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УДК 364  Філологічні науки 

 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ РЕЧИ  

 

 Андрєєва О.Ю., 

ст.викладач  

кафедри  мовної підготовки 

Запорізького державного медичного університету 

м. Запоріжжя, Україна 

Жанры публицистического стиля речи – это определенные 

композиционные и стилистические типы произведений, прису-

щие средствам массовой информации. 

В публицистическом стиле выделяют три основных 

подстиля: 

• информационный; 

• аналитический; 

• художественно-публицистический. 

Каждый из них имеет собственную структуру, задачи и 

особенности. 

Аналитические тексты должны воздействовать на человека. 

Они представляют собой анализ корреспондентом какого-либо 

человека, события, факта или явления. 

Жанры аналитического информационного стиля таковы: 

• беседа; 

• статья; 

• корреспонденция; 

• рецензия. 

Статья – это главный публицистический текст аналитичес-

кого жанра. Статья – это подробный обзор какого-либо факта, 

события, ситуации. Автор статьи может руководствоваться 

разными методиками работы и источниками информации, чтобы 

разъяснить свою точку зрения и заставить читателя поразмыслить 

самостоятельно. 

В системе газетных жанров наиболее противопоставленными 

стилистически оказываются передовые статьи и тексты информа-

ционных сообщений. 
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Стилевая эклектичность языка газеты ставит под сомнение 

применение самого понятия «функциональный стиль» к этой 

сфере человеческого общения. 

Отмечается, что газета объединяет статьи, различающиеся 

как по жанровым, так и по стилевым признакам. Однако общая 

система экстралингвистических факторов, определяющих специ-

фику языка средств массовой информации, а также лингвистичес-

кие исследования позволяют говорить о существовании единого 

функционального стиля газеты. Рассматривая стилевую сторону 

языка газеты как целостную совокупность стилистико-функцио-

нальных явлений, В.Г. Костомаров выделяет единый стилістичес-

кий конструктивный принцип газеты – диалектическое объедине-

ние ее ведущих признаков экспрессии и стандарта, понимаемых в 

широком смысле слова как оценочные и интеллектуализованные 

начала в противопоставлении друг другу. Указанные признаки 

соотносятся с взаимодействием двух ведущих функций газеты 

(информационной и воздействующей), которые неравномерно 

распределяются по газетным жанрам и находятся в соответствии 

с двойственной природой газеты, призванной как информировать, 

так и убеждать, воздействовать. 

Исследование языковых средств газеты свидетельствует о 

четком размежевании информационных и передовых статей по 

реализации двух названных функций. Первые по характеру 

использования языковых средств приближаются к научно-

деловому стилю, обладая чертами фактологичности, докумен-

тальности в передаче информации. Вторые имеют открыто 

оценочный, ярко публицистический характер и направлены на 

агитационное воздействие, по определенным параметрам слижа-

ясь с художественной прозой. 

Информационный материал составляют статьи, в которых 

присутствие авторского «я» сведено к минимуму, т.е. нередко 

даже не указывается фамилия их создателя. Сюда можно отнести 

материалы, связанные с беспристрастной передачей разного рода 

событий внутренней и внешней политической жизни, коротких 

информационных сообщений, коммюнике. 
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В передовых статьях, наоборот, факторы субъективной 

оценки оказывают решающее влияние на использование языко-

вых средств, реализующих коммуникативные задачи убеждения, 

директивности, критического осмысления происходящих собітий, 

т.е. в языке преломляется субъективное стремление коллектива 

авторов воздействовать на политические, мировоззренческие 

позиции «широкого» читателя. Языковые средства приобретают 

здесь ярко выраженный экспрессивный характер, что особенно 

отражается на синтаксисе, который направлен на формирование 

речи логизированной, расчлененной, с резко и ясно обозначен-

ными акцентами. 

Как бы промежуточное положение по функциональной 

направленности занимает в газете большое количество статей, в 

которых оценочные и интеллектуализованные начала переплета-

ются, сосуществуют друг с другом, т.е. информация подается с 

той или иной степенью присутствия авторской позиции, как это 

имеет место в репортаже, комментарии. Чередование здесь 

элементов экспрессивного и стандартизированного плана, их 

переход друг в друга призваны привлечь, поддержать интерес 

читателя. 

Противопоставление информационных и передовых статей 

не означает, что в первых вообще отсутствует элемент експрес-

сивности, а вторые представляют собой сплошной поток 

экспрессивных речевых единиц, теоретический характер носит и 

противопоставление функций воздействия и сообщения (соответ-

ственно стилей «воздействия» и стилей «сообщения»). В широ-

ком коммуникативном плане эти две функции, с одной стороны, 

противопоставлены, с другой – сопоставлены, находятся во 

взаимодействии друг с другом. В качестве характерного примера 

стиля «сообщения» обычно приводится научный стиль энцикло-

педических статей, примером стиля «воздействия» служит язык 

художественной литературы. Однако едва ли возможно полнос-

тью исключить вероятность появления элементов експрессивного 

плана в энциклопедических статьях, а интеллектуализованных 

элементов в языке художественной литературы. 
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Проводимое противопоставление рассматриваемых стиле-

вых подразделений (информации и передовых статей) является в 

известной степени относительным еще и потому, что стиль пере-

довой статьи имеет общие признаки не только с художественным 

языком, но и с научным, характеризуясь чертой аналитичности. В 

свою очередь, информационные сообщения характеризуются 

определенным динамизмом при передаче последовательности 

событий, что сближает их с языком авторского художественного 

повествования. 

Вместе с тем элементы воздействия (экспрессивно-эмоцио-

нально-оценочного плана) в научном стиле всегда выступают как 

внесения подобно тому, как элементы сообщения в художествен-

ном стиле подчинены реализации определенных стилистических 

задач, в свою очередь, связанных с реализацией общей естетичес-

ки воздействующей функции. Присутствие элементов экспрессии 

не является определяющим фактором и в газетной информации, 

так же, как и «информативность» передовицы подчинена реали 

зации воздействующей функции. 

Некоторые исследователи относят к газетному стилю только 

информационные материалы, которые в свое время послужили 

основой для создания первых газет. Однако в газетах сегодняш-

него дня приоритет получают, по-видимому, именно факторы 

оценки, воздействия. В них информационным материалам объек-

тивного характера обычно предшествует экспрессивно-эмоцио-

нально насыщенная, выдержанная в строго публицистическом 

тоне передовая статья – «флаг» номера. Функциональная направ-

ленность на воздействие языка передовых статей служит благо-

приятным фактором для раскрытия здесь лингвостилистических 

ресурсов создания экспрессивности: использования контрастного 

сочетания элементов книжной и разговорной речи, метафор и 

других средств создания образности языка, а также большого 

разнообразия приемов экспрессивного синтаксиса: инверсии, 

антитезы, параллелизма, повторов, эллипсиса и др. Однако основ-

ным источником создания экспрессивности в широком смысле 

слова является фактор оценочности, выступавший в противно-
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поставлении интеллективному характеру языка информационных 

сообщений. 

В отличие от языка художественной литературы экспрессив-

ность передовой статьи ориентирована на массового читателя, 

характеризуется социально-коммуникативной направленностью 

оценочности, а поэтому чертами «открытости», «прозрачности». 

В языке художественного стиля оценочность имеет индивидуали-

зированную направленность, как со стороны автора, так и со 

стороны получателя информации. Ведущую роль здесь играют 

факторы контекста, подтекста, художественного замысла произ-

ведения. Воздействующая функция художественного стиля имеет 

эстетическую ориентацию. 

В информационных статьях элементы субъективной оценки 

не оказывают решающего влияния на использование языковых 

средств. Единицы языка принимаются здесь обычно в своем 

прямом номинативном значении, т.е. имеют лишь один уровень 

понимания – семантический, в то время как в передовых статьях к 

этому содержательному уровню понимания добавляется уровень 

дополнительных значений,  «коннотаций», приобретаемых в 

широком контексте или синтагматическом окружении, например 

функциональных значений директивы, критической оценки, 

побуждения к действию, призыва и т.п. На первый план при 

выборе языковых средств в газетной информации выступают 

факторы нахождения оптимального способа передачи информа-

ции, стимулирования интереса читателя. Как и в других газетных 

жанрах, в информационных материалах возникает необходимость 

выгодным образом представить сообщение в кратчайший срок и 

по возможности в сжатом виде. Формы, в которые облекаются 

речевые сообщения, уже не несут экспрессивно-воздействующей 

функциональной нагрузки, но должны быть удобными для 

восприятия и информационно емкими. 

Таким образом, в газете сосуществуют два качественно 

различных функциональных единства: тексты передовых статей, 

ориентированные на социальное воздействие, и тексты информа-

ционных сообщений, направленные на передачу однозначной 
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информации. Представляется, однако, что отмечаемая особен-

ность свидетельствует не столько о разных стилях языка газеты, 

сколько о его экстралингвистически «запрограммированной» 

полифункциональности, направленной в конечном счете на 

достижение единого функционального эффекта воздействия. 

Своеобразным источником создания экспрессии служит противо-

поставление экспрессивно маркированного языка передовых 

статей на фоне нейтрального интеллективного языка информа-

ционных сообщений. Следовательно, принцип диалектического 

объединения оценочных и интеллектуализованных начал и 

взаимодействие информационной и воздействующей функций в 

стиле газеты реализуется в данном случае за счет языковых 

средств двух описанных выше функционально и жанрово-

разнородных текстовых массивов. 

Література:  
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2. Солганик Г.П. Язык и стиль передовой статьи. М., 1973. 

3. Чаковская М.С. Текст как сообщение и воздействие. М., 

1986. 

4. Язык и стиль средств массовой информации и пропа-

ганды. М., 1980 
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ЦІЛІ ЕФЕКТИВНОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Андрусь О.І., 

кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки і підприємництва, 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського», 

м. Київ, Україна 

Ефективна цінова політика – визначальна проблема 

управління підприємства в умовах ринку, оскільки недостатньо 

зважені цінові рішення не лише мають негативний вплив на 

результати діяльності підприємства, але й можуть стати 

причиною банкрутства. Мінливі умови ринку не дозволяють 

сформувати ефективну ціну, яка б діяла тривалий час. Таким 

чином, ефективна цінова політика підприємства це – вибір цілей 

ціноутворення в довготривалій перспективі, які визначають 

рівень та структуру цін, впливають на величину прибутковості, 

структуру виробництва, витрати тощо. І що точніше 

сформульовані цілі ціноутворення підприємства, тим більш 

продуктивним буде процес його формування. Найчастіше в ході 

ціноутворення підприємства прагнуть реалізувати мету 

максимізації прибутку, оскільки без нормального прибутку 

підприємство не може ефективно розвиватися, забезпечувати 

стійкі позиції на ринку та запас міцності. Однак на практиці 

підприємство не завжди максимізує прибуток, оскільки, 

наприклад, поява небезпечних конкурентів спонукатиме 

підприємство зберегти частку ринку, постійних клієнтів, навіть, 

якщо змушене поступитися ціною або скоротити прибутки.  

Однак розроблення ефективної цінової політики зумовлює 

потребу окреслення й інших господарських цілей підприємства. 

Так, І.В. Ліпсіц і В.В. Коссов наголошують, що найбільш 

поширеною метою підприємства є отримання достатнього для 
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динамічного розвитку підприємства прибутку, проте не 

пов'язаного зі значними ризиками [1, c. 173]. В реалізації такої 

мети кожний підрозділ підприємства має працювати на її 

реалізацію. Проте більшість підприємств, які прагнуть такої мети 

нерідко задовольняються 8-10% рентабельністю капіталу. При 

цьому сформовані таким чином ледь покривають беззбитковий 

рівень, а іноді й нижчі за нього. 

На ринку жорсткої конкуренції з мінливою ціновою 

політикою діючих економічних суб’єктів провідною метою 

підприємства є, власне, забезпечення виживання підприємства. 

Проте така мета часто зумовлює затоварювання складських 

приміщень. Тому подальша діяльність підприємства спрямована 

на активізацію обсягів продаж, вдаючись до низьких цін, суттєвих 

цінових поступок, інколи до тих пір, поки їх величина не покриє 

постійні витрати виробництва та частину змінних. Нерідко лише 

такі кроки можуть підтримати платоспроможність підприємства 

та захистити його від банкрутства. Водночас, на збільшення 

частки ринку націлені підприємства, які вже її мають та забезпе-

чили мінімальні або максимальні витрати й довготривалі 

прибутки. Реалізація такої мети підприємства можлива лише за 

умови суттєвого зниження ціни, проте його наслідками може 

бути або бажане панівне становище на ринку, або неочікуване, 

але цілком ймовірне банкрутство. Цінове лідерство на ринку – 

мета, яка свідчить про активну цінову політику підприємства, 

орієнтацію на власні цілі розвитку, високу якість продукції. Проте 

означена мета зумовлює значні науково-дослідні та проектно-

конструкторські витрати. Нарешті, розширення експортних 

можливостей як мета підприємства передбачає врахування цін 

зовнішнього та внутрішнього ринків, а також особливості 

міжнародного маркетингу. 

Література:  

1. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: 

методы подготовки и анализа. – М.: Издательство БЕК, 2009. – 

304. 
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ: ПРИКЛАД 
ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ З ОСНОВ КІБЕРБЕЗПЕКИ 

 

Баришок Марина Василівна, 
учитель математики та інформатики  

гімназія №153 ім. О.С. Пушкіна.  
м. Київ, Україна  

Терменжи Дар’я Євгенівна, 
д.пед.н., доцент кафедри  
прикладної математики 
Донецький національний  

університет імені Василя Стуса 
м. Вінниця, Україна 

Вступ. Термін «гейміфікація» або «ігрофікація» стає дедалі 

популярнішим у сучасній теорії навчання. Ідея підвищення 

мотивації певної діяльності людей не нова, але термін «гей міфі-

кація» увійшов до загальновживаного словника лише у 2010 р. Як 

і будь-яка нова перспективна технологія, вона застосовується в 

різних сферах, включаючи маркетинг, охорону здоров'я і, звісно, 

систему освіти. Існує багато різних трактувань поняття «гей міфі-

кація», але всі вони зводяться до використання ігрових технологій 

у неігрових ситуаціях [1]. 

Підкреслимо, що для реалізації цих технологій учителю 

необхідно не лише адаптувати їх до конкретної навчальної ситуа-

ції, а й забезпечити принципово інший тип взаємодії з учнями, 

упроваджуючи інтерактивну модель навчання [2, с.79]. Інтерак-

тивна взаємодія виключає як домінування одного учасника нав-

чального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою. Під 

час інтерактивного навчання учні і студенти вчаться бути 

демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично 

мислити, приймати виважені рішення [3]. 

Мета роботи. Робота демонструє авторський досвід розроб-

ки та упровадження дидактичної гри з інформатики для учнів 8-

11 класів, наполягаючи на важливості реалізації ідей гейміфікації 

у навчанні. 
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Питання особливостей включення ігрових технологій у 

навчання знаходиться у фокусі нашого дослідження вже більше 

восьми років. За цей час було проаналізовано наявні розробки 

колег, виявлено основні вимоги щодо створення дидактичних 

ігор, розглянуто різні класифікації ігор, які можуть використову-

ватися у навчанні, описано методику упровадження ігрових еле-

ментів у навчання математики. Нами розроблено систему дидак-

тичних ігор для учнів (математика 5-6 класи, алгебра 8-11 класи, 

геометрія 10-11 класи) і студентів (аналітична геометрія, вища 

математика, історія математики), що мають інтерактивне забезпе-

чення (Notebook, MS Power Point). Приклад дидактичної гри 

«Вгадай математика: 10 невідомих фактів про відомого вченого» 

з дисципліни «Історія математики» наведено у роботі [4, c.62]. 

Підкреслимо, що, на нашу думку, дуже важливими для фор-

мування ключових компетентностей учнів і студентів є командні 

ігри. У такій грі аудиторія учнів об’єднується у дві команди, кож-

на з яких робить хід, відповідає на питання, обране програмою з 

бази запитань гри, і прямує до фінішу. У якості завдань для такої 

гри доцільно пропонувати прикладні задачі [5, с.17]. 

Зазначимо, що дидактичні ігри також можна проводити в 

режимі онлайн. Так, наприклад, соціальні мережі надають багато 

можливостей для взаємодії студентів між собою та з викладачем, 

зокрема для проведення ігор, вікторин у режимі реального часу. У 

дисертації наведено приклад такої гри «Вірю – не вірю» з дисцип-

ліни «Аналітична геометрія» [6, с. 374]. Досвід переконує, що 

студенти із задоволенням беруть участь у таких формах роботи. 

Включення ігрових елементів у навчальний процес помітно 

підвищує зацікавленість учнів як до окремих тем, так і до всієї 

дисципліни в цілому, створює ситуації, що наповнені емоційними 

переживаннями, мотивує діяльність студентів. Під час гри відбу-

вається не тільки формування і розвиток системи компетентнос-

тей студента, а і його особистісне зростання [7, с.325].  

Матеріали та методи. Для проведення уроків з інформатики 

нами було розроблено дидактичну гру «WEB Мафія» на основі 

відомої настільної гри для учнів 8-11 класів. Метою гри є 
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ознайомлення учнів з основами кібербезпеки, формування у них 

правил безпечного користування мережею Інтернет, розвиток 

їхньої комп’ютерної грамотності.  

Сьогодні комп’ютерна грамотність, тобто сукупність знань 

та вмінь, необхідних для використання комп'ютерних засобів для 

розв'язання завдань професійної, освітньої, соціальної та інших 

сфер діяльності людини, є невід’ємною характеристикою 

сучасної людини, як і вміння читати та писати [8, с.99]. 

Розглянемо більш докладно гру «WEB Мафія», розроблену 

авторами.  Вона є аналогом популярної гри «Мафія», де замість 

Членів мафії – Вірус, Агресор булінгу, Шахрай та Злочинець, у 

якості Поліції та Лікаря виступають Кіберполіція та Антивірус, а 

замість міських жителів – користувачі мережі Інтернет. Гра може 

застосовуватися не лише на уроках з інформатики у 8-11 класах, а 

й на факультативах, виховних заходах тощо.  

Гра починається з уточнення вчителем окремих понять 

(інтернет-залежність, кібербулінг, комп'ютерний вірус, кібершах-

райство, тролінг, секстинг, сталкінг, булінг, онлайн-грумінг, 

сексторшинг) і надання основної інформації про кіберполіцію 

України за допомогою мультимедійної презентації. Зауважимо, 

що основні вимоги щодо оформлення слайдів навчальної 

презентації детально розглянуто у статті [9, с. 119-123].  

Учитель пояснює правила гри, учні сідають за один спільний 

стіл, проводиться розподіл ролей. Для розподілу ролей було роз-

роблено картки для кожного учасника: 4 картки членів webмафії 

(Вірус, Агресор булінгу, Шахрай та Злочинець), 1 картка Кіберпо-

ліцейського та 1 картка для Антивірусу, а решта – користувачі 

мережі Інтернет (Рис. 1). Оптимальна кількість учасників гри – 

10-15 осіб. Якщо кількість учнів більша, то бажано додати кіль-

кість членів webмафії, кіберполіції та антивірусу. Принцип гри 

дуже простий: учасники отримують ролі, а потім намагаються 

визначити, хто є хто. З кожним раундом гравців стає все менше і 

менше – як і сумнівів. Основна мета гри – якомога швидше 

виявити членів webмафії. 
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Рис. 1 Картки до гри «WEB Мафія» 

 

Матеріали та обговорення. Після проведення гри можна 

провести обговорення щодо різних загроз у мережі Інтернет, 

запропонувавши учням дати відповідь на запитання: 

• Чи знайомі Вам вивчені сьогодні поняття? 

• Чи стикалися Ви у своєму житті з цими загрозами 

раніше?  

• Чи знаєте, як берегтися від цих загроз зараз? 

• Чи сподобалася Вам гра? 
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• Яка роль була у Вас і яку роль Ви б хотіли зіграти 

наступного разу? 

