусом без
ознайомлення з його змістом, тобто особа, яка склала секретний
заповіт, подає його в заклеєному конверті нотаріусові, на конверті
має бути підпис заповідача, нотаріус, також, ставить на конверті
свій посвідчувальний напис, скріплює печаткою і в присутності
заповідача поміщає його в інший конверт та опечатує [3, с.112].
Одначе, нотаріальне посвідчення заповіту, не дає сто відсоткове
гарантування його дійсності.
Потрібно ще зазначити основні вимоги до форми заповіту.
Зокрема, це те, що заповіт повинен бути складений у письмовій
формі, із зазначенням місця та часу його складання, також,
обов'язково, він має бути підписаний особисто заповідачем. Якщо
ж вимоги до форми заповіту не будуть відповідати законодавчим
нормам, то він буде визнаний недійсним.
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Також, якщо в заповіті буде вказане майно, яке на момент
відкриття спадщини буде втраченим чи взагалі не придбаним, то
в цій частині заповіт буде недійсним [6].
Таким чином, недійсним є заповіт, учинений з порушенням
будь-якої з вимог, дотримання якої є необхідним для його
чинності, що не створює жодних правових наслідків, крім
пов’язаних з його недійсністю [4, с.276]. Потрібно додати що не
кожен недійсний правочин автоматично стає цивільним
правопорушенням та недійсний правочин не створює правових
результатів, крім тих, що зв’язані з його недійсністю, якщо його
недійсність негайно не врегульована законом або якщо він не
схвалений судом як недійсним, то на закон покладається чітке
позначення положень, процесуального порядку і наслідків
недійсності [7, с.166].
Найбільш поширеними підставами для звернення недійсним
заповіту є наявність дефекту волі, яка перевіряється шляхом
проведення посмертної судово-психіатричної експертизи [7,
с.167].
Отже, заповіт завжди є актуальною темою для дослідження у
зв’язку з об’єктивною необхідністю розпорядження власним
майном. Але даний інститут містить і ряд прогалин у
законодавстві, що потребує їх усунення та вдосконалення,
зокрема це стосується недійсності заповіту.
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Згідно з концепцією розвитку електроенергетики України
передбачається широке застосування відновлюваних джерел
енергії (ВДЕ) та введення в експлуатацію потужних сонячних і
вітрових електростанцій. Станом на кінець першого півріччя 2019
р. встановлена потужність об'єктів ВДЕ досягла 3634,4 МВт [1].
Вагомою проблемою використання ВДЕ є непостійність
виробництва електроенергії через мінливість енергії вітру та
сонця. Приєднання таких джерел в енергосистему вимагає
узгодженого функціонування всіх елементів з метою зменшення
технологічних втрат енергії. В Україні практично вичерпані
можливості розвитку мережі гідроакумулюючих станцій, тому
слід
розвивати
застосування
сучасних
накопичувачів
електроенергії (НЕ) для забезпечення режимного регулювання та
резервного покриття змінних у часі потужностей. Запропоновані
НЕК «Укренерго» резерви потужності в ОЕС України для
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регулювання ВЕС та СЕС за рахунок акумуляторних батарей
становитимуть в 2025 р. 500 МВт [1].
Акумулювання надлишків електричної енергії
дозволяє компенсувати режимні дисбаланси енергосистеми та
знижує необхідність використання теплових електростанцій для
регулювання потужності. Розвиток сучасних інформаційних
технологій дозволяє оперативно реагувати на зміну режимів
роботи виробників і споживачів та оптимально змінювати графік
навантажень у режимі реального часу. Проведений аналіз
показав, що перспективними для застосування є літій-іонні
батареї (ЛІБ). Перевагами таких накопичувачів електроенергії є їх
компактність, модульна конструкція, можливість автоматизації
процесів управління і контролю, простота інтеграції в системи
електричних мереж. В той же час акумуляторні НЕ мають високу
питому вартість, невелику кількість циклів заряд-розряд (700 –
3000), істотне зменшення ресурсу при роботі в пікових режимах
розряду і заряду та обмеження за струмом розряду. У зв'язку з
особливістю перехідних процесів, що відбуваються в
акумуляторах, останні не можуть накопичувати імпульсні заряди
та видавати значний вихідний струм в початковий момент. До
того ж, різко змінні навантаження та струми заряду ведуть до
деградації батарей та зменшення з часом їх енергоємності [2]. На
сьогоднішній день максимальна одинична ємність одного
елемента ЛІБ становить 800 А∙ год [3]. Необхідність
вдосконалення системи накопичувачів електроенергії, в якій
враховано особливості роботи ЛІБ та сучасні технології привели
до створення суперконденсаторів (СК), які все частіше знаходять
застосування в якості накопичувачів енергії в енергосистемі [3].
Істотними перевагами ємнісних накопичувачів енергіїє: простота
комутації при заряді та розряді батареї конденсаторів; можливість
строгого дозування накопиченої енергії за рахунок регулювання
рівня напруги заряду або тривалості імпульсу дії, а також
здатність витримувати більше 500 тис. циклів заряду/розряду при
повній глибині розряду [4]. Час відгуку СК, на відміну від ЛІБ,
значно менший і становить близько 1 мкс[5].
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Вказані вище недоліки можна компенсувати за рахунок
оптимального розподілу потужності між акумуляторними
батареями та суперконденсаторами. Підсумовуючи вищевикладене, за результатами проведеного дослідження можна зробити
наступні висновки. Для продовження успішної інтеграції
відновлюваних джерел енергії
в енергосистему необхідне
комбіноване застосування накопичувачів енергії. Це дозволить
скоротити витрати вуглеводневого палива, вирівняти графік
навантаження обмежити глибину провалів напруги, підвищити
надійність та якість електропостачання, забезпечити спокійне
проходження піків навантаження, електропостачання споживачів.
Для обмеження короткочасних (до 1мс) провалів напруги
доцільно використовувати суперконденсатори, а для більш
тривалих провалів напруги – акумуляторні батареї. Спільне
використання акумуляторних батарей та суперконденсаторів
нівелює недоліки обох елементів і дозволяє покривати
короткочасні пікові навантаження без зменшення загального
ресурсу роботи накопичувачів.
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м. Київ, Україна
В нашому житті не існує абсолютно безпечних систем, тож, в
певному сенсі, кожна система має свої ризики, які потрібно
враховувати та певним чином реагувати на них. Успішне
виявлення та встановлення пріоритетів ризиків може в значній
мірі покращити забезпечення таких важливих для організації
функцій, як захист здатності організацій функціонувати,
забезпечення безпечної роботи програм, реалізованих в ІТсистемах організації, захист даних, що організація збирає та
використовує, і, нарешті, захист технологічних активів
організацій.
Наразі класичний розрахунок ризиків досить нестійкий до
змін та різних варіацій під конкретні вимоги організації.
Недостатня кількість інформації щодо будь якого показника,
може значно вплинути на результат та його точність. До того ж
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іноді потрібно не провести оцінку всіх ризиків а просто
встановити пріоритети для ідентифікованих можливих загроз
задля формування інвестиційного портфелю кібербезпеки.
У такому випадку можна використати метод аналізу ієрархій,
що дасть більшу гнучкість та математичну основу за рахунок
попарних порівнянь, нормалізації та знаходження ваг зв’язків.
Головною перевагою цього методу є те, що він не дає будь-якого
«правильного» рішення, а дозволяє особі, що приймає рішення,
знайти альтернативу, що найкращим чином співставляється з
проблемою з-поміж інших альтернатив.[1]
Загальновживане математичне співвідношення, за яким
розраховують ризик, що зумовлений можливою реалізацією
загрози Т, має вигляд:
𝑟𝑇 = 𝑃𝑇 𝑞 = 𝑃𝑡 𝑃𝑉 𝑞,

(1)

де 𝑃𝑇 – ймовірність реалізації загрози Т, q – збитки, що
виникають за умов реалізації загрози Т [2].
З даної формули (1) ми можемо побачити, що на ризик
впливає два показники: вірогідність та збитки. Тож нашою
першочерговою задачею буде встановлення пріоритетів загроз
для кожного з цих факторів. Як можна зрозуміти ця задача є
багатокритеріальною, адже на розрахунок вірогідності та збитків
впливає безліч факторів. Таким чином, метод аналізу ієрархій
якомога краще підходить для поставленої задачі.
Створимо дві ієрархії. Перша відповідатиме за вірогідність
виконання загроз (далі І1), друга (далі І2) – за збитки компанії
внаслідок атак. Допустимо ми матимемо 3 ідентифіковані загрози
компанії «Н», для яких в нашому дослідженні і будемо
встановлювати пріоритети: XSS (надалі буде А1), SQL ін’єкція
(А2) та порушення автентифікації (А3). Тоді ієрархії матимуть
наступні структури:
Як можна побачити, обидві структури враховують
найважливіші фактори для встановлення пріоритетів альтернатив,
що безпосередньо покращує якість наших розрахунків
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Для створених ієрархій розрахуємо загальні нормалізовані
пріоритети альтернатив, скориставшись класичним алгоритмом
методу аналізу ієрархій.

Рис.1 – Структура ієрархії І1

Рис.2 – Структура ієрархії І2

Спершу, виконаємо попарні порівняння критеріїв для
визначення їх вагових коефіцієнтів
𝜔𝑖 . Порівняння буде
проводитись за класичною шкалою від 1 до 9, де
1 – Відсутність переваги;
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3 - Посередня перевага;
5 - Сильна перевага;
7 - Дуже сильна перевага;
9 - Екстремальна перевага;
2, 4, 6, 8 – проміжні значення.
При чому, якщо у порівнянні альтернатив оцінено першу
перевагу, то при зворотньому порівнянні перевага оцінюється
обернено [1]. Тобто
1

𝐴𝑗𝑖 = 𝐴

(2)

𝑗𝑖

i та j – номери рядків та стовпчиків відповідно та задовольняють
вимогу i, j = 1…n (розмірність матриці попарних порівнянь).
Вагові коефіцієнти в свою чергу розраховуватимуться за
формулою
𝑛

𝜔𝑖 =

𝑛

√∏𝑗=1 𝑎𝑖,𝑗

(3)

𝑛

𝑛
∑𝑛
𝑖=1 √∏𝑗=1 𝑎𝑖,𝑗

[1] де 𝑎𝑖,𝑗 – величина конкретного значення матриці попарних
порівнянь.
Таким чином результатом наших порівнянь та розрахунків для І1
та І2 будуть таблиці 1 та 2 відповідно.
Табл.1 – попарні порівняння та нормалізовані вектори пріоритетів
критеріїв І1
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К11

К12

К13

К14

НВП

К11

1

0.2

3

1

0.1501

К12

5

1

8

5

0.6413

К13

0.3333

0.125

1

0.3333

0.0585

К14

1

0.2

3

1

0.1501

Табл.2 – попарні порівняння та нормалізовані вектори пріоритетів
критеріїв І2
К21

К22

К23

НВП

К21

1

0.3333

0.2

0.1095

К22

3

1

0.5

0.309

К23

5

2

1

0.5816

З даних таблиць можна зрозуміти, яку вагу критерій
відповідної ієрархії має відносно інших критеріїв цієї ж ієрархії.
Також ми перевіримо матрицю порівнянь на можливу
помилку експерта в заповненні значень завдяки знаходженню
відношення узгодженості (CR), що має мати значення менше 10%
[1]. Скориставшись формулою
𝐶𝑅 =

𝜇
𝜇𝑇

< 0.1,

(4)

де 𝜇 – індекс узгодженості, що розраховується за формулою
𝜔𝑗

𝜇=

|∑𝑛
𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 𝜔 −𝑛|
𝑖

(5)

𝑛−1

𝜇𝑇 – показник випадкової узгодженості), що розраховується за
таблицею
Табл.3 – таблиця розрахунку показника випадкової узгодженості
Розмірність
матриці порівнянь n
𝜇𝑇

1 2

3

0 0 0.58

4

5

6

7

9

10

0.9

1.12

1.24

1.32

1.45

1.49

Ми отримали такі результати як 2.1% для І1 та 0.3% для І2,
що повністю задовольняє попереднім вимогам. Так само як при
внесенні пріоритетів підрахуємо пріоритети альтернатив за
критеріями ієрархій, після чого, можемо розрахувати загальні
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пріоритети альтернатив 𝐴𝑖 за ієрархіями. Для цього помножимо
вагові оцінки альтернатив для кожного критерію на ваговий
коефіцієнт відповідного критерію, тобто використавши формулу:
𝐴𝑖 = ∑𝑛𝑖=1 ∏𝑛𝑗=1 𝑎𝑖,𝑗 𝜔𝑗

(6)

Нормалізувавши загальні пріоритети альтернатив для кожної
з ієрархій та отримаємо наступні значення:
Табл.4 – загальні пріоритети альтернатив для ієрархій

Вірогідність (І1)

Збитки (І2)

А1

0.6521

0.0938

А2

0.2536

0.5165

А3

0.0943

0.3898

Також розрахуємо узагальнене відношення узгодженості для
того, щоб бути певними у відсутності випадкових помилок
експерта. Для цього скористаємося формулою:
𝐺𝐶𝑅 =

𝐺𝜇
𝐺𝜇𝑇

,

(7)

де 𝐺𝜇 – узагальнений індекс узгодженості й розраховується як
𝐺𝜇 = ∑𝑛𝑖=1 𝜇𝑖 𝜔𝑖

(8)

𝐺𝜇𝑇 – 𝜇𝑇 (див табл) для порівнянь альтернатив за критеріями. В
нашому випадку n = 3
Виконавши підрахунки ми отримали для І1 та І2 значення
GCR 0.5% та 0.6% відповідно, що задовольняє вимогу бути
меншим за 10%, тож можна зробити висновок, що всі зроблені
порівняння в обох ієрархіях є узгодженими.
Скористаємося класичною формулою підрахунку ризику (1)
та знайдемо загальні пріоритети ризиків в порівнянні одне з
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одним для даної ситуації, помноживши значення загального
пріоритету альтернатив з одної ієрахії на значення загального
пріоритету тих самих альтернатив, проте вже в іншій ієрархії.
Нормалізуємо отримані результати, та отримаємо кінцеві
розрахунки:
𝑅𝐴1 ~ 26.7%

𝑅𝐴2 ~ 57.2%

𝑅𝐴3 ~ 16.1%

Вони дають нам можливість зробити висновок, що загроза
А2 – найбільший критичний ризик в даному випадку, за ним іде
А1 і згодом А3.
Таким чином, у роботі було розглянуто встановлення
пріоритетів IT ризиків за допомогою методу аналізу ієрархій.
Результатом стало те, що значення відношення ризику XSS атаки
в загальному портфелі ризику веб загроз компанії «Н» склало
26.7%, для SQL ін’єкції та порушення автентифікації отримади
значення 57.2% та 16.1% відповідно. Завдяки цим числам, ми
розуміємо, що компанії слід в першу чергу звернути увагу саме на
2 атаку, адже її частка ризику в загальному портфелі найбільша.
Використання двох ієрархій дало можливість обгрунтовано
встановити пріоритети для альтернатив за вірогідністю та
збитками, що сприяло отриманню відносної величини ризиків. До
того ж, обрані критерії ієрархій вплинули на покращення
змістовності оцінки. Тож, метод аналізу ієрархій добре показав
себе, як інструмент, що чудово підходить для встановлення
пріоритетів ризиків, зокрема ризиків веб застосунків.
Література:
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М.: Радио и связь, 1993.
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грудень 2013.

177

______________________________________________________
УДК 341
Юридичні науки
ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ
НАУКИ XXI СТОЛІТТЯ
Мілевська Д.В.
студентка факультету міжнародних відносин
Національний авіаційний університет
м. Київ, Україна
Сучасний стан розвитку демократичного суспільства вимагає
інтегрованого та диференційованого підходу. Приведення у
відповідність національного законодавства до міжнародних
стандартів необхідно впроваджувати через їх узгодження, в тому
числі шляхом гармонізації, як найбільш ефективної форми
узгодженого правового розвитку.
3 березня 2016 року на загальних зборах Національної
академії правових наук України затверджено Пріоритетні
напрями розвитку правової науки.
Якщо у попередні роки були сформульовані загальні теми, то
цього разу вони мають більш прикладний характер.
Серед таких напрямів:
- правові механізми забезпечення і захисту прав та свобод
людини;
- проблеми формування національної правової системи
України та її адаптація до європейського права;
- правові основи територіальної організації влади та місцевого самоврядування в Україні та напрями їх вдосконалення;
- правове регулювання інноваційного розвитку України;
- правове забезпечення інформаційної сфери України;
- фундаментальні та прикладні проблеми наукового
забезпечення боротьби зі злочинністю в Україні;
- правове забезпечення в галузі національної безпеки та
міжнародного правопорядку;
- правове забезпечення формування та реалізації екологічної
політики, земельної та аграрної реформи в Україні;
178

- регулювання правової охорони та захисту прав
інтелектуальної власності.
Вивчаючи різні напрями розвитку, враховуючи воєнні події в
Україні та їх наслідки, потрібно визначити важливими та
пріоритетними напрямами розвитку такі теми, як “Захист прав
людини в умовах військового конфлікту, правовий статус
біженців та внутрішньо переміщених осіб, правовий статус
тимчасово окупованих територій України”.
Вперше термін «біженець» з’явився у міжнародному праві
після Першої світової війни, що зумовило потребу у забезпеченні
належної правової регламентації правового статусу біженців, їх
прав та обов’язків. Одним із основних документів, що визначає
поняття «біженець» як міжнародно-правовий термін, є Устав
Міжнародної організації у справах біженців (1948 р.) [5].
До числа біженців не належать переміщені особи, тобто ті
особи, які покинули певний конфліктний регіон держави і поселилися в іншому регіоні цієї держави1 . Отже переміщені особи, на
відміну від біженців, навіть внаслідок вимушеного переміщення
залишаються на території держави, громадянами якої вони є.
Поняття «біженець» не слід плутати із поняттям «внутрішньо переміщена особа». Ці два поняття відрізняються між собою
за змістовним навантаженням, що несе кожне із них, колом прав
та обов’язків, що покладаються на цих осіб [1]. Відповідно до
законодавства України внутрішньо переміщеною особою є
громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого
змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у
результаті або з метою уникнення негативних наслідків
збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів
насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних
ситуацій природного чи техногенного характеру3 . Біженці на
території країни свого перебування нарівні з іншими категоріями
населення (громадянами держави перебування, іноземцями,
особами без громадянства) користуються всіма правами людини,
які мають універсальний характер та закріплені на міжнародному
рівні.
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Гарантування поваги та забезпечення захисту зазначених
прав людини – це одночасний шлях вирішення проблеми
біженців та спосіб запобігання її виникненню. У першому
випадку йдеться про необхідність забезпечення в державі
походження біженців належного захисту прав людини, перш ніж
очікувати від біженців бажання повернутися до країни їхньої
громадянської належності чи постійного місця проживання. У
другому випадку йдеться про запобігання виникненню у
громадян певних держав цілком обґрунтованих побоювань щодо
їх можливого переслідування через окремі причини [2].
Основними міжнародними документами, що гарантують
дотримання прав біженців нарівні з іншими категоріями
населення, є: Загальна декларація прав людини (1948 р.);
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966 р.);
Міжнародна конвенція про ліквідацію усіх форм расової
дискримінації (1965 р.); Міжнародний пакт про економічні,
соціальні та культурні права (1966 р.); Конвенція про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо жінок (1979 р.); Конвенція проти
катувань та інших жорстоких, нелюдських і таких, що
принижують гідність, видів поводження і покарання (1984 р.);
Конвенція про права дитини (1969 р.) та ін.
Необхідно підкреслити, що права біженців не є
абсолютними, вони можуть бути обмежені у встановленому
міжнародним законодавством порядку. Тобто під час війни або за
інших надзвичайних і виняткових обставин держава має право
вживати тимчасових заходів, які вона вважає необхідними в
інтересах державної безпеки, щодо тієї чи іншої окремої особи,
ще до того, як ця держава з’ясує, що ця особа дійсно є біженцем і
що подальше застосування цих заходів щодо неї є необхідним в
інтересах державної безпеки [3].
Підсумовуючи викладене вище, варто зазначити, що на
міжнародному рівні обов’язково має бути вироблений дієвий
механізм забезпечення прав біженців, який повинен включати в
себе коло суб’єктів, уповноважених вживати заходів щодо
створення для біженців умов для реалізації наданих їм прав (у
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тому числі здійснювати контрольні та наглядові функції);
відповідні міжнародні документи та національне законодавство
окремих держав. Акцентуємо увагу на тому, що усі складові
елементи механізму забезпечення прав біженців знаходяться у
відносинах субординації між собою [4]. В такій системі є певні
системо утворюючі елементи, які, так би мовити, домінують над
іншими. Основними системо утворюючими елементами є
інституційна складова (наявність відповідної системи суб’єктів
реалізації правоохоронної функції держави) та правова складова
(наявність відповідної нормативно-правової бази, нормами якої
визначається сам процес реалізації функції). Звісно, всі інші
елементи механізму забезпечення прав біженців держави в
жодному разі не можна назвати другорядними: без них
характеристика самого механізму не була б змістовною та
повною, що в результаті призвело б до забезпечення прав
біженців на недостатньо якісному рівні.
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Сьогодні актуальною тенденцією розвитку освітньої системи
України є впровадження проєктних методів до педагогічної
діяльності, проведення моніторингових досліджень, організація
перебігу освітнього процесу таким чином, що здобувачі вищої
освіти були якісно підготовлені до роботи в умовах Нової
української школи. Процес впровадження проєктного підходу в
освіту триває з 90-х років ХХ-го століття. Саме тоді у вітчизняній
освіті активно використовувались інформаційні технології як
складова інноваційності, що і спіткало науковців до розробки та
апробації відомих та актуальних на сьогодні проєктних методик.
Нині найвагомішу перевагу з цілого спектру інноваційних
педагогічних технологій мають такі, які активізують освітній
процес, а також сприяють його оптимізації. Такі технології
повинні бути спрямовані на розвиток компетентностей кожного
учасника освітнього процесу. Метою впровадження сучасних
інноваційних педагогічних технологій є створення додаткових
можливостей у закладах освіти різних рівнів, а саме оптимальних
умов для перетворення освітньої діяльності з репродуктивноспоглядальної в продуктивно-творчу. [3]
Проєктна діяльність є універсальним способом організації
комплексної
продуктивно-творчої
діяльності
учасників
освітнього процесу. У вузькому розумінні проєкт розглядається
як спільна навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність,
що має спільну мету, узгоджені методи, способи діяльності,
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спрямовані на досягнення освітнього результату. Специфіка
підготовки конкурентоспроможних фахівців до роботи з
використанням проєктних методів полягає у залученні здобувачів
вищої освіти до різнопланової діяльності, яку вони будуть
упроваджувати на професійній ниві, тобто школі І ступеня. Така
діяльність передбачає спільну злагоджену роботу та ергономічне
використання ресурсів, які надано для реалізації того чи іншого
проєкту.
На думку багатьох науковців, педагогів практиків, здобувачів
освіти проєктування розглядають саме як спільну діяльність.
Активно займаючись проєктною діяльністю під час проходження
різних видів практики, майбутні фахівці мають можливість
активно взаємодіяти з учнями та учителями-практиками, що саме
й сприяє набуттю досвіду співпраці та співробітництва в
колективі. Результатом цього процесу стає сформована у агентів
змін здатність організовувати роботу групи (планувати дії;
розподіляти ролі; дотримуючись норм співпраці, реалізовувати
задумане; представляти свої висновки у вигляді моделі, схеми
тощо), так і здатність свідомо обирати зручну й ефективну форму
роботи над завданням і за потреби ініціювати групову роботу. [2]
Майбутні вчителі мають усвідомлювати, що для реалізації вище
зазначеного, педагогу слід правильно мотивувати учасників
спільної взаємодії до діяльності і досягнення певного результату
через постановку цілей і завдань. Дослідники вказують на
взаємозв’язок мотивів і цілей, виділяють у структурі людської
діяльності їх розбіжність, уважають цей факт є генетично
вихідним для людської діяльності, а збіг розглядають як вторинне
явище, як результат усвідомлення мотивів, що перетворює
мотиви – у цілі. Відповідно до теорії діяльності, ціль вказує на
проміжний результат діяльності, здійснення якого виступає як
необхідна умова досягнення кінцевого результату – «мотиву»,
який може виступати як ціль діяльності.
Постановка цілей – це досить складний етап проєктної
діяльності.
Проєкт з точки зору освітнього процесу являє собою
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комплексне завдання, яке відображає поставлену проблему і
орієнтоване на конкретну діяльність особистості. Метод проєктів
є інноваційною педагогічною методикою. Він дає змогу
найповніше врахувати індивідуальні особливості особистості,
тобто реалізувати особистісно орієнтований підхід у навчанні,
заснований на особистісних характеристиках, що передує досвіду,
рівню інтелектуального, морального та фізичного розвитку
індивіда. Метод проєктів дає змогу розв’язати проблему мотивації, створити позитивну атмосферу навчання, навчити здобувачів
освіти застосовувати свої знання на практиці для розв’язання
життєвих особистісних та міжособистісних проблем. [1]
У аспекті міжособистісних стосунків важливо свідчити не
просто про мету, а про мету як мотив особистості. У процесі
проектування важливо задовольнити пізнавальний інтерес,
самореалізуватися, досягти певного успіху в діяльності, причому
відчуття досягнення успіху в більшості випадків переважає над
пізнавальними мотивами. [4]
Для вдосконалення прийняття рішень, а також створення
ситуації успіху під час проєктної діяльності бажано застосовувати
різноманітні групові техніки: «цільова група», «аналіз сил»,
«діаграма Ішикави», «електронна мозкова атака». Вони підлягають реалізації та опрацювання як на рівні здобувачів вищої
освіти – майбутніх педагогів, так і їхніх потенційних учнів –
молодших школярів. [5]
Для учнів початкової школи найбільш ефективним буде
застосування методу «діаграма Ішикави», оскільки серед дітей ця
причинно-наслідкова діаграма більш відома як «фішбоун».
Діаграма має центральну лінію, або «спинний хребет», який
веде до «наслідків», або «проблем», а декілька головних категорій
можливих причин з’єднані з центральною лінією. Причини
більшості проблем, пов’язаних з якістю, можна згрупувати в такі
укрупнені категорії, як персонал, обладнання, методи, матеріали,
процеси і середовище, також можна вводити характерні для даної
проблеми категорії. Діаграми причинно-наслідкових зв’язків є
ефективним інструментом підвищення якості, оскільки
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дозволяють сфокусуватись на виявленні причин проблеми. [5]
Таким чином, ми можемо стверджувати, що педагогічний
проєкт передбачає єдність теорії і практики організації освітнього
процесу для здобувачів освіти різних рівнів. Від вдаллого
планування проєкту та вибору шляхів його реалізації майбутніми
педагогами залежить результативність освітнього процесу, якість
знань, рівень мотивації й
рівень пізнавальної активності
потенційних учнів Нової української школи та формування
навички працювати в команді.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ
СТРАТЕГІЇ
Овсієнко Н.В.,
К.Е.Н., старший викладач кафедри маркетингу імені
А.Ф.Павленко
Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьманам. Київ, Україна
В сучасних умοвах, зοвнішнє середοвище змінюється
дοстатньο швидкο, тοму гοспοдарюючим суб’єктам неοбхіднο
«працювати на випередження», відштοвхуючись від системнοгο
аналізу таких чинників, як пοпит, прοпοзиція, витрати, і таке
інше. Тοбтο, саме прοгнοзування ефективнοсті маркетингοвοї
стратегії, щο ґрунтується на викοристанні вище вказаних змінних,
на οснοві статистичних та екοнοмікο-математичних метοдів
екοнοмічнοгο аналізу дοзвοлить пοсилити свοї пοзиції на ринку,
οптимізувати рοбοту маркетингοвих служб, знизити витрати на
збут.
Тοчність прοгнοзних рοзрахунків має підкріплюватися
даними пοтοчнοгο кοнтрοлю, щο базується на внутрішній
статистиці οбсягів прοдажу й витрат на реалізацію маркетингοвοї
стратегії, включнο з інфοрмацією прο витрати на стимулювання
прοдажу тοварів й персοнальний прοдаж, щο значнοю мірοю
складаються з елементів реклами. Для виявлення нοвοї
закοнοмірнοсті οбсягу реалізації прοдукції від витрат на
маркетингοву стратегію та тοварοпрοсування, а такοж
співставити її з тією, яка була на мοмент ревізії, неοбхіднο мати
пοказники не менш ніж 20 спοстережень, чим більша кількість
спοстережень, тім тοчніші прοгнοзні значення.
Не дивлячись на те, щο дистрибутивнο-лагοва мοдель Кοйка
має ширοке застοсування в практичній діяльнοсті, вοна базується
на припущенні, щο кοефіцієнти зменшуються в геοметричній
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прοгресії в залежнοсті від зрοстання дοвжини лагу. Це
припущення є дοсить категοричним у деяких ситуаціях, тοму
мοдель Кοйка не спрацює.
Індекси сезοннοсті на практиці викοристοвуються як
дοдаткοвий мοжливий метοд загальнοгο прοгнοзування, за
дοпοмοгοю
якοгο
регламентують
рοзпοділ
бюджету
маркетингοвοї стратегії з урахуванням мοжливих змін прοдажу в
залежнοсті від специфіки сезοннοї реалізації прοдукту. Таким
чинοм, такий метοд не є самοстійним, але дοзвοляє прοгнοзувати
зміни οбсягів прοдажу під впливοм реальних фактοрів та
підвищити ефективність маркетингοвοї стратегії, через вдале
планування маркетингοвих захοдів.
Результати нашοгο дοслідження, щοдο метοдів прοгнοзування ефективнοсті маркетингοвοї стратегії зведенο в табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Аналіз метοдів прοгнοзування ефективнοсті маркетингοвοї
стратегій
№
з/п
1
1