Зауважимо, що ми пропонуємо учням відповісти на ці 

запитання ще й у анонімному опитуванні у Google Forms, 

оскільки не всі діти готові поділитися інформацією про свій 

досвід загроз у мережі на спільному обговоренні. Результати 

такого опитування будуть оприлюднені у наступних публікаціях. 

Після проведення гри учням пропонується пройти 

комп’ютерне тестування в синхронному або асинхронному 

режимі. Більш детальніше про використання програмних засобів 

для створення тестів (Assistent, Mytest та інші) описано у 

дослідженнях автора [10, с. 598-606;11, с. 150-158;12, с. 67]. 

Висновки. Більш докладно результати гри будуть 

представлені у доповіді. У подальшому планується розробити 

комп’ютерний аналог цієї гри та проведення її у режимі онлайн. 
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УДК 330.636.32  Економічні науки 
 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІВЧАРСТВА У СВІТІ 

 

Беженар І.М.,  

канд. економ. н., старший науковий співробітник відділу 

підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції, 

ННЦ "Інститут аграрної економіки" 

За різнобічністю продукції вівчарство займає одно із перших 

місць серед галузей тваринництва і його продукція використо-

вуються не лише у харчовій (зокрема і для дієтичного та 

дитячого харчування), легкій промисловості (матеріал для 

виготовлення якісних тканин, різного типу одягу, теплих 

шкарпеток, повсті, палантин, чунь, подушок, ковдр, килимків 

і т. д.), а й у фармокології та косметології.  

Вівчарство має винятково цінні біологічні особливості: 

плодючість, скороспілість, всеїдність, широкий діапазон викорис-

тання продукції забою і тривалість її зберігання. 

Розглянемо світове виробництво продукції вівчарства. Гло-

бальний ринок баранини загалом характеризується наявністю 

традиційних виробників та експортерів, які створюють основні 

обсяги пропозиції. Світове виробництво відзначається позитив-

ною динамікою. Міжнародний ринок в останні роки зорієнтова-

ний на виробництво баранини, тому відповідаючи світовим 

тенденціям більшу увагу у нашому дослідженні буде приділено 

саме цьому виду продукції. Так, згідно з останніми актуальними 

даними, у 2018 р. було вироблено 9,8 млн тонн баранини. Абсо-

лютним лідером з виробництва виступає Китай, частка якого 

становить майже 25 %. У провідній десятці виробників знахо-
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дяться Австралія, Нова Зеландія, Туреччина, Алжир, Об’єднане 

Королівство Великобританії і Північної Ірландії, Індія, Судан, 

Пакистан, Іран, Російська Федерація (рис. 1). Україна на жаль, 

поки що займає лише 82 сходинку по обсягах виробництва 

баранини за даними ФАО (7,8 тис. тонн).  

 

 
Рис. 1. Найбільші країни-виробники барнини (2018), тис. тонн 

Джерело: Сформовано автором на основі [2]. 

 

Виробництво баранини у світі зросло за останні 20 років від 

7,5 млн тонн у 1998 р. до 9,8 млн тонн у 2018 р., або на 31,4%. 

Виробництво овечого молока у світі зросло від 8,5 до 10,6 млн 

тонн за досліджуваний період, або на 24,7 %. Виробництво вовни 

навпаки зменшилося від 2,3 до 2 млн тонн, або на 15,7%. 

Якщо порівняти дані 2018 і 2017 років, то виробництво бара-

нини збільшилося на 2,7%, молока зменшилося на 2,3% і вовни 

зросло на 0,1%. Ріст виробництва баранини останнього року 

порівняно з попереднім забезпечувався розширенням виробницт-

ва в Австралії, Новій Зеландії, США, Туреччині та Ірані, які 

змогли компенсувати спад в Індії та деяких інших країнах. Серед 

регіонів Океанія найзначніше нарощувала виробництво баранини. 

В решти регіонів ріст відбувався повільнішими темпами. Такі 

тенденції зберігатимуться і надалі прогнозує ФАО [3]: щодо м'яса 

овець, глобальне виробництво зростатиме більш-менш відповідно 

до зростання чисельності тварин. Збільшення відбуватиметься за 

рахунок підвищення продуктивності тварин у розвинених країнах 

та нарощування поголів’я у країнах, що розвиваються. На світо-

205
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366

471
735

2423

Російська Федерація

Пакистан

Індія

Алжир
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вому рівні зростання виробництва буде досягнуто за рахунок 

зменшення пасовищних угідь, але зі значним зростанням вико-

ристання кормів для тварин.  

Щодо виробництва молока: зменшення відбулося за рахунок 

зниження виробництва у країнах лідерах Греції (на 14%), Сирії 

(3%). Істотне збільшення виробництва на 7,5 % спостерігається у 

Туреччині.  

Щодо вовни збільшення виробництва в порівнянні з попе-

реднім роком спостерігається у Китаї, Австралії, Великобританії, 

Туреччині, Марокко, Індії, Південній Африці, Туркменістані і 

Казахстані, зменшення – Новій Зеландії, Росії, Ірані, Аргентині, 

Пакистані.  

Виробництво м’яса овець набагато нижче, ніж інших видів 

м’яса на світовому ринку, але прогнозується сильне зростання на 

14% (+2 млн т). Взагалі світові тенденції, як зазначалося раніше 

свідчать про розвиток саме м’ясного вівчарства (табл. 1). 

 

1. Прогноз виробництва баранини (у живій вазі) 

Показник Роки 

Середнє 

2016-18 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Світ 

Вироб-

ництво,  

тис. т  

14912 15036 1528

3 

1550

5 

1573

0 

1593

7 

1614

9 

1636

3 

1657

4 

1678

4 

1699

7 

Спожи-

вання,  

тис. т  

14911 15048 1530

2 

1552

4 

1574

7 

1595

9 

1617

0 

1638

2 

1659

2 

1679

9 

1700

9 

Розвинені країни 

Вироб-

ництво,  

тис. т  

3517 3558 3608 3661 3706 3740 3778 3819 3860 3902 3946 

Спожи-

вання,  

тис. т  

2798 2812 2848 2877 2910 2940 2971 3300

5 

3036 3068 3101 

Країни, що розвиваються 

Вироб-

ництво,  

тис. т  

11395 11478 1167

4 

1184

4 

1202

4 

1219

7 

1237

1 

1254

3 

1271

4 

1288

1 

1305

0 
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Спожи-

вання,  

тис. т  

12114 12236 1245

4 

1264

7 

1283

7 

1301

9 

1319

8 

1337

8 

1355

6 

1373

2 

1390

8 

OECD (без Ісландії, але включаючи усі країни-члени ЄС) 

Вироб-

ництво,  

тис. т  

2729 2701 2728 2765 2788 2802 2817 2834 2850 2869 2889 

Спожи-

вання,  

тис. т  

2064 2044 2056 2069 2082 2094 2106 2119 2130 2140 2152 

Світові ціни (рахуються по цінах Нової Зеландії) 

Номінальні

, $/т 

4148,5 5171,6 4866,0 4414,0 4332,4 4218,7 4263,9 4257,5 4263,9 4268,3 4298 

Реальні, $/т 4228,1 5060,9 4647,9 4132,3 3975,1 3850,2 3757,6 3677,1 3609,1 3540,5 3494 

Джерело : [3]. 
 

Щодо світової торгівлі галузі, то на міжнародному ринку у 

2018 р. продавалися вовна і баранини. Даних щодо овечого 

молока не має, мабуть через те, що його обсяги незначні і воно 

споживається безпосередньо в країнах виробництва, не має 

лишків на продаж на міжнародному ринку. 

Нижче наведено топ п’ять світових експортерів та 

імпортерів вовни (табл. 3). 
 

2. Основні експортери та імпортери вовни у світі, 2018 р. (тис. тонн) 

№ п/п Країна Експорт № п/п Країна Імпорт 

1 Австралія 285,9 1 Китай, материк 267,7 

2 
Південна 

Африка 
45 2 Індія 34,7 

3 Нова Зеландія 41,8 3 Чехія 34 

4 Румунія 14,9 4 Єгипет 30,5 

5 Іспанія 13,7 5 Туреччина 24 

Джерело: Сформовано автором на основі [2]. 

 

Традиційно, як і у виробниках, так і в провідних 

експортерах Австралія, Нова Зеландія, що характеризуються 

чисельними стадами овець і високами настригами вовни. 

У цілому повільне зростання демонструє й світова торгівля 
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бараниною, яка за підсумками 2018 р. склала 1246 тис. тонн. 

Головним експортером була Австралія з показником 471,4 тис. 

тонн [2]. Крім неї, провідні позиції в експорті утримують Нова 

Зеландія, Об’єднане Королівство Великобританії і Північної 

Ірландії, Іспанія, Нідерланди, Індія, Бельгія, Російська Федерація, 

Уругвай (табл. 3). Україна в цьому рейтингу посіла 60 місце з 

експортом 121 тонна та експортною ціною баранини на світовому 

ринку 3355 $/тонну. Причина низької ціни може полягати в тому, 

що ми експортуємо без належної сертифікації, а таке м’ясо є 

одним із найдешевших, адже не підтверджене гарантією якості. 

Натомість набагато вище цінується на міжнародному ринку 

сертифіковане м'ясо, особливо категорії «Халяль».  

Найбільшим імпортером баранини виступає Китай, закупив-

ши на зовнішніх ринках майже 319 тис. тонн. Решта країн значно 

поступаються за обсягами імпорту, серед них США, Франція, 

Об’єднані Арабські Емірати, Німеччина, Іран, Малайзія, Саудівсь-

ка Аравія. А Об’єднане Королівство Великобританії та Північної 

Ірландії та Нідерланди одночасно належать до ключових імпор-

терів та експортерів баранини. Припускаємо, що поясненням може 

бути, те що в даних країнах спостерігається нестача власного 

виробництва для потреб внутрішнього ринку, тому вони значну 

частину попиту покривають за рахунок імпорту, а існуючі над-

лишки баранини потім експортують або ж вони забезпечують себе 

бараниною самі, частину її продаючи, але при цьому імпортуючи 

приблизно такі самі обсяги. Імпортні ціни для цих країн дещо ви-

щі, ніж експортні. Зокрема, для Сполученого Королівства Велико-

британії та Північної Ірландії імпортна ціна баранини в 2018 р. 

становила 6547дол.США/т, для Нідерландів – 10313 дол. США/т. 

 

3. Основні експортери та імпортери баранини у світі, 2018 р. (тонн) 

Основні експортери Обсяг, т 

Ціна 

експорту, 

дол. 

США/т 

Основні імпортери Обсяг, т 

Ціна 

імпорту, 

дол. 

США/т 

Австралія 471446 5656 Китай 318772 4102 

Нова Зеландія 407336 6463 
Сполучені Штати 

Америки 
109769 8501 
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Сполучене 

Королівство 

Великобританії та 

Північної Ірландії 

82626 5893 Франція 87772 6497 

Ірландія 53080 6759 

Сполучене 

Королівство 

Великобританії та 

Північної Ірландії 

73831 6547 

Іспанія 39022 5117 
Об'єднані Арабські 

Емірати 
50463 5773 

Нідерланди 34394 10078 Німеччина 45638 10457 

Індія 18801 6057 Нідерланди 40008 10313 

Бельгія 12956 10201 Іран  37185 5784 

Російська 

Федерація 
12373 4702 Малайзія 36102 4999 

Уругвай 12322 5602 Саудівська Аравія 32830 5400 

Джерело: [2]. 

ФАО вдалося також спрогнозувати можливі канали збуту 

продукції на світовому ринку (табл. 2). 

 

4. Прогноз експорту та імпорту баранини, тис. тонн 
Показник Роки 

Сере

днє 

2016-

18 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Світова торгівля, імпорт 

Світ 1130 1164 1172 1189 1204 1216 1225 1233 1242 1250 1258 

OECD 493 464 467 467 473 476 478 479 481 481 483 

Країни, 

що 

розвива-

ються 

653 716 724 741 750 759 767 773 781 788 795 

Найменш 

розвинен

і країни 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

Світова торгівля, експорт 

Світ            

OECD 1092 1056 1076 1001 1115 1126 1132 1139 1147 1156 1164 

Країни, 

що 

розвива-

ються 

87 106 99 98 98 98 99 100 101 103 104 

Найменш 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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розвинен

і країни 

Джерело : [3]. 

За даними ФАО, підвищення доходів у Китаї та зростання 

населення Африки підтримуватиме зростання попиту, більша 

частина якого буде задовольнятися на місцевому рівні. Оскільки 

вівчарство, як правило, базується на пасовищах, зростання 

відбувається в основному завдяки розведенню і розширенню 

поголів’я . В Африці очікується зростання поголів’я овець майже 

на 2% в рік, тоді як продуктивність поки залишатиметься на рівні, 

адже на сьогоднішній день прогрес у селекції є обмеженим в 

даному регіоні. Очікується, що тваринництво в Африці значною 

мірою буде залежати від дрібних виробників. Інтенсифікація 

стримується такими структурними проблемами, як брак 

інвестицій, капіталу, обмежена доступність кормів та екологічні 

фактори, такі як опустелювання. Ці фактори особливо виражені 

для овець, так як це жуйні тварини. На світовому ринку овечого 

м’яса пропозиція залишається обмеженою, головним чином 

внаслідок скорочення виробництва в Австралії та застій 

виробництва у Великобританії. Така ситуація була до 2019 року, і 

хоча глобальне виробництво м'яса овець очікує відновлення з 

2020 року, проте не передбачається великого збільшення пого-

лів’я, можливий виняток – Австралія. За прогнозами, китайські 

виробники збільшать пропозицію в Росії, щоб відповідати 

поточним високим цінам і це збільшить на 40% виробництво, 

оскільки внутрішній попит також продовжує зростати. 

Прогнозується збільшення виробництва в Європейському Союзі 

порівняно з нинішнім рівнем, через підвищення продуктивності 

овець та здійснення добровільної спільної підтримки в основних 

країнах-членах-виробниках овечої продукції. Частка Африки у 

світовому виробництві овечого м'яса буде повільно зростати, 

зважаючи на обмеження пов’язані з урбанізацією, опустелю-

ванням та наявністю кормів у деяких країнах [3]. 

Популярності в світі з кожним роком набуває органічне 

виробництво. Адже існує глобальна тенденція до вживання 
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натуральних харчових продуктів. Австралія та Нова Зеландія 

володіють значними площами угідь, які використовуються для 

органічного виробництва баранини. На сьогодні ці країни є не 

тільки лідерами-виробниками, а і провідними експортерами 

органічної баранини.  

Статистика щодо кількості органічних тварин є неповною і 

наразі не дозволяє сформувати повне уявлення про сектор. Однак 

в Європі уже зареєстровано 5,2 млн органічних овець (3,4% від 

загальної кількості) та 4,9 млн у Європейському Союзі (5% від 

загальної кількості). Хоча частка органічних овець поки що 

незначна, проте вона щороку зростає. У період між 2008 та 2017 

роками частка зросла на 74%. Найбільша кількість таких тварин 

зареєстрована у Греції, Великобританії та Італії. Найвищі 

органічні частки мають балтійські країни та Чеська Республіка 

(усі понад 40 відсотків) [5].  

Висновки. Міжнародний ринок в останні роки зорієнтований 

на виробництво баранини та органічне вівчарство, тому розвиток 

галузі в Україні також повинен відповідати даним перспективним 

напрямам. 
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АНТРОПОЕТОНІМИ У ЗБІРЦІ В. СТУСА «ЗИМОВІ 

ДЕРЕВА»: ФОРМА І ЗМІСТ 

 

Березнюк І.О. 

студентка філологічного факультету 

Донецького національного університету 

імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 

Будь-який художній твір завжди антропоцентричний за 

своєю суттю; навіть коли головний об‘єкт оповіді не людина, він 

має певну цінність, значимість, що наділяється автором і яку 

розуміє читач. І тому, безперечно, антропоніми у художньому 

тексті – це група власних назв, яка має найбільше смислове й 

емоційне навантаження. 

 Антропонімна лексика українських поетичних творів другої 

половини ХХ століття надзвичайно багата завдяки широкому 

спектру тематики і проблематики віршів, неповторних творчих 

стилів і світобачень авторів.  

Василь Стус – український письменник, представник 

українського культурницького руху шістдесятництва, митець, 

творчість якого синтезує в собі правічне надбання не тільки 

української, але й світової літератури. Антропоетоніми збірки 

«Зимові дерева» являють собою основним масив антропоні-

мічного навантаження творчості Стуса. 

Частину ономастикону поетичних творів можна умовно 

поділити на дві групи: імена реальних і вигаданих (чи гіпотез-

тичних) носіїв. 
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До реальних відносимо імена відомих письменників, митців, 

учених і мислителів, історичних діячів, особові імена. Основне 

навантаження антропоетонімів у збірці «Зимові дерева» склада-

ють імена реальних діячів культури. У  авторському маніфесті до 

збірки «Зимові дерева» спостерігаємо вживання поетонімів, які 

стосуються письменників із української, італійської, російської, 

французької та американської літератур: «Шевченко над 

колискою не забувається»; «Це була епоха Пастернака – і 

необачно велика любов до нього. Нині більше люблю Ґете, 

Свідзінського, Рільке. Славні італійці (те, що знаю). Особливо – 

Унґаретті, Квазімодо. Ще люблю «густу» прозу – Толстого, 

Гемінґвея, Стефаника, Пруста, Камю. Вабить – і дуже – 

Фолкнер»; «Один з найкращих друзів – Сковорода»; «Що 

терплю, коли вже ні терпіти, ні мовчати не можу, що, читаючи, 

люблю твоїх Орхана, Незвала і Данте, в дев'яте коло прагнучи 

стремлю». Варто також підкресли і те, що автор використовує 

для антропоетонімів одночленну структуру, репрезентовану 

прізвищем або ж іменем тої чи тої особи. Крім вживання 

антропоетонімів на позначення письменників, автор також 

використовує імена митців: «А скажи – Модільяні був ідіот?» 

(Амедео Модільяні – це італійський художник та скульптор, який 

представляв експресіоністські інтенції у мистецтві); «Чурльоніс 

поціляв голками сосон, йдучи гравюрним лісом» (Мікалоюс 

Чурльоніс – литовський художник і композитор). 

 Є також випадок уживання антропонімів, що характеризує 

німецького філософа Карла Маркса «Більше ніж Марксові я вірю 

в ваші чоботи хромові», вчення якого не розділяв В. Стус. 

Автор використовує чоловічі імена (одна із особливостей 

ідіостилю письменника) у повних та демінутивних формах: «На 

Богдановому коні – предтеча» (ймовірно йдеться про Богдана 

Хмельницького, а зокрема пам’ятник у Києві на Софіївській 

площі);  «І до убогої аптечки – Вінцас, наш батальйонний 

фельдшер, до реєстру дописаний…»; «Підводив стелю Гедимінів 

зойк,зростаючи під зорі» (Гедимін – литовський князь, 

родоначальник династії Гедиміновичів); «І радісним буремним 
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громом спадають з неба блискавиці, Тарасові провісні птиці – 

слова шугають над Дніпром»; «Не можу я без посмішки Івана 

оцю сльотаву зиму пережить», «Іваночку! Ти чуєш, доброокий?» 

(мова йде про Івана Світличного, одного із найближчих друзів 

Василя Стуса, українського літературного критика); 

«Пригадалися роси ранні, пісня Романова, і тінями Елізіуму 

стали спогади, як ножі, неначе бреду босоніж і ноги проколюю, 

та немає стерні і пісні нема Романа; «Чуєш, як болить тобі в 

грудях вісімнадцятирічний Василь?». 

Крім одночленних структур, письменник вживає двочленні 

структури антропоетонімів. Це модель «чоловіче ім’я – прізвище»: 

«…розмахує прищербленою шаблюкою іграшковий Микола Щорс» 

(Микола Щорс – військовий діяч); «На сусідній лавці примостив-

ся скромний мистецтвознавець і пильно вглядається в червону 

обкладинку щойно придбаного Янніса Ріцоса» (Янніс Ріцос – 

грецький поет); «…але ніщо не може заглушити холоднозору і 

сувору вись Йогана Себастьяна» (Йоганн Себастьян Бах – німець-

кий композитор); «Я вчора дістала збірку Андрія Вознесенського, 

читала і перечитувала…» (Андрій Вознесенський – російський 

поет шістдесятник). 