2

Назва метοду

Переваги

Недοліки

2
Кοреляційнοрегресійний
аналіз

3
Дає дοстатньο
тοчні прοгнοзи, за
умοв сталοсті
ринкοвих фактοрів

Метοди експертних
οцінοк (метοд «Делфі»)

Є найпрοстішим та
пοширеним для
прοгнοзування
практичнο будьяких ситуацій. Він
вважається
дοстатньο
надійним, та
викοристοвується
при прοгнοзуванні
на періοд від 1 дο 3
рοків і більше

4
Мοдель не мοже
врахοвувати зміни,
щο мοжуть бути
прийняті в прοцесі
впрοвадження
маркетингοвοї
стратегії
Мοжливі значні
пοхибки в
прοгнοзах через
суб’єктивність
експертних οцінοк,
οбмеженість їх
суджень
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3

Мοдель Ферхюльста

4

Метοд
експοненціальнοгο
згладжування

Метοд дοзвοляє
οтримати дοсить
тοчні прοгнοзні
пοказники в
кοрοткοстрοкοвοм
у періοді
Дає мοжливість
швидкο
врахοвувати ті
зміни, щο вже
відбулися

Значні відхилення в
середньοстрοкοвοм
у та
дοвгοстрοкοвοму
прοгнοзуванні
Він не дає змοгу
дійснο
«передбачити»
евοлюцію пοпиту,
οскільки не
дοзвοляє
передбачати будьякі «пοвοрοтні
тοчки»

На наш пοгляд, найбільшу актуальність застοсування, з
тοчки зοру прοгнοзування ефективнοсті маркетингοвοї стратегії
прοмислοвοгο підприємства, належить імітаційнοму мοделюванню, бο ці метοди дοзвοляють οхοпити всі аспекти діяльнοсті
підприємства та встанοвлювати картину гοспοдарськοї діяльнοсті
в цілοму, щο дοзвοляє їм з успіхοм вирішувати пοставлені задачі.
Узагальнюючи недοліки прοаналізοваних метοдів та
підхοдів, відзначимο, щο вοни зοрієнтοвані переважнο на
стабільність ринку та не врахοвують пοвнοю мірοю οцінку та
аналіз таких важливіших параметрів, як динаміка ринку та
ринкοвοї частки підприємства, динаміка віднοснοї прибуткοвοсті.
Крім тοгο, пοза увагοю дοслідників залишаються такі важливіші
характеристики, як кοнкурентність та інтернаціοналізація ринку,
експοртοοрієнтοваність підприємства. У зв’язку з чим виникає
неοбхідність удοскοналення системи пοказників та метοдів
οцінки ефективнοсті маркетингοвοї стратегії підприємства.
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студент 7 курсу
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м.Київ, Україна
Кінець другого, початок першого десятиліття XXI століття,
ознаменували новий виток у розвитку та впровадженні
телекомунікаційних технологій. Перш за все, це пов’язано зі
зростаючим попитом на віддалену роботу та навчання, що
потребує швидкого широкосмугового доступу до ресурсів
Інтернет, як глобальної платформи для обміну даними та їх
передачі, в будь-якому місці Земної кулі.
Наразі, найбільш перспективними напрямками у вирішенні
проблеми надання послуг глобального широкосмугового доступу
до Інтернет – це запуск низькоорбітальних супутників зв’язку та
групування їх у сузір’я (constellations) [1], а також розгортання
бездротових мереж п’ятого покоління.
В свою чергу, ці рішення викликають нову хвилю проблем.
Зважаючи на світовий стан розвитку космічної та телекомуніка189

ційної промисловості, наявних стандартів в сфері конструювання
космічних апаратів, найбільш складним завданням для запуску та
експлуатації власного супутника зв’язку є отримання ліцензій на
користування радіочастотним ресурсом та дозволів на
експлуатацію радіоелектронних засобів від країн, на території
яких планується надання послуг супутникового зв’язку та
забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних
засобів супутникового зв’язку [2].
Також, схожі проблеми спостерігаються і в просторі нижче
тропосфери. Стрімке збільшення бездротових пристроїв, що
використовують широкосмуговий мобільний інтернет та постійно
генерують, передають і обробляють трафік, спричинює зростання
навантаження на базові станції. Частково цю проблему вирішує
провайдер послуг мобільного зв’язку – встановлює нові базові
станції, налаштовує політики якості надання послуг (QoS),
здійснює регулювання (shaping) та балансування трафіку,
поступово оновлює ядро мережі. З боку держави, рішеннями є
своєчасне відкриття для використання нових смуг радіочастот,
перегляд радіочастотного ресурсу, що використовується для
застарілих стандартів, впровадження нових стандартів бездротового зв’язку, приведення нормативно-правових актів та
санітарних норм у відповідність до сучасних світових практик.
Також, не варто забувати, що кожна базова станція являє
собою вузол доступу і потребує підключення до ядра мережі.
Таким чином, у містах зі щільною забудовою, виникають складнощі, як фізичного так юридичного і організаційного характеру,
щодо створення нових ліній зв’язку та використання кабельної
каналізації електрозв’язку, опор ліній електропередачі, освітлювальних стовпів, багатоповерхових будинків та прибудинкової
території.
Використання неліцензійних радіодіапазонів та створення
малих сот в 60 ГГц діапазоні, дозволить нівелювати бюрократичні
вимоги, але використання міліметрових хвиль не дозволяє
об’єднати декілька сот в одну горизонтальну мережу, оскільки
атоми кисню взаємодіють з електромагнітним випромінюванням
190