До вигаданих – імена літературних персонажів і міфоантре-

понімів (включають імена біблійних, античних, казкових персона-

жів), відапелятивні імена персоніфікованих істот. У поезіях 

автора також трапляються випадки вживання теонімів: 

1) найменування язичницьких богів, що демонструють віру-

вання наших предків «Їм навздогін, як молоді берізки, сподобані 

духмяним днем червневим в Ярилів день…»; «Як відпливуть мужі 

–  круглясті чари благатимуть з простертими руками Перуна – 

окропити грішну землю, прибивши порох по стежках кохань»; 

«…зареготала, розганяючи Дніпрові хвилі, поганська Ярилова 

голова»; 

2) антропоніми, що називають християнські образи, через які 

об’єктивуються релігійні вірування українців, в тому числі й 

Стуса: «Як Господь нас оком поминає, тоді, болю, грай без 

кунтуша»; «Не треба завтра – даждь нам днесь, мій Боже!»; 
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«Немов з пожеж, з аеродромів залізні янголи летять, а він 

кошлатить сиві брови і гне в Христа і в богомать»; «Давились 

коміром вітри, і світ Мойсеєвим пророкам світив купини на горі, 

на чорній, вигорілій, згореній, на спалій рані»; «Ти – Адам. Журба – 

твоя коханка, а земне тяжіння –  то любов». Лексема «богомать» 

вказує на те, що автор у контексті характеризує богохульство.  

3) антропоніми, які створені письменниками і є класичними 

символами у літературі: «І промайне за крутояром Мавка, до 

вівери ці руки простягне, і звук сопілки лине з-над узгір’я: от-от 

сюди нахопиться Лукаш»; «Море – чорна грудка печалі, душа 

Мефістофеля наодинці»; 

4) антропоніми, що побутують у давній міфології: «Харон 

суворо мовив: ні! Пором відчалив»;  

Вживання тричленних конструкцій антропонімів у поезіях зі 

збірки «Зимові дерева» відсутнє. 

Деякі поезії Стуса мають у своїй назві або ж присвяті власні 

імена: «цикл «Костомаров у Саратові», «Останній лист 

Довженка», «Олексі Булизі», «Пісенька для В.», «Вінцасові К.», 

«В.П», «Повернення Орфея», «Молодий Ґете». 

Уживання та функціонування антропоетонімів у творчості 

Василя Стуса зумовлено суб’єктивним світобаченням автора, 

історико-культурним контекстом,рецептивним розумінням 

читача. Антропонімний простір Василя Стуса – це замкнута 

система уявлень про них, цілісність і символічність. 

Література:  

1. Карпенко Ю. Про літературну ономастику та її 

функціональне навантаження. Записки з ономастики: збірник 
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ДонНУ імені Василя Стуса 

Постановка проблеми.На сьогоднішній день, тема інфляції 

досить поширена та акутальна для дискусії. Саме через її процеси 

відбуваються коливання у економіці.Знижнижуєтьсярівнь життя 

населення, рівень доходів та призводить до загального підви-

щення цін. 

Аналіз останніх досліджень Явище інфляції досліджується 

багатьма вченими та економістами, серед них:А.Гальчинський, П. 

Єщенко, В. Прісняков, Ковальчук Т., Коваль М., Гайдуцький П., 

та інші, які намагаються визначити шляхи боротьби з її проце-

сами. Але через велику кількість досліджень питання цього явища 

залишається відкритим, тому що для кожної економіки прита-

манні різні ознаки та риси. 

Виклад основного матеріалу дослідження.Україну постійно 

переслідують інфляційні процеси.Явище є проблемою високого 

ділового циклу, коли відбувається стрімке зростання, зростають 

ціни на фактори виробництва, що в результаті призводить до про-

цесу. В економічній науці немає підходів щодо причин та основ-

них напрямів боротьби з цим явищем в умовах ринкової економі-

ки. Через економічну кризу, пандемію і ситуацією на сході, ці 

процеси призводять до негативних наслідківта стають загрозою 

для України. В умовах посилення економічної нестабільності 

стратегічним приорітетом сучасної політики України має стати 

досягнення економічного простору країни, що відіграватиме 

важливу роль забезпечення соціальної та економічної безпеки 

країни. Багато економістів досліджують її процес, щоб покращити 
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його рівень і змінити економічну ситуацію в державі.[3] Уникну-

ти її явища майже неможливо,але є певні міридля пом’якшення її. 

Вона негативно впливає на життя суспільства,знижує грошову 

систему, знецінює результати праці людей та перешкоджає 

зростанню економіки України та пов’язана з великими втратами 

національних фінансів.[2] Індекс інфляції – це коефіцієнт, який 

характеризує загальну змін цін на товари та послуги, кількість 

товарів, ціни на товари та послуги зростають та тривалість цих 

явищів та процесів є досить важливими поняттями інфляції. Через 

складність її процесів є багато суперечностей між різними 

економічними показниками. У таблиці 1 ми можемо спостерігати 

індекс інфляції за 2014-2020 роки. 

 

Таблиця 1. Індекс інфляції та динаміки у 2014-2020 рр. (%).[2] 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Січень 100,2 103,1 100,9 101,1 101,5 101,0 100,2 

Лютий 100,6 105,3 99,6 101,0 100,9 100,5 99,7 

Березень 102,2 110,8 101,0 101,8 101,1 100,9 100,8 

Квітень 103,3 114,0 103,5 100,9 100,8 101,0 100,8 

Травень 103,8 102.2 100,1 101,3 100,0 100,7 100,3 

Червень 101,0 100,4 99,8 101,6 100,0 99,5 100,2 

Липень 100,4 99,0 99,9 100,2 99,3 99,4 99,4 

Серпень 100,8 99,2 99,7 99,9 100,0 99,7 99,8 

Вересень 102,9 102,3 101,8 102,0 101,9 100,7 100,5 

Жовтень 102,4 98,7 102,8 101,2 101,7 100,7 101,0 

Листопад 101,9 102,0 101,8 100,9 101,4 100,1 101,3 

Грудень 103,0 100,7 100,9 101,0 100,8 99,8 100,9 

Всього за рік 124,9 143,3 112,4 113,7 109,8 104,1 105,0 

 

Аналізуючи індекс споживчих цін у 2013-2021 рр. можемо 

побачити, що за останні 4 роки найвищі темпи інфляції 

спостерігались протягом 2018 року і становили відповідно за 

рік 109,8%, що пояснюється кризовими явищами в економіці. 

Головними умовами формування внутрішніх цін упродовж 

2020 року були: динаміка світових цін, поступова девальвація 

гривні, заходи стримування розповсюдження коронавірусної 

хвороби. На фоні карантинних заходів формування споживчих 
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цін залежало від зміни пріоритетів в споживанні та підлашту-

вання до змін торгових агентів.[1] 

Більшими темпами почали зростати обсяги роздрібної тор-

гівлі, споживчі ціни та товари першої необхідності. Ціни на 

одяг та взуття за підсумком 2020 року знизились на 7,3% порів-

няно зі зниженням на 2,3% у 2019 році. У 2020 році, на відміну 

від 2019 року, найбільш відчутними для внутрішнього ринку 

було постійне зростання цін на енергію на світовому ринку. Це 

позначилося на формуванні тарифів на комунальні послуги. У 

міністерстві очікують, що у 2021 році вплив основних чинни-

ків суттєво не зміниться. Динаміка обмінного курсу гривні не 

спотворюватиме ціноутворення на споживчому ринку. 

Висновок.Протягом останніх трьох років в Україні досить 

активні темпи інфляції.Причинами, які могли призвести до 

такої ситуації є політична нестабільність у державі, пандемія та 

військові дії на Сході країни. Посилені карантинні обмеження 

та локдауни мали негативний вплив на економічну активність, 

споживчий попит та відповідно інфляцію.Через таку ситуацію 

в Україні відбулося послаблення курсу національної грошової 

одиниці, загальне підвищення цін та зниження рівня добробуту 

українців. За даними Національного банку України, одним із 

головних чинників зростання інфляції є підвищення цін на 

комунальні послуги. 

Література: 

1. Сменковський А. Інфляція та економічне зростання: 

статистичний вимір / А. Сменковський// Актуальні проблеми 

економіки. – 2010.- № 5-6. – с. 45-54. 

2. Індекс інфляції (індекс споживчих цін в Україні). 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://services.dtkt.ua/ 

catalogues/indexes/3 

3. Завадський Й. С. Економічний словник / Й.С. Завадський, 

Т.В. Осовська, О.О. Юшкевич. – К. : Кондор, 2006. – с. 356. 



 

36 

______________________________________________________ 

УДК 37.013.42 Педагогічні науки 

 

ПОТРЕБА ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА У ЗДОРОВОМУ 

СПОСОБІ ЖИТТЯ: ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ 

 

Бориславський А.Р., 

аспірант кафедри  

загальної педагогіки та дошкільної освіти 

Дрогобицького державного педагогічного  

університету імені Івана Франка 

м. Дрогобич, Україна 

Динамічний розвиток сучасного суспільства висуває 

серйозні вимоги до особистості, що, своєю чергою, актуалізує 

проблему підвищення її фізичного і духовного потенціалу.  У 

системі загальнолюдських цінностей здоров’я людини займає 

провідні позиції, адже є тим базисом, без якого процес 

розвитку є малоефективним. 

Збереженню і зміцненню здоров’я сприяє система здоров’-

язбережувальних форм життєдіяльності людини – здоровий 

спосіб життя, що закладається з раннього віку. Надзвичайно 

важливо, щоб виховні інституції приділяли достатньо уваги 

формуванню в кожної особистості потреби в здоровому спо-

собі життя. При цьому потреба – це «необхідність або бажання 

робити щось, діяти певним чином» [1, с. 1090]. 

Необхідність виявляти потребу у здоровому способі життя 

стимулюється низкою чинників. Назвемо ті з них, які, на наше 

переконання, позитивно впливають на цей процес. 

Важливу роль відіграє інформування школярів про скла-

дові здорового способу життя як на уроках, так і в позаурочній 

діяльності. Важливу роль у цьому контексті відіграють уроки 

фізичної культури, біології, здоров’я людини тощо. Позауроч-

на діяльність володіє значним потенціалом у формуванні пот-

реби в здоровому способі життя. Варто відзначити виховний 

потенціал спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів, тури-

стських походів, прогулянок свіжим повітрям, зустрічей з 
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відомими спортсменами, фітнес-тренерами, лікарями тощо. 

Необхідною умовою формування у школярів потреби в 

здоровому способі життя видається професійна майстерність 

педагогів при реалізації здоров’язбережувальних технологій, а 

також їхня спроможність стати для вихованців взірцем для 

наслідування. У таких умовах у дітей буде формуватися 

інтерес до фізичного виховання, а також здоров’язберження. 

Вагому роль у процесі формування у школярів потреби в 

здоровому способі життя відіграють традицій сім’ї. Очевидно, 

що батьки є прикладом для дитини. Якщо вдома культивується 

потреба в здоровому способі життя, батьки практикують 

здоров’язбереження, то й у дітей буде формуватися бажання до 

здоров’язбережувальних практик. 

У сучасному світі значний вплив на особистість справляють 

засоби масової інформації. Легкий доступ сучасного споживача 

до продукції радіо, телебачення, Інтернету, преси тощо забезпе-

чує його інформування з будь-якої теми, зокрема й з питань 

здоров’язбереження. Вихованець може наочно побачити приклад 

людей, які ведуть здоровий спосіб життя. Більш того, сучасні мас-

медіа культивують поняття краси та здоров’я, спонукаючи своїх 

споживачів спрямовувати усі зусилля на їхнє досягнення. 

Крім цього, можна відзначити й ті чинники, які перешкод-

жають процесу формування в учнівської молоді потреби в здоро-

вому способі життя. Це, зокрема, рівень матеріального забезпе-

чення сім’ї, адже здорове харчування, доступ до спортивної 

інфраструктури, спортивне спорядження тощо є доволі затратни-

ми. Крім цього, традиції значної частини сімей не передбачають 

культивування культури здоров’язберження. Часто батьки мають 

шкідливі звички, іноді вони притаманні школярам. Це і тютюно-

паління, і вживання алкогольних речовим, і лудоманія тощо. 

Важливу роль, особливо для підлітків та юнаків, відіграє 

думка референтної групи. Якщо близькі друзі не сповідують 

цінності здоров’я, то й школяр також не прагнутиме керува-

тися нею в щоденному житті. 

Не можна оминути ще одного важливого чинника, що 
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перешкоджає формуванню в учнівської молоді потреби в здоро-

вому способі життя. Маємо на увазі нестачу вільного часу. Цей 

чинник, насамперед, стосується старшокласників. Готуючись до 

здавання зовнішнього незалежного оцінювання, старшокласники 

часто не зважають на фізичні та психологічні перевантаження, 

ведуть малорухливий спосіб життя, що, зрештою приводить до 

проблем з фізичним здоров’ям чи нервового перенапруження. 

Вважаємо, що варто звернути увагу ще й на особистісний 

чинник, пов’язаний з недостатнім розвитком волі та нерозумін-

ням значущості здійснення дій, спрямованих на здоров’язбере-

ження. Цей чинник часто можна пов’язати з віковими чи індиві-

дуальними особливостями дітей. Очевидно, що виховні зусилля у 

напрямі валеологічного виховання можуть сприятливо вплинути 

на нівелювання його негативних впливів. 

Отже, формування в учнівської молоді потреби в здоровому 

способі життя є важливим завданням школи, сім’ї та позашкіль-

них інституцій. Свої зусилля вони повинні спрямовувати на 

реалізацію завдань валеологічного виховання, спираючись на 

чинники, які сприяють його ефективності, та нівелюючи ті, що 

перешкоджають цьому процесу.  

Література:  

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / 

уклад. і голов. ред. В. Бусел. Ки; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 

1728 с. 
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Важко переоцінити роль математики в процесі адаптації 

іноземних слухачів до системи освіти в Україні, оскільки вона по 

праву є інтернаціональною дисципліною. Незважаючи на всі 

відмінності в системах і програмах навчання різних країн, 

математична мова містить велику кількість загальноприйнятих, 

усталених символів, зрозумілих в усьому світі.  

З огляду на об'єктивні труднощі («мовний бар'єр»; різний 

рівень підготовки із загальнотеоретичних дисциплін, отриманий 

на батьківщині; відсутність адаптованих посібників з навчальних 

дисциплін ін.), а також специфіку контингенту, який у нас 

навчається, і дефіцит навчального часу (короткостроковість 

навчання на відділенні доуніверситетської підготовки), необхідно 

підвищувати ефективність процесу формування математичної 

компетенції іноземних громадян.  

Однією з форм отримання математичної компетенції стає 

дистанційне навчання, яке і є одною з ланок у ланцюзі 

безперервного навчання. Дистанційне навчання як одна з 

ефективних сучасних педагогічних інформаційних освітніх 

технологій орієнтована на компетентнісний підхід.  

Дистанційна освіта включає в себе різні способи реалізації 

змісту навчання, передбаченого навчальними програмами. Вона 

являє собою систему форм, методів і засобів навчання, що 

забезпечують найбільш ефективне досягнення поставлених цілей. 

До форм системи дистанційного навчання можна віднести: лекції, 

семінари, лабораторні заняття, самостійні та контрольні роботи, 
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консультації. В основі дистанційного навчання закладені 

педагогічні технології різнотемпового навчання, самостійність у 

самоосвіті слухачів з різних досліджуваних тем, поєднання різних 

форм і методів взаємодії викладача та слухача. Крім усунення 

прогалин в математичній підготовці, викладач може приділити 

увагу всім видам мовленнєвою діяльності: аудіювання, письмо, 

читання і говоріння. 

У процесі дистанційного навчання викладач і слухач 

взаємодіють у наступних режимах: синхронно − спілкування 

викладача і слухача в режимі реального часу (on-line спілку-

вання); асинхронно, коли слухач виконує будь-яку самостійну 

роботу, в індивідуальному темпі, а викладач оцінює правильність 

її виконання і дає рекомендації за результатами навчальної 

діяльності (off-line). Елементи дистанційного навчання можуть 

використовуватися викладачами в різних ситуаціях, наприклад:  

• для організації навчання слухачів, які тимчасово не 

відвідують заняття через хворобу або карантину;  

• для індивідуалізації процесу навчання за рахунок 

організації їх роботи з дистанційними ресурсами;  

• при організації проєктної діяльності, заснованої на 

взаємодії слухачів різних навчальних закладів України або 

інших країн (наукові конференції);  

• для подолання труднощів, що виникають у слухача в 

процесі навчання за рахунок організації системи дистанційних 

консультацій тощо;  

• для підготовки до підсумкових модулів. 

Основне завдання − ефективна побудова навчального 

процесу на будь-якому рівні навчання, що враховує різнорівневу 

підготовку слухачів, розвиток їх пізнавальних здібностей, 

формування в них основних прийомів розумової діяльності: 

аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, порівняння. Важливо 

дати слухачеві не тільки певну суму знань, а й навчити вчитися, 

розвивати інтерес до навчання. Реалізація поставленого завдання 

полягає в індивідуалізації та диференціюванні освітнього 

процесу, шляхом упровадження сучасних освітніх технологій: 
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особисто-орієнтованого, проблемного і розвивального навчання; 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання. 

Елементи дистанційного навчання і дають саме таку 

можливість. Активне використання в навчальному процесі нових 

освітніх технологій підвищує ефективність навчання, дозволяє 

змістовно й методично збагатити навчальний процес і, 

безсумнівно, є однією з умов досягнення нової якості освіти на 

відділенні доуніверситетської підготовки. З метою ефективного 

використання робочого часу на on-line заняттях можна 

застосовувати різні форми організації навчального процесу. 

Технологія дистанційного навчання орієнтована на дидактичне 

застосування наукового знання і спрямована на досягнення 

високих результатів у розвитку особистості кожного слухача. 

Вона передбачає управління процесом навчання, а це включає в 

себе два взаємопов'язані процеси: організацію діяльності слухача 

і контроль цієї діяльності, можливість взаємодії з батьками 

слухачів, спостереження за ходом навчального процесу та його 

коригування. Комплексна система оцінювання досягнень учнів 

базується на принципі обліку їх індивідуальних здібностей і 

пріоритетів і створює ситуацію успішності для слухачів. 

У викладача є можливість створювати тематичні тести, 

контрольні роботи, домашні завдання різного рівня складності у 

залежності від підготовленості кожного слухача. Ретельно 

вибираючи завдання, можна створити ситуацію успіху навіть у 

«найслабшого» слухача. При виконанні завдання слухачі можуть 

отримувати консультацію свого викладача через Інтернет; 

використовувати довідкові матеріали й відеоуроки. Крім цього, 

перевіряючи дистанційно виконане завдання, можна не тільки 

оцінити роботу кожного слухача, що дуже важливо, а й 

проаналізувати загальну ситуацію із засвоєнням матеріалу і, за 

необхідності, внести коригування до плану занять. Це дозволяє 

більш ефективно контролювати процес навчання. Таким чином, 

дистанційне навчання дозволяє слухачам займатися за індивіду-

альними планами, маючи при цьому можливість отримати 

консультації з боку викладача, а також дозволяє удосконалювати 
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навички використання сучасних прогресивних засобів, а 

найголовніше − забезпечити розвиток особистості слухачів з 

урахуванням їх інтересів та здібностей, освітніх потреб і вибору 

подальшого життєвого шляху. 

______________________________________________________ 

УДК 332.146   Економічні науки 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Гаврилів В.А., 

студент факультету міжнародних відносин 

Львівський національний університет 

 ім.І.Я.Франка 

Сьогодні туристична галузь є однією з галузей світового 

господарства, що швидко розвивається і на яку припадає близько 

6% світового валового національного продукту, 7 % капітальних 

вкладень, 11 % світових споживчих витрат і 5 % всіх податкових 

надходжень. На даний час кожне 14 робоче місце у світі пов’язане 

з туризмом. На долю міжнародного туризму припадає біля 7% від 

світового експорту. В абсолютному вимірі він поступається лише 

доходам від експорту нафти і нафтопродуктів та автомобілів. 

Для порівняння, в США міжнародний туризм дає 116 

млд.доларів доходу, у Іспанії міжнародний туризм приносить 59,4 

млрд. доларів доходу, в Франції – 53,8 млрд. дол., у Китаї – 48,3 

млрд. дол.  

Потенціал розвитку ринку туристичної індустрії забезпе-

чують туристичні агентства та бюро подорожей, готелі, мотелі, 

будинки відпочинку, пансіонати, санаторії, заклади харчування, 

транспортні засоби, заклади для розваг, атракції, та ін. 

Характеризуючи матеріальну базу туристичної індустрії, 

можна відзначити, що на початок 2015 року в Україні налічу-

валось 4341 підприємств готельного господарства загальною 

кількістю 402,6 тис. місць, тоді як у 2019 році кількість 
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підприємств готельної індустрії зросла на 22,3% і становила 5335 

одиниць із загальною кількістю 370,6 місць [1]. 

Щодо класифікаційної характеристики готельного госпо-

дарства, як інфраструктури ринку туристичних послуг то варто 

виділити: готелі, мотелі, молодіжні турбази та гірські притулки а 

також інші види. Динаміка зміни цих підприємств показує 

зростання їх у кількісному співвідношенні не лише готелів але й 

мотелів та хостелів, а саме зростання кількості  готелів у 2019 

році порівняно з 2015 роком на 226 одиниць,  зростання  кількості 

мотелів відповідно на 17 одиниць, зростання  хостелів на 14 

одиниці (табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Динаміка зміни кількості колективних засобів розміщення в Україні 

за типами у 2015-2019 рр., одиниць* 
Тип підприємства 

готельного 

господарства 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019 р. 

Динаміка зміни, 

+/- 

2019р. 

до  

2015 р. 

2019р. 

до  

2018р. 

Готелі 1508 1703 1704 1723 1734 235 226 

Мотелі 123 139 137 139 140 17 1 

Хостели 29 40 36 41 43 14 2 

Кемпінги 6 14 12 13 14 8 1 

Молодіжні турбази 

та гірські  

Притулки 707 548 501 500 499 -208 -1 

Інші 105 90 84 83 83 -22 - 

*Джерело: побудовано на основі [2,3,4,5] 

 

Підприємства готельної індустрії в розрізі кожного регіону 

вносять свою частину у структуру Валового регіонального 

продукту. Лідером серед областей за рівнем доходів колективних 

закладів розміщення, що зареєстровані як юридичні особи  у 2018 

році були Львівська, Волинська та Одеська області (рис.1)  

Щодо обсягу доходів від надання послуг розміщення у 

колективних закладах розміщення, що зареєстровані як фізичні 

особи лідером у 2018 році були Львівська, Одеська, Запорізька, 

Івано-Франківська. Закарпатська області  (рис.2) 
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Рис.1. Динаміка доходу від надання послуг колективними закладами 

розміщення в регіонах України, що зареєстровані як юридичні особи, 

тис.грн.* 

*Джерело: побудовано на основі [2,3,4,5]. 
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Рис.2. Динаміка доходу від надання послуг колективними закладами 

розміщення в регіонах України, що зареєстровані як фізичні особи, 

тис.грн.* 

*Джерело: побудовано на основі [2,3,4,5]  

 

Проведений аналіз оцінки ефективності  готельних послуг 

України показує зростання кількості суб’єктів ринку готельного 

господарства. Домінантними регіонами за обсягом доходу від нада-

них послуг колективними закладами розміщення в регіонах Украї-

ни серед суб’єктів підприємництва, що зареєстровані, як юридичні 

особи Львівська, Волинська та Одеська області. Щодо обсягу дохо-

дів від надання послуг розміщення у колективних закладах розмі-

щення, що зареєстровані як фізичні особи лідером у 2018 році були 

Львівська, Одеська, Запорізька, Івано-Франківська. Закарпатська 

області. Визначальними факторами впливу є економічний стан кра-

їни, рівень державних дотацій та субвенцій, конкурентне середови-

ще, в якому працює підприємство, рівень співпраці з постачальни-
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ками та посередниками, тривалість договірних відносин, купівель-

на спроможність населення, інвестиційний клімат, ширина цільо-

вого сегменту, диференціація асортиментної політики. 
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УДК 1.17      Філософські науки 
 

ЕТИКА ЦІННОСТЕЙ Б.О.КІСТЯКІВСЬКОГО 
 

Даценко В.С., 
доцент кафедри філософських і політичних наук 

Черкаський державний технологічний університет 
м. Черкаси, Україна 

Філософські інтереси Б.О.Кістяківського охоплювали 

різноманітні галузі соціальної філософії, гносеології, логіки. 

Б.О.Кістяківський створив своєрідну етичну концепцію. Значення 

його етичних поглядів підсилюється тією обставиною, що 

український філософ творчо відобразив ідеї провідного на той час 

напряму європейської філософії – неокантіанства в його версії 

Баденської школи. 
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У своїй етичній концепції Б.О.Кістяківський виходив з Канта, 

але переробляв його етичне вчення в дусі кантіанців Баденської 

школи. Одна з найважливіших проблем пост-кантівської етики – 

співвідношення морального обов’язку і моральних цінностей. 

Обов’язок передбачає безумовне виконання моральних вимог без 

їх оцінки, лише тому, що вони визнаються моральними вимогами. 

Ціннісний підхід, навпаки, передбачає, що відношення і поведін-

ка людини базуються на моральній оцінці, на виявленні мораль-

них цінностей як основи й мотиву людської активності. Обидва 

підходи до моралі можуть співіснувати і бути пов’язані між 

собою. Проте щось із них має бути первинним, обидва первинни-

ми бути не можуть – або дещо є цінним, тому що воно відповідає 

моральним вимогам, або дещо є моральною вимогою, бо воно є 

морально цінним. 

Це принципове питання, від його розв'язання залежить вся 

будова етичної теорії. У такому контексті можна говорити про 

етику цінностей і етику обов’язку, причому надання переваги 

тій чи іншій – це питання далеко не лише теоретичне. Сказане 

стосується й етичної концепції Б.О.Кістяківського, в якій 

означена проблема пост-кантівської етики постає досить явно. 

Привертає увагу те, що український філософ запропонував свій 

варіант розв'язання цієї проблеми. 

Неокантіанці в цілому і зокрема неокантіанці Баденської 

школи охоче приймали принципи філософії Канта за основу 

власної філософії. Втім, головним чином, спільність Канта та 

його послідовників зводиться до трансценденталізму їх філо-

софських побудов, до визнання апріорних засад пізнання і 

практичних дій людини. Взявши за основу соціально-гуманітар-

ного пізнання цінності, представники Баденської школи (на яких 

здебільшого орієнтувався Б.О.Кістяківський) фактично внесли до 

царини соціально-гуманітарного знання, зокрема до етики, 

елементи ірраціоналізму, ґетерономності і матеріальності. 

Б.О.Кістяківський цілком поділяв ставлення неокантіанців до 

Канта як до філософа, який розробив вихідні принципи найбільш 

плідної філософії. Трансценденталізм Канта також є провідним 
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принципом філософії Б.О.Кістяківського, в тому числі його 

етичної концепції. Для українського філософа трансценденталізм 

стосовно етики означає, перш за все, об’єктивність моральних 

законів. 

Баденська школа приваблює Б. О. Кістяківського саме покла-

данням цінностей в основу філософського пізнання. Український 

філософ протиставляє філософію культури В. Віндельбанда і Г. 

Ріккерта, яка базується на цінностях, готовій і завершеній 

деонтологічній системі Г. Когена [Кистяковский, 1998: 229]. 

Отже, для Б. О. Кістяківського послідовна деонтологічність є 

недоліком етичної теорії, цілком явно він віддає перевагу етиці 

цінностей. 

Загалом етичну концепцію  Б. О. Кістяківського можна наз-

вати етикою трансцендентальних цінностей. Цінності є основою 

цієї етики. Йдеться про специфічно моральні цінності, які 

стосуються відносин між людьми. 

Література:  

1. Кистяковский, Б. А. (1998). Философия и социология 

права. Санкт-Петербург: Русский Христианский гуманитарный 

ин-т.  
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ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО РЕСУРСУ ВЧИТЕЛЯ 
 

Денисенко С.С., 

студент факультету  

інформаційних технологій і математики 

Волинський національний  

університет імені Лесі Українки 

м.Луцьк, Україна 

На сьогоднішній день інформаційні технології стрімко розви-

ваються, звичні паперові книжки замінюються електронними 

ресурсами. Це особливо стосується уроків інформатики у навчаль-

них закладах, адже діти в основному працюють за комп’ютерами, 

користуються мобільними девайсами. Значно легше продемон-

струвати навчальний матеріал у вигляді презентації, демонструю-

чи її на монітори учнів, або на екран проектора у класі.  

На жаль знайти вже готові безкоштовні розробки навчальних 

матеріалів складно, та їх достовірність та відповідність навчаль-

ній програмі залишається під питанням. А саме, я не знайшов 

інформаційно-освітній ресурс вчителя, де були б у вільному 

доступі відеоуроки для дітей, презентації, конспекти уроків, та 

інші навчальні матеріали з теми «Алгоритми». 

Постає проблема методики вивчення основ алгоритмізації 

в початковій школі з використанням інформаційно-освітнього 

ресурсу вчителя. 

Об’єкт дослідження роботи – Алгоритмізація. 

Предмет дослідження – Методика вивчення алгоритмів. 

Мета даної роботи полягає у розробці сайту вчителя 

інформатики для публікації навчальних матеріалів. 

Одним із завдань початкового курсу «Інформатики» є 

розвиток алгоритмічного мислення учнів, що передбачає 

формування у них уявлень про алгоритм та його властивості, 
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можливі форми подання алгоритмів, основні алгоритмічні 

структури [1, с.1]. 

Програма з інформатики в початковій школі побудована за 

лінійно-концентричним принципом, тож сама змістова лінія 

«Алгоритми» розкривається поступово, у декілька етапів: 

І етап (2 клас). Формування базових понять з теми «Алго-

ритми» 

(На вивчення теми «Алгоритми» відводиться 4 години) 

ІІ етап (3 клас). Формування понять: алгоритми і виконавці, 

знайомство з елементами математичної логіки. 

(На вивчення теми «Алгоритми і виконавці» відводиться 

5 годин) 

ІІІ етап (4 клас). Формування понять: алгоритми з розгалу-

женням і повторенням. 

(На вивчення теми «Алгоритми з розгалуженням і 

повторенням» відводиться 8 годин) [2, с.6]. 

Дана розробка допоможе учням активно розвивати свої на-

вички роботи з комп’ютером, в інтернеті, з файлами, з браузером, 

навчальними ресурсами. Значно підвищить ефективність викла-

дання матеріалу вчителю та засвоєння знань учнями. Діти навчать-

ся самостійно шукати та аналізувати нову інформацію та застосо-

вувати набуті знання на практиці. Даний ресурс може бути вико-

ристаний при підготовці вчителя до уроку, для самойстійного оз-

найомлення учнями, під час підготовки студентів до семінарських 

та практичних занять з  методики навчання у початковій школі.  

Література:  

1. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 2-4класів. Інформатика. [Електронний ресурс]. − 

Режим доступудо ресурсу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-po-

chatkovoyi-shkoli 

2. Формування алгоритмічного мислення школярів на 

уроках інформатики [Електронний ресурс] – Режим доступу 

до ресурсу: http://surl.li/ugpx 
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Державний заклад «Південноукраїнський  

національний  педагогічний університет  

імені К.Д.Ушинського» 

м.Одеса 

У нормативних документах сучасної освіти, зокрема у 

«Базовому компоненті дошкільної освіти», велика увага 

приділяється розвитку потенціалу дітей дошкільного віку. Одним 

із засобів реалізації цього завдання є залучення дитини до 

художньо-практичної діяльності. В мистецтвознавчої, психолого-

педагогічної літературі художня діяльність розглядається у 

системі субєкт-обєктних відношень, де особистість проявлє себе 

як індивідуальність, розкриваючі свій творчий потенціал.    

Завдання сучасной педагогічної практики – ціліспрямовано 

розвивати дитину дошкільного віку як творця, який вміє 

повноцінно сприймати і творити свою реальність, здібного до 

ємоційно-ціннісного, естетичного бачення, до вільного 

вираження своєї «картини світу». Як зазначає Овчаренко О.В., 

образ – це певна форма відображення дійсності, яка відтворює її 

властивості та забезпечує узагальююче, сутнісне осягнення крізь 

форму сприйняття особистості [4]  

Як зазначають дослідники, старший дошкільний вік – це вік 

формування важливих психологічних новоутворень, «розумних 

емоцій», зародження логічного мислення та символічної функції 
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мислення (Ж. Піаже). Також це сензитивний період для розвитку 

художнього мислення, творчої уяви, образного сприйняття, 

передачі своїх вражень у формі художніх образів у продуктивній 

діяльності.  Для нашої роботи важливими є дослідження, які 

демонструють можливість опанування дітьми дошкільного віку 

метафорами, парадоксами, асоціаціями (без яких неможливо 

створення художнього образу), наприклад, на матеріалі 

опанування художніх текстів. (Богуш А.М., Горбунова Н.В., 

Калмикова Л.О., Трифонова О.С. та ін.). 

В основу роботи  з формування оригінальних художніх 

образів у старших дошкільників за мотивами народних казок було 

покладено  такі принципи:  

- актуалізація і збагачення  суб'єктного художньо-естетич-

ного досвіду; 

-  емоційність;  

- цілісність;  

- асоціативність;  

- свобода самовираження.  

Для проведення роботи у рамках дослідження було створено 

мистецтвознавче середовище. Заняття проводились в особливій 

художньої атмосфері; було організовано «Художній салон» для 

художнього сприйняття і осмислення художніх творів; 

«Театральна студія» для «проживання образу» різних персонажів. 

 У ході експеримену діти малювали за казками: «Дідова 

донька і золота яблунька»,  «Півень та котик»,  «Кульгава 

качечка» та ін. Зміст експериментальній роботи подано у таблиці. 

 

Таблиця 

Прийоми формування художнього образу у старших дошкільників в 

образотворчий діяльності 
Складові 

створення 

художнього 

образу 

Прийоми створення  

художнього образу 

Форми 

практичної роботи 

з дошкільниками 

 Асоціативність Використання  асоціативного 

ланцюжка   

Перерахування  асоціації, почуттів, 

Асоціативне 

малювання.  

Театрально-творча 
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що виникають в процесі розуміння 

образності висловів у казці. 

Побудова асоціативних аналогій між 

образами дійсності й художніми 

образами у казці. 

імпровізація 

 

Метафоричність 

Послідовне художнє перетворення. 

Пошук художньої метафори. 

Пошук загадок у тексті, створення 

загадок за сюжетом. 

Добір образних виразів, порівнянь, 

епітетів до художнього образу. 

Пошук переносного значення у 

художньому образі, виділення ознак 

подібності та відмінності. 

Використання прийому 

«уособлення»  (персонілізація). 

 Розглядання однієї характеристики 

образу через іншу за допомогою 

прийому  «зіставлення».  

Створення образів-

характерів, образів-

подій,  образів -

обставин у процесі 

малювання. 

Дидактичні ігри 

художнього змісту. 

Короткочасні 

етюди у різних 

художніх техниках. 

Парадосальність  Побудова парадоксальних ланцюж-

ків.  

«Пошук» художніх парадоксів, 

контрастніх зіставлень. 

Зміна художньої парадоксальності 

персонажів казок.   

Бесіда-полілог, 

Дидактичні та рольові 

ігри 

 

Як показав досвід експериментального дослідження з 

формування художнього образу дітей дошкільного віку в процесі 

образотворчої діяльності, коли  дитина у наочно-практичній 

формі відкриває механізм створення художного образу, це сприяє 

її творчої активності,   пробудженню інтересу до творчості, 

вдосконаленню картини світу і самої себе. 

Література:  

1. Богуш А. М., Березовська Л. М. Творче самовираження 

дошкільників у художньо-мовленнєвій діяльності. Одеса: М. П. 

Черкасов, 2008. – 203с.  

2.  Горбунова Н. В. Теорія та методика розвитку словника ді-

тей старшого дошкільного віку: Дис… д-ра пед. наук. – 13.00.02 – 
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Для виявлення перспективних напрямків подальшого роз-

витку функціонування соціального страхування України доцільно 

розглянути специфіку інститутів соціального страхування про-

відних країн світу. 

У світовому співтоваристві виділяють такі базові моделі 

фінансового забезпечення соціального страхування:державну, 

приватну та змішану. 

Специфіка інституту соціального страхування Німеччини 

характеризується організаційною, фінансовою і правовою відок-

ремленістю установ соціального страхування від інших органів 

державного управління. Роль держави полягає у здійсненні 

контролю і нагляду діяльності відповідних установ та розробці 

нормативних актів. 

Для США характерним є державної, централізованої системи 

соціального страхування. Надходження фондів формується за 

рахунок соціального податку, який сплачується працюючим і 

самозайнятим населенням. 

Соціальне страхування Японії характеризується широким 

охоплення населенням населення медичним і пенсійним страху-
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ванням, що фінансується з державного бюджету. 

Сучасний стан функціонування соціального страхування в 

Україні характеризується тісним взаємо зв’язком елементів 

соціального страхування та допомоги; невідповідністю рівня 

страхового навантаження та рівня страхових виплат. 

Для соціального страхування України характерними є низка 

проблем, як в внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі, які 

між собою є тісно взаємопов’язаними та стримують розвиток 

соціального захисту країни. 

Основною загрозою є негативна демографічна ситуація, яка 

характеризується, з одного боку, від’ємним приростом природного 

руху населення України, зокрема Чернівецької області, а, з іншого 

боку, виїздом працездатного населення за межі країни. Як наслі-

док, це призводить до посилення навантаження на працююче 

населення. Наявність тіньового ринку праці впливає на недостат-

ній розмір надходжень до бюджету Фонду. 

А велика частка людей, яка користується відсутністю єдиної 

бази реєстру лікарняних, отримуючи допомогу по тимчасовій 

втраті непрацездатності зловживає своїм соціальним захистом, 

тим самим порушується принцип оптимального розподілу 

ресурсів між соціальними верствами. 

Серед ряду запропонованих можливостей найбільш перспек-

тивним і потрібним є впровадження обов’язкового медичного 

страхування у складі соціального страхування, яке буде сприяти 

економічному, соціальному захисту малозабезпечених, середніх 

верств населення та гарантувати право кожного громадянина на 

отримання якісної медичної допомоги. 

Ведення даної моделі є необхідним адже: 

1. Не потребуватиме створення додаткової адміністративної 

одиниці, що дозволяє значно зменшити обсяг видатків з держав-

ного бюджету на його утримування; 

2. Забезпечує стабільність надходження фінансових 

ресурсів до фонду; 

3. Створення платформи для найбільш ефективного та 

справедливого перерозподілу коштів; 
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4. Дозволить охопити переважну більшість населення та 

задовольнити першочергові потреби; 

5. Сприяння надання економічно-соціального захисту 

середньо- та малозабезпеченим верствам населення; 

6. Отримання якісних медичних послуг і медичної допомоги; 

7. Підвищення якості життя населення. 