та поглинають енергію хвилі [3].
Для рішення цієї проблеми, варто використати ще один
неліцензійний діапазон – оптичний. На теперішній час, існують
доступні малогабаритні рішення, що дозволяють створювати
доволі надійні канали точка-точка зі швидкістю передачі даних до
10 Гбіт/с, навіть в умовах сильних атмосферних явищ (вітру,
дощу, снігопаду та густого туману) . Окрім цього, існують і інші
моделі обладнання, чиє низьке споживання електроенергії та
невеликі розміри, дозволяють інсталювати лазерні термінали в
різноманітних сценаріях – від дахів та горищ будівель, дронів та
безпілотних літальних апаратів, до повітряних куль, літаків та
стратосферних зондів [4,5].
Таким чином, оптичні термінали лазерного зв’язку дозволять
вирішити питання електромагнітної сумісності засобів зв’язку
космічних апаратів на низьких навколоземних орбітах, кількість
яких значно продовжує зростати, у зв’язку з розгортанням
супутникового угрупування Starlink та планів на розгортання
угрупування OneWeb. Окрім цього, відсутність необхідності
отримання ліцензій та дозволів, а також доступність і
здешевшання лазерів та порівняно більша швидкість світла у
вакуумі, аніж у волоконно-оптичному середовищі, відкриває нові
можливості та горизонти сучасних телекомунікаційних систем
для вирішення проблеми електромагнітної сумісності.
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Анотація: У статті досліджується важливий стилістичний
прийом притаманний романам Джейн Остін. В ході дослідження
було проаналізовано використання епітетів для створення
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Художній твір являє собою якусь ідею, виражену образно,
картинами. Письменник ніколи не передає буквально те, що він
хотів би донести до читача. При читанні художнього твору і
вхідна думка, і аргументація, і кінцевий результат у свідомості
читача зливаються воєдино, в один художній образ. Цей образ не просте відображення життя, а узагальнене уявлення про нього,
створене за законами краси та естетики. Це одночасно і щось
збірне, вигадане, і реальне, взяте з самого життя.
«Художній образ є конкретно-чуттєвою формою відтворення
і перетворення дійсності. Образ передає реальність і в той же час
створює новий вигаданий світ, який сприймається нами як
реальний. Образ має багато складників, включаючи всі моменти
органічного взаємоперетворення дійсного і духовного; через
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образ, який з’єднує суб’єктивне з об’єктивним, сутнісне з
можливим, одиничне із загальним, ідеальне з реальним,
виробляється їх всеосяжна гармонія» [1, c. 252].
Носієм художнього образу в літературному творі є персонаж,
тобто суб'єкт дії. Центральним об'єктом при створенні образу
персонажа є портрет. Портрет персонажа - це опис його
зовнішності, що містить такі характеристики, як зовнішній
вигляд, стать, вік, риси обличчя, фігура і стиль в одязі. А також
соціальні та індивідуальні звички персонажа, його жести, міміку і
інші зовнішні характеристики.
На лексичному рівні найпоширенішим засобом портретної
характеристики є епітет. Даний прийом епізодично зустрічається
у колороцентричних та туалетоцентричних портретних описах:
Her eyes, a deep grey, with dark eye-lashes and eyebrows [2]. [She
was] very nicely dressed, indeed; a remarkably elegant gown [2]. В
описах зовнішності, на ряду з епітетами, широко використовується лексика на позначення предметів одягу, аксесуарів та
тканин, наприклад: petticoat, dress, gown, suit, shoes, stockings,
parasol, bonnet, veil, shawl, trimming, lace, satin.
Певні епітети проходять лейтмотивом в описі персонажа
крізь весь твір. Для Елізабет однією з таких характеристик стали
очі – "fine eyes", для містера Дарсі характер – "bad temper".
Відмінною особливістю портретних описів Джейн Остен є
використання ланцюжків епітетів.
Епітет широко використовується для опису як зовнішніх, так
і внутрішніх рис персонажів. Наприклад: She really looked almost
wild. Her hair, so untidy, so blowsy! [2]. У даному епізодичному
портреті ми бачимо, як через епітети головна героїня постає як
дика, неохайна, нечепурна дівчина.
Письменниця явно симпатизує головній героїні, що можна
помітити, перш за все, в тих якостях, які вона в ній виділяє.
Наприклад:
«…for she had a lively, playful disposition which delighted in
anything ridiculous» [2].
Тут епітети lively (full of life and spirit), playful - (full of fun,
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fond of play) до іменника disposition (one's nature or temper)
виконують характерологічну функцію і є космічним
підтвердженням авторського схвалення ставлення до героїні.
Отже, отримані в ході дослідження результати дозволяють
зробити висновок про те, що відмінною рисою творів Дж. Остін є
створення глибоких художніх образів, при цьому одним із
найвиразніших елементів у структурі художнього образу є його
портрет. У процесі створення портретних характеристик авторка
вдало використовує різнорівневі стилістичні засоби: лексичні,
синтаксичні, лексико-синтаксичні. До найбільш часто вживаних
стилістичних прийомів належать епітет, гіпербола та іронія
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Важко зараз уявити сучасний світ без реклами. Її можна
зустріти всюди : у транспорті, на телебаченні , інтернеті, навіть на
вулиці. Вона просочилася у всі сфери суспільства. Реклама
служить ніби зв’язком між виробником і споживачем. Вона є
важливим речагом впливу на підсвідомість людей. Найпростіший
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спосіб зробити рекламу дієвою – не дати змогу споживачам
проігнорувати її.
Загалом, міжнародний бізнес, особливо ринкові
комунікації, дедалі частіше стикаються з такими явищами, як
інноваційні технології, що значною мірою визначають
особливість компаній на міжнародному ринку в умовах
глобалізації та визначають їхній прогрес та успіх. Тому необхідно
провести ретельне дослідження з цього питання, адже якщо ви не
розумієте проявів, причин та методів інноваційних технологій у
маркетингу, неможливо сформулювати та впровадити ефективні
стратегії маркетингової комунікації на міжнародному рівні.
Потрібно теоретично зрозуміти природу, рушійну
силу, передумови та спроби використовувати їх при розробці
інноваційних технологій у міжнародній маркетинговій діяльності;
всебічно проаналізувати складний процес маркетингової
комунікації; дослідити та надалі визначити інноваційні
компоненти маркетингової комунікації в міжнародній бізнес.
Проблеми
дослідження
особливостей
інноваційних
технологій у маркетингових комунікаціях знайшли відображення
у працях таких вітчизняних вчених як Гонтаренко Н.А., Карп
В.С., Кривошеєва Н.М., Крикун В.А., Мазуренко В.П., Суровцев
О. О., Ткаченко О.П., Чаговець В.В. та інших.
З-поміж зарубіжних науковців вагомий внесок в
опрацювання даної проблематики зробили Боумс Б., Котлер Ф.,
Пасмантьє Дж., Швальбе Х. тощо.
Маркетингові комунікації ідентифікуються передусім як
сукупність технологій, які спрямовані на інформування цільової
аудиторії, а також її переконання і нагадування про товари та
послуги певної компанії, крім цього – стимулювання збуту,
створення загального позитивного іміджу компанії, налагодження
партнерських стосунків між компанією і громадськістю,
оцінювання ринкової ситуації. Головна мета при цьому –
адаптація цілей компанії до сучасної кон’юнктури ринку [1].
Звичайно, сучасні Інтернет-технології відіграють головну
роль у складному та поступовому процесі перетворення
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традиційних маркетингових комунікацій у взаємодію (тобто
інновацію). Загалом, складність інтерактивного маркетингового
спілкування включає такі елементи: маркетингові дослідження в
Інтернеті, особливий тип реклами - так звана реклама з прямим
відгуком, рекламні засоби інтернет-комунікації та, нарешті,
телемаркетинг.
Наразі в міжнародному бізнесі поширюється роль соціальних
мереж, які можуть служити не тільки рекламною платформою
компаній, але й цінним джерелом даних про думки споживачів.
Окремі спеціалісти з маркетингу вважають, що найближчим
часом соціальні мережі можуть цілком замінити опитування
споживачів як джерело релевантної інформації [23].
Підвищенню доцільності інструментів інноваційних
маркетингових комунікацій сприяє зростання попиту на
смартфони серед населення у більшості країн світу. На
сьогоднішній момент з цих пристроїв продивляється близько 20%
усіх Інтернет-сторінок, і їх питома вага постійно зростає [9].
Мобільні та портативні технології радикально змінюють
поведінку споживачів під час прийняття рішення про покупку та
здійснення транзакцій. І ці зміни несуть як нові можливості, так і
нові виклики. Так, з одного боку, рекламодавці зараз можуть
доносити інформацію у релевантних географічно таргетованих
повідомленнях [22].
Мобільні додатки – ще один спосіб донести до споживача
мобільну рекламу або промо-повідомлення. За даними Interactive
Advertising Bureau (промислова асоціація, що об’єднує онлайнвидавців), маркетинг за допомогою мобільних повідомлень
сьогодні складає близько 10% усієї цифрової реклами, при темпі
росту 92% [26].
Розвиток сучасних інформаційних технологій призвів до
того, що покупці – вже не пасивна цільова аудиторія, адже
використовуючи сучасні технології, вони прагнуть брати участь у
процесі вибору. Споживачі широко використовують цифрові
канали для порівняння та пошуку відгуків про товари і послуги.
Нові інформаційні канали відкривають для споживачів нові
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можливості в процесі здійснення вибору. Саме тому слід поновому ставитися до активних споживачів [4].
Провідні компанії світу здійснили стрімкий прорив у
діяльності завдяки послідовним інноваціям у системі
маркетингових
комунікацій,
керуючись
концепцією
інноваційного маркетингу. Адже для того, щоб якісно відповідати
на темпи змін споживчої поведінки, необхідно постійно бути в
курсі актуальних тенденцій управління та знання цифрових
технологій, гнучко реагувати на запити та настрої споживачів,
прилаштовуючи до цього власні маркетингові комунікації [6].
У сучасних умовах розвитку стає все важче оволодіти
увагою покупців. Традиційні інструменти маркетингових
комунікацій втрачають ефективність, учасники рекламного
бізнесу вимушені знаходити нові концепції, що повністю
відповідають вимогам сучасної цільової аудиторії. Стає
очевидним, що традиційними ATL (above the line) технологіями
здебільшого не обійтися, тому все частіше необхідно звертатися
до додаткових BTL (below the line) технологій, спрямованих на
стимулювання збуту [27].
В умовах глобального ринку для ефективного просування
товару та утримання лідерських позицій, підприємства
використовують нові ідеї, технології абсолютно у всьому:
товарах, послугах, процесах, підходах [21].
Можна виділити основні актуальні тенденції, які визначають
розвиток маркетингових комунікацій у глобальному масштабі на
сучасному етапі розвитку бізнесу. По-перше, відбувається
стабільне зростання рекламного бюджету в глобальному
масштабі: за останні десять років загальний бюджет реклами
збільшився більше ніж на дві третини [8].
За оцінками експертів Всесвітньої мережі Dentsu Aegis
Network (представленими в січні 2019 року і заснованим на даних
аналізу 59 ринків): у 2019 році глобальний темп зростання
реклами досягнув 3,8%, а загальний обсяг інвестицій склав $625
млрд. Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Північна Америка стали
основними регіонами зростання в 2019 році, на них довелося 42%
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і 30% світового приросту. Внесок у глобальне зростання в
Західній Європі склав 15%, в Латинській Америці – 10%, а
Центральній і Східній Європі – 4% [28].
Витрати на рекламу в digital виросли на 12% у 2019 році,
досягнувши $254 млрд і вперше перевищили позначку в 40% від
світової
частки.
Цифрові
канали
комунікації
стали
переважаючими на 26 з 59 проаналізованих ринках. Причому,
вперше до списку країн з лідируючими позиціями в digital
приєдналися США, Чехія, Малайзія і Сінгапур [24].
Продовжується стрімкий темп зростання реклами на
мобільних пристроях (19,2%), особливо велику частку займає
формат відео (20%), що обумовлено зростаючою популярністю
переглядів реклами на смартфонах [30].
Автоматизована реклама зросла на 19,2% в 2019 році, так як
дана модель починає впроваджуватися на ТБ і DOOH (Digital outof-home - медіа, які розміщуються у громадських місцях) [25].
Витрати на телерекламу впали на 0,5% в умовах конкуренції
з компанією Netflix, яка пропонує користувачам послугу відео за
запитом. Проте телебачення невпинно продовжує впроваджувати
інновації, особливо у США, пропонуючи нові рекламні формати,
знижене рекламне навантаження і рішення для атрибуції [29].
У 2019 році частка радіостанцій виросла на 1,1%,
досягнувши $37 млрд – 6% від загальних витрат. Стрімко
розвиваються розумні технології: голосові помічники і розумні
колонки. У свою чергу – це буде стимулювати використання
аудіоформату [20].
Традиційна реклама в друкованих ЗМІ дещо втрачає позиції
(рівень зниження читання газет – на 7,2% і журналів – на 7% в
2019 році), так як фокус змістився на digital [32].
Роль зовнішньої реклами продовжує рости (на 4% у 2019
році), досягнувши 6,3%, причому зростання стимулює
використання DOOH [19].
На початку лютого 2019 року агентство Kantar Media
оприлюднило рейтинг найбільших в світі рекламодавців. Перше
місце за бюджетом на рекламу зберіг виробник споживчих
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товарів Procter & Gamble. 72,5- відсоткове зростання рекламних
витрат Amazon стало найбільшим показником у лідируючій
десятці. Інтернет-рітейлер активно інвестує в просування своїх
пристроїв і сервісів, незважаючи на негативне ставлення
засновника і голови компанії Джеффа Безоса до реклами [31].
На жаль, нині відбувається процес зниження ефективності
реклами через постійне збільшення масштабів рекламного тиску
на аудиторію. Цьому можна дати кілька пояснень. По-перше, це
може бути пов’язано з умовами швидкого росту конкуренції між
виробниками якісного рекламного продукту. По-друге,
спостерігається підвищення інтенсивності рекламної діяльності в
цілому і залучення більшої кількості рекламоносіїв: в першу
чергу – інноваційних. По-третє, відбувається збільшення кількості
компаній, які ведуть діяльність на одному сегменті ринку [13].
Комунікаційна складова міжнародного маркетингу за
багатьох причин є ще важливішою, ніж формування системи
маркетингових комунікацій на внутрішньому ринку. Адже
значною мірою різняться стандарти поведінки споживачів, є
розбіжності у традиціях та споживчих смаках, що, у свою чергу,
визначаються специфікою національного менталітету та
національної культури. Все це вимагає адаптації вже розроблених
рекламних ідей, образів,аргументації в рекламних зверненнях.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Паламарчук А. М.,
студентка 5-го курсу, групи ПР - 102 М
Науковий керівник: Миронець О. М.,
к. ю. н., доцент кафедри
конституційного і адміністративного права
Юридичного факультету,
Національного авіаційного університету,
м. Київ, Україна
Слід відзначити, що останнім часом все більше та більше
уваги приділяється питанню правового регулювання штучного
інтелекту. Так, сьогодні в багатьох країнах користуються
новаціями сучасних технологій: технічне наповнення для
розумного дому, безпілотні автомобілі, юристи-боти тощо – це
свідчить про зростання ролі штучного інтелекту в суспільстві.
Стрімкий рівень сучасних технологій поставив багато
завдань перед юристами XXІ століття щодо правового регулювання відносин у суспільстві, які створюються та здійснюються
завдяки використанню великомасштабних розмірів певних
відомостей, даних, машинного навчання, інструментів віртуальної
та збагаченої реальності, Інтернету речей, робототехніки та з
утворенням штучного інтелекту [1, с. 44]. Право, як інструмент
регулювання суспільних відносин, не може залишатися осторонь,
саме тому актуалізується питання правового статусу штучного
інтелекту. Але аналіз будь-якого предмета, явища, процесу
зазвичай розпочинається з загальноприйнятого уявлення про
нього.
Так, поняття «інтелект» (intelligence) виник від латинського
терміну intellectus – «розум». Вперше термін «штучний інтелект»
(artificial intelligence) було запропоновано у 1956 р. в Стенфордському університеті (США) [2, с. 62]. Штучний інтелект
визначається як можливість систем автоматичного типу брати на
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себе роль та функції людини, обирати та схвалювати оптимальні
рішення зважаючи на раніше придбаний життєвий досвід і оцінку
зовнішніх діянь. Оксфордський словник, наприклад, пропонує на
черзі наступне тлумачення: штучний інтелект – теорія та розвиток
комп’ютерних систем, здатних виконувати завдання, які зазвичай
потребують людського інтелекту, такі як здорове сприйняття,
розпізнавання мови, прийняття рішень та переклад між мовами
[3]. У Державному стандарті України ДСТУ 2938-94 («Системи
оброблення інформації») штучний інтелект тлумачиться як
компетенція систем спорядження даних здійснювати функції, що
співвідносяться з інтелектом людини – критичне мислення,
знання та самовдосконалення [4, с. 105].
На сьогоднішній день в літературі міститься багато
різносторонніх визначень штучного інтелекту, однак якщо
розглянути їх детальніше, то можна дійти висновку, що штучний
інтелект – це певний комплекс технологій, способів або засобів,
що здійснюють розумові та пізнавальні функції людини.
Варто зауважити, що власне штучний інтелект, без
виконавчих механізмів, інструментів, що виконують функції
об’ємного зрушення, різних сенсорних механізмів і т.д., не може
здійснювати когнітивні функції людини. Саме тому застосування
штучного інтелекту найчастіше реалізується в об’єднанні з
технічними системами, які оснащені виконавчими інструментами
і сенсорними апаратами. Дана інтеграція має назву «робот» [5].
Доцільно зазначити, що дискусійні питання у галузі
правового регулювання штучного інтелекту в основному
здійснюються щодо питання, що стосуються віднесення даних
технологій до суб’єктів чи до об’єктів правових відносин. Адже,
зрозумілим є те, що для того аби визнати штучний інтелект
суб’єктом правових відносин слід підтвердити наявну в нього
правосуб’єктність, яка була б рівнозначна правосуб’єктності
фізичної особи. Як наслідок, з’ясування даного питання
однозначно перетворить правові системи світу, однак які саме
зміни слід передбачати, на сьогодні можна лише припускати.
Таким чином, виходячи з вищенаведеного, варто зазначити,
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що прогресивний розвиток технологій штучного інтелекту
нереально призупинити, адже дана технологія безперервно
розвивається досвідченими вченими та молодими науковцями,
тому на разі існує необхідна потреба правового регулювання
відносин у суспільстві, що здійснюються саме з використанням
технологій штучного інтелекту, слід бути готовими до певних
змін в правовій системі, виникнення нових суб’єктів права чи
розширення терміну об’єкта права.
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В контексті євроінтеграційних процесів, які відбуваються на
даний момент в Україні, наше державне законодавство піддається
значному реформуванню, що має на меті досягення у
відповідності щодо європейських стандартів. У цьому плані без
винятку є і трудове законодавство [4, ст. 100].
Жінки – це саме та категорія населення, яка потребує
особливого захисту і підтримки з боку держави. Насамперед – це
є охорона праці жінок, заробітна плата, тому що – це той мінімум,
яким повинна бути забезпечена кожна особа жіночої статі. Адже
одним із головних обов’язків держави є забезпечення належних
умов праці для таких верств населення, як жінки. На сьогоднішній день жінкам складно поєднувати працю з материнством,
роботою по дому, навіть за умови, що це повноцінна сім’я, в якій
є чоловік. Тому об’єктивно жінка не може нарівні з чоловіком
брати участь у суспільному виробництві. Хоча основні елементи
охорони праці жінок (особливий порядок надання відпусток,
гарантії при прийнятті на роботу, обмеження праці жінок у
нічний час, перелік робіт на яких забороняється праця жінок та
інші) законодавчо закріплені, проте в дійсності, вони абсолютно
не реалізовуються.
Охорона праці жінок є важливою рушійню силою не лише у
сфері економіки, але й гарантією демократичної держави. Саме
тому тема є актуальною у всі часи і епохи, для кожного народу і її
необхідно досліджувати, розвивати, щоб охорона праці у нашій
країні сягала високого рівня в подальшому, а народжувати,
працювати, було не страшно і щоб кожна жінка не була
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дискримінована в нашому суспільстві [6, с. 118].
Важко не погодитися з думкою М.М. Грекової, яка вважає,
що саме жінки під час реалізації права на працю в силу
репродуктивної функції, причин фізіологічного характеру,
потребують особливого правового захисту не лише в межах
держави, а й в межах світового співтовариства [2, с. 139].
Значна кількість науковців, говорячи про охорону праці
жінок, мають на увазі особливі умови охорони праці цієї категорії
працівників. Так, Н.Б.Болотіна зазначає, що з метою фактичного
забезпечення рівноправності, з урахуванням особливостей
жіночого організму, трудовим законодавством передбачено
спеціальні правила охорони праці жінок, пільги і додаткові
гарантії їх трудових прав. Забороняється:
- застосування праці жінок на важких роботах і на роботах зі
шкідливими або небезпечними умовами праці;
- застосування жіночої праці на підземних роботах, крім
деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по
санітарному та побутовому обслуговуванню);
- залучення жінок до підіймання і переміщення важких
речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми;
граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками
затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я. За умови
чергування з іншою роботою допускається підіймання і
переміщення жінками вантажу вагою до 10 кг. До 2 разів на
годину.
- застосування праці жінок у нічний час дозволено тільки у
встановлених законодавством випадках [1, с. 499].
Інститут охорони праці жінок – це установлена спеціальними
нормами (на доповнення до загальних норм охорони праці)
система правових заходів, яка забезпечує з урахуванням
фізіологічних
особливостей
жіночого
організму,
його
материнської функції безпечні умови роботи для організму матері
(майбутньої матері) та її потомства [8, ст. 393].
П.Д. Пилипенко визначив норми, які регулюють охорону
праці жінок. Автор поділив їх на 2 групи:
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1) ті, що регулюють працю всіх працюючих жінок;
2) ті, що регулюють працю жінок у зв'язку з їх материнством.
Найбільшу увагу автора привернули права жінок у зв'язку з
материнством: гарантії при прийманні на роботу і заборона
звільнення вагітних жінок та жінок, які мають дітей; право
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років, на
переведення на легшу роботу, пільги і компенсації у сфері
робочого часу і часу відпочинку, а саме заборона залучати
вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до 3 років, до
нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні [7, с. 175].
Пільги та переваги, передбачені законодавством про працю,
підірвали конкурентноздатність жіночої сили на ринку праці.
Утримувати працівників, які мають багато пільг, власнику або
уповноваженому ним органу невигідно, а примусити підприємців
брати жінок на роботу в сучасних умовах практично неможливо.
На думку Л. Чубар, ми не повинні забувати, що є біологічний
фактор (пов’язаний з вагітністю, годування грудної дитини тощо),
що знову ж погіршує шанси жінки на ринку праці. У такому разі,
якщо держава зацікавлена у появі нових поколінь, її завдання –
створити стимули для роботодавців приймати на роботу вагітних
жінок, жінок з малими дітьми, що є, власне, перспективою
модернізації охорони праці [9, с. 12].
На сьогоднішній день жінкам надається більшість прав та
свобод, але існують і проблеми. Так, можна виділити основні з них:
- невідповідність правового регулювання праці жінок умовам
ринкової економіки;
- неефективність та недієвість більшості норм, що
стосуються праці жінок;
- застарілість законодавства про працю;
- відсутність можливості реалізації трудового потенціалу
жінок в повній мірі.
Охорона праці жінок вимагає у сучасних умовах
вдосконалення як нормативного, так і організаційного. Одним із
способів для вирішення проблеми реформування охорони праці
жінок є підвищення міри відповідальності роботодавців за
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порушення законодавства про працю. Так, з метою захисту
працівників і подолання практики їх дискримінації необхідно
також переглянути міри відповідальності за порушення норм
трудового права. Потрібно прагнути до встановлення такої
відповідальності, щоб її застосування стало дійсно невигідним
для роботодавця (найперше у фінансовому плані). Зокрема,
погоджуємося з I.С. Сахарук про необхідність встановлення в
Кодексі про адміністративні правопорушення України штрафних
санкцій за допущення дискримінації у сфері праці. Крім того,
КЗпП України необхідно доповнити норму, згідно з якою
«роботодавці, які допустили дискримінацію у сфері праці, несуть
матеріальну відповідальність за матеріальну та моральну шкоду»
Тобто особливої уваги потребує необхідність удосконалення
норм, що регулюють працю жінок та відповідальність
роботодавців за їх невиконання; необхідність приведення їх до
умов сучасності [5, с. 54].
Також, варто зауважити, що найбільш вдалою перспективою
було б прийняття окремого закону щодо охорони праці жінок чи,
принаймні, виділення норми щодо такої охорони в окремий
розділ. Наявність такого механізму захисту законних прав та
інтересів жінок дозволяє у повній мірі реалізувати державні
програми у сфері розвитку праці жінок, яка тісно пов’язується з
веденням домашнього господарства, вихованням дітей. Адже
високий рівень захисту жінок у тому чи іншому суспільстві
свідчить відповідно про високий рівень розвитку держави,
розвиненість її державно-правових та соціальних інститутів та
рівень суспільної свідомості.
Тож, проаналізувавши вищенаведене, можна зробити
висновок: на сьогоднішній день, праця людей, а особливо жінок,
повинна бути безпечною та відповідати принципам, які
задекларовані Конституцією Ураїни, Кодексом Законів про
Працю та іншими нормативно-правовими документами. Крім
того, жінкам варто не забувати про особистий обо`язок –
самостійно пильнувати за безпекою свого здоров`я та
самозбереження.
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У статті розкрито ефективність використання методів
запобігання порушення зору та використання вправ для
покращення зору у дітей шкільного віку.
Ключові слова: методи, зір, профілактика, корекція, вправи.
Постановка проблеми. Вади зору – один із найпоширеніших видів порушень здоров’я у дітей і дорослих. Через зорове
сприйняття людина отримує 90-95% інформації про навколишнє
середовище. Око людини здатне сприймати форму предметів, їх
величину, об’єм, колір, відстань та просторові співвідношення.
Основною функцією зорового апарату є гострота зору, яка в
нормі приймається за 1,0. Збудження зорових нервів потоком
фотонів активізує роботу гіпоталамуса, що призводить до
активізації роботи всіх внутрішніх органів і систем організму.
Світло є водієм внутрішнього біологічного ритму людини. Саме
тому люди найбільше цінують зір [2].
Мета. Гіпотетично обґрунтувати дієвість використання
методів запобігання порушення зору та використання вправ для
покращення зору у дітей шкільного віку.
Завдання. Охарактеризувати методи запобігання порушення
зору та вправи для покращення зору для дітей шкільного віку.
Гарний зір - одна з найважливіших функцій людського
організму, що дозволяє людині бути повноцінною. З народження
ми починаємо пізнавати світ, величезну роль в цьому процесі
відіграють органи чуття. Саме зір допомагає нам отримати більше
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половини всієї інформації про навколишній світ.
Аналіз джерел і літератури із зазначеної наукової проблеми
показав погіршення стану зору у всіх вікових групах. Зниження
зору школярів за останні роки вчені пов’язують з низкою причин.
Зокрема, на думку О. Остапова та А. Остапова, погіршення зору
пов’язане з умовами сучасної цивілізації, широким розвитком
інформаційних та комп’ютерних технологій, інноваційних
педагогічних технологій, що ставлять підвищені вимоги до
зорового аналізатора школярів. Дослідники відзначають, що
збільшення навантаження на очі, перевтома при слабкості очних
м’язів у дітей є основною причиною зниження зору [3].
Відомо, що більшу частину інформації людина сприймає
через зір, тому збереження зору школяра та його відновлення має
велике значення як для життєдіяльності самої дитини, так і
суспільства загалом [1].
Суттєво вираженою у дітей і підлітків є взаємозалежність
між частотою короткозорої рефракції, станом фосфорнокальцієвого обміну і тривалістю щоденного впливу на організм
ультрафіолетового опромінення. У дітей, які мало або зовсім не
бувають на прогулянках у полудневий час, коли інтенсивність
ультрафіолетового опромінення достатньо висока, порушується
фосфорно-кальцієвий обмін. Унаслідок цього відбуваються зміни
тонусу очних м'язів. Слабкість цих м'язів при високому зоровому
навантаженні і недостатній освітленості спричиняє розвиток
аномалій рефракції і їхнє прогресування.
У профілактиці розладів зору велике значення має:
1) відстань від очей до верхнього і нижнього рядка на
сторінці книги або зошита. Різна відстань до цих рядків викликає
втому, оскільки форма кришталика повинна змінюватися, щоб
текст можна було чітко бачити.
2) правила особистої гігієни: часте миття рук з милом, часта
зміна рушників індивідуального користування, носових хустинок
тощо.
3) суттєве значення має харчування, ступінь його збалансованості щодо вмісту харчових речовин і особливо вітамінів.
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4) профілактика травм очей у школярів включає суворе дотримання ними правил безпеки у процесі виготовлення різних виробів
на уроках праці, під час проведення дослідів на уроках хімії.
5) з метою профілактики захворювання очей педагогу
необхідно освоїти систему тренувальних вправ для очей й
навчити цього дітей.
Вправи для очей розроблені з метою профілактики перев.томи і мають назву "офтальмотренаж". Вправи виконують 2-3 рази
протягом навчального дня і під час виробничої роботи, яка
пов'язана з великим напруженням зору. В основі деяких вправ
офтальмотренажу, які є обов'язковим складником фізкультхвилинки, лежить багаторазове (15-20 разів протягом 3-х хвилин)
переведення погляду з
дрібного (3-5 мм) ближнього (віддаленого від очей на 20 см)
предмета на інший предметі який знаходиться, як і перший, на
лінії погляду, але на відстані 7-10 см від очей.
1. Вправа «Метелик».
Швидко і легко поморгати повіками протягом 2 хвилини.
Виконання спрямовано на покращення кровообігу.
2. Вправа «Погляд у вікно».
Зліпити невелику кульку з пластиліну і наліпити її на скло.
Далі треба вибирати за вікном далекий об’єкт і кілька секунд
дивитися вдалину, потім перевести погляд на точку з пластиліну
на склі. Пізніше можна ускладнити навантаження – фокусуватися
на чотирьох різновіддалених об’єктах.
3. Вправа «Великі очі».
Сісти прямо і міцно заплющити очі на 5 секунд, потім
широко відкрити їх. Повторити вправу 8-10 разів. Виконання цієї
спеціальної вправи зміцнює м’язи повік, покращує кровообіг,
сприяє розслабленню м’язів очей.
4. Вправа «Масаж».
Трьома пальцями кожної руки легко натискати на верхні
повіки, через 1-2 секунди зняти пальці з повік. Повторити цю
вправу 3-4 рази. Її виконання покращує циркуляцію внутрішньо
очної рідини.
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5. «Гідромасаж».
Двічі в день, вранці і ввечері, обполіскувати очі. Вранці –
спочатку відчутно гарячою водою, але не обпалюючи очей, потім
холодною водою. Перед сном все в зворотному порядку: промити
очі холодною водою, потім гарячою водою.
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Annotation. The article explores the problem of remote personnel
management in the conditions of covid-19. While HRM is not wholly
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responsible for this suffering it is important for those of us involved in
researching, teaching and practicing HRM to reflect on the ways in
which what we do has made a bad situation worse so that we can do
better in the future. Changing approaches to personnel management is
based on the most promising information technologies.
Key words: COVID-19, HR, virtual reality, chat bot, crowdstaffing.
The development of the COVID-19 pandemic and, as a consequence, the widespread use of remote employment has led to the need
to search for new approaches to personnel management, as well as to
adapt HR processes to the new operating conditions of companies.
The introduction of the self-isolation regime led to a change in the
demand for professions in the labour market. The demand for workers
in the following industries and spheres of professional activity has
increased: medicine, public service, workers and domestic personnel,
security, construction. At the same time, there was a significant decline
in the following areas - art and culture, entertainment, fitness clubs and
beauty salons, tourism, hotel and restaurant business. In this situation,
some companies are forced to lay off staff, some, on the contrary, look
for new ones. In this regard, the search for effective technologies for
hiring and firing, as well as optimization of the personnel budget, are
becoming especially relevant. [1]
It should be noted that the transition to a remote mode of
operation has led to a rapid growth in the automation of HR
processes. According to research conducted by SAP and Deloitte in
2019, Ukrainian companies were at a low level of digital maturity. The
low level of automation of HR processes in Ukrainian companies, as a
rule, is associated with the costs of purchasing software and training
employees; conservatism of top managers, line managers and
employees of the HR department; lack of required IT specialists.
Today, with the introduction of a self-isolation regime in Ukraine,
all areas of HR activities are subject to automation. So, in particular,
until March 2020, electronic HR workflow was perceived as a way to
optimize the time of employees and HR for certain processes. In the
current situation, electronic document management is a prerequisite for
the survival of any organization. [2]
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Advantages of the introduction of electronic personnel document
management:
- there is no need for an authorized representative of the employer
and employee to be present in the office;
- protection against loss of documents, as well as high speed of
their exchange;
- absence of a number of financial, time and space costs;
- control over the process of signing documents.
The procedure for the implementation of electronic personnel
workflow involves:
- diagnostics of personnel documents for the possibility of refusal
from their registration or transfer to electronic form;
- development of targeted HR administration processes using
electronic signature;
- development of a roadmap for the introduction of electronic
personnel document management. [3]
The most promising information technologies in HR include:
1. The virtual reality. This technology, although it is at the
initial stages of implementation, has a wide potential, since it allows
to create digital simulations designed to calculate the consequences
of certain structural changes and identify the appropriate patterns of
employees’ behaviour in emergency and non-standard situations.
Elements of augmented reality are closely related to the popular
gamification technique, which has positively proven itself in the
activities of commercial enterprises. This tool is useful both in
working with a customer base and attracting consumers, and in
creating intra-organizational platforms to motivate and stimulate staff
activities.
2. Internet of Things. The concept of a computing network of
physical objects, also called wearable devices, provides top
management and HR specialists with tools for assessing the state of
employees, the quality of the organizational environment and the
socio-cultural climate of the enterprise. When using such technologies,
it is critically important to maintain a balance between the desire to
achieve maximum efficiency of the production process and the
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personal rights of workers, the protection of which is one of the tasks
of the HR department.
3. Chat bots. An IT methodology based on the use of chat bots is
already actively used in the personnel processes of a number of
modern organizations. HR departments most often use this technology
in order to replace the classic support service with a more functional
one that works around the clock. This innovation allows employees to
receive the data they need to solve professional tasks online, regardless
of the work schedule. [4]
4. Crowdstaffing is a search technology and selection of
personnel based on the involvement of external recruiters to work for a
specialized virtual platform for evaluating candidates for vacant
positions. Crowdstaffers are recruiting specialists who carry out their
online activity, and the selection process continues 24 hours a day, 7
days a week from anywhere in the world. Crowdstaffing model based
on fees Crowdstaffer for each posted candidate for vacant positions.
The size of such deductions can be from 33 to 60% for each place from
the monthly salary accepted employee.
The transition to a remote mode of work had a significant impact
on the efficiency of personnel, and, there are both positive and negative
trends. These trends were identified in the course of surveys of
employees and managers of Ukrainian companies in April 2020. 17%
of employees and 15% of managers noted that the team's work
efficiency has increased, half of the respondents believe that
productivity has not changed, and only a quarter noted a
deterioration. According to the managers, the high efficiency of the
teams' work is expressed, first of all, in the increased responsibility,
speed, volume and quality of work. On this issue, employees are
generally in solidarity with the leaders, but the increase in
responsibility was rated much lower. [5]
Among the reasons for the increase in work efficiency, most
employees and managers noted: increased time spent on
work; reducing distractions; greater comfort of work at home. The
leaders, who noted the decrease in the team's work efficiency, clarified
that this is expressed, first of all, in the too slow execution of tasks. At
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the same time, employees noted - inconsistency, desynchronization of
team work. Among the reasons for the decline in work efficiency, most
employees and managers noted: it is difficult to tune in to work outside
the office, relatives distract, too many household chores.
Thus, the COVID-19 pandemic significantly increases the
importance of HR activities, since successful business adaptation to
new realities is impossible without competent human resource
management. Changing approaches to personnel management is based
on the following key HR-problems in remote conditions of
employment: the preservation of the health of employees, optimization
of staff, automation of the HR - processes, optimization of personnel
costs, the establishment of internal communication in the new business
processes, monitoring employees at remote work.
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Актуальність проблеми зумовлена тим, що виховання, як
важливе явище суспільного життя, здавна стало провідною
функцією людського суспільства. На відміну від інших категорій
життя, виховання існувало завжди. Велику роль у вихованні дітей
відіграє його художньо-естетична складова. Щоб сформувати
духовну культуру дошкільників, недостатньо забезпечення умов
для опанування системою знань і вмінь, включення в художню
діяльність, необхідно виховувати ціннісне ставлення до
мистецтва через проведення різноманітних розважальних заходів,
які будуть доповнювати дозвілля дошкільників, їх вільний час.
Музику здавна визнавали важливим і дієвим засобом
формування та впливу на особистість людини та її духовний світ.
Музика вважалася найшляхетнішим засобом дозвілля та "найбільш творчим" з будь-яких умінь. Сучасні дослідження переконують у тому, що музичне виховання має непересічне значення у
загальному, і, зокрема, творчому розвитку дошкільника.
Проблема творчості в дошкільній педагогіці була завжди
актуальною. Творчі особистості потрібні завжди, оскільки вони
визначають прогрес людства. Саме від творчих людей, які можуть
досягти успіхів у діяльності завдяки певним рисам, залежить
розвиток суспільства. Оскільки саме творчі люди створюють нове
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в усіх видах людської діяльності, тому і постає проблема розвитку
творчих здібностей особистості.
Саме тому метою музичних розважальних заходів є розвиток
творчих здібностей дітей, починаючи з найменшого віку,
виховання художньо-естетичних смаків через знайомство з
різними видами мистецтва, а також формування особистісних
позитивних якостей у процесі підготовки та проведення розваг.
Розпочинати естетичне виховання особистості необхідно в
дошкільному віці, оскільки саме цей період є базовим для
формування в людині сприйняття прекрасного в навколишньому
світі та мистецтві, виховання в особистості естетичних смаків,
потреб і розвитку її естетичних почуттів, уявлень, художньотворчих здібностей.
Мета даної роботи - теоретичне обґрунтування та практичне
застосування теоретико-методичних передумов проведення
розваг у ЗДО.
Класифікація розваг дуже різноманітна і залежить від
багатьох факторів: пасивного, активного, змішаного. Можна
виділити і такі види свят, у яких можлива участь дітей: церковні
свята, календарно-обрядові свята, цивільно-особистісні свята,
спортивні свята, меморіальні свята. Форми організації дозвілля
дошкільнят також різноманітні і варіативні: розваги видовищного
характеру, концерти і тематичні вечори дитячої самодіяльності,
вечори-забави, спортивні розваги.
Виділяють наступні види форм розваг: концерт, ляльковий
театр, тіньовий театр, настільний театр іграшки, театр п'яти
пальчиків, інсценування казок, оповідань, віршів, музичних
творів, святкування днів народження дітей, вечори спортивних
ігор і розваг, слухання радіопередач, перегляд телепередач і
діафільмів, вечори ігор, забав та атракціонів, вечори дитячої
самодіяльності, театралізовані вистави.
Процес підготовки до заходу при вмілій організації стає виховним моментом, тому одне з найважливіших місць в підготовці
виховного заходу потрібно приділяти написанню сценарію.
Народні свята в дитячому саду позитивно впливають на
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дітей, через що вони ще довго зберігають в душі радість від
святкової події. Завдяки цим святам діти у віці чотирьох-шести
років накопичують знання про різні народні свята, які увійшли в
календар як державні, про народні традиції. На святах
використовуються всі можливі засоби емоційного спілкування з
дітьми: музика, живопис, ігри, казки.
Необхідно широко використовувати всі види фольклору
(казки, пісеньки, прислів'я, приказки, хороводи тощо). В усній
народній творчості як ніде збереглися особливі риси народного
характеру, притаманні йому моральні цінності, уявлення про
добро, красу, правду, хоробрість, працьовитість, вірність. Велике
місце в залученні дітей до народної культури повинні займати
народні свята і традиції..
Формування патріотичних почуттів у дітей старшого
дошкільного віку під час проведення фольклорних свят (на основі
інтегрованих знань про людину і світ) відбувається за двома
напрямками: формування основ патріотизму, моральності та
культури; формування основ світогляду дитини. Обидва ці
напрямки не виключають, а доповнюють один одного.
Інтелектуальні ігри сприяють розвитку пам'яті дітей,
переключення з одного виду діяльності на інший, розвитку
вміння слухати і чути інших, розуміти та сприймати інші точки
зору. Оволодіваючи будь-яким способом запам'ятовування,
дитина вчиться виділяти мету і здійснювати для її реалізації певну
роботу з матеріалом. Вона починає розуміти необхідність
повторювати, зіставляти, узагальнювати, групувати матеріал з
метою запам'ятовування.
Під час спортивних свят усі діти повинні брати активну
участь у рухливих спортивних і народних іграх, естафетах,
танцях, вправах з елементами акробатики, музично-ритмічних
рухах. Широке використання різних ігрових прийомів, ігрових
вправ, загадок, музичних творів сприяє позитивному емоційному
настрою дітей, активному застосуванню набутих раніше рухових
умінь і навичок.
Театралізовані ігри позитивно впливають на емоційну сферу
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дитини, вони акумулюють життєву мудрість, оптимізм, енергію
народу. Театр — це високий рівень естетичного виховання, адже
він поєднує в собі впливи музики, танцю, пластики, мовлення та
образотворчого мистецтва. Беручи участь у театралізованих іграх,
діти ознайомлюються з оточенням та його складовими через
образи, фарби, звуки. Завдяки цій діяльності в дошкільників
більш
інтенсивно
розвиваються
пізнавальні
інтереси,
удосконалюються психічні процеси (пам’ять, уява, мислення),
активізується мовлення, формується культура міжособистісного
спілкування, розширюється світогляд.
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Юридичні науки
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУДУ
ПРИСЯЖНИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Рижкова Ю. А.
студентка міжнародно-правового факультету
Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
м. Харків, Україна
Серед фундаментальних засад формування правової держави
важливе місце посідає незалежна судова влада. Проте важливим
елементом для реалізації вказаного конституційного положення
виступає активна участь громадськості, зокрема, присяжних у
здійсненні правосуддя. Нині інститут присяжних перебуває в
активній стадії розвитку, на якій зустрічаються різні перепони
його встановлення, і саме тому запропонована тема є предметом
досліджень серед українських та зарубіжних вчених і практичних
працівників, в чому й полягає її актуальність.
Мету роботи можна встановити за допомогою завдань, що її
розкривають, а саме:
1) визначити поняття інституту суду присяжних;
2) проаналізувати основні проблеми його встановлення при
розгляді справ у кримінальному провадженні;
3) запропонувати найбільш оптимальні шляхи подолання
виникаючих труднощів у реалізації діяльності такого інституту.
Аналізом запропонованої теми займалися у своїх роботах
такі вітчизняні науковці, як Плескач А. Е., Апарова А. Т.,
Яновська О. Г., Русанова І. О. та інші, а також ряд зарубіжних
вчених, серед яких В. Ханс, М. Сакс, М. Остінг, Д. Вільмут тощо.
Переходячи до висвітлення першого завдання, слід
наголосити на тому, що нормативного закріплення поняття «суд
присяжних» поки що не отримало, проте у проекті закону
України «Про суд присяжних» від 14 липня 2020 р. у ст. 1
зазначається, що це форма безпосередньої реалізації природного,
221

закріпленого в Конституції України права народу на здійснення
правосуддя [1]. Натомість, визначення поняття «присяжних»
законодавчо врегульоване та закріплене у ч. 1 ст. 63 закону
України «Про судоустрій та статус суддів», де встановлено, що
присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним
законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із
суддею або залучається до здійснення правосуддя [2]. До того ж,
в Конституції України (далі - КУ) закріплено фундаментальні
положення про суд присяжних, зокрема: народ безпосередньо
бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних (ч. 5 ст. 124
КУ); правосуддя здійснюють судді, а у визначених законом
випадках правосуддя здійснюється за участю присяжних (ч. 1 ст.
127 КУ); судочинство провадиться суддею одноособово, колегією
суддів чи судом присяжних (ч. 4 ст. 129 КУ) [3].
Аналізуючи друге завдання, необхідно вказати на те, що
незважаючи на неабиякі результати та досягнення, а також
позитивну практику суду присяжних в усьому світі, в Україні ж
цей інститут було частково запроваджено лише у 2012 році при
прийнятті Кримінального процесуального кодексу України, де у
ч. 1 ст. 384 зазначається, що «прокурор, суд зобов’язані
роз’яснити обвинуваченому у вчиненні злочину, за який
передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі,
можливість та особливості розгляду кримінального провадження
стосовно нього судом присяжних» [4]. То, кримінальне
провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, покарання за
які встановлюється як довічне позбавлення волі здійснюється
колегіально у складі трьох професійних суддів, а у випадку
клопотання обвинуваченого – у складі двох професійних суддів
та трьох присяжних.
Однією із проблем запровадження та встановлення
нормального функціонування інституту присяжних у розгляді
справ кримінального провадження є відсутність чіткого
розмежування компетенції між професійними суддями і
присяжними. Так, присяжні визначають доведеність діяння,
винність підсудного і можливість його засудження за досить
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легкою процедурою, не вдаючись до складних правових процесів
та юридично не обґрунтовуючи свою точку зору. У той час як
професійні судді безпосередньо ведуть засідання, вирішують
питання правильності застосування права, враховуючи
призначення покарання.
Іншою перепоною для роботи суду присяжних є те, що на
практиці більшість справ у кримінальному проваджені
розглядаються навіть не колегіально, а одноособово суддею у
справах, де особі може бути призначено покарання у виді
позбавлення волі до 10 років, а якщо відсутнє клопотання
обвинуваченої особи – то й більше 10 років. Якщо ж
проаналізувати судову практику європейських країн, то в одних з
них одноособовий розгляд справи можливий лише у тому разі,
коли покарання не перевищує трьох років, а у деяких країнах –
лише у справах, що не передбачають такого покарання як
позбавлення волі взагалі. У всіх інших випадках колегіальний
розгляд справи є обов’язковим, адже виступає як гарантія прав
осудності рішення.
До проблем запровадження суду присяжних можна віднести
й те, що участь у такому суді є здебільшого волонтерською.
Тобто, громадяни, які виявили бажання спробувати себе у якості
присяжних засідателів в результаті отримують емоційно
затратний процес, а також витрачений час. Саме тому багато хто
не погоджується на участь та не зацікавлений у розвитку
інституту присяжних в Україні.
Висвітлюючи третє завдання, важливим є запровадження
дієвих методів та шляхів боротьби із проблемами, що виникають
при реалізації положень Конституції України та інших
нормативно-правових актів щодо інституту присяжних
засідателів.
По-перше, вбачається, що через невелику кількість
присяжних виникають протиріччя та сумніви щодо винесеного
рішення. Так, слід погодитися з думкою науковця Грубінко А. В.
та розширити склад журі до 12 осіб. Така модель вже була
випробувана на території України після судової реформи 1864
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року і виявилася досить дієвою. Це допомогло б позбутися
обмеженості в самостійності та активності при дослідженні
доказів та ухваленні рішень присяжними [5, с. 12].
По-друге, для подолання такої перепони як одноособовий
розгляд справи, замість колегіального, необхідно розширити коло
справ, у яких мають право брати участь присяжні засідателі. Це
дозволило б зменшити недовіру громадськості до судової влади
та рішень, а також сприяло б зменшенню суб’єктивності при
винесенні вироків у справах.
По-третє, нагальною потребою є внесення змін та доповнень
до положень законодавства України, що стосуються регулювання
роботи журі. Зокрема, запровадити мінімальну плату за участь у
судовому процесі в якості присяжного засідателя.
Таким чином, підсумовуючи увесь вище викладений
матеріал та ґрунтуючись на загальних положення роботи, можна
зробити висновок про те, що, безперечно, перевага суду
присяжних полягає у тому, що він стимулює судочинство,
кримінальний процес у цілому. Рішення суду присяжних
викликає більшу довіру серед населення, ніж просто одного чи
трьох суддів. Проте для того, аби такий інститут працював
належним чином, необхідно вирішити всі проблеми, які
заважають досягти бажаного результату, а також провести аналіз і
застосувати найбільш вигідні та оптимальні шляхи для його
вдосконалення.
Науковий керівник: асистент кафедри кримінального
процесу та оперативно-розшукової діяльності НЮУ імені
Ярослава Мудрого Марочкін О. І.
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ДЕБАТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
Розуваєва А.В.
студентка юридичного факультету
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
м. Дніпро, Україна
Для вивчення іноземних мов часто використовують різні
методи. До них можна віднести:
- перегляд фільмів на мові оригіналу;
- розмова з іноземцями на сайтах для поліпшення знання
мови;
- вивчення віршів;
- Speech shadowing (повторення тексту, після його
прослуховування (це може бути інтерв’ю, новини та ін.));
- розмова із самим собою;
- дискут;
- депати.
Дебати - це обмін думками на зборах, дискусія.
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Перш ніж розпочати обговорення, ви повинні узгодити
конкретні правила та норми. Це може бути зроблено заздалегідь,
або студенти можуть провести деякі дослідження та придумати
власні правила дебатів. Після встановлення правил, часових
обмежень та підрахунку балів формуються команди. Кожна
сторона повинна мати трохи часу, щоб підготувати свої
аргументи до початку офіційних дебатів.
Щоб цей обмін думками був вдалим, потрібно пам’ятати про
декілька основних правил, які можуть вплинути саме на вивчення
мови:
1) Ясно висловлювати свої думки.
Висловлюючи свою позицію, ти використовуєш неймовірну
кількість знань щодо теми дебатів і для цього повинен мати
великий багаж лексики, щоб опонент чітко зрозумів твою
позицію.
2) Активно не тільки підтримувати розмову, а й слухати.
Слухаючи свого інодумця, ти збільшуєш і розширюєш свій
світогляд, поповнюєш словниковий склад свого мовлення і
можеш знайти для себе нові «фішки», які ти в подальшому
зможеш на себе перейняти.
3) Критикуємо ідеї, а не опонентів.
Щоб критика була адекватною і приносила користь, потрібно
чітко висловлюватися, пояснювати свою позицію. Це стимулює
мозок використовувати лексику, яка знаходиться в глибинах
твого розуму, тому це веде за собою модернізацію своїх навичок і
здібностей,
4) Ставимо ціль вчитися на дискутах.
Дебати є висококласним місцем для того щоб вчитися. Ти
вдосконалюєш свою майстерність в сприйнятті мови на слух, в
вираженні своїх думок і в формулюванні складних речень.
Найголовнішими правилами ведення дискусії є:
• Будь поважним.
• Використовуйте лише відповідну мову, на якій будуть
проходити дебати.
• Не перебивайте інших.
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Дотримуйтесь своїх часових рамок.
• Говоріть лише тоді, коли настане ваша черга.
• Говоріть голосно і чітко.
• Підкріпіть свої аргументи і доказами.
Дебати - це відмінна діяльність для вивчення мови, оскільки
вона залучає студентів різними когнітивними та мовними
способами. На додаток до забезпечення значущої практики аудіювання, говоріння та письма, дебати також є високоефективними
для розвитку навичок аргументації для переконливого мовлення
та письма.
•
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ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ
АСПЕКТИ
Руда О. І.
студентка юридичного факультету
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
м. Чернівці, Україна
Протягом багатьох років Україна переживала перехід від
планової до ринкової економіки. Відповідно, протягом цього
етапу відбулося чимало перетворень: демонополізація виробництва, приватизація торгівельних та промислових підприємств,
створення нових великих та малих підприємств, розширення
асортименту товару, збільшення відсотку імпортних товарів
тощо.
Однак, не зважаючи на позитивні результати, досить часто в
погоні за прибутком продавці порушують технологічні процеси
або використовують неякісні та шкідливі матеріали та інгредієнти
для виготовлення того чи іншого товару. Погіршує ситуацію
недосконале законодавство в даній сфері та послаблення
контролю за дотриманням норм і правил процесу виробництва
товарів і, як наслідок, поява фальсифікованої продукції на
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товарному ринку. Окрім недосконалого законодавства, ще однією
з причин поширення фальсифікованої продукції є низька
платоспроможність населення, що сильно загострює цінову
конкуренцію, адже як свідчить практика фальсифіковані товари
можна продавати значно дешевше за вироби-оригінали.
Взагалі питання фальсифікації товарів є надзвичайно
важливим. Щоб зрозуміти всю глибину даної проблеми, варто
дати визначення «товар». Згідно ст. 1 Закону України «Про захист
прав споживачів» товар (продукція) – будь-які виріб, робота чи
послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для
задоволення суспільних потреб[1]. Тобто, кожного дня ми
користуємось купленою споживчою або продовольчою
продукцією. Як показує статистика найчастіше фальсифікуються
саме споживчі товари та товари щоденного вжитку(одяг, взуття,
побутові прилади тощо). Основна загроза фальсифікатів полягає в
тому, що під час фальсифікації досить часто можуть використовуватися неякісні або й отруйні компоненти, які шкодять
здоров'ю та життю людини.
В науковій літературі визначення поняття «фальсифікація
товару» дається багатьма науковцями. Найбільш влучнішим, на
нашу думку, є визначення С. О. Вілкової «Фальсифікація – це
навмисні дії, спрямовані на обман групи осіб шляхом введення в
обіг товарів з порушенням прав інтелектуальної і промислової
власності і/або умисно змінених, що мають скриті властивості і
якість, інформація про які є завчасно неповною і недост.вірною»[2].
В законодавстві під «фальсифікованою продукцією»
розуміється продукція, виготовлена з порушенням технології або
неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи
копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так
само неправомірним відтворенням товару іншої особи[1].
Об’єктом фальсифікації може виступати: упаковка як одна зі
складових елементів товару; товари, послуги, документи,
бухгалтерська чи фінансова документація, які стосуються товару;
інформація про товари, а також окремі елементи інформації про
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товари. Як показує практика, при фальсифікації товарів підроблюється одна або декілька характерних ознак товару. Відповідно
фахівці та науковці виділяють такі види фальсифікації товарів: 1)
асортиментна, 2) якісна, 3) вартісна, 4) кількісна, 5) інформаційна.
Зважаючи на велику кількість видів фальсифікації товарів та
значну поширеність фальсифікатів на сучасному товарному
ринку надзвичайно велике значення має вивчення якісних
властивостей товарів, встановлення їх натуральності, а також
виявлення підробок. Саме тому важливою складовою функціонування товарного ринку є контроль державних органів за
діяльністю суб'єктів господарювання та якістю товарів і послуг,
які вони пропонують. При здійсненні такого контролю, тобто під
час оцінки якості товарів та їх відповідності еталонам,
встановлених нормативно-правовими актами або іншими
документами, первинною та важливою є ідентифікація товару.
Адже саме за допомогою ідентифікації встановлюється факт
фальсифікації товарів.
Ідентифікація — це визначення відповідності показників
якості харчових продуктів і продовольчої сировини показникам,
встановленим у нормативній та технічній документації виробника
харчових продуктів чи наведеними в інформації про ці продукти,
а також визначення відповідності харчових продуктів і
продовольчої сировини у звичайній загальній назві з метою
сертифікації[3].
Органами, які уповноважені здійснювати контроль, нагляд
чи моніторинг є Кабінет міністрів України, центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію
державної політики у сфері безпечності та окремих показників
якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини,
компетентний орган, органи ринкового нагляду тощо.
Проведення контрою обмежується межами встановленими
законом та вимогами стандартів. Згідно зі ст. 1 Закону України
«Про стандартизацію» стандарт - нормативний документ,
заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що
встановлює для загального і неодноразового використання
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правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її
результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня
впорядкованості в певній сфері[4].
Згідно ст. 24 Закону України «Про стандартизацію» видання,
відтворення та розповсюдження національних стандартів, кодексів
усталеної практики, змін до них, а також каталогів, розроблених
національним органом стандартизації, здійснюється національним
органом стандартизації – Державним підприємством «Український
науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації,
сертифікації та якості». Відповідно актуальна інформація, яка
стосується національних стандартів, користувачі міститься в
«Каталозі національних стандартів та кодексів усталеної
практики». Він є єдиним офіційним «Каталогом національних
стандартів та кодексів усталеної практики» в Україні, котрий
формує та веде ДП «УкрНДНЦ». Оновлення такого каталогу
здійснюється щодня для того, щоб кожен користувач міг своєчасно
актуалізувати власний фонд національних стандартів.
Не зважаючи на розвиток нагляду та контролю за
продукцією на товарному ринку, а також введення і розробку
великої кількості міжнародних та національних стандартів,
продовжує вдосконалюватися і зростати фальсифікація товарів.
Тому важливим є встановлення
відповідальності за дане
правопорушення.
До адміністративних правопорушень прямо чи побічно
пов’язані з фальсифікацією товарів можна віднести: 1) ст. 155-2
КУпАП – відповідальність за обмірювання, обважування,
обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів або
інший обман покупця чи замовника працівниками торгівлі,
громадського харчування і сфери послуг та громадянами суб'єктами підприємницької діяльності під час реалізації товарів,
виконання робіт, надання послуг; 2) ст. 156-1 КУпАП –
відповідальність за порушення законодавства про захист прав
споживачів; 3) ст. 167 КУпАП – відповідальність за введення в
обіг або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам
стандартів; 4) ст. 168-1 КУпАП – відповідальність за виконання
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робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не
відповідають вимогам стандартів, норм і правил; 5) ст. 168-2
КУпАП – відповідальність за випуск у продаж продукції з
порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів
тютюнових виробів; 6) ст. 170 КУпАП – відповідальність за
недодержання стандартів при транспортуванні, зберіганні і
використанні продукції (крім харчових продуктів) тощо.
Отже, забезпечення населення якісними товарами – важлива
функція держави та державних органів. З цією метою необхідно
здійснювати контроль діяльності суб'єктів господарювання на
товарному ринку та попередження появи на ньому
фальсифікованої продукції.
Важливим етапом в здійсненні контролю якості товару є
ідентифікація, тобто це визначення відповідності показників
якості харчових продуктів і продовольчої сировини показникам,
встановленим у нормативній та технічній документації виробника
харчових продуктів чи наведеними в інформації про ці продукти,
а також визначення відповідності харчових продуктів і
продовольчої сировини у звичайній загальній назві з метою
сертифікації.
Сам контроль здійснюється державними органами (Кабінет
міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері
безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у
сфері ветеринарної медицини, компетентний орган, органи
ринкового нагляду тощо), і його проведення контрою
обмежується межами встановленими законом та вимогами
стандартів.
Разом з контролем, одним з найбільших важелів впливу на
суб'єктів господарювання є встановлення відповідальності за
порушення норм законодавства щодо якості товарів.
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Анотація: містить розгляд та аналіз реалізації штучного
інтелекту для гри в жанрі стратегії в реальному часу з
використанням нейронної мережі. Штучний інтелект не є
повноцінним агентом для стратегічного, тактичного та
розвідувано-аналітичного аспектів гри. Реалізація концентрується на вирішенні питань управління невеликими групами юнітів
в ситуації контакту з супротивником та синхронізація дій груп з
ціллю максимізації ефективності кожної окремої бойової
одиниці.
Ключові слова: штучний інтелект; стратегії в реальному часі;
відеоігри; нейронні мережі.
В стратегіях в реальному часі проблема побудови якісного
штучного інтелекту для управління військами та загальним
напрямом розвитку є проблемою для науковців ще з моменту
зародження жанру. Для комерційних проектів використання
сучасних підходів для створення штучного інтелекту – занадто
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дорогий варіант, тому найчастіше використовується написаний
статичний алгоритм, для ігрової індустрії використовують термін
«заскриптований». Все це викликає негатив у користувачів
ігрових продуктів, який можна уникнути використовуючи більш
просунуті технології та алгоритми для створення штучного
інтелекту.
Штучний інтелект в іграх жанру стратегії в реальному часі
розділяють на декілька частин, які разом утворюють комплексну
систему прийняття рішеннь. Для розробки тактичного штучного
інтелекту дослідники та комерційні компанії використовують
різні алгоритми, серед яких розглядалися наступні варіанти:
• Пошук по ігровому дереву [1];
• Баєсова модель [2];
• Рішення на основі прецедентів [3];
• Нейронні мережі [4].
В ході аналізу виявлено, що нейронні мережі є одним з
найбільш перспективних варіантів для штучного інтелекту в
стратегіях, оскільки є найбільш гнучкими та адаптованими до
непередбачуваних ситуацій.
Створюваний агент буде використовувати доступні дані з
певної зони – по суті те, що бачив би гравець. Отримані дані є
набором координат і характеристик військ, які потрібно розбити
на визначені невеликі частини. Управління – віддавання наказів –
буде реалізовано для груп бойових одиниць, де кожен квадрат –
окрема група (при відсутності військ накази не будуть
віддаватись). Після розділу на групи умовна зона аналізу буде
мати 25 під-зон (рисунок 1), в кожній з яких буде окрема група
під управлінням бота. Кінцева точка наказу для пересування
групи буде в рамках «зони впливу» групи, яка складає 9 кліток
(позицію і сусідів).
Для прийняття рішення щодо подальших дій групи для
кожної окремої зони буде проводитись 2 окремі дослідження –
для аналізу зон впливу та аналізу ситуації в безпосередньому
місці розміщення групи.
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Фактичним результатами, з точки зору людини, будуть дані
про можливість утримання поточної позиції виключно силами,
які в ній знаходяться. Оскільки для аналізу потрібно, щоб у
кожній зоні були сусіди з усіх сторін, використано аналог техніки
Padding, яка часто використовується для аналізу зображень в
згорткових нейронних мережах [5].
Після аналізу дані про оточуючі зони та поточний стан у
конкретній зоні передаються в нейронну мережу, яка в свою
чергу надає на вихід дані про напрям руху (або утримання
поточної зон) і режим руху. Як приклад, результатом для зони 3 є
напрям, що можна виразити вектором [1;-1] і режимом переходу
0. Відступ необхідний через велику концентрацію одиниць
супротивника, хоча в зоні перевага була за військами агента.

Рисунок 1 – Процес аналізу для зони 3
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«Школа журналістики»,
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Постановка проблеми та актуальність дослідження.
Більшість українських ЗМІ існують в умовах олігархічної
монополії, що впливає на формування інформаційного простору
держави. На відміну від цього, блогінг тяжіє до вільного
вираження політичних вподобань автора, суб’єктивізму і
незалежності. Фактично, блоги можна вважати громадянською
журналістикою, які у майбутньому зможуть успішно конкурувати
з друкованими та електронними газетами і журналами. Але
дослідження сучасної української блогосфери як вияву
громадянської комунікації та журналістики недостатньо
досліджена, цим і зумовлена актуальність нашої роботи, що
полягає в дослідженні характерних ознак громадянської
комунікації та журналістики, представлених у блогах
миколаївських інтернет-видань.
Аналіз останніх досліджень. Аналіз феномену блогінгу в
контексті соціальних комунікацій здійснювали: В. Іванов,
О. Гоян, Ю. Нестеряк, В. Різун, Г. Потятинник інші. Блогерство,
як неформально, неупереджене явище інформування через
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соціальні мережі досліджував у своїй праці Л. В. Ескард [1]. Про
блоги як приклад громадянської журналістики у своїй праці
«Професіоналізація Інтернет-журналістики в блогосфері» писала
О. М. Іванова, вчена розглядала блогожурналістику як підгрупу
інтернет-журналістики, виявляючи внутрішню структуру
професійної групи блогожурналістів [3]. Тема журналістики і
блогерства висвітлена Б. В. Потятиником у книзі «Інтернетжурналістика» в аспекті анонімності авторів блогів, дотриманням
правових та етичних норм [4]. Ю. Залізняк у своєму дослідженні
підтверджує, що блоги — це новітні соціальні медіа [2].
Мета дослідження — проаналізувати функціонування
блогінгу міста Миколаєва в контексті громадянської соціальної
комунікації. Завдання дослідження: визначити особливості
становлення миколаївської блогосфери як громадянської
комунікації та журналістики, охарактеризувати основні риси
блогів у контексті громадянських медіа.
Виклад основного матеріалу. Сучасне блогерство стало
рухом за свободу збирання інформації. Блоги нагадують своєрідні
пресові видання, тому певним чиним — це журналістика. У
свободі доступу до засобів масової комунікації, блогери мають
свої переваги. Українська блогосфера почала активно розвиватися
в 2005-2006 роках. Достатньо активно розвиваються блогові
майданчики включені в структурі сайтів «Радіо Свобода»,
«День», «Українська правда», «Кореспондент», «Главком»,
«Ліга».
Більшість тем миколаївських блогів, присвячені державній
політиці (65% від усіх інших тем новин). У нашому регіоні
відсутні головні передумови для стабільного і ефективного
функціонування громадського мовлення: плюралізм ЗМІ; правове
регулювання діяльності громадських ЗМІ; економічна
незалежність органів громадського мовлення. Створення
громадянського медіапростору — реальний механізм подолання
політичної ангажованості преси. У Миколаєві журналісти
активно розвивають власні блоги в регіональних інтернет-медіа.
Нині в місті налічується понад тридцять інтернет-видань:
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«NikLife», «Мой город», «Преступности.НЕТ», «НикВести»,
«0512.com.ua», «Корабелов.інфо», «Миколаївська правда»,
«Новости-N» та інші. За тематикою новин переважають
кримінальні новини: «Корабелов.інфо» — 47 %, «Новости-N» —
37 %, «Преступности.НЕТ» — 35 %. Понад 20 % з них присвячені
місцевій політиці. Для миколаївської блогосфери характерні
високі показники відвідування для сторінок, на яких відбувається
обговорення гострих суспільних і суспільно-політичних питань.
Досить активно представлені теми висвітлюють блогери
регіонального
онлайн-видання
«Миколаївська
правда».
Залишаючись анонімними, автори цього порталу можуть писати
на резонансні та скандальні суспільно важливі теми. На
прикладах статей, представлених на цьому порталі видно, ще
журналісти не навчені професійно працювати з інформацією:
перевіряти та аналізувати її джерела. Але такі блоги забезпечують
інтерактивну взаємодію автора з аудиторією, стимулюючи
зворотній зв’язок. Виконуючи функцію первинного джерела
отримання інформації про аудиторію, вони мають змогу краще
орієнтуватися в суспільно-політичному процесі. З миколаївських
ЗМІ популярними є блоги онлайн-видання «Преступности.НЕТ».
Понад 20 миколаївських журналістів, політиків, громадських
діячів на цій платформі діляться своїми думками та реагують на
важливі супільно-політичні події Миколаєва та України. Особи,
що пишуть ці блоги мають більше можливостей стати «лідерами
думок» та активно залучатися до формування громадянського
суспільства. Тематика публікацій стосується не вузьких
приватних тем, а важливих соціальних, культурних і політичних
питань. Наприклад, Світлана Махнічева працювала над власною
програмою «Скажите, пожалуйста» для аналізованого порталу. У
ній громадянська журналістика проявлялася в особливій
стилістиці: з каверзними запитаннями, суржиком та інвективною
лексикою, журналістка висвітлювала гострі суспільно-політичні
теми.
Видання «PRAVDA.mk.ua» дає можливість очевидцям будьяких подій стати журналістами. У цьому медіа діяльність
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громадян відображає їхню активну участь у процесі збирання
аналізу та поширення інформації. Це інтернет-ЗМІ як приклад
громадянської журналістики відрізняються оперативністю,
зазвичай авторами статей є очевидці подій. Їхня діяльність нікому
не належить та забезпечує незалежну, надійну, різнобічно
представлену інформацію, а це є однією з основних рис
громадянської журналістики. Нерідко окремі сюжети або статті
блогерів отримує більше переглядів, ніж новини традиційних
ЗМІ, адже деякі блоги мать набагато ширшу аудиторію читачів.
Інформаційно-аналітичне
інтернет-видання
«НикВести»
відображає у своїх публікаціях різнотематичні матеріали: місцеві
регіональні новини, загальнодержавні новини, аналітичні статті,
журналістські матеріали. Серед читачів найбільш популярними
стають блоги Катерини Середи, Олександра Жолобецького,
Станіслава Мартиросова, Олександра Максименка та інших.
Переважну більшість блогів ведуть місцеві політичні діячі, тому
за жанровою тематику переважують політичні блоги. Політичний
блог — різновид блогу, присвячений обговоренню політичних
проблем. Він характеризується принциповою відсутністю
цензурування Інтернет-комунікації, незалежністю блогерів від
редакційної політики видань [4, c.22]. Окремий розділ з
особистими блогами громадян має видання «Новости N». Він
налічує понад 30 блогів, 80% з яких ведуть депутати та
громадські діячі, які намагаються через ЗМІ впливати на
формування суспільної думки, але вигідної для них.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким
чином, проведений аналіз дозволив визначити характерні риси
розвитку
блогосфери
як
громадянської
комунікації.
Громадянська комунікація перетворюються в журналістику, що
саме в інтернет-середовищі відрізняється якісно новими
характеристиками в порівняні з традиційними ЗМІ: висока
швидкість мобілізації громадян для вирішення соціальних питань,
а також також швидкий і масовий зворотний зв'язок з аудиторією,
за результатами якої коригуються стратегії соціального активізму.
Миколаївські блогери, як і журналісти, пишуть тексти на
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суспільно значущі теми. Блоги мають великий вплив на
суспільство, а підтвердження цього — вихід політиків в
блогосферу. Але з іншого боку, відповідальність блогерів за свої
публікації часто суб’єктивна, більша половина матеріалу — це
особисті думку автора, а не перевірена інформації з достовірних
джерел. Регіональні блогери стають безпосереднім джерелом
інформації для життя земляків, посередниками між подіями в
різних суспільних сферах та читачами, сприяючі їхній
громадянській активності.
Подальші дослідження планується здійснювати в
компаративному аспекті регіонального дискурсу блогосфери, а
саме аналізі особливостей та тенденцій її розвитку.
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Trichoderma – рід грибів, що належить до родини
Hypocreaceae. Є типовими представниками вологих лісів всіх
типів. Ці гриби легко ідентифікувати за їх яскравим
забарвленням. На сьогоднішній день немає єдиної позиції щодо
систематичного їх положення, але існує декілька версій:
виділення в окремий рід сумчастих грибів; Trichoderma як
безпола стадія розвитку роду Hypocrea або Trichoderma як
анаморфні гриби [1, с. 29].
Представники цього роду мають широке застосування в
господарчій діяльності. Так, згідно проведеного дослідження
Trichoderma viride має антагоністичний вплив по відношенню до
фітопатогену Fusarium oxysporum. В тому ж досліді була показана
стимулююча дія триходерми на ріст коренів і проростків гороху.
В процесі культивування триходерма також продукувала фермент
целюлазу [2, с. 37-38].
Представники
роду
Trichoderma
є
продуцентами
біофунгіцидних препаратів, які активно використовуються для
оздоровлення ґрунтів, зокрема триходерміну, що використовують
для боротьби зі збудниками таких захворювань як склеротініоз
огірка (Sclerotinia sclerotiorum), ризоктініоз картоплі (Rhizoctonia
solani) [3].
На основі триходерми вже зараз зареєстровані такі препарати
як: Ecotrich, Trianum-G, RootShield, Trichodex, Binab T, ROOT
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PRO, Trieco. З'явився особливий інтерес до цього грибу після
повідомлення японських дослідників про біосинтез ферменту Lлізин-α-оксидази з T. viride Y-244-2. В дослідах in vitro була
показана перспективність використання цього ферменту в
онкології [4, с. 23-24].
Отже, Trichoderma є перспективним продуцентом багатьох
біологічно-активних препаратів і речовин, тому актуальним є
пошук найбільш ефективних умов культивування і дослідження
впливу різних фізико-хімічних параметрів на ріст та активність
цього продуцента.
Мета роботи – дослідження впливу значення початкового pH
середовища на кількість біомаси і фунгістатичну активність
T. longibrachiatum КМВ-F-17, антагоніста фітопатогенних
мікроорганізмів.
Для визнaчення впливу aктивної киcлотноcтi cередовищa нa
рicт грибa T. longibrachiatum КМВ-F-17 у глибиннiй культурi,
доcлiди проводили в колбax нa мiкробiологiчнiй кaчaлцi.
Культивувaння грибa тривaло впродовж 72 год у cередовищi, яке
мicтило зелену пaтоку тa кукурудзяний екcтрaкт, зa тaкиx
почaтковиx знaчень рН: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0. Вихід
біомаси визначали вaговим методом. Фунгістатичну активність
фільтратів культуральної рідини по вiдношенню до Fusarium
culmоrum IMB-F-50716 визнaчaли методом aгaровиx блокiв у
чашках Петрі [5, с. 27]. Вміст фільтрату у середовищі Чапека для
росту тест-культури становив 5 %.
Нa оcновi проведениx доcлiджень вcтaновлено, що грибaнтaгонicт здaтний роcти в уcьому доcлiдженому дiaпaзонi рН –
вiд 3,5 до 7,0. Виxiд cуxої бiомacи коливaвcя у межax вiд 3,91 до
4,99 г/л (тaбл.1).
Требa зaзнaчити, що в процеci культивувaння у cередовищax
з рН 3,5 тa 4,0 вiдбувaлоcь пiдвищення знaчення рН до 4,9 тa 4,6,
вiдповiдно, a зa почaтковиx знaчень рН 5,0-7,0 вiдбувaлоcь
зниження рН до 4,4-4,8 що тaкож вкaзує про приcтоcовaнicть
зроcтaння грибa у широкому дiaпaзонi рН.
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Тaблиця 1
Вплив почaткового знaчення рН cередовищa нa рicт
T. longibrachiatum КМВ-F-17 (n=3)
Почaткове рН
cередовищa
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