 

 
Модель функціонування обов’язкового медичного страхування на 

базі Фонду соціального страхування 
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Aнiмaцiя – це демонструвaння в швидкому темпi 

послiдовностi кaдрiв, кожний з яких дещо вiдрiзняється вiд 

попереднього йому i подaльшого зa ним кaдру. Кожен кaдр 

вiдобрaжaється протягом певного промiжку чaсу. Якщо кaдрiв 

достaтня кiлькiсть i чaс їх вiдобрaження невеликий, то 

створюється iлюзiя руху. Вже дaвно стaли з'являтися нa WEB 

сторiнкaх «живi» мультиплiкaцiйнi мaлюнки. Aнiмaцiя привертaє 

увaгу ще сильнiше, нiж стaтичнi мaлюнки, i, крiм того, нa 

невеликiй площi можнa помiстити знaчно бiльше iнформaцiї зa 

рaхунок чергувaння кaдрiв. Якiснa i доречнa aнiмaцiя пожвaвлює 

сторiнку i сприяє крaщому сприйняттю iнформaцiї. Вонa здaтнa 

повiдомляти про певнi стaни сторiнки тa привертaти увaгу. Iнодi 

aнiмaцiя зaстосовується для поетaпного подaння iнформaцiї – в 

окремих кaдрaх послiдовно вiдобрaжaються словa, будь-якi 

нaписи aбо вiдкривaється  бiльший фрaгмент зобрaження. Цей 

ефект привертaє i утримує увaгу спостерiгaчa. 

Об'єкт дослiдження: критичне мислення. 

Предмет дослiдження: учнi почaткової школи, веб-aнiмaцiя. 

Метa дaної роботи покaзaти вплив веб-aнiмaцiїї нa 

розвиток мислення учнiв почaткової школи. 

Критичне мислення нинi один з модних трендiв в освiтi. То з 

чого починaти? Як нaвчaти дiтей розрiзняти фaкт i суб’єктивне 

бaчення, не пiддaвaтися нa мaнiпуляцiї? 
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Нaшa вiдповiдь – використовувaти методи розвитку критич-

ного мислення пiд чaс урокiв. 

Критичне мислення – склaдне й бaгaторiвневе явище. 

Мислити критично ознaчaє вiльно використовувaти розумовi 

стрaтегiї тa оперaцiї високого рiвня для формулювaння 

обґрунтовaних висновкiв i оцiнок, прийняття рiшень. 

З педaгогiчної точки зору критичне мислення – це комплекс 

мисленнєвих оперaцiй, що хaрaктеризується здaтнiстю людини: 

• aнaлiзувaти, порiвнювaти, синтезувaти, оцiнювaти iнформa-

цiю з будь-яких джерел; 

• бaчити проблеми, стaвити зaпитaння; 

• висувaти гiпотези тa оцiнювaти aльтернaтиви; 

• робити свiдомий вибiр, приймaти рiшення тa обґрунто-

вувaти його. 

Цим мисленнєвим оперaцiям можнa i необхiдно нaвчaти, a 

дaлi – вдосконaлювaти їх, тренувaти i сaме aнiмaцiя допоможе в 

цьому.[1,с.1] Aнiмaцiя привертaє увaгу ще сильнiше, нiж стaтичнi 

мaлюнки, i, крiм того, нa невеликiй площi можнa помiстити 

знaчно бiльше iнформaцiї зa рaхунок чергувaння кaдрiв. Якiснa i 

доречнa aнiмaцiя пожвaвлює сторiнку i сприяє крaщому сприй-

няттю iнформaцiї. Вонa здaтнa повiдомляти про певнi стaни 

сторiнки тa привертaти увaгу. Iнодi aнiмaцiя зaстосовується для 

поетaпного подaння iнформaцiї – в окремих кaдрaх послiдовно 

вiдобрaжaються словa, будь-якi нaписи aбо вiдкривaється  

бiльший фрaгмент зобрaження. Цей ефект привертaє i утримує 

увaгу спостерiгaчa. 

Література:  

1. Як розвивaти критичне мислення в учнiв. [Електронний 

ресурс] / 1 – Режим доступу до ресурсу: https://nus.org.ua/artic-

les/krytychne-myslennya-2/. 
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Стаття присвячена використанню дистанційних технологій у 

викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням. 

Досліджено основні аспекти вивчення англійської мови завдяки 

електронним пристроям.  

Ключові слова: комп’ютерні технології, дистанційне навчання, 

викладання англійської мови.  

The article deals with computer technologies in English teaching 

Methodology. The main approaches of learning English with devices 

are researched.   

Key words: computer technologies, distance education, English 

teaching.  

Одним із пріоритетних напрямів реформування освіти, 

визначених Державною національною програмою «Освіта. 

Україна ХХІ сторіччя», є  необхідність «досягнення якісно нового 

рівня у вивченні іноземних мов». На відміну від інших предметів, 

іноземна мова — це ціла галузь знань, оскільки розкриває перед 

людиною скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя [4]. 

Інтеграція України у  світову спільноту потребує досконалого 

володіння іноземними мовами шляхом інноваційних технологій. 

Тому їх використання визначене як один з  пріоритетних 

напрямів реформування освіти. 

Серед шляхів забезпечення якісного навчання в системі 

вищої освіти є активна розробка та впровадження в навчальний 

процес перспективних новітніх технологій навчання, що співвід-

носяться з цілями і завданнями гуманістичної особистісно-
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орієнтованої освіти. Про це свідчать теоретичні дослідження і 

практика навчання в системі освіти розвинених країн [1]. 

Впровадження таких технологій має сприяти формуванню 

готовності тих, хто навчається, адекватно розв’язувати проблеми 

сучасності, реагувати на них, ефективно вирішувати професійні 

завдання, прогнозувати й змінювати соціальну реальність. 

Сучасні інноваційні технології в освіті — це використання 

інформаційних та комунікаційних технологій у  навчанні, проект-

на робота в  навчанні, робота з  навчальними комп’ютерними й  

мультимедійними програмами, дистанційні технології в  навчанні 

іноземних мов, створення презентацій у  програмному середовищі 

Microsoft PowerPoint, використання ресурсів всесвітньої мережі 

Інтернет. 

Сучасна комунікативна методика пропонує широке впро-

вадження в навчальний процес активних нестандартних методів і 

форм роботи для кращого свідомого засвоєння матеріалу. 

 За період 2020-2021 року важливе місце в освітньому про-

цесі зайняло дистанційне навчання,  поштовхом до даного типу 

освіти стала всесвітня пандемія COVID – 19. Українське законо-

давство підтримує стрімкий розвиток дистанційної освіти. Про це 

запевняють різні положення та нормативні документи законодав-

ства України стосовно цієї тематики, а саме Закон України «Про 

освіту», «Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні», «По-

ложення про дистанційне навчання», державна програма «Освіта» 

та ін [4]. Відповідно до Українського педагогічного словника, 

«дистанційне навчання — форма навчання, коли спілкування між 

викладачем і студентом або вчителем і учнем відбувається за до-

помогою листування, магнітофонних, аудіо- та відеокасет, комп’-

ютерних мереж, кабельного та супутникового телебачення, теле-

фону чи телефаксу тощо» [ 2, c. 28 ]. Також слід розглянути 

пояснення цього терміну в англомовному словнику педагогічних 

термінів: “ distance learning - taking classes in locations other than the 

classroom or places where teachers present the lessons. Distance lear-

ning uses various forms of technology, especially television and com-

puters, to provide educational materials and experiences to students”. 
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В сьогоденні існують електронні пристрої, безліч соціальних 

мереж (Viber, Skype, WhatsApp та ін.), які дозволяють проводити 

дистанційне навчання за таким же, але покращеними способом. 

Використання електронних пристроїв, таких інтернет та 

мультимедіа є основним засобом забезпечення електронного 

навчання, а зміст, технології та послуги - це три ключові галузі 

електронного навчання. [3, c. 119]. Програми вивчення мови за 

допомогою комп'ютера забезпечують мультимедіа звуками, відео, 

графікою та текстами, які дозволяють студентам піддаватися 

цільовій мові та культурі.  

Дистанційне навчання продовжує цікавити як практиків, так і 

студентів, працюючих у цій галузі. Дизайн курсів електронного 

навчання зазвичай базується на певному контексті з викорис-

танням веб-семінарів, відеокліпів, аудіо сценаріїв, форумів, діаг-

рам, ICQ, Skype, онлайн тестування, інтерактивних підручників і 

дошок. 

Існує 2 методи викладання англійської мови за допомогою 

комп’ютерних технологій: синхронне та асинхронне.  

 До синхронного методу належать чати, ICQ, SKYPE, 

інтерактивні дошки, відеоконференції. Можна виділити наступні 

переваги даного методу: 

− підтримка особистого контакту зі студентами;  

− відчуття прямого голосового контакту під час процесу 

навчання англійської мови;  

− спонтанність і проникливість англійської мови, подібної до 

реального середовища; 

− безпосередність, оперативна співпраця та особисті контак-

ти, що створює атмосферу реального спілкування, використовую-

чи іноземну мову . 

 Недоліки синхронного викладання англійської мови: 

− фрагментація навчання – студенти можуть знаходитись в 

ситуаціях, що відволікають їх увагу; 

 − час спілкування обмежений, студенти відчувають недолік 

часу, щоб сформулювати і викласти свою думку на іноземній 

мові. 
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 Асинхронне навчання дозволяє студентам вивчати англій-

ську мову незалежно від викладача, в будь – який зручний час. 

 Позитивними  аспектами асинхронного засобу зв’язку  є: 

- додатковий час для міркування і підготовки відповіді; 

-  доступність для студентів різних рівнів знань; 

 - вільний графік та відсутність часових обмежень. 

 Отже, можна зробити висновок, що в XXI столітті 

комп’ютерні технології стали невід’ємним аспектом у викладанні 

англійської мови, що допомагає ефективному та якісному 

опануванню усіх навичок володіння іноземною мовою.  
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Життя сучасного суспільства неможливо уявити без реклами. 

Вона виступає способом комунікації між рекламодавцем та 

клієнтами. За рахунок зростання міжнародних та міжкультурних 

зав’язків, а також імпорту товарів постає проблема перекладу 

рекламних текстів. Тему нашої наукової розвідки вважаємо 

актуальною, оскільки основні проблеми при перекладі реклами 

українською мовою, роль різниці між культурами та дослідження 

комунікативних стратегій переконання рекламного дискурсу 

потребує подальших практичних досліджень.  

Мета нашого дослідження – встановити основні комуніка-

тивні стратегії переконання в рекламних текстах та проблеми їх 

перекладу. Матеріалом дослідження були обрані рекламні тексти 

з німецького та українського мовного середовища загальною 

кількістю 36 прикладів.  

У сучасному мовознавстві рекламний текст розглядають як 

тематичну, структурну та комунікативну єдність, відповідно наді-

лену певними стилістичними характеристиками, комунікативно-

прагматичною спрямованістю та функціями інформування та 

впливу [31]. 

Побудова рекламного тексту базується на механізмах 

мовного впливу. Саме правила і прийоми ефективного мовного 

впливу, їх грамотне застосування дозволяють автору рекламного 

тексту досягти своєї мети – переконати споживача в необхідності 

придбання товару.  
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У нашому дослідженні об’єктами загального мовного аналізу 

виступають рекламні тексти, що належать до текстів масового 

впливу, які розв’язують комунікативно-прагматичне завдання, 

спрямоване на забезпечення надійності, тривалості та ефектив-

ності процесу комунікації. Для досягнення цієї комунікативної 

мети у рекламних текстах використовують комунікативні страте-

гії переконання. В нашому дослідженні ми орієнтуємось на кла-

сифікацію, запропоновану українською дослідницею О. В. Яшен-

ковою [4], яка виділяє такі комунікативні стратегії рекламного 

дискурсу: позиціювання, оптимізації, ціннісно орієнтовану, 

аргументативну, формування емоційного настрою. 

Оскільки об’єктом нашого дослідження виступає безносе-

редньо текстова реклама, то ми пропонуємо опиратися на 

класифікацію рекламних видів Ф. Котлера, який виділяє інформа-

тивну, переконувальну та нагадувальну рекламу [2, с. 37]. 

Розглянемо до прикладу переклад реклами відомого німець-

кого бренду: 

«Für jeden Anlass das passende Dekor. Ihre Phantasie und das 

große Dekorsortiment von Dr. Oetker verwandeln Selbstgebackenes 

schnell und einfach in köstliche Schmuckstücke. Denn Dr. Oetker hat 

nicht nur Vielfältiges zum Backen, sondern auch eine große Auswahl 

an schokoladigen, bunten, romantischen und lustigen Dekorartikeln – 

angefangen bei Raspelschokolade und Schokodekoren über Back- und 

Speisefarben, Zuckerschriften und Dekor Konfetti bis hin zu Kuvertüre, 

Glasuren, Marzipan-Rohmasse sowie Kerzen und Muffinförmchen. 

Lassen Sie Ihrer Kreativität beim Dekorieren freien Lauf und verzieren 

Sie Ihre Gebäcke nach Lust und Laune» [5].  

Цей рекламний текст можна віднести до інформативного та 

переконувального видів реклами, оскільки у ньому перелічується 

асортимент певної категорії товарів відомого бренду та переваги 

цих товарів. У тексті домінують апелятивна та референційна 

комунікативні функції (класифікація К. Норд) [6]. Референційна 

базується на тому, що даний текст інформує про асортимент 

товару та їхнє загальне застосування. Апелятивну функцію 

спостерігаємо в останньому реченні у вигляді не прямого заклику 
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до покупки, а до дії та її наслідків, яким може сприяти покупка 

рекламованого товару. Також в останньому реченні тексту 

спостерігаємо експресивну функцію за рахунок епітетів та 

метафори. У тексті застосовується стратегія позиціювання, яка 

полягає в інформуванні потенційних покупців про асортимент 

продукції виробника та його універсальності застосування.  

Проаналізуємо український переклад цього ж рекламного 

тексту: 

«Декоративні прикраси для будь-якого святкування! Вико-

ристовуючи свою фантазію і асортимент декоративних прик-

рас, Ви можете в лічені хвилини перетворити приготовлену 

Вами випічку в смачну прикрасу будь-якого столу. І все це можли-

во завдяки асортименту продукції, призначеної як для приготу-

вання випічки, так для її прикраси. Асортимент декоративних 

прикрас Dr. Oetker: шоколадна глазур, цукрова пудра з тонким 

ароматом ванілі, готові шоколадні глазурі, глазур зі смаком 

йогурт-полуниця, цукрові олівці для малювання, харчові барвники. 

Дайте свободу своїй творчості і створіть шедевр зі своєї випічки 

за допомогою декоративних прикрас від Dr. Oetker!» [1].  

При перекладі формальні ознаки та побудова тексту 

збереглися. Також збереглися основні функції, закладені в тексті 

оригіналу: текст перекладу інформує про асортимент товарів 

давного бренду (референційна функція), заклик до дії в 

останньому реченні (апелятивна функція) та експресивна функція 

за рахунок вжитих епітетів та метафори в останньому реченні. 

Вид тексту та основні комунікативні стратегії переконання також 

відтворені достовірно. Варто звернути увагу, що перелік 

асортименту товарів в тексті оригіналу та тексті перекладу дещо 

відрізняється. Це пов’язано з тим, що різниться сам асортимент 

товарів в Німеччині (країна-виробник) та в Україні.  

Отже, наше дослідження вкотре підтвердило, що основною у 

текстах реклами є апелятивна функція. Поширеним явищем для 

реклами також є застосування експресивної та інформативної 

функції. Основними видами рекламних текстів є інформативний, 

переконувальний та нагадувальний. В рекламних текстах 
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поширені такі комунікативні стратегії переконання: стратегія 

позиціювання, аргументативна стратегія, ціннісно орієнтована 

стратегія, стратегія формування емоційного настрою, мнемонічна 

стратегія, стратегія оптимізації, заклична стратегія. В одному 

рекламному тексті зазвичай зустрічається одразу кілька комуніка-

тивних стратегій. У текстах друкованої реклами найчастіше 

застосовують прийоми маніпуляції: виділення курсивом, шриф-

том, підкреслення певних слів; відкриті запитання; розмивання 

понять; використання чисел; використання образів дітей. Аналіз 

показав, що між рекламними текстами в Україні та в німецько-

мовних країнах є більше спільних рис, ніж відмінностей. Вони 

схожі за своєю структурою, мовними засобами та комунікатив-

ними стратегіями. Відмінності зосереджені в загальній різниці 

між переважаючою кількістю об’єктів реклами із різних сфер в 

кожній країні, що зумовлено різницею в рівнях якості життя та 

культурами. Аналіз німецько-українського перекладу рекламних 

текстів продемонстрував, що основні стратегії переконання, 

комунікативні функції та види рекламного тексту при перекладі 

враховуються. 
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На сьогоднішній день проблема управління емоціями, 

підвищення стресостійкості, зниження високої тривожності, 

попередження негативних наслідків стресу  є надзвичайно 

актуальною [1-11].  На сучасному етапі психічні негативні 

переживання з приводу небезпеки інфікування себе, боязнь 

інфікування СOVID19 близьких та рідних – це стрес. Негативні 

емоції, які виникають через сидячий спосіб життя. Більше часу 

людина проводить, сидячи за монітором ноутбуку чи планшета, 

телефона. Багаточисельні он-лайн відеодзвінки та відеозустрічі по 

роботі збільшують нервове напруження та час перебування 

сидячи. Звідси - біль у спині, в’ялість, сонливість, низька 

працездатність, відсутність життєвої енергії. Різкі зміни способу 

життя через пандемію, введення карантину, невпевненість у 

завтрашньому дні,  перебудова бізнесу у зв’язку із зміненими 

умовами – це стрес.  Все це супроводжується негативними 

емоціями, які отруюють життя самій людині, її оточенню та 

оточуючим, негативно впливають на її здоров’я. Запускаються 

певні механізми в роботі систем організму. Негативні емоції, у 
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свою чергу, у людини гальмують процес активного створення 

успішної діяльності.  Створюється враження, що радість – це 

достатньо рідкісне відчуття.  

Однак радість - це здорова норма, при якій основні гормони 

знаходяться у крові у відповідних потрібних кількостях, а 

негативні емоції великі по силі та тривалості і частоті – це 

відхилення від норми. Людина повинна вміти боротись із 

негативним емоціями. 

З точки зору фізіолоогії, сум – це падіння рівня серотоніну, 

ендорфіну, допаміну  (в першу чергу). Коли ми відчуваємо 

радість  - саме ці гормони сприяють цьому відчуттю, завдяки їм 

ми відчуваємо норму радості. Бажання «заїсти» поганий настрій 

солодким – перша ознака нестачі серотоніну. Тривале почуття 

суму сповільнює метаболізм, погіршує вироблення травних 

ферментів: погіршується травлення їжі, зменшується швидкість 

кровотоку, з’являэться мерзлякуватысть, знижується імунітет та 

інш. Хочеться згорнутись ембріоном та не рухатись, та не можна 

– тому починають сутулитись , що призводить до проблем із 

хребтом, поставою, м’язами. В таких ситуаціях треба підвищу-

вати рівень вищеперерахованих гормонів. Ендорфін стимулюємо 

спортом та сонячним світлом. Амінокислота триптофан із 

бананово-молочного коктейлю або сир в додатку до основного 

блюда також рекомендовані. 

Злість та страх супроводжують нас, коли підскакує рівень 

адреналіну та кортизолу. Злість – активна реакція самозахисту, 

страх – пасивна реакція самозахист. Небезпечним при високих 

рівнях даних гормонів в разі тривалої реакції є згущення крові, 

можливі у подальшому тромбоз, ішемія. Згущення крові при 

можливих ранах в разі небезпечних ситуацій, еволюційно 

вироблена реакція, щоб зменшити крововиливи; адреналін 

впливає на роботу серця, в стресових ситуаціях м’язи 

напружуються, серце калатає, перекачуючи більші кількості 

крові. Така реакція в ситуаціях реальної бійки чи втечі допомагає, 

але в сучасному світі людина стримує свої дії. Наслідок може 

бути, як гіпертонія, так і серцево-судинні проблеми. При даних 
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видах емоцій необхідно знизити рівень адреналіну, що можна 

найпростіше зробити за допомогою глибоких вдихів-видихів. Або 

необхідно реалізувати те, для чого запускається еволюцією 

створена програма стресу: наприклад, відлупцювати боксерську 

грушу чи, врешті, подушку. Силові тренування рекомендовані.   

Кортизол, як гормон стресу, б’є  по травній системі (може 

зникати апетит), по дихальній (дихання стає поверхневим, що не є 

добре). Імунітет знижується і організм стає легкою здобиччю для 

вірусів, що в світлі сучасної пандемії,  збільшує в рази небезпеку 

захворіти. Бажано засвоїти певні способи та методи профілактики 

наслідків стресу, які розробляються та використовуються при 

стресі та високій тривожності [5-8, 10-12]. 
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Проблема  дослідження тривожності та стресостійкості 

молоді, та використання  методів профілактики наслідків стресу 

та зниження тривожності актуальна і сучасна сьогодні [1-6, 8]. На 

сучасному етапі негативні емоції з приводу життєвих ситуацій, 

переживання через небезпеку інфікування себе, а е боязнь 

інфікування СОVID19 близьких та рідних переслідують людей. 

Негативні емоції обумовлюють захворювання серцево-судинної 

системи, гормональної, так і нервової системи, здійснюють 

негативний впливу на фізичну та розумову працездатність. Про 

те, що їжа впливає на поведінку, знають всі. Якщо нервуєш – 

випий зеленого чаю із м’ятою… 

Різні продукти харчування по різному діють на організм – 

одні збуджують, інші, навпаки, знижують вироблення гормонів 

та біологічно активних речовин, постачаючи організм тими чи 

іншими мікро-,  макроелементами та нутрієнтами. Виходячи із 

цього, тому, в кого сповільнений обмін речовин потребується 

щось збуджуюче; а іншому, з прискореним метаболізмом і 

вибуховими реакціями краще з’їсти щось заспокійливе. 

Активні життєрадісні сангвініки потребують постійного 

заряду та енергії. Але любов до високоенергетичної (а тому 

висококалорійної) їжі може призвести до зайвої ваги. Тому їм 

можна рекомендувати каші (рисові, пшеничну, ячмінну), як 
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джерело пролонгованої енергії; рідкі перші блюда (супи, борщ), 

нежирне м’ясо (телятину, курицю), яке засвоюється краще, ніж 

калорійна свинина. Творог та кисломолочні продукти для 

відновлення кальцію, який приймає участь у роботі м’язів та 

нервової тканини. Можна  як джерело кальцію використовувати 

кунжут. Розвантажувальні регулярні дні сангвінікам також можна 

порекомендувати. 

Флегматики відносяться до осіб із низькою рухливістю 

процесів збудження та гальмування [4]. В процесі їжі це також 

відмічається – подовжують період прийому їжі, що може 

привести до зайвої ваги також. Тут флегматикам потрібно 

попрацювати над виробленням звички їсти менше, але частіше. 

Флегматикам рекомендовані теплі перші блюда (супи) не менше 

одного разу на добу. При потребі схуднути, флегматикам варто 

зменшити кількість картоплі та солодощів у раціоні, та замінити 

їх на сирі овочі.  

У холериків значне домінування процесу збудження. Через 

свій темперамент холерики часто їдять на «бігу». Щоб 

попередити проблеми із  кишківником, також бажано виробити 

звичку   до правильного та повноцінного харчування. Правильний 

режим, дотримання різноманіття раціону, не нехтувати морською 

рибою, багатою на омегу-3  жирні кислоти, необхідні для роботи 

нервових клітин. Якщо холерику необхідно схуднути, то тут 

бажано позбутися негативних емоцій: холерики полюбляють 

заїдати нервування солодощами. 

Замкнені, стримані та романтичні меланхоліки мають часто 

поганий апетит. Вони частіше вдумливо  та інтелігентно ласують 

салатом. Меланхолікам для підняття життєвого тонусу  та апетиту 

можна порекомендувати овочі та кисломолочні  продукти; 

цитрусові та спеції сприяють активізації; сири багаті на 

амінокислоти, що потрібні для нервових клітин меланхоліків. Як 

швидкий енергетик рекомендовано мед.  

Загалом правил раціонального харчування треба дотримува-

тись людям всіх  темпераментів. Та при цьому брати до уваги 

індивідуальні особливості організму, гормональний рівень [7]  
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Сучасні політичні, економічні та культурні зміни в 

суспільстві впливають значним чином на процеси у сфері освіти. 

Процес інтеграції України в Європейський навчальний простір 

вимагає від вищих навчальних закладів спільної роботи з 

закордонними вузами, а також привести систему навчання до 

відповідності до європейських норм. 

Модульне-кредитне навчання почало застосовуватися при 

організації навчального процесу у вищій школі в Україні вже 

понад 15 років тому. При цьому цей тип навчання займає чільне 

місце в організації навчання у вищій школі за кордоном вже 

тривалий час. Застосування модульно-кредитного навчання дало 

змогу зробити навчання студентів більш індивідуальним, 

систематизувати їхню роботу, підвищити пізнавальну активність 

студентів.  

 Мета тези – вивчення ефективності функціонування 

модульно-рейтингової системи у вищій школі 

Слово «модуль» (від лат. modulus – «міра»)має різні значення 

в галузі математики, точних наук та архітектури, але в цілому 

воно означає одиницю міри, величину або коефіцієнт. У 

педагогіці та методиці модуль розглядається як важлива частина 

всієї системи, без знання якої дидактична система «не 

спрацьовує». 

Модульне навчання припускає тверде структурування 

навчальної інформації, змісту навчання й організацію роботи 

учнів з повними, логічно завершеними навчальними блоками 

(модулями). Модуль збігається з темою навчального предмету. 
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Однак на відміну від теми в модулі оцінюється все – завдання, 

робота, відвідування занять, стартовий, проміжний та 

підсумковий рівень учнів. У модулі чітко визначені мета 

навчання, задачі і рівні вивчення даного модуля, навички і 

уміння. У модульному навчанні все заздалегідь запрограмовано – 

не тільки послідовність вивчення навчального матеріалу, але й 

рівень його засвоєння і контроль якості засвоєння.  

Модульне навчання – це чітка вибудована технологія 

навчання, що будується на науково-обгрунтованих даних, що не 

допускає експромтів, як це можливо при інших методах навчання. 

Як правило, формою контролю при модульному навчанні є іспит. 

Навчальний курс, як правило, включає не менше трьох 

модулів, при цьому окремим модулем може бути і теоретичний 

блок і практичні роботи і підсумкові проекти. 

При модульному навчанні найчастіше використовується 

рейтингова оцінка знань і умінь. Рейтингова оцінка знань 

дозволяє  характеризувати якість підготовки по даній 

спеціальності з великим ступенем точності.  

Як рейтингова система здійснюється на практиці? 

Модульні програми навчання  формуються як сукупність 

модулів. При визначенні загальної оцінки результати рейтингу 

входять у неї з відповідними ваговими коефіцієнтами, які 

встановлюються авторами-викладачами курсу.  

У модульному навчанні оцінюється в балах кожне завдання і 

установлюється його рейтинг і терміни виконання, тобто основ-

ний принцип рейтингового контролю – це контроль і оцінка якос-

ті знань і умінь з урахуванням систематичності роботи студентів. 

Після закінчення навчання на основі модульних оцінок 

визначається загальна оцінка, що враховується при визначенні 

результатів підсумкового контролю по предмету. 

При проведенні підсумкового контролю питання іспиту 

повинні носити узагальнюючий характер, відбивати основні 

поняття курсу, а не повторювати питань модульного контролю, 

причому учні повинні знати ці екзаменаційні питання заздалегідь.  

Навчальний модуль - це логічно завершена форма, частина 
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змісту навчальної дисципліни, що включає в себе пізнавальний і 

професійні аспекти, засвоєння яких має бути завірено відповід-

ною формою контролю знань, умінь і навичок, сформованих в 

результаті оволодіння учнями даними модулем. 

Рейтингова система оцінки знань - система накопичення 

умовних одиниць (балів) знань протягом всього навчального 

періоду, так як в залежності від кількості балів, отриманих за 

кожен виконаний вид навчальної діяльності, студент по 

завершенні курсу отримує адекватну сукупну оцінку за 

старанність, навчальну активність і рівень засвоєння матеріалу, 

тобто рейтингова система націлена в першу чергу на підвищення 

мотивації студентів до освоєння освітніх програм шляхом більш 

високої диференціації оцінки їх навчальної роботи 

Рейтингова оцінка навченості дозволяє з великим ступенем 

довіри характеризувати якість підготовки за даною спеціаль-

ністю. Однак не кожна рейтингова система дозволяє зробити це. 

Обрана довільно, без доказів її ефективності та доцільності, вона 

може привести до формалізму в організації навчального процесу. 

Проблема полягає в тому, що розробити критерії знань і умінь, а 

також їх оцінки - справа дуже трудомістка.  

Основні переваги модульного навчання полягають в 

наступному: 

1) забезпечення методично обгрунтованого узгодження всіх 

видів навчального процесу всередині кожного модуля і між ними; 

2) гнучкість структури модульного побудови кожного 

конкретного курсу, що забезпечує також і високу адаптивність 

самої модульної системи як по відношенню до набору 

абітурієнтів, так і по відношенню до випуску студентів вузу (в 

разі зміни кон'юнктури на ринку фахівців); 

Основні недоліки модульного навчання полягають в 

наступному: 

1) трудомісткість виготовлення модулів і підготовки до 

проведення занять; 

2) впровадження модульного навчання вимагає значної 

організаційної перебудови традиційного навчального процесу: 
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підготовки відповідної навчально-матеріальної бази; зміни 

планування роботи викладачів; оптимального складу (в 

кількісному відношенні) студентських груп і потоків з 

урахуванням можливостей навчально-матеріальної бази; 

розробки необхідного методичного забезпечення; організації 

контрольних перевірок знань; 

3) процес впровадження модульного навчання повинен бути 

забезпечений відповідною методичною літературою, яка 

централізовано практично не поставляється, тому вся методична 

робота щодо забезпечення кожного конкретного модуля цілком і 

повністю лежить на плечах викладача; 

Таким чином, можна сказати, що у даної системи є більше 

переваг, ніж недоліків. Це втілюється і у відповідності до 

європейських норм, і у більшій конкурентноспроможності 

студентів, які навчаються за модульно-рейтинговою системою, і у 

збільшеній мотивації до навчання  студентів. Перехід до цієї 

системи надає можливість готувати фахівців, здатних до 

постійного оновлення наукових знань, які здатні швидко 

адаптуватися до змін у середовищі, які можуть продовжити свою 

освіту за кордоном на базі певного закінченого циклу. Результати 

використання модульно-рейтингової системи вказують на її 

переваги: інтенсифікація учбового процесу, підвищення якості 

підготовки студентів, систематичність викладення матеріалу, 

встановлення зворотного зв’язку зі студентом, психологічне 

розвантаження студентів в кінці семестру,  
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______________________________________________________ 

Педагогічні науки 

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ  ОСВІТИ 

ДОРОСЛИХ 

 

Курінний О.В.,  

викл.каф. іноземних мов СНАУ 

м.Суми,Україна 

Освіта - багатоплановий об'єкт, велика сукупність його 

проблем підрозділяється на кілька дослідницьких напрямків, 

кожне з яких має свій особливий предмет і відповідний 

понятійний апарат. Освіта дорослих - невід'ємна й у той же час 

відносно відособлена частина системи освіти. Створенням і 

розвитком принципів навчання дорослих займається андрагогіка ( 

із грецького andros – «доросла людина, зрілий чоловік» + ago – 

«веду». тобто теорія навчання дорослих). 

 Думаємо, що дорослий володіє п'ятьма специфічними 

відмітними характеристиками: 1) усвідомлює себе самостійною, 

самокерованою особистістю, 2) має запас життєвого, професій-

ного, соціального досвіду, що стає усе більш важливим джерелом 

навчання його самого і його колег, 3) в основі його готовності до 

навчання лежить прагнення за допомогою навчання вирішити 

свої життєво важливі проблеми і досягти конкретних цілей, 4) 

прагне до невідкладної реалізації отриманих знань, умінь, 

навичок і якостей, 5) навчальна діяльність дорослого значною 
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мірою обумовлена тимчасовими, просторовими, побутовими, 

професійними, соціальними факторами (умовами). 

 Виходячи з вищевикладеного, сформулюємо основні 

принципи навчання дорослих: 

 верховенство самостійного навчання, коли саме самостійна 

діяльність осіб, що навчаються стає основним видом навчальної 

роботи дорослих; 

 організація спільної роботи, зв'язаної з плануванням, 

реалізацією й оцінюванням процесу навчання; 

 опора на досвід людей, що навчаються, котрий викорис-

товується  в якості одного  з джерел навчання; 

 індивідуалізація навчання: кожна людина, що навчається 

разом з викладачем створює індивідуальну програму навчання; 

 системність навчання, що припускає дотримання відповід-

ності цілей, змісту, форм, методів, засобів навчання й оцінювання 

результатів; 

 контекстність навчання - переслідуються конкретні жит-

тєво важливі цілі для людини, що навчається; 

 актуалізація результатів навчання – невідкладне застосу-

вання на практиці набутих знань, умінь, навичок, якостей; 

 элективність навчання - надання певної свободи при виборі 

цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, термінів, часу, місця 

навчання й оцінюванні результатів; 

 розвиток освітніх потреб; 

Зміст освіти дорослих повинен відповідати конкретним пот-

ребам конкретних людей і охоплювати практично всі аспекти 

життя і всі сфери знань. З достатнім ступенем умовності воно мо-

же бути підрозділене на два основних змістовних блоки: 1) соці-

ально-рольове і 2) загальнокультурне або загально розвиваюче.  

Освіта дорослих, зв'язана з задоволенням освітніх потреб у 

рамках першого змістовного блоку, можна підрозділити на три 

групи: 1) професійне (зв'язане з задоволенням потреб становлення 

й удосконалювання особистості як працівника, учасника 

виробничої сфери); 2) сімейно-побутової, задовольняючої 

потреби в становленні і розвитку умінь, навичок, знань і 
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особистісних якостей, необхідних для ефективного виконання 

ролей членів родини; 3) соціальне, орієнтоване на розвиток і 

удосконалювання функцій людини як члена суспільства, громади, 

соціальної групи.  

Загальнокультурну освіту дорослих, у свою чергу, можна 

підрозділити на: 1) загальну середню, що задовольняє потреби в 

завершенні загальної середньої освіти; 2) освіта, що задовольняє 

потреби індивіда в розвитку своєї особистості; 3) освіта, 

спрямована на підтримку і розвиток свого здоров'я; 4) освіта, що 

задовольняє потреби людини в змістовному проведенні дозвілля.   

Усе це має на увазі навчання дорослих в області гуманітар-

них наук, медицини, фізичної культури.  

Соціально-рольова освіта дорослих, що сприяє самовизна-

ченню людини в різних сферах діяльності, покликано дати 

можливість людині отримати або удосконалити його професійні 

знання, уміння, навички, необхідні в сфері виробничого життя; 

знання, уміння, навички і якості, необхідні йому в суспільному  і 

сімейному житті. Це зв'язано з навчанням дорослої людини в 

області філософії, соціології, психології, педагогіки, андрагогіки, 

медицини, права, економіки.  

Особливостями змісту всіх напрямків освіти дорослих є 

функціональна залежність його від потреб конкретної особистості 

і відсутність твердої його прив'язки до традиційних рівнів 

утворення (початкове, середнє, вище). 

Зміст освіти дорослих повинен відповідати конкретним 

потребам конкретних людей і охоплювати практично всі аспекти 

життя, всі галузі знань. З достатнім ступенем умовності вона може 

бути підрозділена на два основних змістовних блоки: 1) соціально-

рольовий і 2) загальнокультурний, або загальнорозвивальний. 

Освіту дорослих, що пов’язана із задоволенням освітніх 

потреб у рамках першого змістовного блоку, можна підрозділити 

на три групи:  

- професійна (пов’язана із задоволенням потреб становлення 

й удосконалювання особистості як працівника, учасника 

виробничої сфери); 
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- сімейно-побутова, що задовольняє потреби в становленні й 

розвитку умінь, навичок, знань і особистісних якостей, 

необхідних для ефективного виконання ролей членів родини; 

- соціальна, орієнтована на розвиток і вдосконалювання 

функцій людини як члена суспільства, громади, соціальної групи. 

Загальнокультурну освіту дорослих, у свою чергу, можна 

підрозділити на:  

• загальну середню, потреби в завершенні загальної середньої 

освіти;  

• освіта, що задовольняє потреби індивіда в розвитку своєї 

особистості;  

• освіта, що спрямована на підтримку й розвиток свого 

здоров’я;  

• освіта, що задовольняє потреби людини в змістовному 

проведенні дозвілля. 

      Зміст загальної середньої освіти дорослих не повинен 

носити принципових відмінностей від загальної середньої освіти 

недорослих, тому що мета цього напряму – дати дорослій людині 

можливість придбати знання й навички, еквівалентні 

загальнодержавному стандарту загальної середньої освіти.  

Специфіка освіти дорослих полягає, насамперед, в тому, що 

її контингентом є залучені у сферу зайнятості повнолітні 

громадяни. Звідси важливий методологічний принцип, якого 

необхідно дотримуватися у формуванні нормативно-правової 

бази: законодавство про освіту дорослих повинно регулювати 

відносини, пов'язані з професійною діяльністю, з різними 

сторонами життя людини, суспільства, держави.  

Зміст освіти дорослих повинен відповідати конкретним пот-

ребам конкретних людей і охоплювати практично всі аспекти 

життя і всі сфери знань. З достатнім ступенем умовності воно мо-

же бути підрозділене на два основних змістовних блоки: 1) соці-

ально-рольове і 2) загальнокультурне або загальнорозвиваюче.  
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Педагогічні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТИ БІЛІНГВАЛЬНИХ ДІТЕЙ. 

 

Курінний О.В.  

викладач каф.іноземних мов 

 Сумського національного  

аграрного університету,  

Проблема виховання білінгвальних дітей потроху привертає 

до себе увагу з боку науковців та лінгвістів, не кажучи вже про 

спеціалістів, що працюють у сфері освіти, та безпосередньо самих 

батьків. Звичайно цей інтерес проявляється більшим чином у 

регіонах, де населення спілкується більше ніж однією мовою. Це 

явище дуже поширене в світі і відбувається в регіонах, в яких 

проживає більше ніж одна етнічна група або в регіонах, які 

знаходяться на кордоні з іншою державою, де розмовляють 

іншою мовою. Як правило, в країні існує одна державна мова. 

Але не рідкістю є ситуація, коли в наявності є дві державні мови. 

Наприклад, у Швейцарії існує 4 державні мови – німецька, 

французька, італійська та ретороманська. В контексті освіти дітей 

в таких умовах можуть виникати ситуації, коли в сім ї 

використовується одна мова, а в навчальному закладі інша. Ця 

стаття присвячена цій проблемі та має на меті розглянути 

переваги та недоліки білінгвальної (двомовної) освіти. 

Білінгвізм (двомовність,лат. bi- 'два' + lingua 'мова'.) це 

практика поперемінного користування двома мовами; володіння 

двома мовами і вміння за їх допомогою здійснювати успішну 

комунікацію (навіть при мінімальному знанні мов);  однаково 

досконале володіння двома мовами, вміння в рівній мірі 
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використовувати їх в необхідних умовах спілкування. 

Людей, які володіють двома мовами, називають білінгвами, 

трьома — полілінгвами, більше трьох — поліглотами. Оскільки 

мова є функцією соціальних угруповань, то бути білінгвом — 

значить належати одночасно до двох різних соціальних груп. 

Ідея виховання двомовних дітей є одночасно привабливою і 

можливою для все більшої кількості сімей в ці дні, і виховання зі 

знанням більш ніж однієї мови безумовно, має свої переваги в 

сьогоднішньому глобальному світі. Проте білінгвізм є насправді 

не тим явищем, що відбувається просто. Успішне виховання дітей 

в середовищі більш ніж однієї мови вимагає ретельного 

планування і вивчення двомовного розвитку мови. 