Кiнцеве знaчення рН

Cуxa бiомaca, г/л

4,9
4,6
4,4
4,4
4,3
4,8
4,8
4,4

4,99±0,29
4,65±0,80
3,91±0,28
4,42±0,30
4,29±0,16
4,79±0,26
4,78±0,18
4,43±0,46

Перевiркa фунгicтaтичної aктивноcтi фiльтрaтiв культурaльниx рiдин, отримaниx при культивувaннi зa рiзниx почaтковиx рН
cередовищa, покaзaло (тaбл. 2), що нaйбiльше iнгібувaння роcту
фiтопaтогенa вiдбувалось при знaченняx рН вiд 4,5 до 6,0 (40,942,6 %).
Тaблиця 2
Фунгicтaтичнa aктивнicть фiльтрaтiв культурaльниx рiдин
T. longibrachiatum KMB-F-17 по вiдношенню до F.culmоrum IMB-F50716 (n=3)
Почaткове рН
cередовищa

Контроль
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

3 добa
Дiaметр
%
колонiї, мм
iнгiбувaння
вiдноcно
контролю
55,1±3,9
54,6±2,9
0,9
48,6±5,3
11,8
41,8±4,3
24,0
37,1±0,6*
32,6
37,0±1,8*
32,9
41,0±3,0*
25,7
45,5±2,0
17,5
42,3±4,8
23,3

6 добa
Дiaметр
%
колонiї, мм
iнгiбувaння
вiдноcно
контролю
92,0±0
67,8±1,9*
26,3
60,8±6,4*
33,9
53,5±6,4*
41,8
54,0±2,4*
42,3
52,8±1,9*
42,6
54,3±3,0*
40,9
58,3±1,4*
36,6
57,3±5,5*
37,7

Примiтки: * – рiзниця доcтовiрноcтi у порiвняннi з контролем – роcтом
грибa зa вiдcутноcтi фільтрату культуральної рідини триходерми у
cередовищi (Р˂0,05)
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За результатами даних досліджень можна зробити висновок,
що найоптимальнішими значеннями pH для культивування
T. longibrachiatum КМВ-F-17 є 5,0-5,5, коли спостерігається
найвище значення фунгістатичної активності при середніх
значеннях приросту біомаси. Але слід зазначити, що дані
результати стосуються лише одного штаму представника роду
Trichoderma, і оптимальні значення pH можуть суттєво варіювати
для кожного виду та є сугубо показниками, які можна отримати
лише емпіричним шляхом.
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Економічні науки
РОЛЬ ЕЛЕКТРОНИХ ОРГАНАЙЗЕРІВ
У ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТІ ОСОБИСТОСТІ
Сергеєва Д. О.,
студент економічного факультету
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
м. Київ, Україна
Ритм сучасного життя вимагає від нас використання
сучасних пристроїв і гаджетів, які стають неодмінним атрибутом
нашої діяльності. Сьогодні роль різноманітних пристроїв:
телефонів, ноутбуків, планшетів, смарт-годинників — важко
переоцінити. Щоденне користування такими девайсами несе як
істотні переваги, так і суттєві недоліки. У вік технічного прогресу
ми маємо змогу будь-де, будь-коли віднайти корисну для нас
інформацію, однак, на противагу цьому, часто стикаємося з
шаленими втратами часу через неконтрольоване використання
власних гаджетів.
Час — це неодмінно найбільш значимий ресурс для
кожної людини, проте далеко не всі усвідомлюють його
важливість. Доцільне оперування таким ресурсом забезпечить
подальшу успішність людини. Зменшення впливу основних
напрямів часових втрат є основоположним фактором для
підвищення рівня самоорганізації. Останнє вміння головним
чином базується на якості роботи з часом, в результаті
ефективності якої забезпечується максимальна результативність людини.
Як саме навчитися керувати часом? Осучаснена відповідь на
таке запитання криється у ефективному використанні пристроїв.
Гідне залучення власних девайсів до сфери тайм-менеджменту
забезпечить систематизований спосіб керування особистим
часом. Отже, організація раціонального використання часу
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автоматизованим шляхом є ключовим напрямком особистого
тайм-менеджменту сьогодні.
Нині існує безліч способів керування часом за допомогою
особистих девайсів. В першу чергу, варто згадати значну
кількість спеціальних органайзерів, які сприяють оптимізації
управління часом. Метою таких додатків є система нагадувань,
що працює на основі попередньо сформованого списку завдань.
На відміну від звичайних записних книг, даний тип додатків
дозволяє заносити необхідні справи в перелік обов’язкових до
реалізації у будь-який зручний момент. Особливим перевагою є й
наявність плану сповіщень, яка забезпечують своєчасне
виконання поставлених завдань. Однак, на жаль, часто
органайзери мають ряд істотних недоліків. Серед поширених
недоліків виділяють наявність реклами: часто комерційні
оголошення забезпечують безоплатне завантаження такого
додатку, однак зловживання рекламою унеможливлює
використання певного органайзеру.
Варто зазначити, що органайзери мають значну кількість
позитивних сторін. Типовими переваги органайзерів можна
назвати:
• Непримхливість у використанні: можливість додавати до
органайзеру нові завдання як в онлайн форматі, так і без доступу
до інтернету.
• Резервне копіювання. Така опція часто зустрічається в
органайзерах, адже вона дає змогу відновити останні збережені
дані в разі втрати робочої копії інформації з певної причини.
• Розподіл задач за конкретною ознакою: додаток дозволяє
систематизувати завдання у зручнішому форматі.
• Деталізація сортування. Часто в органайзерах зустрічається
функція створювання окремого файлу зі справами, які,
наприклад, не мають чіткої дати та часу завершення.
• Автоматичний перенос задач, які не були завершені. Дана
функція є особливо корисною у порівнянні зі звичайними
паперовими носіями, адже її наявність допомагає не втратити
невиконані завдання.
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• Контекстний пошук. Така можливість часто присутня в
сучасних додатках — це сприяє швидкому знаходженню
конкретних завдань за ключовими словами.
• Можливість прикріплення медіа до задачі: відповідна опція
дозволяє залучити додаткову інформацію щодо поставленого
завдання.
• Стильне візуальне представлення. Сучасний дизайн
постійно заохочує користуватися певним додатком та
систематизувати всі необхідні для виконання завдання, що
впливає на підвищення власної результативності.
• Широкий вибір сигнального сповіщення. Така функція дає
змогу обрати найбільш комфортний варіант звукового
нагадування.
Постійне та структуроване користування додатком
відповідного типу досягається шляхом максимізації зручності
його використання. Саме тому варто приділити достатньо уваги
під час пошуку особистого найкращого варіанту органайзеру.
Найбільш відомими додатками такого типу є: «Any.do»,
«Todoist», «Google Calendar», «IPlan», «Nirvana, «Evernote», «Мои
дела: Планировщик задач», «GTasks», тощо.
Нині існує інший вид додатків, здатних систематизувати
власне управління часом. Працюють вони за принципом таких
поширених методів тайм-менеджменту як: «метод помідору»
(техніка якого базується на чергуванні 25-хвилинних періодів
виконання завдань, після яких наступає 5-хвилинна перерва) чи
«метод 90 на 30 або 51 на 17» (ідея методики є аналогічною до
попередньої, в даному випадку зміненим є співвідношення).
Основоположна ідея подібних застосунків криється в чіткому
відокремлені періодів роботи та інтервалів відпочинку. Перевага
спеціальних додатків, на противагу застосуванню таймера чи
звичайного годинника для відповідних цілей, полягає в обмежені
використання гаджетів на визначений період активної роботи.
Такий тип керування часом забезпечує уникнення одного з
найсильніших поглиначів часу — недоцільного користування
власними пристроями — а тому впливає на більш продуктивне
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виконання поставлених завдань. «Focus Booster», «Focus To-Do:
Помодоро и задачи», «Flat Tomato», «Plantie», «Be Focused» та
інш.
Особливим попитом серед юзерів електронних засобів,
метою яких є забезпечення досягання провідних цілей таймменеджменту, користуються додатки, що запобігають впливу
найбільш типових поглиначів часу — соціальних мереж та
відеоігор. Найяскравішими представниками даного типу додатків
є: «RescueTime»,і «SelfControl». Робота таких застосунків
базується на одному принципі: встановлення допустимої норми
використання того чи іншого джерела часу. Якщо, наприклад,
найбільші часові витрати виникають через перегляд світлин у
Instagram, тоді саме даної соціальної мережі встановлюється
відповідний термін застосування протягом доби. В залежності від
застосунку, існують і різні види «реакції» на перевищення
зазначених регламентів. Це може бути як звичайне сповіщення,
що нагадує про проходження припустимої норми користування,
так і автоматичне вимикання відповідного джерела часових
витрат. Часто у відповідних додатках передбачена функція
візуального представлення загального режиму активності
(наприклад, протягом тижня) і поодинокої інфографіки основних
напрямів використання даного пристрою. Нині подібна опція
нерідко зустрічається вже вбудованою в телефони. Проведення
аналізу здобутих результатів забезпечить усвідомлення впливу
поглиначів часу та подальшу роботу з їхнім усуненням.
Отже, тайм-менеджмент з позиції сучасного ритму напряму
пов’язаний з використанням особистих гаджетів. Головне: знайти
найбільш досконалий спосіб керування часом та дотримуватись
його ефективного впровадження у власне життя. І тоді головні
напрями наших часових витрат заміняться раціональним
використанням пристроїв, а оптимізація управління часом
забезпечить подальшу успішність людини.
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Филологические науки
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В БГУФК
Сикорская А.А.,
старший преподаватель
кафедры иностранных языков
Белорусского государственного
университета физической культуры
На сегодняшний день овладение коммуникационной компетентностью является приоритетным в обучении иностранному
языку в вузах РБ. Такая задача отвечает требованиям подготовки
высокопрофессиональных, разносторонне развитых, социально
активных, творческих специалистов, способных участвовать в
межкультурном сообществе всех сфер. Формирование коммуникативной компетенции происходит в результате обучения
студентов активной речевой деятельности.
Компетенция и компетентность категории неотделимые, но с
разным пониманием употребления. Компетентность, как качество
хорошо осведомленного человека или специалиста в какой-либо
области знаний. Компетенция - знания, умения, опыт, которым
учат, чтобы стать компетентным специалистом.
Формирование коммуникативной компетенции, как условие
необходимых знаний у студентов основано на межличностном
взаимодействии и взаимопонимании. Иноязычное общение
предполагает и усложняет данный процесс, т.к. кроме знания
иностранного языка необходимы и другие базовые компетенции
профессиональной подготовки. Рассматривая подготовку
специалистов по иностранному языку в сфере спорта,
закономерно рассматриваются и применяются те же цели,
принципы и способы обучения иноязычному общению, что и в
других сферах, с соответственно спортивной коммуникативной
направленностью и контекстом.
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Цели и задачи овладения коммуникативной компетенцией
при обучении иностранному языку стимулируют мотивацию
практического осуществления спонтанных речевых актов. Суть
коммуникативной направленности в обучении иностранному
языку – организация деятельности, как студентов (выполнить),
так и преподавателя (организовать) [1, с.55-61].
В современном мире возможности организации активной
познавательной деятельности велики и разнообразны. Практическая направленность, творческий потенциал, моделирование
познавательной деятельности в процессе всех видов речевой
деятельности, отбор современного материала, создание комуникативного контекста на занятии, механизмов интеллектуального
труда, диалога - задачи преподавателя. Они строятся с
соблюдением принципов:
-от простого к сложному
-доступности
-индивидуализации
-ситуативности
-новизны
-наглядности
-системности и последовательности
-обязательного исправления ошибок
-снятие языковых трудностей.
Коммуникативный подход предполагает осуществление
межкультурного общения с учетом норм и правил, принятых в
аутентичной речи, но любой диалог двух культур не может
отказываться от родного языка. Билингвизм - это взаимодействие
двух языков и является неотъемлемой частью процесса обучения
иноязычной коммуникации.
Этот процесс имеет целью научить студентов живой
разговорной речи и строить высказывания в соответствии с
определенными приемами организации обучения через язык и
речь. Язык - как категория общественного достояния, речь всегда индивидуальна, т.к. является оригинальным продуктом
творческой деятельности любой личности. Лингвистическая или
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языковая сторона преподаваемого материала (фонетика, лексика,
грамматика и синтаксис) опережает и предшествует созданию
оформленного речемыслительному акту.
В БГУФК обучению базовым компетенциям (умение
рассказать о себе, быт, дом, сфера обслуживания, телефонный
разговор и т.д.) отводится небольшое место в учебной программе,
они включены в факультатив. Больший объем занимают
профильные темы по спецтекстам спортивной направленности.
Коммуникативные навыки и умения по темам видов спорта
разработаны в соответствии с принципами, функциями и
приемами обучения коммуникативной компетенции.
Коммуникативная направленность выражается в создании,
прежде всего, коммуникативного контекста и осуществляется в
основном на устной форме обучения. Языковая сторона
материала занимает первичное, предшествующее место в
обучении и подготавливает студентов к формированию речевых
умений в области чтения, говорения, аудирования.
В чтении предусмотрены 3 типа упражнений с текстом:
предтекстовые, сам текст и послетекстовые. Предтекстовые
начинаются со снятия трудностей и проблемного вопроса
догадаться по заглавию темы или текста, по предложенной
лексике, записанной предварительно, о чем будет текст;
включают упражнения на частотностность употребляемой
лексики, с подбором антонимов, синонимов, на ассоциации и т.д.
В работе с текстом вместо перевода используется толкование,
дефиниции. Вопросно-ответные упражнения, задания составить
план содержания текста, выразить основную мысль, свое
видение, отношение к полученной информации – самые
распространенные виды упражнений в после текстовых видах.
Подбор упражнений построен в соответствии с функциями:
вовлечения, тренировки, автоматизации (самостоятельного
употребления)
и
творческой
переработки
материала.
Определенная коммуникативная свобода в любом виде
коммуникативной деятельности достигается с помощью
следующих типов упражнений:
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-подстановочных (по аналогии с образцами или моделями)трансформационных (с изменением заданной ситуации)
-условно-коммуникативных (выполнение инструкций к
созданию ситуации, напоминающей реальную)
-подлинно-коммуникативных (осмысленные, самостоятельно
подготовленные, соответствующие контексту).
Каждую тему сопровождают сюжетные видеоматериалы,
фильмы, предлагаются live TV трансляции видов соревнований.
Информация для речемыслительной деятельности извлекается с
помощью коммуникативной инструкции, проблемного вопроса,
снятия трудностей.
В осуществлении любой коммуникативной задачи должны
учитываться способности, база студента, уровень запоминания,
интерес и потребность. Перед преподавателем должна стоять
задача, прежде всего, «что» мы хотим, а уже затем «как». Однако
немаловажно - с помощью, каких средств осуществить коммуникативный подход в выработке речевых автоматизмов. Прежде
всего, эффективными являются опоры РА (речевых актов),
которые всегда будут готовыми клише, заготовками в любом
новом живом разговоре. Заранее подготовленные модели
помогают в ситуациях переспрашивания, когда участник
недослышал, недопонял партнера. В упражнения включаются
задания, как одобрить или наоборот возразить, сравнить,
приказать или попросить что-либо сделать.
Речевая зарядка, начинающая коммуникативную деятельность любого занятия, необходима для формирования
автоматизмов и готовности к процессу говорения в любой
ситуации. Ситуации с наличием ролей, высказывания в парах,
групповые виды работы по подготовке речевого продукта,
облегчают создание коммуникативной реальности. В работу
также включаются креативные задания с головоломками,
викторинами, дебатами или ролевыми играми. Также
применяются раздаточный материал, таблицы, схемы. Все
предлагаемые упражнения подчинены коммуникативной задаче,
которую студенты выполняют самостоятельно, а созданный
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продукт своей деятельности выдают в интерактивной форме.
Такими заданиями могут быть:
-разыграть интервью спортсмена с журналистами в разных
ситуациях (победа на международных соревнованиях; проигрыш;
планы на участие в будущих, предстоящих состязаниях;
объяснение, почему проиграла команда)
-выступить в роли комментатора соревнований
-стать репортером, который встречает спортсменов в
аэропорту и т.д.
Следует также упомянуть, как самое легкое речевое задание,
– пересказ. Однако, чтобы придать данному заданию творческий
потенциал, чтобы превратить пересказ в коммуникативноориентированную компетенцию, необходимо добавить инструкции: проанализировать, заинтересовать, покритиковать или
похвалить, рассмешить.
Кроме огромного количества и разнообразия форм комуникативных упражнений, преподаватель должен продумывать и
включать задания по формированию навыков и умений общения
в разных стилях интерпретации в зависимости от статуса
собеседника, возраста, формальной или неформальной сферы
общения.
Обучение владению речью рассматривается в данной статье
на примерах устной или речевой коммуникативной компетенции.
Однако необходимо понимать, что для ее овладения в полной
мере, следует реализовать коммуникативный подход не только в
устной речи, но и письменной: для чтения, понимания и
написания рефератов, докладов, научных статей, обычных и
деловых писем, e-mail, резюме и т.д. Коммуникативность в
грамматике (лингвистическая компетенция) - это грамотно
оформленные,
структурные
преобразования
речевого
взаимодействия, которым также отводится должное место в
любом пособии для студентов для иноязычного обучения
коммуникативной компетенции. Моделирование коммуникативных ситуаций невозможно без учета немаловажных приемов
владения социокультурной компетенцией, когда строится связная
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речь со знанием обычаев, привычек, устоев и особенностей
мышления, принятых в данных культурах. Спортсмены относятся
к категории обучающихся иноязычному межкультурному
общению, которым в особо необходимой степени следует
уделить внимание формированию коммуникативной компетентности. Они часто выезжают на сборы, соревнования за границу,
общаются со своими коллегами из других стран, готовятся
побеждать на международных аренах, а значит должны получить
высокопрофессиональную подготовку с готовностью к
языковому и речевому познанию и проявлению себя как
практически подготовленного, социально активного гражданина
своей страны.
Література:
1. Исаева Т.Е. Классификация профессионально-личностных компетенций вузовского преподавателя / Т.Е. Исаева //
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Юридична нуки
ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У
ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
Сідаш Альона Сергіївна
здобувач вищої освіти || курсу
Науковий керівник:
Кисельов Андрій Олександрович
Кандидат юридичний наук, доцент
доцент кафедри
кафедра оперативно-розшукової діяльності
факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної
поліції
Дніпропетровського державного
університеут внутрішніх справ,
В умовах сьогодення Україна перебуває в процесі
магістральних перетворень та трансформацій, завдання яких –
створення усіх умов для побудови правової та демократичної
держави, підвищення рівня життя, дотримання та захисту прав та
свобод людини та громадянина. Такі зміни неможливо втілити в
життя без ефективної діяльності органів Національної поліції.
Варто зауважити, що трансформація та модифікація
торкаються не тільки правових норм, стандартів та механізмів, а й
такої правової категорії як «кримінальний аналіз».
У процесі становлення України як демократичної, правової
держави та її націленість на міжнародне співробітництво та
інтеграцію питання переоцінки та перегляду поняття
використання кримінального аналізу у діяльності Національної
поліції набуло особливого практичного та теоретичного значення.
Нові парадигми в науці та реалії сьогодення формують нові
підходи до розуміння «використання кримінального аналізу».
Кримінальний аналіз у діяльності органів Національної
поліції займає особливе місце, оскільки саме вони є правовим
регулятором і безпосередньо впливають на якісне дотримання
прав і свобод людини та громадянина в Україні.
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Відзначимо, що кримінальний аналіз є специфічним видом
інформаційно-аналітичної діяльності, яка полягає в ідентифікації
та якомога більш точному визначенні внутрішніх зв’язків між
інформаціями (відомостями, даними), що стосуються злочину, і
будь-якими іншими даними, отриманими з різних джерел, їх
використанням в інтересах ведення оперативно-розшукової та
слідчої діяльності, їх аналітичної підтримки [1, с. 82].
У ході кримінального аналізу забезпечується цілеспрямований пошук, виявлення, фіксація, вилучення, упорядкування,
аналіз та оцінка кримінальної інформації, її представлення
(візуалізація), передача та реалізація. Практичне застосування
оперативно-розшуковими підрозділами органів Національної
поліції України методу кримінального аналізу у протидії
злочинності в цілому, і кіберзлочинності зокрема підтвердило
його високу ефективність у багатоепізодних провадженнях, що
охоплювали велику територію, включали значну кількість подій і
суб’єктів злочинного угруповання зі складною структурною
побудовою. Зауважимо, що традиційні методи відстеження та
асоціювання фактів у цих випадках були недостатньо ефективними.
Проте, вивчення різноманітних аспектів застосування
кримінального аналізу в діяльності оперативних підрозділів
Національної поліції дає підстави виділити низку таких
проблемних питань щодо:
- необхідності подальшої розбудови нормативно-правової
бази у сфері використання кримінального аналізу в органах
Національної поліції України;
- неналежного рівня використання можливостей кримінального аналізу в оперативних органах Національної поліції;
- недостатньої забезпеченості оперативних підрозділів
сучасною
оргтехнікою,
комп’ютерним
програмним
забезпеченням та перш за все методами кримінального аналізу в
протидії злочинам;
- формування відповідних інформаційних банків даних
тощо.
255

Таким чином, для подальшого розвитку і впровадження
кримінального аналізу в правоохоронну практику нашої держави
доцільно проводити його розбудову за наступними напрямами:
— забезпечення стабільного фінансування;
— постійне підвищення кваліфікації кримінальних аналітиків;
— необхідність постійної розробки нових та модернізації
наявних технічних засобів, запровадження інноваційних
технологій у практичну діяльність Національної поліції щодо
протидії злочинам;
— розширення географії застосування кримінального
аналізу як позитивного фактора у протидії злочинності тощо.
Викладене не охоплює всіх проблемних аспектів створення
та розвитку кримінального аналізу в національному правовому
полі, однак дає підстави для здійснення подальших наукових
розробок.
Варто також погодитись із висновками вчених [2, с. 24], які
вважають, що дослідження засад кримінального аналізу як
позитивного досвіду застосування аналітичних інструментів у
сфері протидії кіберзлочинності країнах Євросоюзу доцільно
покласти в основу розробки теоретико-методологічних засад його
прикладного використання.
Успішна реалізація та впровадження нових методів
кримінального аналізу дасть можливість у майбутньому
поширити її на всю систему Національної поліції України та
активно використовувати аналітичні способи і прийоми, завдяки
яким можливо забезпечити виконання завдань оперативнорозшукової діяльності, створить передумови для більш
ефективного виконання суб’єктами оперативно-розшукової
діяльності своїх завдань і правоохоронних функцій, що, своєю
чергою, сприятиме підвищенню ефективності протидії
злочинності.
Література:
1. Власюк О.В. Роль і місце кримінального аналізу у
розкритті та розслідуванні злочинів на державному кордоні
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ОБРАЗ «ЧОРНОЗЕМНОЇ РАСИ» У НОВЕЛІ ГАЛИНИ ЖУРБИ
«НАД СКИБОЮ»
Сокол Г. Р.,
доцент кафедри філології та перекладу
Веселовська Н. В.,
доцент кафедри філології та перекладу
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
Івано-Франківськ, Україна
У нашій статті ми ставимо за мету розкрити особливості
модерної манери письма Галини Журби раннього періоду її
творчості, обравши за об’єкт дослідження новелу письменниці
«Над скибою», що згодом увійшла до збірки «Похід життя».
Актуальність нашого дослідження зумовлена потребою
ґрунтовного дослідження творчості Галини Журби, письменниці,
досі не повернутої остаточно в нашу літературу, більшість творів
котрої не перевидавалися у наш час, а окремі – взагалі
залишилися в рукописному варіанті
Новела «Над скибою» засвідчує тяжіння авторки до поетики
експресіонізму. Н. Шумило відзначає, що раннім творам
письменниці на селянську тему притаманний «лаконізм
Стефаниківської манери з увиразненою символікою» [2, с.267].
Вслід за В. Стефаником, Г. Журба створила монументальний
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образ українського селянина, можна сказати, дала національний
варіант антропологічної проекції просторової моделі світу.
Невелика за обсягом новела концентрує в собі могутній згусток
напруги людини, що працює в полі: «Всі мускули його відлились
під десятчаною сорочкою, а груди і рамена піднялися, мов сковані
з граніту» [1, с.28]. Монументальний, узагальнений образ
«чорноземної раси» – хліборобів-оріїв, жива вертикаль, що
сполучує небо і землю, благословляє землю на урожай своїм
потом і кров’ю, що її ронить разом із зерном.
Землю письменниця наділяє магічними властивостями:
«Невидимі підземні долоні вхопились плуга й держали» [1, с.28].
Вона не хоче віддати жодної скиби без зусиль та поту. Земля
прагне жертви – людської крові – як плати за постійну наругу над
нею. І як оголений нерв, що передає цей напружений надрив,
звучить фінальним акордом архетипний «синонімічний ряд»:
«Земля і кров». Ці два поняття завжди поруч, бо за землю
доводиться платити кров’ю, і тільки така жертва дає право
володіти нею. Кров – вітальна субстанція, сповнена життєдайної
енергії, запліднює скибу силою для нового урожаю.
На наш погляд, саме мотив жертвоприношення, що звучить
особливо виразно в літературі експресіонізму, а також тяжіння не
до настроєво-враженнєвої домінанти, як це було у попередніх
новелах, а до експресії вираження, акцентування на екстремумі
граничної напруги, наближає цей твір Галини Журби до прози
експресіоністичної.
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Предмет «образотворче мистецтво» в освітній програмі для
здобувачів освіти є одним із цікавих та креативних уроків для
учнів, адже завдяки йому учні навчаються не лише малювати
олівцями чи фарбами, вони навчаються відчувати колір, пізнавати
навколишній світ через такі поняття як форма, зміст та площина.
Образотворче мистецтво в школі, як універсальне мистецтво,
виступає засобом розвитку особистості – «розвиває візуальний і
сенсорний досвід, поглиблює знання, інтенсифікує емоційнопочуттєву сферу, оперуючи при цьому основними художніми
засобами, пов’язаними із зоровим сприйняттям (кольору, форми,
простору тощо)».
Натомість, образотворче мистецтво у початковій школі – це
своєрідна стежинка до світу краси та естетики, яка буде оточувати
учнів на протязі всього їхнього життя. І тому, вчитель повинен
стати для учнів провідником до світу прекрасного, а й
наставником, який зможе не лише показати основні елементи
даного предмету, а й закласти основу, яка буде доповнюватись у
старших класах під час продовження вивчення даного предмету.
Учені, практики-вчителі, батьки відзначають, що в ранньому
дитячому віці малювання є домінуючим видом творчості.
Малюки полюбляють малювати, їм подобається сам процес. Але з
часом інтерес згасає, відбувається розчарування, охолодження. Л.
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Виготський вважає, що зниження цікавості дітей до малювання
приховує за собою перехід цієї діяльності до нової, вищої стадії
розвитку, яка стає доступною дітям лише при сприятливих
зовнішніх стимулах, таких, наприклад, як викладання
образотворчого мистецтва у школі, наявність художніх образів
вдома або при особливій обдарованості до цього виду творчості.
Отже, для того, щоб дитяча творчість не згасала, необхідний
цілеспрямований педагогічний вплив. Характер цього впливу
можна визначити, з’ясувавши вікові особливості образотворчої
діяльності дітей.
Теоретичний аналіз існуючих психолого-педагогічних
підходів до визначення поняття візуального мислення дозволив
виділити основні складові його компоненти, що сприяють
успішному досягненню предметних планованих результатів в
області образотворчої діяльності молодших школярів: зоровомоторна координація, основні розумові операції (аналіз, порівняння, абстрагування, синтез, узагальнення , класифікація) і уяву.
Безумовно, в початковій школі є всі умови для розвитку
такого творчості школярів, оскільки сама по собі образотворча
діяльність процес творчий. Однак результати констатуючого
етапу експерименту дозволяють зробити висновок, що далеко не
всі школярі вміють спостерігати і аналізувати.
Виходячи зі специфіки навчального предмета «Образотворче
мистецтво», результатом роботи учнів в даному виді діяльності є
малюнок. Малюнок ‒ це матеріальна форма, в яку втілюються
думки учня ‒ це практичний результат його творчої діяльності, і
від того, наскільки сам учень приймає, розуміє і здатний
використовувати власні знання, залежить результат.
Саме тому, досить часто приступаючи до малювання, діти
часто ще не мають чіткого задуму малюнка і лише в самому
процесі малювання, сприймаючи лінії малюнка, уточнюють, а
нерідко і докорінно змінюють його. Тому використання сукупності різноманітних засобів навчання, на наш погляд, повинно
спростити і конкретизувати майбутню мистецьку діяльність
школяра.
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Безумовно, одним з основних засобів підвищення якості
знань і пріоритетним напрямком в освіті є застосування нових
інформаційних (цифрових) технологій, застосування яких в
навчанні базується на даних фізіології людини: в пам'яті людини
залишається 1/4 частина почутого матеріалу, 1/3 частина
побаченого, 1/2 частина побаченого і почутого, 3/4 частини
матеріалу, якщо учень бере активну участь в процесі.
Слід виділити в зв'язку з цим комп'ютерну техніку з її
мультимедійними можливостями. За допомогою відеоекскурсії
учні можуть зробити подорожі в світ живопису, архітектури,
скульптури, в світ видатних майстрів російського і зарубіжного
образотворчого мистецтва.
Використання комп'ютера дає можливість побачити світ
очима багатьох живописців, почути акторське прочитання віршів
на тлі класичної музики. Такі уроки виховують почуття
прекрасного, розширюють кругозір учнів, дозволяють за
обмежений час дати великий мистецтвознавчий матеріал.
Застосування мультимедійних технічних засобів звісно є
чудовим варіантом для уроків малювання у 2 класі, так як
наочність сприяє розвитку уяви та учні краще зрозуміють
матеріал, ніж пояснювати його усно, без жодних зображень
репродукцій.
Особливості мультимедійних можливостей комп'ютера,
інтерактивних дошок, дозволяє розвивати інтерес до предмету,
сприяє наочному уявленню досліджуваних явищ, робить спілкування з учнем більш змістовним, індивідуальним і діяльним.
На кожному етапі уроку можна використовувати ЕОР
(електронні освітні ресурси) як джерело додаткової інформації по
темі або як додатковий вид завдання для вироблення практичних
навичок.
Разом з тим важко переоцінити Видавничий засоби
навчання, які дозволяють провести ще один ряд асоціацій: між
зображенням слів і їх живим звучанням. Сприйняття літературного твору, стає двох етапним: на першому етапі учень, читаючи
друкований текст, переводить його в думках в живу мову (цьому
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допомагає художня організація словесного матеріалу).
Але тут механізм художнього впливу ще не працює. Він
вступає в силу на другому етапі, де відбувається своєрідна
перцепція живої мови в її акустичної матерії, але не в
безпосередньо відбивної акті, а в уявленнях.
Іншою важливою, на наш погляд педагогічною умовою є
застосування різних технік зображення на уроках, які з одного
боку, дозволяють підтримувати постійний інтерес учнів, а з
іншого ‒ вдосконалюють його вміння передавати думки і емоції
через малюнок, що в свою чергу сприяє успішному досягненню
предметних результатів. .
Аналіз спеціалізованої літератури з образотворчого
мистецтва виявив безліч різних технік малювання, в тому числі і
нових ‒ нетрадиційних, які не так широко використовуються в
практиці
початкової
школи:
монотипія,
ниткографія,
кляксографія,
гратаж,
воскографія,
рельєфна
техніка,
трафаретний, акватіпія і ін.
Для їх освоєння на уроці образотворчого мистецтва
необхідно використовувати не тільки традиційно - папір, олівці і
фарби, воскові крейди, пастель, а й інші образотворчі матеріали
пісок, глину або пластилін, природний матеріал, тканина та ін.
Для створення інсталяцій обмежень взагалі не існує. Як правило,
така робота викликає інтерес, підвищує самооцінку і додає
впевненості дітям, що стимулює їх подальшу творчість.
Практика показала, що учням часто вже не подобаються їхні
малюнки або учні взагалі відмовляються малювати, пояснюючи,
що погано малювати не хочеться, а добре не виходить.
Використання нетрадиційних технік природним чином створює
ілюзію, що у них може вийти щось незвичайне, цікаве.
Пробуючи свої сили з незвичайними предметами і техніками,
фантазуючи на папері, школярі забували про страхи, а схвалення
вчителя надавало впевненості в діях.
Також досить важливим елементом навчання учнів э
образотворчого мистецтва у 2 класі є давати учням можливість
вибору. Так, на приклад, один учитель образотворчого мистецтва
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продемонструє, як виконувати той чи інший пейзаж (наприклад,
«Зима»), а інший запропонує дітям із низки можливих варіантів
обрати той, що відповідатиме їхньому власному задуму:
− тематика («Зима-завірюха», «Зима-фантазерка», «Зима
спить»);
− вид мистецтв (живопис, графіка, декоративне мистецтво);
− формат (горизонтальний, вертикальний, квадрат, коло);
− тип композицій (симетрична – асиметрична, динамічна –
статична);
− техніка (акварель, гуаш, кольорові олівці, фломастери,
воскові олівці).
Крім того, варто зазначити, що у процесі викладання
образотворчого мистецтва в 2 класі вчитель може застосовувати
поширені останніми роками жанри уроків, як: урок-гра, урокекскурсія, урок-подорож, урок-казка, урок-дослід, урок-турнір,
урок-вистава, урок-естафета, урок-панорама, урок-діалог, урокконцерт, урок-вернісаж.
Варіювання, змінювання, комбінування, синтезування різних
елементів залежить від змісту навчального предмета, теми уроку,
конкретної педагогічної ситуації, навіть від настрою педагога та
учнів. Дотримуючись загального алгоритму структури уроку,
бажано заздалегідь орієнтовно виділити навчальний час на
кожний з етапів, ураховуючи при цьому, що організація різної
діяльності учнів вимагає не однакового обсягу часу.
Вона щонайперше залежить від форм і методів навчання:
фронтальна робота із цього погляду економніша, ніж робота в
парах і групах; деякі методи взагалі потребують значних витрат
часу (проведення дискусії, гри), інколи навіть виходу за межі
одного уроку (організація проектної діяльності, театралізація
тощо).
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Анотація: У статті буде розглянуто основні причини та
наслідки незаконного розповсюдження об'єктів авторського
права в мережі Інтернет та проблеми захисту цих об'єктів;
основні нормативно-правові акти, що регулюють дане питання в
Україні та приведена міжнародна практика.
Ключові слова: авторське право, піратство, інтернетпіратство, кіберзлочинність, порушення авторського права в
інтернеті, нормативно-правовий акт, законодавство, акт.
Порушення авторського права – дії, спрямовані на протиправне використання об'єктів права інтелектуальної власності, що
належать іншим особам, умисно вчинені особою, яка розуміє
протизаконний характер цих дій (часто, з метою отримання
матеріальної вигоди)[1].
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Актуальність. На сьогоднішній день дуже швидкими
темпами розвиваються інтернет-технології, а разом з ними й
кіберзлочинність, у тому числі масові порушення авторських прав
у мережі Інтернет. З кожним роком кількість фізичних та
юридичних осіб, які страждають внаслідок дій кіберзлочинців та
недостатнього захищення авторських прав в Інтернеті тільки
зростає.
За даними інтернет-джерела «DataProt», лише у кіноіндустрії
щорічні глобальні втрати економіки від цифрового піратства
становлять від 40 до 97,1 млрд. доларів США, а незаконне
скачування захищених авторським правом матеріалів займає
близько 24.1% глобальної пропускної здатності[2]. Ці цифри не
тільки заставляють задуматися, а й робити певні кроки до
урегулювання даної проблеми з боку держав.
Можна виділити наступні причини існування та розвитку
інтернет-піратства:
1. Відсутність фінансових можливостей споживача для
придбання оригінальних товарів.
2. Стрімкий розвиток інтернет-технологій та спрощення
технологій зберігання чи копіювання продукції.
3. Сприяння забезпеченню доступу широких мас населення
до інформації чи ресурсів, поширення яких на певній території
обмежено або заборонено правовласниками чи законодавством
тієї країни.
4. Недостатня увага компанії-правовласника до поширення
піратських копій своєї продукції.
5. Відсутність у багатьох країнах ефективної нормативноправової бази та дієвих механізмів захисту авторського права,
складність розслідування, доведення вчинених порушень та
притягнення правопорушників до відповідальності.
Поширення і розвиток інтернет-піратства несе за собою
наступні наслідки:
1. Збитки у вигляді ухилення від сплати податків – у
випадку, коли авторські права порушуються з ціллю отримання
прибутку.
265

2. Інтереси споживачів можуть постраждати, якщо піратська
продукція виявиться дефектною чи неповною. Це також завдає
шкоди репутації артистів і виробників легальної продукції.
3. Але, незаконне користування може в ряді випадків
служити «рекламою» і стимулювати споживчий попит на
оригінальний продукт[3, с.10].
Закріплення в законодавстві України
Частина 1 статті 176 Кримінального кодексу України загальне визначення порушення авторського права: «Незаконне
відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і
мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а так само
незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм,
відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та
розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях
інформації, камкординг, кардшейрінг або інше умисне порушення
авторського права і суміжних прав, а також фінансування таких
дій, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк
до двох років, або позбавленням волі на той самий строк».
У пункті «б» частини 1 статті 50 Закону України «Про
авторське право та суміжні права» вже конкретизується, що до
Інтернет-піратства слід відносити вчинення будь-яких дій, які
відповідно до цієї статті визнаються порушенням авторського
права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет.
Міжнародна практика
Існує декілька міжнародних нормативно-правових актів
щодо врегулювання проблеми інтернет-піратства: Директива
2000/31/ЄС «Про електронну комерцію» від 08.06.2000 року;
Директива 2019/790/ЄС «Про авторське право в єдиному
цифровому ринку» від 17.04.2019 року; закон США «Про
авторське право в цифрову епоху» (англ. «Digital Millennium
Copyright Act» (DMCA)) від 1998 року; Торговельна угода проти
контрафакту (англ. ACTA – The Anti-Counterfeiting Trade
Agreement) 2011 року та інші.
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Ці нормативно-правові акти доповнюють вже існуюче
антипіратське законодавство директивами, які враховують
сучасні технічні досягнення в сфері копіювання та розповсюдження інформації.
Висновки
Інтернет-піратство – явище, що значною мірою негативно
вливає на економічну, соціальну та політичну сфери життя. Від
нього страждає не тільки велика кількість правовласників, а й
будь-яка держава, що не отримує значну кількість податків від
піратського контенту. Для подолання проблеми Інтернетпіратства потрібно адаптувати законодавство під сучасні реалії та
використовувати найкращу практику боротьби з піратством
розвинутих країн світу.
Література:
1. І. І. Вайнагій. Аудіоі
відеопіратство // Юридична
енциклопедія: [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп.
ред.) [та ін.]. — К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана,
1998. — Т. 1: А — Г. — 672 с.
2. Jugović Spajić D. Piracy Is Back: Piracy Statistics for 2021
[Електронний ресурс] / Damjan Jugović Spajić. – 2021. – Режим
доступу до ресурсу: https://dataprot.net/statistics/piracy-statistics/.
3. Villarroel L. Piracy: current trends and non-legislative
measures to counteract it. Intergovernmental Copyright Committee (of
the Universal Copyright Convention), 14th, Paris, 7–9 June 2010.
2010. P. 15.

267

______________________________________________________
УДК 373.31 : 781.21
Педагогічні науки
МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ
ГРАМОТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Трусенко Л.І.,
студентка 4 курсу КЗ СОР «Лебединського
педагогічного фахового коледжу
імені А.С.Макаренка»
Розбудова системи сучасної загальної музичної освіти
потребує пошуку нових дієвих підходів до процесу оволодіння
ключовими знаннями, вміннями та навичками; пошуку форм і
методів музичного навчання, спрямованих на формування
загальних та предметних компетентностей, необхідних для
повноцінного художньо-творчого розвитку здобувачів початкової
освіти. В період бурхливого розвитку інформаційних комп’ютерних технологій важливим, на нашу думку, є застосування таких
технологій при вивченні музичного мистецтва.
На попередньому етапі дослідження музичну грамотність
молодших школярів було визначено нами як складний процес
засвоєння музичних знань, понять та явищ, та здатність оперувати
набутими знаннями у практичній музичній діяльності. Такий
підхід до поняття «музична грамотність» враховує етимологію
терміна, його історичний зв’язок з поняттям «грамота»,
багаторічну практику педагогічного розуміння «грамотності» як
широкого комплексу знань та вмінь, і ґрунтується на сучасному
розумінні музики як своєрідної мови, побудованої за законами
художньої мови [1, с.209].
До загальних методів музичного навчання молодших
школярів задля формування їх музичної грамотності ми
відносимо такі методи як: словесні, наочні, практичні, методи
стимулювання і мотивації.
Словесні: пояснення, розповідь, зауваження, аналіз, порівняння. Використовуються з метою забезпечення базовими
знаннями. Наприклад, пояснення нових термінів і понять,
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розповідь про творчість видатних композиторів тощо. Кожне
пояснення може бути одразу проілюстровано засобами ІКТ.
Наочні: показ ілюстративного матеріалу, аудіо-, відео-,
презентацій тощо. Використовуються з метою підкріплення
словесних методів музичного навчання.
Практичні методи: вокальні вправи, слухові тренінги.
Використовуються
з
метою
послідовного
оволодіння
ансамблевим співом, зміцнення і розвитку голосу, музичного
слуху. Їх можна умовно поділити на дві групи. До першої
належать ті, які застосовуються без зв’язку з будь-яким
конкретним твором. Вправи другої групи спрямовані на
подолання інтонаційних, або ж ритмічних труднощів при
розучуванні конкретних пісень.
Методи стимулювання і мотивації: створення ситуації
успіху, творчі завдання стимулювання до самореалізації,
самовираження, заохочення тощо.
Навчальна музична діяльність передбачає застосування не
тільки загальних, але і спеціальних методів навчання. На даному
етапі дослідження спробуємо виділити комплекси спеціальних
методів навчання здобувачів початкової освіти, спрямованих на
розвиток музичної грамотності.
Дослідниця Ю. Поплавська пропонує використовувати такі
методичні прийоми і форми роботи, засновані на інтегрованому
підході до засвоєння музичних знань:
1. Скласти казку про фортепіано, музичні звуки про Ноти та
інших героїв Музичної країни (записавши її на аркуші паперу й
оформивши кольоровими олівцями, фарбами). Запропонувати
музичні твори, які супроводжуватимуть казковий сюжет.
2. Прослухані музичні твори віднести до одного з трьох китів
(жанрів). Китів зобразити на папері в характері.
3. Запропонувати власні варіанти позначення регістрів (за
допомогою звукових картинок явищ природи, тваринного світу
тощо)
4. Виготовити нотні знаки, створити аплікацію, використовуючи ноти та ін. музичні знаки [2, с.74].
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5. Створити музичний колаж за змістом оповідання із
втіленням образного змісту музики, зобразити героїв за
допомогою кольорового картону, паперу, фольги, шматочків
шкіри; ліплення з пластиліну тощо. Передати настрій весняної
природи відповідно до тексту.
6. Під час сприймання музичних творів шкільного
репертуару уявляти й фіксувати їх зміст за допомогою графічних
символів і образних замальовок [3, с.123].
До спеціальних методів навчання також віднесемо метод
занурення в контекст музичної грамоти. Використовується з
метою поглиблення знань про певні музичні поняття, явища
тощо; підвищення зацікавленості музичною діяльністю.
Передбачає два етапи. Перший – робота на уроці музичного
мистецтва
під керівництвом педагога. Другий, не менш
важливий, – самостійна робота, коли здобувач початкової освіти
самостійно аналізує музичний твір і намагається осмислити,
зрозуміти своєрідність засобів музичної виразності, використаних
композитором.
Отже, формування музичної грамотності молодших
школярів здійснюється за допомогою широкого спектру методів
та прийомів музичного навчання.
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інтегрованого викладання лінгводидактичних і мистецьких
дисциплін у закладах освіти: Вісник Житомирського державного
університету імені Івана Франка. – Випуск 21. –Житомир, 2005. –
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УДК 622
Технічні науки
ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ ЗАЩЕМЛЕНОЇ БАЛКИ ПІД ДІЄЮ
ДВОХ РУХОМИХ СИЛ
Тутко Т. Ф.,
к.т.н., доцент
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
м.Івано-Франківськ, Україна
Для защемленої з обох кінців балки, у якій рухається з постійною
швидкістю сили постійна і змінна (яка є функцією координат
балки), визначаються вимушені коливання. Задача розв’язувалася
методом Фур’є. Для цього права частина рівняння розкладалася в
ряд, який є сумою добутків власних функцій вільних коливань
балки та невідомої функції часу.
Ключові слова:защемлена з обох кінців балка, вимушені коливання,
метод Фур’є.
Розглядається балка, до якої прикладені дві рухомі сили.
Одна сила має постійне значення, а друга є функцією координати
x балки. Сили ці прикладені до балки в одній і тій же координаті
x і рухаються з постійною швидкістю  . Фізична природа
змінної сили може бути будь-якою.
Диференціальне рівняння для прогину осі балки у цьому
випадку буде таким
4
 2u
1
2  u
(G + P(x )) (x −  t ) , (1)
+a
=
2
4
t
x
A
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початкові граничні умови цієї задачі

u
= 0,
t / t =0

u/ t = 0 = 0 ,
u / x =0 = 0 ,
де

(2)

u
u
= 0 , u/ x=l = 0 ,
= 0,
x / x=0
x / x=l

a 2 = EI ( A ) ;

(3)

u - переміщення точок осі балки у

перпендикулярному до її початкового положення напрямі;

x, t -

координата осі балки і час від початку руху очисного поршня;
 , A , I - густина матеріалу балки, площа її поперечного
перерізу і осьовий момент інерції перерізу; E - модуль пружності
матеріалу балки; G, P x - постійна та змінна сили, що

( )

прикладені до балки;  - швидкість руху рухомих сил;
 x −  t - дельта-функція Дірака [1, с.676]; l - довжина балки.

(

)

Сформульовану задачу, як і в попередній роботі [2, с.10],
будемо розв’язувати методом Фур’є, розкладаючи шуканий
розв’язок в ряд по власних функціях [3, с.184]. Подамо величину
G + Pін x  x −  t у вигляді ряду

(

( )) (

)

(G + Pін (x )) (x −  t ) = X 1 (x )S1 (t ) + X 2 (x )S2 (t ) + ...

(4)

і також у вигляді ряду шукатимемо розв’язок для переміщень
точок осі газопроводу (метод Фур’є)

u(x, t ) = X 1 (x )T1 (t ) + X 2 (x )T2 (t ) + ...
де

(5)

X 1 (x ), X 2 (x ) і т.д. - власні функції задачі про вільні

коливання такої ж ділянки газопроводу. Вони мають такий вигляд
[4, с.72]:
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X k (x ) = K 4 (k )K 3  k x  − K 3 (k )K 4  k x  , (6)
 l 
 l 
 
 
K 3  k x  , K 4  k x  - функції Крилова [5, с.310],
 l 
 l 
 
  1 
K 3  k x  =  ch k x − cos k x  ,
l 
 l  2 l
 
  1 
K 4  k x  =  sh k x − sin k x  ,
l 
 l  2 l
ch cos  = 1 .
Для визначення невідомої функції часу Si (t ) множимо
обидві частини рівняння (4) на X i ( x ) та інтегруємо його по всій

k

- корені трансцендентного рівняння

довжині балки. Після перетворень отримаємо

Si ( t ) =

4 ( G + Pін ( x ) )
l  K 4 ( i ) K1 ( i ) − K 3 ( i ) K 2 ( i ) 

2


(7)
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Враховуючи те, що кожен доданок ряду (4) викликає рух,
який описується відповідним доданком ряду (5), можна записати
рівняння (1) у вигляді
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Маючи аналітичний вираз для змінної P x , підставляємо в
(8), виконуємо інтегрування і отримуємо функцію прогину для осі
балки для випадку постійної сили G і конкретної змінної сили
P( x ) .
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Висновок.
Отриманий результат (8) важливий, оскільки дає можливість
визначити вимушені коливання балки для випадку постійної та
будь-якої змінної сил.
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Фінансове планування дає змогу висловити поставлені
завдання через цифри. Готівкові гроші втрачають свою
затребуваність, а цифрові, навпаки, набувають все більшого
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поширення. Від цього, наприклад, виграє біткоін, який в останні
роки приносить значно більше прибутку, ніж традиційні активи.
Крім біткоіну на ринку цифрових грошей є відразу кілька
варіантів для вкладення коштів з метою заробітку в
довгостроковій перспективі.
Жоден довгостроковий ринок не може бути з єдиним
лідером. Є періодичні зміни, коли лідер входить в корекцію, а
інші беруть на себе ініціативу [1]. Саме така ротація в даний час
відбувається на кріптовалютних ринках: ETH і XRP лідирують,
тоді як BTC уповільнює рух. Наведемо найбільш популярні
кріптовалюти світу:
1. Технологія: Сhainlink - це децентралізована мережа, метою
якої є з'єднання смарт-контрактів з даними з реального світу.
2. Технологія: Litecoin створена на основі протоколу
біткоіни, але відрізняється використовуваним алгоритмом
хешування, жорстким обмеженням, часом транзакції блоку.
3. Технологія: Bitcoin Cash - це однорангова система,
створена, щоб стати надійними глобальними грошима з
швидкими платежами, мікрокоміссіямі, високим рівнем
конфіденційності та високої транзакціоною ємністю.
4. Технологія: Stellar - це децентралізована платформа з
відкритим вихідним кодом, яка об'єднує банки, платіжні системи
та людей. Ця платформа була розроблена для полегшення
транскордонних транзакцій, щоб зробити їх швидше, дешевше і
безпечніше.
5. Технологія: Cardano - це блокчейн-платформа на алгоритмі
Proof-of-Stake, яка використовується в основному сільськогосподарськими компаніями для відстеження свіжої продукції.
Також, вона дозволяє зберігати дані захищеним від злому
способом, а роздрібним торговцям - припиняти контрафактні
товари.
6. Технологія: EOS - це платформа, яка дозволяє розробникам створювати децентралізовані додатки. Мета проєкту – максимально спростити для програмістів освоєння технології блокчейн
і зробити мережу простіше у використанні, ніж у її конкурентів.
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7. Технологія: DASH - це блокчейн і криптовалюта з
відкритим вихідним кодом, орієнтована на надання швидкої та
дешевої глобальної мережі децентралізованих платежів.
Факти про популярність і зручність нової розрахункової
системи говорять самі за себе, а система генерації криптовалюти
може постати альтернативою світовій валютній системі в
принципах і формах обігу грошей.
Отже, можна підсумувати, що криптовалюта - це особливий
різновид електронних грошей, функціонування яких засноване на
децентралізованому механізмі емісії та обігу і являє собою
складну
систему
інформаційно-технологічних
процедур,
побудованих на криптографічних методах захисту, що
регламентують ідентифікацію власників та фіксацію факту їх
зміни. Однак і це визначення криптовалюти не в повній мірі
відповідає їх сутності.
Література:
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Тян К. О.,
Зубарева І. М.
1
магістр біолого-екологічного факультету,
2
доцент біолого-екологічного факультету
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Україна, м. Дніпро, Україна
Різні їстівні дикорослі гриби вважаються розповсюдженим
продуктом харчування. Впевненою альтернативою дикорослим
грибам є гриби, які можна культивувати в штучних умовах, і які
не становлять жодної небезпеки. За останні десять років
1