Причини вибору виховання дітей в середовищі двох або 

більше мов є дуже різноманітними, як і самі сім'ї. Навіть слово 

"білінгвізм" має різні значення для різних сімей. Для деяких 

сімей, можливість простого розуміння двох мов, але говоріння 

лише однією може стати двомовністю, в той час як інші батьки 

чекають від своїх дітей бути не лише двомовними, але й грамот-

ними в обох мовах. Незалежно від цілей, які потрібно досягнути 

для розвитку двомовності в кожній родині, успіх, як уявляється, 

залежить від того, який "мовний план" був розроблений заздале-

гідь. Сім'ям, якім потрібен час, щоб зрозуміти, як їх діти будуть 

розвиватися на двох мовах, і які беруть на себе необхідні для 

цього зобов’язання, як правило, більш успішні  у вихованні 

білінгвальних дітей. 

Якщо ви розглядаєте можливість виховання своїх дітей на 

двох мовах,  гарною ідеєю буде усвідомити ваше власне 

визначення білінгвізму. Знання мови може бути оцінена з точки 

зору аудіювання, говоріння, читання і письма. Ви також можете 

додати п'яту сферу  мовлення та мови, в якому людина може 

використовувати одну або обидві мови для міркування  для 

вашого визначення двомовності. Людина може говорити тільки 

однією мовою, але мати слухове сприйняття  на двох мовах. Інша 

людина може слухати і говорити на двох мовах, але читати та 

писати  тільки однією. 
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Термін збалансованого білінгвізму використовується для 

опису осіб, які мають приблизно однаково вільне володіння двома 

мовами, в той час як термін семілінгвізм використовується для 

тих, хто має певний дефіцит в обох мовах у порівнянні з монолін-

гвізмом. Цей дефіцит може бути виражений у зменшеному вока-

булярі, неправильних граматичних структурах, утруднення 

мислення або вираження емоцій однією з мов і т. д. Мало хто по-

справжньому є збалансованим  білінгвом  з використанням двох 

мов у всіх ситуаціях. Одна мова, зазвичай є домінуючою. Це 

панування може бути різним для аудіювання та розмовної мови 

або для читання і письма і, як правило, змінюється з плином часу. 

У будь-якому разі, буде корисним визначити для себе, який 

тип білінгвізму є важливим і необхідним у вашій родині, у вашій 

спільноті і культурі, щоб планувати стратегію виховання дітей, з 

можливістю використання більш ніж однієї мови. 

Більшість з нас здатні вивчити другу мову в будь-який час 

протягом життя. І, хоча немає критичного віку для білінгвального 

розвитку, діти схильні розвивати більш природню вимову, коли 

двомовність починається до підліткового віку. Було визначено 

два типи двомовності в дитинстві. Перший - це одночасне вивчен-

ня двох мов, на який, як правило, впливають чотири основних 

фактори: 

• Здатність батьків розмовляти однією або декількома 

мовами. Деякі батьки говорять тільки однією мовою, рідною 

мовою, але не володіють мовою школи і, можливо, спільноти. 

• Фактичне використання мови у спілкуванні з  дитиною. 

Батьки можуть мати знання однієї, двох або більше мов, але 

прийняти рішення спілкуватися певною мовою  з дитиною. 

• Мова або мови, якою інші члени сім'ї говорять з дитиною, 

такі як мова спілкування між братами і сестрами або між дітьми і 

бабусями і дідусями. 

• Останній фактор - це мова, якою користується дитина в 

суспільстві. 

Другий тип білінгвізму називається послідовним. Це відбува-

ється, коли дитина вже знає одну мову, перш ніж вчити іншу, чи 
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то в садку або пізніше (у віці трьох років, як правило, відокрем-

люється синхронне та послідовне вивчення мови). Деякі діти і 

дорослі зазвичай вчать другу мову в школах чи на мовних курсах. 

Експерти підкреслюють, що відокремлення мов робить 

легше оволодіння мовою для дітей. Коли діти навчаються на двох 

мовах одночасно, батьки повинні виробити мовні стратегії, які 

підкреслюють кордони між мовами. Наприклад: 

•   Один з батьків, одна мова. Кожен член сім ї постійно гово-

рить однією мовою, а інший говорить  іншою (як правило, рідною 

мовою дитини і, можливо, спільною мовою один з одним). 

• Обидва батьки розмовляють однією мовою в сім'ї, а друга 

мова використовується в школі. 

•    Одна мова використовується в побуті і в школі, а друга 

мова використовується у спільноті. 

• Обидва батьки говорять на обох мовах з дитиною, але 

відокремлюють мови у залежності від мовленнєвої ситуації або 

говорять на різних мовах через день. 

Послідовність є ключовою на початку вивчення мови. Якщо 

змішувати мови в одній розмові, маленькі діти відчувають 

труднощі поділу лексики і граматики. Дитина може вивчити  

"змішану" мову як одну гібридну мову. 

Батьки також повинні розуміти, як дотримати баланс між 

мовами. Якщо дитина навчається в школі однією мовою цілий 

день і лише на короткий час чує іншу мову вдома, то, швидше за 

все, мова школи, буде даватися легше, ніж мова дома. Батьки по-

винні планувати додатковий час, проведений задля використання  

рідної мови в різних ситуаціях і з різними мовцями. Багатий 

мовний досвід в обох мовах має важливе значення для  гарного 

білінгвального розвитку. 

Якість взаємодії у мові також дуже важлива. Мова не 

повинна бути занадто складною і батьки повинні вчитися 

розширювати мовну компетенцію їх дитини, а також надавати 

підтримку і схвалення. Батьки повинні бути добрими слухачами і 

хорошими мовцями, представляючи багатий словниковий запас і 
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різноманітні розмовні моделі. Забезпечення книгами, музикою і 

навіть відео обома мовами теж важливо. 

Батьки також повинні усвідомлювати індивідуальні 

відмінності дітей. Кожна дитина вивчає мову в її власному темпі. 

Це пов'язано з безліччю факторів, таких як: 

• Стійкість і мобільність. Сім'я, яка перебуває протягом 

тривалого періоду часу у спільноті з іншою мовою збільшить 

шанси дитини на вивчення цієї мови. 

• Відносини в родині впливають на білінгвальний мовний 

розвиток. Наприклад, якщо батько говорить на іншій мові, ніж 

мати, але часто не буває вдома, дитина не вивчить його мову так 

швидко як мову матері. 

• Ставлення до кожної мови, виражене батьками, іншими 

членами сім'ї, школою, спільнотою, і особливо дитиною, вплине 

на розвиток однієї або обох мов. До обох мов слід відноситися з 

повагою та гідністю у всіх аспектах життя дитини. У всіх дітей є 

потреба і бажання спілкуватися, коли мовний є досвід позитив-

ним і значущим. 

Знання двох і більше мов справді дає дітям дуже багато 

переваг у житті. Двомовні діти мають перевагу знання двох 

культур, є здатними спілкуватися з більшою кількістю людей, і 

мають можливі економічні переваги у майбутньому. Дослідження 

навіть показали переваги мислення у білінгвів. Але вирішивши 

виховувати білінгвальних дітей слід ретельно все продумати, так 

як це впливатиме на дітей протягом решти їх життя. Батьки 

повинні розглянути питання самоствердження особистості 

дитини, самооцінки, можливості навчання, а також соціальні 

фактори при плануванні двомовність.  Виховати дитину білінгвом 

- це особливий подарунок, що батьки можуть запропонувати 

своїм дітям, але цей подарунок повинен бути спланований і 

презентований з обережністю, щоб його можна було добре 

використовувати і оцінити у майбутньому. 
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ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ В АГРАРНИХ ЗВО 

 

Курінний О.В.,  

викладач кафедри іноземних мов  

Сумського національного  

аграрного університету 

м.Суми,Україна 

У сучасному світі знання однієї, а то і двох іноземних мов 

вже не є винятком, але необхідністю. Сучасний роботодавець 

буде вимагати від спеціаліста знання іноземної мови навіть якщо 

його робота безпосередньо не пов’язана з нею. В Україні на фоні 

прагнень вступу до Євросоюзу і взагалі руху в напрямку Європи 

знання іноземних мов є надзвичайно актуальним. Якщо проана-

лізувати мовну ситуацію в Євросоюзі, стає очевидним той факт, 

що майже 95% студентів лінгвістів вивчають лише 4 із 23 рідних 

мов країн, що входять до складу ЄС. Серед них першу сходинку 
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займає англійська, на великій відстані від неї стоять німецька, 

французька і іспанська мови. Російська посідає п'яту сходинку, 

хоча не має статусу «мови Євросоюзу». Не дивлячись на такі 

обставини ступінь володіння іноземними мовами випускниками 

аграрних вузів є недостатнім. Проблема відчувається особливо 

гостро при вивченні другої іноземної мови, як правило, німецької 

або французької, на тих напрямах підготовки, де вона має статус 

факультативного, що означає необов'язкового для вивчення 

предмета. Практичний досвід викладачів свідчить про те, що у 

більшості студентів недостатньо сформоване позитивне відно-

шення щодо вивчення іноземної мови. Відсутність розуміння 

зв'язку між знанням іноземної мови і майбутньою професійною 

діяльністю також негативно впливає на результати навчання. 

Отже,недостатня кількість годин, що відводяться на вивчення 

іноземної мови в аграрному вузі, статус факультативу для другої 

іноземної мови з відсутністю заліку і іспиту наприкінці семестру 

сприяють низькому рівню сформованості мотивації студентів 

стосовно вивчення даної дисципліни. Перед викладачем постає 

питання: чи існує в цих несприятливих умовах можливість під-

вищити інтерес студентів щодо вивчення іноземної мови взагалі? 

Для того, щоб людина могла щось зробити, вона спочатку повин-

на захотіти це зробити. Дане положення стосується й навчального 

процесу, тобто перед тим, як вивчити матеріал, студент повинен 

захотіти його вивчити. Мотивація - поняття досить старе [2]. При 

відсутності мотивації не можливим було б винайти колесо, а 

пізніше й парову машину. Мотивація людини буває двох видів: 

внутрішня й зовнішня. Внутрішня мотивація має в основі окремі 

самовизначені фактори, які кожна людина вважає для себе важли-

вими. Прикладами можуть бути прагнення відповідальної та 

важливої діяльності, свобода у прийнятті рішень, можливість 

особистого розвитку, прагнення отримати цікаву роботу тощо. 

Фактори зовнішньої мотивації визначаються не самою людиною, 

а іншою особою, з метою викликати у людини бажані дії. В кон-

тексті навчання іноземним мовам подані ролі виконують викла-

дач і студент. Для того, щоб мотивувати студента до навчання, 
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викладач використовує такі педагогічні засоби як похвалу та 

покарання за допомогою слів та балів, також викладач ставить 

певні вимоги до тих, хто вчиться. Як доводить практичний досвід, 

зовнішня мотивація має сильніший, але короткодіючий ефект, в 

той самий час, коли фактори внутрішньої мотивації виявляють 

довготривалу дію. В аграрних університетах інтереси студентів 

концентруються навколо їхньої майбутньої професії. Виходячи з 

цього, при підготовці майбутніх спеціалістів чи магістрів ключове 

місце повинно відводитись мотивам професійної орієнтації. 

Студенти повинні читко усвідомлювати, що запропонований курс 

іноземної мови матиме важливе значення для їх майбутньої 

професійної кваліфікації. Зацікавленості студентів у вивченні 

іноземної мови сприяє також проходження практики за кордоном, 

в таких країнах як Америка, Данія, Ірландія, Франція, Німеччина. 

Існують домовленості про співпрацю аграрних університетів та 

фірмами, що займаються тимчасовим працевлаштуванням сту-

дентів у вищезазначених країнах. Сьогодні важко знайти галузь 

викладання іноземних мов, де не превалює реалізація комуніка-

тивного підходу. Ця проблема цікавила науково-методичні 

колективи різних країн. Саме тому буде доцільним та доречним 

впровадження та використання комунікативного підходу до 

вивчення іноземних мов в аграрному вузі. Основна мета 

комунікативного викладання – "навчити студентів вирішувати 

типові ситуації в актуальних для себе сферах спілкування " , тому 

така підготовка передбачає формування необхідної комунікатив-

ної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілку-

вання в усній і письмовій формах, зокрема вміння спілкуватися з 

іноземними колегами, вивчати іншомовну документацію, працю-

вати з іноземними джерелами інформації. Тому професійна ком-

петентність майбутнього фахівця передбачає не тільки ґрунтовні 

знання граматики та фонетики іноземної мови, а безпосереднє 

уміння використовувати означені знання під час майбутньої 

професійної діяльності. Викладаючи іноземну мову в аграрному 

вузі, слід враховувати особливості впливу майбутньої професій-

ної діяльності студентів на зміст курсу, підбір навчального мов-
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леннєвого матеріалу, способи та прийоми управління навчальною 

діяльністю на заняттях з викладачем і під час самостійної роботи 

студентів. Мовленнєві вправи та ситуації, які використовуються 

під час занять, повинні моделювати типові явища реального 

життя у відповідній сфері професійного спілкування. Однією з 

передумов реалізації комунікативного підходу до навчання іно-

земних мов є введення студента в повністю іншомовне середови-

ще шляхом викладання курсу винятково іноземною мовою. 

Правила, значення нових слів слід пояснювати, перш за все, 

оперуючи знайомою для студента лексикою, граматичними 

конструкціями та виразами, принагідно використовуючи жести та 

міміку, малюнки, іншу наочність тощо. Навчання професійно 

спрямованого говоріння має свої особливості: вправи повинні 

відповідати таким стабільним вимогам, як заданість ситуації, 

професійна спрямованість завдань, природність ситуації спілку-

вання, вмотивованість мовленнєвої дії студента, наявність вказі-

вок на дію з матеріалом, новизна. Формування комунікативних 

навичок у немовному (аграрному) вузі здійснюється поетапно: 

набуття первинних граматичних навиків, ознайомлення з профе-

сійно-орієнтованим лексичним матеріалом, його поступова 

активізація, відпрацювання навичок, необхідних для виникнення 

висловлювань при мовленні, використовуючи різноманітні 

лексико-граматичні вправи. Під час підготовчого етапу доцільни-

ми, на нашу думку, є навчальні картки, вправи в парі, в ланцюж-

ку, асоціограми, питання-відповідь. Для побудови комунікації 

(автоматизація граматичного вірного говоріння) слід використо-

вувати вправи в парі, представлення варіації моделей діалогів, 

висловлювання власної думки. Етап безпосередньої комунікації 

передбачає такі форми та методи навчання: аргументація, диску-

сія, завершення історії за наявності початку, складання історії за 

ключовими словами, опис картин. Досвід роботи зі студентами 

аграрного вузу показує, що володіння формулами мовного 

етикету значно полегшує їм процес комунікації, особливо в тих 

випадках, коли співрозмовник володіє невеликим словниковим 

запасом і має недостатній рівень мовленнєвої компетенції.  
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Вивчення будь-якої мови неможливе без словників, що 

відображають накопичені людством знання у вигляді зібрань слів 

із супутніми поясненнями відповідно до призначення. Не менш 

важливу роль відіграють словники у вдосконаленні знань рідної 

мови, засвоєнні її норм, виробленні практичних навичок точного 

слововживання, чистоти мовлення, зокрема у професійній 

діяльності. Тому підготовка до професійної діяльності здобувачів 

ЗВО супроводжується формуванням лексикографічної компе-

тентності, що є різновидом мовної, а остання – загальною метою 

вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спряму-

ванням)». Окрім того, саме українське слово дає можливість 

формувати у студентів світогляд, ставлення до явищ зовнішнього 

середовища, національно-патріотичні почуття, а усвідомлене 

послуговування українською мовою сприяє їхньому самовира-

женню, стимулює розвиток індивідуальної й суспільної сутності. 

За визначенням О. М. Семеног, лексикографічна компетент-
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ність охоплює мотиваційний, емоційно-естетичний, когнітивний 

та операційно-діяльнісний компоненти. Мотиваційний та емоцій-

но-естетичний компоненти передбачають формування стійкої 

усвідомленої потреби, оцінного ставлення та інтересу в опануван-

ні здобутків української лексикографії, когнітивний становлять 

знання типів словників та особливостей роботи з ними, а опера-

ційно-діяльнісний – вміння й навики оперувати набутими лекси-

кографічними знаннями у професійній діяльності [1, с. 56-57]. 

На наше переконання, мотиваційний та емоційно-естетичний 

компоненти щодо здобуття лексикографічних знань і навичок 

безпосередньо пов’язані з внутрішніми (самоусвідомлення) й 

зовнішніми (вплив середовища) мотивами щодо вдосконалення 

мовної компетентності, формування поваги й розуміння цінності 

української мови як націєтворчого чинника, виховання естетично-

го чуття рідного слова. Адже шанобливе ставлення до чистоти й 

правильності мови спонукає звертатися до різних словників задля 

встановлення нормативності правопису, вимови, наголошування, 

значення, відмінювання, сполучуваності слів, їх перекладу тощо. 

Ознайомлення з типами словників (когнітивний компонент) 

передбачено навчальною програмою дисципліни «Українська 

мова (за професійним спрямуванням)», а розумінню їх особливос-

тей (відмінностей) сприятиме ознайомлення зі структурою слов-

никових статей, наведення переліку поширених лексикографіч-

них праць. 

Виробленню навиків словникової роботи (операційно-діяль-

нісний компонент) найкраще сприяють практичні завдання за 

темами занять. Слушною є думка, що «кожний словник, залежно 

від призначення і функцій – загальномовний чи спеціальний, 

одномовний чи перекладний, нормативний, вибірковий, генетич-

ний, – допомагає вибудувати текст й адекватно сприймати відпо-

відні елементи в ньому» [2, с. 123]. Для формування індивідуаль-

ного словника професійного мовлення згідно з нормами літера-

турної мови корисним буде звернення до таких лексикографічних 

праць: 

а) у виробленні правильної літературної вимови: «Орфоепіч-
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ний словник» М. Погрібного (1984), «Орфоепічний словник 

української мови» у 2-х томах (укл. М. Пещак та ін., , 2001, 2003); 

б) у з’ясуванні нормативного наголошування слів: «Складні 

випадки наголошення: Словник-довідник» С. Головащука (1995); 

«Словник наголосів української мови» С. Головащука (2003); 

орфографічні, тлумачні словники; 

в) у виробленні навичок грамотного письма (орфографії, 

графіки та морфології): «Великий зведений орфографічний 

словник сучасної української лексики» (понад 253 тис. слів; укл. і 

гол. ред. В. Бусел); 

г) у встановленні значення слова, його відтінків, типових 

словосполучень із цим словом, зокрема для розуміння іншомов-

них слів, розрізнення синонімів та паронімів: 11-томний 

«Словник української мови» (понад 135 тис. слів; 1970-1980 рр.); 

«Великий тлумачний словник сучасної української мови» 

(близько 250 тис. слів; уклад. і гол. редактор В. Бусел; 2009); 

«Словник іншомовних слів» (23 тис. слів; за ред. Л. Пустовіт, 

2000); «Як ми говоримо» (Б. Антоненко-Давидович, 1991); 

«Словник-довідник з українського літературного слововживання» 

С. Головащука (2000); 

д) у засвоєнні нормативного написання, відмінювання, 

перекладу спеціальних слів – технічних термінів, утворення тер-

міносполук: «Словник наукової і технічної мови (термінологія 

процесових понять)» (О. Войналович, В. Моргунюк, 1997); 

«Великий російсько-український політехнічний словник» (близь-

ко 160 тис. слів та словосполучень; за ред. О. Благовєщенського, 

2002); «Новий російсько-український політехнічний словник: 

100 000 термінів і термінів-словосполучень» (укл. М. Зубков, 

2005). 