2
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виробництво грибів в світі збільшилося вдвічі і досягло 12 млн
тонн. По загальних обсягах виробництва різних видів грибів з
роду Pleurotus займають друге місце в Європі після печериць [1].
Найбільш популярним серед дев’яти видів гливи (P.
ostreatus, P. pulmonarius, P. eous, P. flabellatus, P. sajor-caju, P.
cystidiosus, P. eringii, P. cornucopiae, P.cytrinopileatus), які штучно
культивують є Pleurotus ostreatus (глива звичайна або глива
устрична), що пояснюється рядом її суттєвих переваг перед
іншими видами: значна швидкість розвитку міцелію; конкурентоспроможність до сторонньої мікрофлори; здібність утилізувати з
різноманітних рослинних відходів сільського господарства та
лісопереробної промисловості різні вуглецевмісні з'єднання;
відносна простота та гнучкість технологій культивування
(можливість вирощувати плодові тіла в підвалах, теплицях, поза
приміщеннями, екстенсивним або інтенсивним способом на
субстраті з целюлозо- та лігнінвмісних матеріалів); здатність без
погіршення зовнішнього виду та якості грибів переносити
відносно довготривале збереження та транспортування.
Запропоновано використання гливи звичайної в якості
функціональної добавки для збагачення молочних і інших
харчових продуктів [2]. Встановлено, що внесення грибного
екстракту (джерело бета-глюканів) до рецептури хліба білого
покращує реологічні та органолептичні характеристики тіста,
відкриваючи нові можливості для підготовки якісних
функціональних харчових продуктів в області хлібопекарської
промисловості [2].
Завдяки цінному та поживному складу гливи звичайної,
окрім харчової промисловості її активно використовують у
медичній галузі для створення лікувально-профілактичних та
лікувальних засобів [3].
В теперішній час розроблені також технології глибинного
культивування Pleurotus ostreatus на рідких поживних
середовищах різного складу з метою отримання міцеліальних
біомас, склад яких відповідає природнім плодовим тілам гливи:
білок - 10,5 - 20, вуглеводи - 60 - 75, ліпіді - 1 - 7,2, клітковина 278

7,5 (г/100 г). Хоча біологічна цінність грибних білків нижча, ніж
тваринних, але вони є повноцінними за амінокислотним складом.
Білки гливи особливо багаті на лізин і триптофан. У міцелії
присутні мікро - та макроелементи: калій, фосфор, натрій,
кальцій, магній, залізо, мідь, цинк, марганець, кобальт, селен, йод
і ін. Енергетична цінність їстівних грибів, в тому числі і гливи
невисока і становить 317 - 367 ккал на 100 г продукту [4].
Таким чином, вказані обставини підтверджують перспективність Pleurotus ostreatus, як об’єкта біотехнології та
актуальність подальших наукових розробок з даним базидіальним
грибом. Важливим є не тільки оптимізація умов культивування
продуцента, але й пошук способів стимуляції його розвитку для
збільшення біомаси та вмісту білкових речовин в міцелії.
Потенційними продуцентами біологічно активних речовин –
стимуляторів метаболічних процесів у живих організмів є
мікроорганізми. Біопрепарати, створені на основі екзо- та
ендометаболітів бактерій та грибів, здатні поліпшувати ріст та
розвиток рослин, тварин, грибів та мікроорганізмів. Відомо, що
стрептоміцети є активними продуцентами антибіотиків,
ферментів, вітамінів, амінокислот, гетероауксинів та інших
біологічно активних речовин і використовуються в біотехнології
як важливі промислові об’єкти [5].
На підставі проаналізованих інформаційних джерел зроблено
висновок
щодо можливості
використання
метаболітів
стрептоміцету штаму Streptomyces recifensisvar. lyticus 2435, як
потенційних стимуляторів ростових процесів Pleurotus ostreatus
(глива звичайна) [5].
Так, в даній роботі встановлено, що за умов глибинного
культивування різних штамів гливи звичайної (шт. NК-35, шт.
501, шт. 431) присутність в поживному середовищі метаболітів
культуральної рідини (КР) S. recifensisvar. lyticus 2435 в концентрації 10-2 - 10-3 %, сприяє підвищенню кількості білкових речовин
в міцелії шт. NК-35 на 27 – 68 %, шт. 501 в 1,9 та 1,64 рази.
Виявлено також, що за умов глибинного культивування
грибів наявність метаболітів КР у вказаних концентраціях ,
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забезпечує і збільшення кількісних показників міцеліальної
біомаси в порівнянні з контролем для шт. NК-35 на 25 – 42 %,
для шт. 501 – в 3,47 та 3,7 рази.
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Надання першої допомоги у випадку попадання людини під
дію електричного струму Перша допомога – це комплекс заходів,
спрямованих на відновлення або збереження життя і здоров'я
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потерпілого. Першу допомогу слід надавати вміло і швидко, бо
від цього залежить життя потерпілого і успіх наступного
лікування. Послідовність дій під час надання першої допомоги у
випадку ураження електричним струмом така: – звільнення
людини від дії електричного струму; – оцінка стану потерпілого;
– визначення травми, що створює найбільшу загрозу для життя; –
надання першої допомоги потерпілому; – виклик швидкої
допомоги чи транспортування потерпілого у лікувальну установу.
Звільнення потерпілого від дії електричного струму. У
випадку ураження електричним струмом необхідно якнайшвидше
звільнити потерпілого від дії струму, оскільки від тривалості його
дії на організм залежить тяжкість електротравми. Якщо
потерпілий тримає провід руками, його пальці стискуються так
сильно, що визволити провід з рук стає неможливим. Тому,
першою дією того, хто надає допомогу, повинно бути швидке
вимкнення тієї частини ЕУ, якої торкається потерпілий.
Відключити ЕУ можна за допомогою вимикача, рубильника або
вимикаючого апарата, а також шляхом зняття запобіжників,
розмикання штепсельного з'єднання, створення штучного
короткого замикання на ПЛ “накидом” і т.п. Якщо відсутня
можливість швидкого вимкнення ЕУ, то необхідно вжити заходів
для відділення потерпілого від струмовідних частин, яких він
торкається. Головне, щоб той, хто надає допомогу, не торкався
потерпілого без застосування належних застережних заходів,
оскільки це небезпечно для життя. Він повинен також стежити за
тим, щоб самому не опинитися у контакті зі струмовідною
частиною або під напругою кроку. За напруги до 1кВ для
відділення потерпілого від струмовідних частин або проводу слід
скористатися канатом, ціпком, дошкою або будь-яким іншим
сухим предметом, що не проводять електричний струм.
Звільнення потерпілого від дії електричного струму в установах
напругою до 1 кВ: а – відкиданням проводу дошкою; б –
відтягуванням за сухий одяг; в – відтягуванням із застосуванням
діелектричних рукавичок; г – перерубування проводів Можна
відтягти потерпілого від струмових частин за одяг (якщо він
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сухий і відстає від тіла), наприклад, за поли піджака або пальта, за
комір, уникаючи дотику до навколишніх металевих предметів і
частин тіла потерпілого, не прикритих одягом. Можна відтягти
потерпілого за ноги, але той, хто надає допомогу, не повинен
торкатися його взуття або одягу без належної ізоляції своїх рук.
Для ізоляції рук той, надає допомогу, особливо, якщо йому треба
торкнутися тіла потерпілого, не прикритого одягом, повинен
одягти діелектричні рукавички або обмотати руку шарфом,
одягти на неї сукняний кашкет, натягнути на руку рукав піджака
або пальта, накинути на потерпілого гумовий килим, прогумовану
матерію (плащ) або просто суху матерію. Можна також ізолювати
себе, ставши на гумовий килим, суху дошку або будь-яку
підстилку, що не проводить електричний струм, згорток сухого
одягу і т.п. Для відділення потерпілого від струмових частин слід
діяти однією рукою. Якщо електричний струм проходить через
потерпілого у землю й він судомно стискає у руці струмовідний
елемент (наприклад, провід), простіше перервати дію струму,
відокремивши потерпілого від землі (наприклад, підсунувши під
нього суху дошку). Можна також перерубати провід сокирою із
сухою дерев’яною ручкою або зробити розрив, застосовуючи
інструмент із ізолювальним покриттям (кусачки, пасатижі і т.п.).
Можна 5 скористатись інструментом без ізолювального покриття,
обгорнувши його ручки сухою тканиною. За напруги понад 1кВ
для відділення потерпілого від струмовідних частин необхідно
використовувати ізолювальні засоби захисту: одягти діалектричні
рукавички й ботики й діяти ізолювальною штангою або
ізолювальними кліщами, розрахованими на відповідну напругу.
Особі, яка надає допомогу, слід пом’ятати про небезпеку напруги
кроку, якщо струмовідна частина (провід) лежить на землі.
Пересуватися у цій зоні потрібно з особливою обережністю,
використовуючи засоби захисту для ізоляції від землі
(діелектричні калоші, ботики, килими, ізолювальні підставки).
Або предмети, що погано проводять електричний струм
(наприклад, сухі дошки), а без засобів захисту – пересуваючи
ступні ніг по землі, не відриваючи їх одну від одної. Правильне
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пересування в зоні розтікання струму, розтікання на землю: а –
віддалення від місця замикання на землю; б – сліди взуття. Після
відділення потерпілого від струмовідних частин його слід
віднести із цієї зони на відстань не менше 8 м. Способи надання
першої допомоги потерпілому
Способи надання першої
допомоги потерпілому залежить від стану потерпілого. Ознаки, за
якими можна швидко визначити стан здоров’я потерпілого,
наступні: – свідомість: ясна, відсутня, порушена (потерпілий
загальмований або збуджений); – кольори шкірних покрив і
видимих слизових оболонок (губ, очей): рожеві, синюшні, бліді; –
дихання: нормальне, відсутнє, порушене (неправильне,
поверхневе, хрипке); – пульс на сонних артеріях добре
визначається (ритм правильний або неправильний), погано
визначається, відсутній; 6 – зіниці: розширені, звужені. За певних
навичок, той хто надає допомогу, за хвилину повинен оцінити
стан потерпілого і вирішити, в якому обсязі і порядку слід
надавати йому допомогу. Кольори шкірних покривів і наявність
дихання (за підніманням та опусканням грудної клітки) оцінюють
візуально. Для визначення пульсу на сонній артерії пальці руки
накладають на адамове яблуко (трахею) потерпілого і,
просуваючи їх небагато у бік, обмацують шию збоку. Правильне
положення рук у випадку проведення зовнішнього масажу серця
й визначення пульсу на сонній артерії (пунктир) Ширину зіниць у
випадку закритих очей визначають у такий спосіб: подушечки
вказівних пальців кладуть на верхні віка обох очей і, злегка
придавлюючи їх до очного яблука, підіймають вгору. Від цього
очна щілина відкривається, і на білому тлі видно округлу
райдужну оболонку, а у центрі її – округлої форми чорні зіниці,
стан яких (звужені або розширені) оцінюють за площею
райдужки, яку вони займають. За відсутності видимих важких
ушкоджень на тілі потерпілого, після проходження через нього
електричного струму, потерпілому не можна дозволяти рухатися,
а тим більше продовжувати роботу, тому що не виключена
можливість раптового наступного погіршання стану його
здоров’я або настання смерті. Якщо потерпілий у свідомості (а до
283

цього був непритомний), його слід укласти на підстілку,
наприклад з одягу; розстібнути одяг, що утрудняє дихання;
створити приплив свіжого повітря; зігріте тіло, якщо холодно;
забезпечити прохолоду, якщо спекотно; створити повний спокій,
безупинно спостерігати за пульсом і диханням. Якщо потерпілий
перебуває у несвідомому стані, необхідно спостерігати за його
диханням, і у випадку порушення дихання через западання язика,
висунути нижню щелепу вперед. Для цього чотирма пальцями
обох рук захоплюють нижню щелепу позаду за кути й,
упираючись великими пальцями в її край, нижче кутів рота,
відтягають і висовують уперед так, щоб нижні зуби стали поперед
верхніх.
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УДК 657
Педагогічні науки,
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
ЗАСОБАМИ НАРОДНОГО ТАНЦЮ НА УРОКАХ
ХОРЕОГРАФІЇ
Усік М.В.,
студентка, Луцький педагогічний коледж
м. Луцьк, Україна
У статті розкрито загальні засади виховання патріотизму.
Народний танець як засіб патріотичного виховання молоді.
Формування умов патріотичного виховання дітей засобами
українського народного танцю на уроках хореографії.
Ключові слова: патріотичне виховання, народний танець на
уроках хореографії, молодші школярі.
. The article reveals the general principles of education of patriotism.
Folk dance as a seed of patriotic education of youth. Formation of
conditions of patriotic education of children by means of Ukrainian
folk dance at choreography lessons.
Key words: patriotic upbringing, folk dance in choreography lessons,
junior schoolchildren.
Виклад основного матеріалу. Патріотичне виховання
підростаючого покоління – основа стабільного розвитку країни в
майбутньому. Видатний український педагог В.О. Сухомлинський у книзі «Народження громадянина» писав: «Домогтися того,
щоб вихованця вже з дитинства хвилювало теперішнє та
майбутнє Вітчизни, - одна з найважливіших передумов запобігання моральним зривам у дитячі роки. Патріотичні думки, почуття,
тривоги, патріотичний обов'язок, громадянська відповідальність –
це основа почуття людської гідності. Той, у кому ви сформували
ці якості душі, ніколи не виявить себе в чомусь поганому,
навпаки – він прагнутиме виявляти себе тільки в доброму,
гідному наших ідей, нашого суспільства».
У формуванні виховного ідеалу громадянина-патріота
важливе місце повинно бути відведено народному танцювальному мистецтву. Безпосереднє знайомство підростаючого
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покоління з народною творчістю, спостереження за її живим
побутуванням надзвичайно збагачують його творчу фантазію,
розвивають уяву, сприяють вихованню національної самосвідомості та патріотичних почуттів. Твори народного мистецтва,
зокрема хореографічні, вчать бачити красу рідної землі,
виховують повагу до людей, які створюють її матеріальні й
духовні цінності.
Вивчення традиційного танцю нашого народу в сучасній
науково-педагогічній практиці, спосіб встановлення контактів
народної педагогічної мудрості з педагогічною наукою, аналіз
педагогічного значення тих чи інших явищ народного життя й
визначення їх відповідності чи невідповідності сучасним
завданням виховання, розкриття педагогічного потенціалу давніх
звичаїв і традицій в сучасних умовах та визначення доцільності
нових засобів, які сприяють вихованню довершеної особи
українця, повинні бути покладені в основу процесу вивчення
народного танцю на заняттях з хореографії.
Значну роль у залученні дитини до світу культури свого
народу відіграє мистецтво, що розглядається вченими як засіб
спілкування людей, фактор національної та інтернаціональної
єдності. Мистецтво відрізняється від інших численних видів
практичної діяльності людей тим, що пов'язане з відчуттями та
емоціями. Так, Л. С. Виготський визначав мистецтво як
«суспільну техніку відчуття», «сукупність естетичних знаків,
спрямованих на те, щоб викликати у людей емоції», а також
підкреслював соціальну цінність художніх емоцій, викликаних
мистецтвом. Спираючись на це положення, танцювальне
мистецтво можна, безумовно, розглядати як один з найбільш
дійових факторів формування гармонійно розвинутої, духовно
збагаченої, а, отже, і патріотично спрямованої особистості.
Треба зазначити, що танцювальне мистецтво, як ніщо інше,
передбачає культу родоцільність, тобто «відкритість» різних
культур, є важливим засобом формування у дітей національної
свідомості, розвитку їхньої художньо-естетичної культури. З
огляду на це особливого значення набуває знайомство дітей з
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народним танцем, що, як і кожний витвір народного мистецтва, є
«плодом народної творчості, уособленням його смаків і
вподобань, дзеркалом національних особливостей художнього
мислення народу».
Репертуар патріотичної спрямованості необхідно розкривати
за допомогою танцювальних фестивалів, тематичних танців: «Ми
- українці», «В родиннім колі ми усі єдині», «Колись історія назве
наш час народженням людини», «Мій отчий край ні в чому не
повторний», та інші. Важливу роль у формуванні патріота
відіграє залучення його до участі у громадських акціях та
ініціативах (благодійна допомога, екологічні та соціальні проекти
тощо).
Педагог, плануючи комплекс заходів з патріотичного
виховання, має чітко орієнтуватись в термінах - патріот,
патріотизм, патріотичне суспільство, патріотичне виховання.
Заняття народним танцем сприяють розвитку фізичного,
психічного та духовного здоров'я підростаючого покоління,
задоволенню естетичних і культурних потреб. Патріотична
спрямованість виховного процесу на уроках хореографії, який
реалізується шляхом індивідуального підходу до дитини, створює
умови для формування здатності протидіяти проявам
аморальності, бездуховності, антигромадської діяльності.
Висновок: Отже, народний танець, є засобом патріотичного,
естетичного, культурного розвитку особистості, а також його
культуротворчого аспекту, спрямованого на формування базової
культури майбутнього громадянина. Тому в процесі навчання
хореографічного мистецтва українського народу зосереджується
увага на особистості дитини як найбільшій цінності,
враховуються її потенційні можливості. Цим забезпечується
розвиток індивідуальних творчих здібностей учня, виховання
орієнтується на вищі морально-духовні норми нації. Крім того
залучення дітей до народного танцю розвиває у вихованців
відкритість, толерантність, ціннісне ставлення до національних
ідей рідного народу, передбачає рівноправність всіх учасників
танцювального колективу у процесі спілкування.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТІЇ В
УКРАЇНІ
Фоменко Д. І.,
студентка факультету
соціології та управління
Запорізький національний університет
м. Запоріжжя, Україна
Процеси демократизації держави передбачають втілення та
реалізацію принципів демократії. Вони відіграють ключову роль у
формуванні сучасних високорозвинених держав, здатних
адекватно реагувати на різні виклики в умовах сучасної
політичної дійсності. Україна також докладає значних зусиль для
оптимізації процесів демократичного розвитку, що є однією з
ключових вимог у реалізації євроінтеграційного потенціалу.
Принципи демократичної розвитку – це сукупність загальних
вимог, обумовлених сутнісним змістом демократії, реалізація
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яких засвідчує рівень демократичності держави. Серед основних
можна виокремити наступні: політичну свободу і рівність
громадян, виборність, відкритість влади до суспільства, поділ
влади на три гілки [2]. Розглянемо особливості їх реалізації в
умовах української політичної дійсності. Можна констатувати,
що в нашій державі на законодавчому рівні закріплено реалізацію
принципу політичної свободи і рівності громадян. Згідно
Основного Закону права і свободи людини та громадянина
гарантуються і не можуть бути скасовані. Громадяни наділені
рівними правами та свободами [1]. Держава бере на себе
зобов’язання щодо створення всіх необхідних умов для
забезпечення дотримання прав і свобод людини та громадянина.
Історично апробованою процедурою набуття повноважень
представницькими органами є вибори, за допомогою яких на
конкурентних засадах визначаються особи, що посідатимуть
відповідні посади. Принцип виборності є одним із ключових для
забезпечення демократичного розвитку. Так, в Україні на
загальнодержавному рівні обирають представники інтересів груп
громадськості до Верховної Рад України, а також Президента
України. У контексті реформи децентралізації триває формування
правил і процедур обрання представників ОТГ.
Принцип відкритості вимагає забезпечення гласності
державного життя, доступності джерел інформації, можливості її
вільного пошуку, одержання і поширення [2]. Відкритість
покладає на державні органи обов’язок систематично інформувати населення про події державного і суспільного значення,
ухвалені цими органами рішення, перебіг їх обговорення та
виконання. Необхідними передумовами дії цього принципу є
заборона цензури, розвиток свободи слова і друку, врахування
громадської думки при ухваленні політико-управлінських рішень.
Можна констатувати, що в Україні значна уваги приділяється
реалізації принципу відкритості влади до народу. Існують різні
форми двосторонньої комунікації: звернення громадян, подання
петицій, громадські слухання тощо. Вони забезпечують моніторинг представниками влади актуальних потреб громадян,
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мотивують до прийняття рішень щодо розв’язання існуючих
проблем, сприяють включеності громадських активістів до
суспільно-політичної діяльності.
У демократичній, правовій державі владні відносини
формуються на засадах поділу влади на три гілки (законодавчу,
виконавчу та судову). Відтак, принцип поділу влади забезпечує їх
незалежність, мінімізує ризики узурпації влади. Відповідно до ст.
6 Конституції України цей принцип виступає гарантією захисту
влади народу, недопущення монополізації державної влади в
одних руках [1].
Отже, в сучасній політичній практиці чітко визначені
принципи демократії, дотримання яких забезпечує досягнення
високого рівня демократичності розвитку держави. Україна у
контексті реалізації євроінтеграційних прагнень докладає значних
зусиль щодо їх реалізації на практиці.
Література:
1. Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 12.05.2021).
2. Теорія держави і права: підруч. для студ. вищ. навч. закл. /
за ред. О. Петришина. Xарків : Право, 2014. 368 с.
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Педагогічні науки
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ
НЕФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ДО ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Халявка Л. В.
викладач факультету філології та журналістики
Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Г. Короленка
м. Полтава, Україна
Протягом останніх років педагогічна наука приділяє
неабияку увагу до питань розвитку мотиваційної сфери навчання
студентів. Це пояснюється тим, що сучасне суспільство вимагає
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від закладів вищої освіти висококваліфікованих, конкурентоспроможних спеціалістів зі знанням та вільним володінням
іноземної мови.
Практичні заняття з іноземної мови, де типовим є розгляд
проблемних ситуацій і їх можливих рішень, набувають більшої
ефективності за умови використання різних методів роботи зі
студентами – поєднання індивідуальної, групової та колективної
роботи. Варіювання між цими методами роботи в межах одного
практичного заняття дозволяє уникнути одноманітності та, як
наслідок, втрати інтересу студентів до завдань, що виконуються
[2, с. 56–57].
Варто одразу зазначити, що мотивація студентів разюче
відрізняється від учнівської. Оскільки остання базується на
пізнавальному інтересі учнів. Для студентства навчання заради
навчання не досить для формування потужної мотивації.
Умовами формування і розвитку у здобувачів вищої освіти
пізнавальних мотивів учіння визначаються: ведення навчального
процесу на рівні функціональних можливостей студента,
максимальна опора на мислительну діяльність; емоційна
атмосфера навчання; сприятливе спілкування в навчальному
процесі, активізація учбової діяльності студентів [1, с. 10].
Усі ці фактори невідривно пов’язані із мотиваційною сферою
студента. Специфіка англійської мови як навчального предмета
(спілкування є як кінцевою метою учіння, так і засобом її
досягнення), дозволяє виділити провідними спонуками її учіння
мотиви комунікативні [1, с. 10]. Використання різноманітних
комунікативних вправ (снігова лавина, ситуативні діалоги,
розмовні теми тощо) включають студентів у мовне середовище,
учасниками якого вони стають. Що частіше викладач спонукає
підопічних говорити, думати іноземною мовою не лише на
заняття, а й у поза аудиторний час, то краще формується бажання
вивчити це предмет, щоб володіти ним досконало та
застосовувати знання у професійній діяльності. Звісно,
позитивний мікроклімат під час занять, доброзичливе ставлення
до вихованців не може не спонукати до вивчення предмету.
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Наступним чинником формування мотивації до вивчення
іноземної мови є практичне застосування у професійній сфері.
Для цього викладач має чітко структурувати матеріали, які він
подає під час занять: вони мають бути чітко сформульованими та
відповідати майбутньому фаху студентів.
Як різновид пізнавальної мотивації в процесі учіння
англійської мови виділяється лінгвопізнавальна мотивація, яка
полягає в позитивному ставленні тих, хто навчається, до самої
мовної матерії та вивчення основних якостей мови. Можна
визначити два шляхи її формування: опосередкований (тобто
через професійні та комунікативні мотиви) та безпосередній,
шляхом стимулювання пошукової діяльності студентів у мовному
матеріалі [1, с. 10].
Щоб мотивувати студентів до вивчення іноземної мови,
необхідно вміло добирати матеріали для опрацювання та
вивчення. Не варто акцентувати увагу лише на засвоєнні
студентами формальних фактологічних знань, а необхідно
навчати студентів аналізувати інформацію щодо можливості її
застосування до пояснення нових явищ, встановлювати зв’язки з
уже набутими раніше знаннями та досвідом, переносити знання і
вміння з інформаційно-комунікаційних технологій і навчальних
дисциплін на вирішення поставлених комунікативних завдань [3,
с. 58]
Отже, проблема мотивації студентів нефілологічних
спеціальностей сьогодні є дуже актуальною, однак формування
вмотивованості до вивчення іноземної мови залежить не лише від
студента, а й від викладача та їх спільної діяльності.
Література:
1. Красноголова І. Б. Формування мотивів учіння студентів у
процесі викладання англійської мови : автореф. дис. … канд. пед.
наук : 13.00.01. Київ, 1999. 23 с.
2. Орищин І. С. Мотивація – важливий фактор у вивченні
іноземних мов у закладі вищої освіти. Імідж сучасного педагога.
2020. №2. С. 55–58.
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3. Скакун М., Матіюк Д. Підвищення мотивації студентів до
вивчення німецької мови
та формування готовності до
непереривної освіти за допомогою сучасних інформаційнокомунікаційних технологій та мультимедійних засобів. Актуальні
питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і
літератур та методики викладання іноземних мов : матеріали
Всеукр. наук. конф., 18 трав. 2018 р. / ДНУ ім. В. Стуса. Вінниця,
2018. С. 56–59.
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Філософські науки
ПОЛІТИКА ПАТРІОТИЗМУ
Ходаніцький О. О.
студент радіотехнічного факультету
Науковий керівник: Франко Н.О.
викладач кафедри філософії факультету соціології і права
Національний технічний університет України
«КПІ імені Ігоря Сікорського»
м. Київ, Україна
Попри широке поширення поняття патріотизму, у нашій
державі більшість громадян не мають конкретного представлення
й розуміння поняття патріотизму. У більшості навчальних
закладів
недостатньо
вивчаються
філософсько-історичні
предмети та не піднімається питання патріотизму, що в нас час
являється необхідністю.
Ще кілька десятиліть тому, філософи практично не проявляли
інтересів до цього поняття. Історичний словник філософії вказує на
використання терміну патріотизм ще з 16 століття, при тому один з
небагатьох філософів Я.Г. Фіхте, зміг дати більш чіткого
розуміння, але більша частина сказаного, насправді відноситься
скоріше до націоналізму чим до патріотизму. Краще дати чітку
відповідь на запитання, що таке патріотизм?
Стандартне визначення цього поняття у словниках пояснюється як «любов до своєї Батьківщини, держави». Це розкриває
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основне значення терміну в звичайному використанні, але цілком
може здаватись, що воно занадто тонке й потребує конкретизації.
У своєму філософському дослідженні цього предмета, Стівен
Натансон [1] визначає патріотизм як:
1. Особлива прихильність до своєї країни
2. Особлива турбота про добробут країни
3. Почуття особистої призначеності в країні
4. Готовність жертвувати заради блага країни
З першого погляду, все вірно й немає до чого прискіпатися.
Немає великої різниці між особливою любов'ю та прихильністю, і
сам Натансон використовує ці терміни як синоніми. Хоча любов
(або особлива прихильність) зазвичай виражається в несамовитій
турботі про свій об'єкт, в цьому немає необхідності. Але людина,
любов якої до своєї країні не виражається в особливій турботі про
країну, навряд чи можна було б вважати патріотом, як би голосно
вона про це не говорила. Тобто визначення, повинно включати
розуміння про особливу турботу до Батьківщини. Однак, якщо це
мається на увазі готовність жертвувати заради своєї країни, і це не
слід додавати в якості окремого компонента. Ототожнення з
країною теж може матися на увазі під фразою «своя країна». Але
це визначення дуже розпливчасте і дозволяє називати країну
«своя» в дуже формальному сенсі, і найкраще це можна вловити,
кажучи про ототожнення з нею. Таке ототожнення виражається в
непрямих почуттях: гордості за заслуги і досягнення своєї країни і
сором за її упущення або злочину (коли вони визнаються, а не
заперечуються).
Відповідно, патріотизм можна визначити як любов до своєї
країни, відчуття значимості в ній та особливу турботу про її
благополуччя та благополуччя співгромадян.
У той час як філософи сперечаються про патріотизм, як
про приклад проблеми узгодження універсальних моральних
міркувань з конкретними прихильностями, політичні теоретики в першу чергу цікавляться патріотизмом, як етосом добре
організованого державного устрою і протиотрутою від націоналізму. З моменту виникнення національної держави було
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широко поширена думка, про форму націоналізму, яка
необхідна як дополітична основа єдності держави, котра
сприяє солідарності між громадянами і дає їм мотивацію для
участі в суспільному житті, і приносити жертви заради
загального блага. Як сказав Роджер Скратон, «для того, щоб
ліберальна держава була безпечною, громадяни повинні
розуміти національні інтереси як щось більше, ніж інтереси
держави»[2, с.319]. Але протягом ХХ століття націоналізм був
глибоко скомпрометований. Це змусило політичних теоретиків
шукати альтернативи. Дехто стверджував, що підкреслено
політичний патріотизм може виконувати об'єднуючу функцію
націоналізму, уникаючи при цьому його небезпек. Цей «новий
патріотизм» відкидає або, принаймні, применшує значення
дополітичних зв'язків, таких як спільне походження, мову або
культура, і наказує любов і вірність своєму політичному
співтовариству, його законам і інститутам, а також прав
людини. і свободи, які вони роблять можливими.
Конституційний патріотизм – один з найбільш широко
поширений, але не єдиний різновид «нового патріотизму», (існує
ще «заповітний патріотизм», який обстоюється Джоном Х. Шаар
як відповідний для країн, населення яких дуже етнічно і
культурно неоднорідне, щоб допускати «звичайний патріотизм»).
Ця нова, підкреслено політична версія патріотизму викликала
співчуття і скептицизм. Співчуваючі йому обговорювали
перспективи європейського конституційного патріотизму.
Скептики стверджували, що патріотизм, не пов'язаний з усіма
дополітичними прихильностями і ідентичностями, може
породжувати занадто слабке почуття ідентичності і занадто
слабку мотивацію для участі в політичному житті - що в такому
розумінні «патріотизму недостатньо»
Дійшовши висновку, слід зазначити, що патріотизм має дуже
широкі та неординарні поняття, і звичайне слово «патріот» може
значити не тільки як прихильник своєї країни, але й людина, яка
віддана своїй країні та цінує благополуччя співгромадян. З іншого
ж боку, важко бути патріотом у країні, яка не проявляє інтересів
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до громадян. По цій же причині з’являється слабке почуття
ідентичності, а відповідно і слабку мотивацію в інтересах до своєї
держави.
Література:
1. Патриотизм, нравственность и мир Стивена Натансона
1993 ч.34–35
2. Философ на пляже Дувра: очерки Роджера Скратона 1990.
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ТАКТИЧНІ ОСНОВИ ДЛЯ ЗАСТОСОВУВАННЯ ЗБРОЇ
Гіденко Є.С.
викладач кафедри
тактико-спеціальної підготовки
Чабаненко Ю.В.
курсант групи КП-932
Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ
Співробітникам поліції законодавцем надані повноваження
на застосування фізичної сили (в тому числі бойових прийомів
боротьби), спеціальних засобів і вогнепальної зброї у випадках,
якщо «несилові способи не забезпечують виконання покладених
на поліцію обов'язків». При цьому необхідно дотримуватися
умов правомірності заподіяння шкоди здоров'ю. У випадках
неправомірних дій, пов'язаних з перевищенням меж необхідної
оборони, або заходів, спрямованих на затримання осіб, які
вчинили правопорушення, співробітники поліції несуть
відповідальність, встановлену законодавством України.
Існуюча в Україні статистика загибелі і поранень співробітників показує, що нерідко поліцейські виявляють безпорадність,
виявляються нездатними протистояти правопорушникам і
поступаються їм в єдиноборствах, при цьому багато співробітників володіють технікою бойових прийомів боротьби, і в
цілому рівень їх фізичної підготовленості є задовільним.
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Практичне ж здійснення ними повноважень в ситуаціях
фізичного протидії ускладняється в основному через
недостатню тактичної підготовленості.
Основу тактичної підготовленості складають відповідні
знання та вміння. Тактичні вміння результативна формуються
застосуванням бойових прийомів боротьби в реальних
ситуаціях, тобто в ситуаціях протистояння з противником, в
процесі якого можуть наноситися травми. Через травматизму
моделювати в навчальному процесі подібне протиборство з
повною психофізичної мобілізацією неможливо.
Тому тактичні знання в реальних ситуаціях самозахисту і
затримання правопорушників (за умови практичного освоєння
техніки бойових прийомів боротьби) являють собою досить
істотний резерв в успішному результаті протиборства. При
цьому специфіка тактики застосування бойових прийомів
боротьби співробітниками полягає в тісному пов'язанні її з
правомірністю їх використання. У будь-якому випадку
співробітникові поліції для ефективного здійснення своїх
повноважень необхідно представляти елементарний тактичний
алгоритм дій в ситуаціях, пов'язаних із застосуванням силових
методів затримання правопорушників.
Крім загальних принципів, тактику застосування вогнепальної зброї в реальних умовах інциденту визначають
особливості ситуації, що складається на місці події в момент
припинення протиправних дій.
Ситуація визначається в літературі як певна сукупність,
поєднання обставин і умов, що створюють ті чи інші відносини,
певну обстановку або положення, які безпосередньо впливають
на людину в даний момент. Під ситуацією розуміється також
розстановка і співвідношення сил.
Ситуація застосування вогнепальної зброї включає в себе
наступні різнопорядкові елементи:
1) фактори, що характеризують саме суспільно небезпечне
діяння або подія (характер протиправних дій, ступінь їх
суспільної небезпеки, кількість правопорушників та ін.);
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2) фактори, що характеризують ситуацію в просторі і часі і
за певних умов матеріального середовища (обстановку,
предмети злочинного посягання, місце, час та ін.);
3) фактори, що характеризують правопорушника (стать, вік,
фізичний розвиток, наявність судимості та ін.);
4) фактори, що характеризують суб'єкта застосування
вогнепальної зброї (рівень професійних знань, фізичної, бойової
підготовки, термін служби, вік та ін).
Всі ці фактори відображають індивідуальні особливості
конкретної ситуації застосування зброї, вони в тій чи іншій мірі
впливають на співвідношення сил протиборчих сторін і
визначають вибір конкретного тактичного прийому або способу
застосування вогнепальної зброї або необхідність дотримання
певних правил, що забезпечують його правомірне застосування.
З урахуванням перерахованих факторів, ситуації, пов'язані
із застосуванням вогнепальної зброї, можуть бути класифіковані
за різними підставами. Разом з тим, враховуючи, що
застосування вогнепальної зброї жорстко регламентовано
законом,
основу
класифікації
ситуацій
застосування
вогнепальної зброї повинні складати передбачені законом
випадки його застосування і використання.
З точки зору тактичних особливостей дій співробітників
міліції в умовах застосування вогнепальної зброї, всі
передбачені законом випадки його застосування і використання
можна розділити на наступні три групи:
1) ситуації відбиття нападу;
2) ситуації переслідування;
3) ситуації усунення небезпеки.
Всі ситуації відбиття нападу характеризує те, що небезпека
для охоронюваних законом суспільних відносин створюється в
результаті протиправних дій правопорушника, який, як правило,
є ініціатором і активною стороною в конфлікті.
Первинні тактичні дії захисту від загрози застосування
вогнепальної зброї спрямовані на оцінку обстановки і
визначення відстані до нападника. У разі необхідності,
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відволікаючи його увагу, треба наблизитися на відстань
витягнутої руки до зброї. Вибравши зручний момент, швидко
піти (поворотом, кроком, стрибком) в сторону з лінії напрямку
стовбура (лінії вогню) і захопити озброєну руку з пістолетом,
виключивши вільний рух кисті зі зброєю, або захопити ствол
рушниці (карабіна, автомата та ін. ) і відвести його від себе,
потім обеззброїти больовим прийомом на утримує пістолет руку
або вириванням (викручуванням) рушниці з рук нападника,
після чого завершити силове затримання.
Основним техніко-тактичним елементом, що забезпечує
безпеку при захисті від загрози застосування будь-якого
вогнепальної зброї, є відхід з лінії вогню. При цьому, захопивши
руку з пістолетом або ствол рушниці, і, виконуючи наступні дії
по обеззброєння та затримання нападника, ні в якому разі не
можна, щоб лінія напрямку стовбура зброї перетиналася з тілом
співкобітника - треба направляти ствол вгору або в інше
безпечне напрям.
Наведений короткий огляд ситуацій, що виникають в
службі співробітників поліції, дозволяє говорити про те, що
співробітнику необхідно вміти ефективно застосовувати бойові
прийоми боротьби, спеціальні засоби, вогнепальну зброю та
мати відповідний рівень розвитку професійно значущих
психофізичних якостей і здібностей, а запропоновані вище
варіанти тактичних дій дозволять йому досить надійно скувати
правопорушника, забезпечивши правомірність рішень та особисту безпеку, при цьому автори не претендують на повне
висвітлення даної проблеми, а дають лише загальні рекомендації.
Література:
1. Про Європейський кодекс поліцейської етики [
Електронний ресурс ] : рекомендація REC (2001) 10 Комітету
Міністрів державамучасницям Ради Європи від 19 вересня 2001 р.
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Подзірей Л.М.
Заступник директора з навчальної частини
Канівська ДШМ
Час соціально-економічних і політичних перетворень, що
переживає наша країна, сконцентрував низку проблем, пов’язаних із духовним життям суспільства.
Унікальним засобом формування важливих сторін моральноетичного життя підростаючого покоління є мистецтво. У процесі
сприймання, усвідомлення та осмислення почуттєвого досвіду,
сконцентрованого у творах мистецтва, виховується й розвивається особистість. Мистецтво відіграє в процесі ідейного
виховання людей, збагачення їх духовного світу, формування
естетичних смаків важливу роль. Музика -мова звуків та
інтонацій -відзначається особливою емоційною глибиною. Звуки
музики говорять так ясно і зрозуміло, як говорять слова, поняття і
зріми образи[1,c.66].
Для роботи з підростаючим поколінням музичні твори
повинні бути високохудожніми, відрізнятися яскраво вираженим
емоційним забарвленням, актуальністю зображеного, різноманіт300

тям засобів виразності. До таких творів належить цикл
фортепіанних мініатюр Богдани Фільц «Музичні фрески» з
присвятами, який вийшов з друку в 2015 році.
Прагнення вийти за межі традиційної академічної музики,
позбутись усталених штампів, втілити в музиці нові ідеї, внести
свіжий струмінь у музичну мову творів спонукало композиторку
до творчих пошуків, результат яких позначився на даному циклі
фортепіанних мініатюр з яскравим образно-емоційним змістом.
Богдана Фільц закінчила Львівську спеціальну музичну
десятирічку по класу фортепіано. Зараз у її нотографічному
списку нараховується понад 60 фортепіанних творів. Серед них
переважають п’єси програмного змісту- миттєві замальовки
природи, станів настрою, знаменних подій, пропущені крізь
призму посиленого емоційного сприймання.
Фортепіанний цикл «Музичні фрески» містить п’ять
композицій, які створені в різні роки. Це данина шани тим
українським діячам музичного мистецтва, з якими Б. Фільц
довелося чимало працювати у творчій сфері і які залишили в
житті й свідомості автора незабутній слід. Твори виділяються
своєю новизною , оригінальністю композиторського задуму і
неординарністю
його музичного вирішення. Свіжість ,
неординарність музики твору визначає перш за все природна,
невимушена мелодичність тематичного матеріалу. Авторка є
кваліфікованою піаністкою, добре володіє інструментом. Звідси в
ії манері музичного письма така необхідна для розповсюдження
фортепіанних творів риса як піаністичність, наявність зручної для
виконавців фактури. У музиці Богдани Фільц немає зайвих нот,
невиправданих модуляцій, надуманих мелодійних та гаромнічних
зворотів, пустих заповнень. А ще приваблює властивість,
характерна для всього творчого доробку Богдани Фільц: відбиток
природнього таланту, уміння творити музику, котра зачаровує
своєю мелодичною красою, щирістю вислову і промовляє
безпосередньо до душі і серця[3,c.140].
Робота над кожним твором Богдани Фільц розглядається як
залучення студента до світу прекрасного, як крок для розкриття
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його творчої індивідуальності одночасно з вдосконаленням
виконавської майстерності[2,c.16].
Література:
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Сьогодні однією з актуальних проблем освіти є духовний
розвиток особистості. У світі цього особливого значення набуває
фізичне виховання. Багатьма вченими підкреслюється, що
важливе місце посідає залучення дітей до танцювального
мистецтва. Саме це спрямовує розвиток фізичних якостей дитини
(Б.Г.Ананьєв, Л.С.Виготський, О.В.Запорожець, О.М.Леонтьєв,
С.Л.Рубінштейн та ін.).
З
відродженням
національної
культури,
процесів
демократизації суспільства активізується пошук науковцями
нових, більш ефективних шляхів фізичного розвитку дітей
молодшого шкільного віку.
Відомо, що ще здавна танець був засобом вираження
почуттів та емоцій людей. Відокремившись від прямого зв’язку з
обрядами, де він мав насамперед релігійно-магічний зміст, танець
набув значення мистецтва, що втілює красу людського тіла,
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різноманітний душевний стан. Природа танцю образна і має за
основу узагальнення багатоманітних „пластичних мотивів”,
відібраних із реального життя рухів, які організовуються за
законами ритму, симетрії, орнаментального узору. Танець
органічно пов’язаний з музикою, яка посилює виразність
танцювальної пластики, дає йому емоційну ритмічну основу.
Багато дослідників розглядають виховний вплив танцю у
зв’язку з його значним фізично-культурним та духовнокультурним потенціалом, що сприяє всебічному розвитку дитини.
Естетичне виховання засобами ритміки та хореографії висвітлено
у працях Є.Б.Абдуліної, Б.В.Асаф’єва, А.Р.Верещагіної,
Д.Б.Кабалевського, К.В.Тарасової, В.І.Шпак та інших. Проблемам
музично-рухового розвитку молодших школярів, формуванню в
них навичок виконання танців, розвитку творчості під час
означеної діяльності присвячено дослідження Р.Т.Акбарової,
С.В.Акішева, Н.О.Ветлугіної, О.В.Горшкової, А.М.Зіміної,
М.Л.Палавандішвілі,
О.П.Радинової
та
ін.
Ученими
підкреслюється, що за допомогою рухів дитина пізнає світ:
рухаючись під музику, вона вчиться повнішому її сприйняттю,
завдяки чому отримує певні враження від музичних творів. При
цьому у дітей розвивається загальна музикальність, творча уява,
поступово формується художній смак, розвиваються спеціальні
здібності музично-рухового виконавства.
Треба зазначити, що танцювальне мистецтво, як ніщо інше,
передбачає культуродоцільність, тобто „відкритість” різних
культур. З огляду на це особливого значення набуває знайомство
дітей з народним танцем, що, як і кожний витвір народного
мистецтва, є „плодом народної творчості, уособленням його
смаків і вподобань, дзеркалом національних особливостей
художнього мислення народу”. Виходячи з цього, використання
танців різних народів у процесі організації танцювальної
діяльності дітей молодшого шкільного віку, на наш погляд,
сприяє створенню умов для найбільш повного (з урахуванням
віку) ознайомлення школярів з розвитком культури сучасного
суспільства. Цей аспект фізичного виховання у процесі
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танцювальної діяльності потребує насамперед знань у галузі
національної культури. Такий підхід, на наш погляд, дає змогу
дитині побачити та зрозуміти єдність національної танцювальної
культури із світовою, сприяє формуванню різних пізнавальних
інтересів, пробуджує чуттєвість, а також створює умови для
фізичного розвитку.
На сучасному етапі психолого-педагогічні дослідження та
передова педагогічна практика все більше звертають увагу на
необхідність формування фізично здорових дітей. Прогресивні
вітчизняні науковці та діячі мистецтва відстоюють необхідність
знайомства з народними традиціями. Але, на жаль, серед засобів,
що сприяють цьому, танцювальна діяльність посідає незначне
місце. Недостатня увага приділяється і національним
хореографічним традиціям, які є важливим засобом формування
фізично розвинутої дитини.
У працях видатних фізіологів і психологів І. М. Сєченова, Н.
А. Берштейн, Л. С. Виготського містяться відомості про важливе
значення мʼязової діяльності для спільного, у тому числі
психічного розвитку. Експериментально доведено, що збільшення
рухової активності здійснює стимулюючу дію на перцептивні та
інтелектуальні процеси у дітей (Амосов М.М.). Необхідні рухи
включаються в певну діяльність - трудову, ігрову, спортивну і т.д.
Виняткову роль у цьому відношенні відіграють танці. Вони
формують мислячу, емоційну, свідомо діючу, в міру своїх
можливостей, дитину. Під керівництвом педагога-хореографа
формується особистість, яка здатна орієнтуватися в навколишньому середовищі, активно долати труднощі. Формується
самостійність, самоконтроль, творче мислення, уява; відбувається
вдосконалення рухових навичок, розвивається спритність,
рухливість, загальна витривалість.
Танцювальні рухи під ритмічну, гарну музику створюють
гарне самопочуття, "заряджають" дитину бадьорим настроєм,
виховують потребу у руховій активності, формують у дітей
звичку здорового способу життя. Особливе значення для дітей
набувають заняття народними танцями у віці 6-9 років, так як
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практичні заняття вимагають вивчення танцювального етикету,
культури поведінки і, що важливо, міжособистісного спілкування.
У процесі колективних занять дитина стикається з необхідністю
дотримання певних санітарно-гігієнічних норм, виконання
режимних моментів, використання навичок координації зусиль,
дій та рухів у парі, знайомиться з естетикою рухів та вимогами до
зовнішнього вигляду.
Своєрідною ознакою танцю, що відокремлює його з інших
видів мистецтв, є ритмічна основа. Здібності відчувати ритм одне з важливих властивостей природи людини, яка прагне
виразите себе в русі. Танець є не тільки розвагою та приємним
дозвіллям. Він є виразом різноманітних почуттів, в ньому
проявляється гармонія зі світом. Танець дозволяє людині
реалізувати себе, дарує їй фізичне здоров’я та душевну рівновагу:
під час занять танцями відбувається тренування всіх м’язів тіла й
дихання.
Народний танець тренує одночасно всі м'язові групи і мозок,
сприйняття і відображення музики, пластику і вміння керувати
своїм тілом. Народний танець, будучи складною синтетичною
діяльністю, впливає на розвиток різних сторін психіки дитини .
Відвідування танцювальних занять створює сприятливі умови не
тільки для фізичного, а й розумового, морального, естетичного
виховання, а також розкриває творчі задатки дитини. Заняття
народними танцями, як видом фізичної активності, позитивно
впливають на різноманітні психічні процеси; поєднання фізичних
вправ і естетичної творчості позитивно впливає на формування
різнобічної особистості дитини.
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Технічні науки
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ
НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ
Шнідкoвський Р.В.,
студент приладобудівного факультету
Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського
м. Київ, Україна
Останнім часом віртуальні технології все інтенсивніше
починають використовуватись
для відновлення ходьби.
Типовими проявами порушень ходьби у хворих з неврологічними
порушеннями є її уповільнення, асиметрія, втрата стійкості під
час переміщень по нерівній поверхні і на поворотах, а також
затримка з початком руху та зупинкою.
У хворих з пошкодженням сенсорних і асоціативних зон
мозку здатність виключати зір і коригувати пози стійкість,
покладаючись на внутрішні (пропріоцептивні і вестибулярні)
сенсорні сигнали, як правило, пошкоджена [1]. Це може бути
пов'язано як із загальним сенсорним дефіцитом, так і з
порушенням здатності мозку інтерпретувати і інтегрувати
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отриману сенсорну інформацію. Як результат сенсорний
конфлікт може викликати у хворих втрату свідомості, саме тому
потрібна візуалізація дій.
Як правило, для візуалізації дій руки використовуються
спеціальні пристосування. Прикладом такого пристосування
може служити кібернетична рукавичка [2].
Рукавичка
виготовлена з еластичного матеріалу і в залежності від моделі
може мати від 18 до 22 вшитих всередину сенсорів (Мал. 1).
Сенсори дозволяють з достатнім ступенем точності реєструвати
руху пальців у всіх суглобах в трьох напрямках. Одержані дані
обробляються і на їх підставі рух кисті відтворюються в
реальному часі на екрані.

Мал. 1.Кібернетична рукавичка (Cyber Glove)

Величезним кроком у розвитку віртуальної реабілітації
стала розробнику ка компанією Microsoft сенсора Kinect для
ігрової приставки Xbox 360 в 2012 р [3]. Kinect-сенсор має дві
камери, що дозволяє реєструвати рухи в тривимірному
просторі і складати ігрові завдання, з огляду на тривимірність
рухів людини. Крім випуску ігрової приставки і сенсора,
Microsoft Kinect забезпечив необмежений безкоштовний
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допуск до програмного забезпечення для всіх бажаючих.
Таким чином, сенсор і програмне забезпечення може використовуватися для створення індивідуальних ігрових сценаріїв, які
враховують специфіку рухових порушень хворого. Наступний
малюнок ілюструє серію ігрових завдань, створених для
відновлення коордіна-ції у хворих після черепно-мозкової
травми [4] (Мал. 2). Сидячи або стоячи перед екраном телевізора, хворий виконує рухи, який демонструє анімаційний
герой, намагається уникнути зіткнення з віртуальною перешкодою (ліхтарним стовпом) або схопити віртуальний об'єкт(Рибу
що пливе).

Мал. 2.Серія інтерактивних ігор, розроблених для хворих
з черепно-мозковою травмою

Таким чином, віртуальна реальність існує в усьому своєму
різноманітті і, незважаючи на свою молодість, як реабілітаційна
технологія може задовольнити практично будь-які вимоги
відновлення рухових, сенсорних і функціональних порушень у
хворих
Було показано, що приміщення хворого в віртуальний
простір з подібними сенсорними входами є ефективним способом
поліпшити сенсорну адаптацію, необхідну для збереження
рівноваги. [5].
Аналогічно зміна швидкості руху віртуального ескалатора
ініціалізувало зменшення або збільшення латентного періоду
ініціації кроку у ранніх і подальших випробовуваннях [6]
(Мал. 3). Даний метод може бути використаний для відновлення навичок ходьби у хворих і з іншими неврологічними
порушеннями.
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Схожий метод використовувався також для полегшення
початку ходьби у людей з хворобою Паркінсона. Як відомо, у
таких хворих виникає проблема з початком руху після зупинки,
відома як симптом «заморожування» (freezing) [7]. Труднощі з
подоланням руху також можуть виникнути при проходженні
через вузький дверний отвір, виконанні повороту або проходженні перешкод. Хоча механізм виникнення подібного дефіциту у
хворих з хворобою Паркінсона досі не відомий, деякі дані говорять про те, що однією з причин може бути порушення здатності
до інтеграції сенсорної інформації . Не випадково пред'явлення
хворому додаткового візуального стимулу у вигляді, наприклад,
нанесеної розмітки на підлогу може полегшити ініціацію ходьби

Мал. 3 Віртуальний ескалатор для тренування навичок ходьби
у хворих з постінсультним гемипарезами

[8]. Беручи це до уваги, були зроблені деякі спроби
використовувати віртуальний коридор для полегшення початку
ходьби у хворих. Зокрема, було показано, що більшість хворих
починало рух значно швидше в рухомому коридорі в порівнянні
зі стаціонарним. Таким чином, можна говорити про позитивний
досвід застосування віртуальної реальності при тренуванні
ходьби у хворих з хворобою Паркінсона.
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Висновок
В роботі M.C. Moreira і співавторах (2013) були проаналізовані результати при трансформаційних змін технології
віртуальної реальності для тренування локомоції у хворих, які
перенесли інсульт. З величезної кількості джерел, присвяченій цій
проблемі, були відібрані і проаналізовані тільки чотири роботи, в
яких було показано, що застосування віртуальної реальності
сприяє зміні параметрів ходьби у хворих з пост інсультними
гемипарезами. При цьому роботи відрізнялися між собою як по
застосовуваних протоколах, так і по клінічній характеристиці
хворих, і їх кількості.
Таким чином, аналіз проведених досліджень показує, що
віртуальна реальність є перспективним методом для поліпшення
ходи хворих з інсультом. Проте для підтвердження ефективності
віртуальної реальності в тренуванні ходьби у хворих з різними
порушеннями потрібні подальші дослідження із залученням
об'єктивних методів аналізу рухіві, перш за все, локомоції.
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