У виробленні навичок практичної діяльності за фахом велике 

значення має засвоєння української термінології. За свідченням 

О. Гриджук, «оперування фаховою термінологією в майбутній 

професійній діяльності … набуває особливої актуальності, бо 

лише за умови ґрунтовного оволодіння спеціальною лексикою 

успішна трудова діяльність є можливою взагалі» [3, с. 48]. 
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Слід наголосити також на доцільності використання елект-

ронних версій словників, що порівняно з паперовими мають ряд 

переваг: можливість залучення великого масиву інформації, опе-

ративна система пошуку, доступність у будь-який час (із застосу-

ванням портативних пристроїв із виходом в інтернет-мережу), 

можливість унесення змін, доповнення та оновлення тощо. 

Отже, словник сьогодні – суспільний продукт, путівник у 

накопичені людством знання з різних галузей, дзеркало культури 

нації, засіб підвищення мовної культури фахівця й особистості 

загалом, інтелектуальний порадник і джерело інформації. Постій-

не звернення до словників, усвідомлена потреба в пізнанні, аналі-

зі, зіставленні мовних явищ і фактів, оцінюванні їх з позиції нор-

мативності свідчить про сформовану лексикографічну компетент-

ність і, як наслідок, – мовну компетентність і розвиток мовного 

чуття. 

Література:  

1. Семеног О. М. Культура наукової української мови: навч. 

посіб. / О. М. Семеног. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 216 с. 

2. Мацько Л. І. Українська наукова мова (теорія і практика): 

навч. посіб. / Л. І. Мацько, Г. О. Денискіна. – Тернопіль: 

Підручники і посібники, 2011. – 272 с. 

3. Гриджук О. Термінологічний словник як джерело 

засвоєння фахової лексики / О. Гриджук // Педагогіка і психологія 

професійної освіти : науково-методичний журнал. – 2014. – № 1. – 

С. 47-57. 



 

94 

______________________________________________________ 

УДК  378. 018   Педагогічні науки 

 

ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Лилик В.В., 

аспірант кафедри педагогіки, професійної освіти  

та управління освітніми закладами 

Вінницький державний педагогічний університет  

Імені Михайла Коцюбинського 

м. Вінниця, Україна 

В умовах соціально-економічних змін, що відбуваються в 

нашій країні в теперішній час, з’являються нові запити до профе-

сійної підготовки майбутніх висококваліфікованих фахівців, які 

спрямовані на виконання складних завдань, розв’язання багато-

рівневих задач та швидкого адаптування до нововведень у 

професійній діяльності. Необхідною умовою підготовки таких 

спеціалістів та показником результативності їхнього навчання є 

формування готовності до професійної самореалізації. Важли-

вість вирішення даної проблеми підводить до розуміння її 

актуальності. 

Питання професійного розвитку, творчого самовиявлення та 

самореалізації особистості висвітлені в дослідженнях В. Алфімо-

ва, Б. Ананьєва, В. Андрєєва, В. Бехтерєва, Л. Божович, Р. Бруш-

линського, В. Загвязинського, Т. Іванової, А. Маслоу, Г. Олпорта, 

О. Отич, М. Пряжникова, В. Рибалки, С. Рубінштейна, Т. Сущен-

ко та ін. 

Завдяки саморозвитку особистість реалізує свої здібності, 

самовдосконалюється, в результаті чого стає ініціатором розвитку 

суспільства, роблячи власний внесок у його культурно-історич-

ний розвиток. Саме тому значення саморозвитку особистості 

молодого фахівця в розв’язанні сучасних соціально-економічних 

завдань нашого суспільства бачиться таким важливим у наш час. 

Варто зазначити, що самореалізація як результат має важливе 

смислове наповнення як для окремої особистості, так і для 
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суспільства в цілому. Вона може виявлятися в різноманітних 

сферах діяльності, але однією з найбільш вагомих для особистості 

є самореалізація в професійній діяльності.  

Педагогічний аспект проблеми самореалізації особистості 

виявляється у з’ясуванні сутності самореалізації, спробі 

виокремлення засобів та педагогічних умов, які уможливлюють 

проходження цього процесу. Таким чином, теоретична за своєю 

сутністю досліджувана проблема отримує завдяки педагогічній 

науці практико-орієнтований характер. 

Аналіз наукової літератури [1; 2; 3] дав можливість визна-

чити основні наукові підходи до вивчення проблеми самореалі-

зації: самореалізація розглядається з точки зору соціалізації 

особистості; в аспекті саморозвитку особистості; з позицій 

акмеології, з позицій аксіології, в контексті життєвої компетент-

ності людини; в контексті творчої діяльності тощо. 

Важливо визначити ефективні педагогічні умови, що забез-

печують формування готовності майбутніх фахівців до професій-

ної самореалізації: формування мотивації та потреби студентів у 

професійному самовдосконаленні; створення у студентському 

колективі сприятливої соціально-психологічної атмосфери для 

вияву активності та особистісного розвитку студентів; розвиток 

самостійності студентів через організацію їх самоосвіти та само-

виховання, формування навичок самоосвітньої діяльності, нав-

чання методам та прийомам самовиховання; педагогічне керів-

ництво цим процесом на основі індивідуального підходу, нала-

годження суб’єкт-суб’єктної взаємодії між студентами і викла-

дачами; доповнення змісту фахових дисциплін для формування 

знань, умінь щодо здійснення самовдосконалення; використання 

інноваційних технологій навчання для розвитку практичних 

навичок самовдосконалення й самореалізації.   

Отже, аналіз літератури з проблеми дослідження дозволяє 

зробити висновок, що готовність майбутніх фахівців до професій-

ної самореалізації є інтегративною, динамічною особистісною 

якістю, що поєднує що систему професійних знань і вмінь, сфор-

мованих самоосвітніх і самовиховних умінь, професійної 
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самосвідомості, переконаності в соціальній і особистій значимості 

професійного самовдосконалення, бажанні стати висококваліфі-

кованим журналістом. 
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Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що у сучас-

ному світі рівень злочинності дедалі зростає. Із розвитком 

новітніх технологій шляхи вчинення кримінальних правопору-

шень теж значно розширюються. Спостерігається також поява 

нових способів корекції зовнішності людини, маскування облич-

чя під час вчинення кримінальних правопорушень, що часто 

допомагає особі уникнути подальшої ідентифікації. Криміналіс-

тичне вчення про ознаки зовнішності людини і використання їх 

для ототожнення людини одержало назву криміналістичної габі-
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тології. Габітологія вивчає зовнішність людини, ознаки, законо-

мірності зміни їх у часі, способи і засоби фіксації і використання 

їх з метою розшуку і ототожнення особи. 

Серед сучасних вчених, що вивчали дане питання слід виді-

лити: Р.С. Бєлкіна, В.В. Бірюкова, С.А. Буданова, В.Г. Булгакова, 

В.І. Бурика, І.Ф. Вініченко, І.В. Гору, Г.М. Гетьмана, Л.М. Голов-

ченка, В.С. Житнікова, І.В. Жолновича, В.В. Загорулько, О.М. Зі-

ніна, Ю.П. Дубягіна, Є.П. Іщенко, В.Я. Колдіна, О.В. Колдіна, 

К.В. Калюгу та ін. 

Для того, щоб поняття габітоскопія відповідало своїй сут-

ності, необхідно у його формулюванні відобразити головні його 

елементи: предмет вчення (окремої теорії), сенс якого утворюють 

певні закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються 

криміналістикою в цілому; об’єкт (об’єкти) вчення, ті явища, речі, 

процеси, зв’язки і стосунки, тобто та частина предметної сфери, в 

якій проявляються об’єктивні закономірності, що вивчаються 

цією теорією; метод вчення – система пізнавальних прийомів і 

способів, використовуваних як для побудови самої теорії, так і 

для застосування у практиці пізнання її предметної сфери.  

Криміналістична габітоскопія – це криміналістичне вчення (і 

одночасно – метод), утворені системою наукових положень про 

криміналістично значущі закономірності та взаємозв’язки іденти-

фікації, діагностування й класифікації ознак, властивостей зов-

нішності людини як об’єкта цього вчення (методу) і розроблені на 

їх основі рекомендації застосування прийомів, способів та засобів 

збирання, розподілу, впорядкування доказової або орієнтуючої 

(пошукової) інформації (її носіїв) про зовнішність особи, оцінку 

отриманого результату, а також його використання у виявленні, 

розслідуванні, попередженні злочину та його судовому розгляді. 

Криміналістична ідентифікація, діагностування і класифікація є за 

суттю тими загальними спеціальними криміналістичними метода-

ми пізнання, які власне й формують вже відомі й у більшому 

усталені окремі криміналістичні теорії (вчення), а саме: кримінал-

лістичну ідентифікацію, криміналістичну діагностику і вчення 

про криміналістичні класифікації [1]. 
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Галузь знань габітологія належить до криміналістичної 

техніки як розділу науки криміналістики, яка відображає окремі 

елементи її предмета. Сфери застосування габітології пов’язані з 

адаптацією знань з інших галузей для потреб експертної прак-

тики, а саме знання які сформовані в антропології екстраполюють 

для ідентифікацій особи за рисами зовнішності. Габітологія 

містить теоретичні положення про предмет вивчення, методи і 

засоби збирання, фіксацій і дослідження зовнішності людини. 

Об’єктом вивчення габітології є зовнішність людини, її ознаки та 

їх класифікація. Предметом вивчення габітології є закономірності 

виникнення, зміни, дослідження і використання зовнішності 

людини з метою її ідентифікації.  

Виходячи з вищезазначеного криміналістична габітологія – 

це галузь науки криміналістики, яка включає систему теоре-

тичних положень про ознаки зовнішності людини, закономірності 

зміни їх у часі, способи фіксації, дослідження та використання їх 

при розслідуванні кримінальних правопорушень. У структурі 

криміналістичної габітології треба виділити складові частини. 

Першу групу становлять теоретичні основи габітології (поняття, 

історія виникнення, об’єкт, предмет, сфера застосування, зав-

дання). До другої групи належать методи та засоби збирання і 

фіксації інформації про зовнішність (поняття зовнішності, 

частини, деталі, ознаки, систем елементів, джерела інформації 

про зовнішність, методи, принципи, правила, послідовність опису 

зовнішності). Третю групу формують практичні основи викорис-

тання зовнішності людини, які передбачають застосування 

відомостей про зовнішність людини, що відображанні на різних 

матеріальних носіях, у різних сферах людської діяльності [2].  

Також зазначимо й те, що у навчальній і науковій літературі, 

як вже було вище частково продемонстровано, поряд із терміном 

«габітоскопія» найчастіше використовується термін «габітоло-

гія». Виходячи з практичної спрямованості аналізованого нами 

вчення, термін габітоскопія найбільше відповідає завданню – 

означає зміст цього вчення як виявлення, аналіз і використання 

спостережуваних ознак (властивостей) зовнішності людини. У 
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зв’язку з цим, запровадження у це вчення разом із зовнішніми 

ознаками людини так званих «внутрішніх» (біолого-медичних) її 

ознак, не відповідає його суті й спрямованості. Тим паче, що ці 

«внутрішні» ознаки вивчаються іншими науковими дисциплінна-

ми, принаймні такими як біологія, судова медицина та психологія 

й психіатрія. 

Галузь знань габітологія є на сьогоднішній день однією з 

прогресивних галузей знань, адже відомості з криміналістичної 

габітології використовують не тільки спеціалісти в галузі іденти-

фікації особи, але й історики, мистецтвознавці, літературознавці 

та представники інших наук і сфер діяльності людини за ознакам 

її зовнішнього вигляду [3].  

Специфікою оперативно-розшукової ідентифікації людини за 

ознаками її зовнішнього вигляду є попередній, орієнтуючий 

характер такої ідентифікації. Її результати вимагають підтверд-

ження в умовах процесуальної діяльності. Не вдаючись до 

тактичних особливостей цього виду ідентифікації, необхідно 

зазначити що вона використовує техніко-криміналістичні засоби 

оперативно-розшукового встановлення особи, призначені, у тому 

числі, для актуалізації уявного образу розшукуваної особи.  

Підсумовуючи вищезазначене, констатуємо, що габітоскопія 

як криміналістичне вчення про зовнішній вигляд людини потре-

бує подальшого опрацювання цілої низки утворюючих його і 

обумовлених потребами сьогодення наукових проблем (розпочи-

наючи із методологічної (власне назви вчення) і завершуючи 

практичними напрямами: адаптувати відповідно нашого 

географічно – континентального розташування «словесний порт-

рет»; забезпечити достовірність «фоторобота», удосконаливши 

процедуру та фаховість його виготовлення; детально вивчити та 

проаналізувати новітні прикмети зовнішності особи. Можливість 

криміналістичного ототожнення людини за рисами зовнішності 

ґрунтується на загальних положеннях теорії криміналістичної 

ідентифікації, антропології, антропометрії, археології, біохімії, 

етнографії, анатомії, фізіології, судової медицини, пластичної і 

патологічної анатомії, криміналістичної фотографії. В основі 
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криміналістичної габітології знаходяться дані антропології, що 

стоять в центрі знань про людину. 
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СПЕЦИФІКА РОБОТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

В КЛАСІ ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
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концертмейстер вищої категорії 
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м. Одеса, Україна 

Концертмейстер в класі духових інструментів у сучасних 

умовах - важлива складова процесу реалізації особистісно-

орієнтованої моделі навчання і системного підходу до 

формування базових основ духового виконавства. Він грає 

величезну роль у вихованні музиканта духовика. Робота 

концертмейстера в класі духових інструментів є цікавою і має ряд 

особливостей. Цей клас відрізняється великою кількістю 

інструментарію: блокфлейта, флейта, кларнет, саксофон, гобой, 

фагот, труба і т.д. Кожен з інструментів відрізняється будовою, 
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особливостями звуковидобування, специфікою виконання. Все це 

необхідно враховувати концертмейстерові при акомпанементі. 

Робота в класі духових інструментів займає особливе місце в 

моїй практиці, за роки роботи освоєно великий педагогічний ре-

пертуар, проведено безліч концертів з учнями школи, підг-

отовлено багато лауреатів обласних, всеукраїнських та міжнарод-

них конкурсів. 

Робота концертмейстера включає в себе щось більше, ніж 

просто акомпанування або супровід, що передбачає ритмічну і 

гармонійну опору. Це розучування з солістами їх партій, вміння 

контролювати якість виконання, знання їх виконавської спец-

ифіки і причин виникнення труднощів у виконанні, вміння 

підказати правильний шлях до виправлення будь-яких недоліків. 

Концертмейстер повинен розробляти разом з солістом художню 

концепцію інтерпретації, вникаючи в усі нюанси ансамблевого 

виконавства. Таким чином, в діяльності концертмейстера об'єдну-

ються педагогічні, психологічні, творчі функції, які важко 

відокремити один від одного в навчальних, концертних і 

конкурсних ситуаціях. Найважливіше - це вміння підтримати 

соліста, перед виступом і під час нього в емоційному і музичному 

плані, при цьому гідно виконати свою партію - величезна 

відповідальність. „Будь-який вид творчої діяльності, в тому числі 

і акомпанування, здійснимо лише в тому випадку, якщо він 

підкріплено цілим комплексом спеціальних знань і умінь. Для ро-

боти концертмейстера необхідно володіння основами теорії та 

практики концертмейстерства, …знання творів різних стилів і 

композиторів, сформованість навичок і умінь акомпанувати, а 

також певні філософсько-естетичні погляди, емоційність і вольові 

якості” [2]. 

Роль концертмейстера особливо важлива і відповідальна при 

роботі з учнями мистецьких шкіл, так як юні музиканти завжди 

непередбачувані на сцені. До того ж концертмейстер в мистецькій 

школі - це „другий педагог”, так як він спільно з основним 

педагогом направляє, доповнює знання учня. Для професійної 

діяльності концертмейстеру перш за все необхідно володіти 
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самим інструментом: технічними навичками, розумінням стилю, 

різних жанрів, охопленням музичних форм. Як говорив Є. Шен-

дерович: „поганий піаніст ніколи не зможе стати хорошим 

акомпаніатором, втім, і не всякий хороший піаніст досягне 

великих результатів в акомпанементі, поки не засвоїть закони 

ансамблевих співвідношень, поки не розвине в собі чуйність до 

партнера, не відчує нерозривність і взаємодію між партією соліста 

і партією акомпанементу” [6]. Тільки з упевненим в собі і 

професійним концертмейстером учень відчуває допомогу і опору 

в грі. Крім цього слід виділити наступні виконавські навички: 

- вміння читати з листа фортепіанну партію будь-якої склад-

ності, швидко орієнтуватися в нотному тексті, бачити основу 

музичного змісту (виявлення характеру і стилю), бачити і чітко 

уявляти партію соліста, заздалегідь вловлюючи індивідуальне 

своєрідне його трактування (розвиток теми, фразування), всіма 

виконавчими засобами сприяти найбільш яскравому його виразу; 

- володіння навичками гри в ансамблі - вміння чути соліста, 

йти за ним; за словами Є. Шендеровича: „акомпанемент часто 

договорює невисловлене солістом”, і дійсно, ансамбль передбачає 

злагодженість гри соліста і акомпаніатора, тобто, єдність штрихів, 

динамічних відтінків, звуковий баланс між інструментами [6]; 

- вміння транспонувати музику в іншу тональність є важли-

вим навиком для концертмейстера класу духових інструментів; 

транспонування необхідно при перекладанні творів для кларнета, 

саксофона-альта, саксофона-сопрано та інших. Більшість дерев'я-

них духових інструментів є транспонуючими, тому виникає 

необхідність в даному навику. Основною умовою правильного 

транспонування є уявне відтворення п'єси в новій тональності. 

Оскільки під час гри з листа немає часу для уявного перекладу 

кожного звуку вище або нижче на збільшену приму або секунду, 

терцію, а іноді і кварту, то великого значення набуває вміння 

миттєво визначати тип акорду, його розв’язання, характер 

тонального споріднення і т.д. Швидкість орієнтування в новій 

тональності досягається тими, хто любить, вміє імпровізувати і 

підбирати по слуху, їм легше передбачити хід музичного 
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розвитку. Це також один з навиків, яким необхідно володіти: 

- підбір на слух супроводу до мелодії, імпровізація вступу, 

відіграшів, закінчень, варіювання фортепіанної фактури 

акомпанементу при повторенні і т.д. Конкретне фактурне 

оформлення підбираємого і імпровізуючого супроводу має 

відображати два головних показника змісту мелодії - її жанр і 

характер. Необхідні також:  

- знання правил оркестровки (партитури), особливостей гри 

на інструментах симфонічного оркестру - для того щоб правильно 

співвідносити звучання фортепіано з різними штрихами і 

тембрами цих інструментів; 

- наявність тембрового слуху, вміння грати клавіри концертів 

різних композиторів відповідно до вимог інструментування 

кожної епохи і кожного стилю; 

- вміння перекладати незручні епізоди фортепіанної фактури 

в клавірах, не порушуючи задуму композитора. 

Діяльність концертмейстера вимагає від піаніста застосуван-

ня багатосторонніх знань і умінь по курсам гармонії, сольфеджіо, 

поліфонії, історії музики, аналізу музичних творів, вокальної та 

хорової літератури, педагогіки - в їх взаємозв'язках. 

Одними з головних знань концертмейстера духового відді-

лення є: знання основ гри на духових інструментах і знання основ 

інтонування на них. Відповідно до існуючої класифікації, духові 

інструменти діляться на дерев'яні (блокфлейта, флейта, гобой, 

кларнет, фагот, саксофон) і мідні (труба, валторна, тромбон, туба). 

Інструменти мають різний лад (наприклад, блокфлейта і флейта - 

лад С, кларнет лад В, саксофон-альт - Es, саксофон-сопрано - В і 

т.д.). Основна різниця між ними полягає в особливостях звукови-

добування та технічних можливостях. У дерев'яних духових звук 

залежить від коливань повітря, що надходить в порожнисту 

трубку з тростиною (на самому початку виготовлялися виключно 

з деревини). У мідних інструментів звук подається виконавцем 

через мундштук, а управляється системою спеціальних вентилів 

(спочатку, духові інструменти даної групи вироблялися тільки з 

міді та інших металів). Протягом історії духові інструменти видо-
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змінювалися, поки не знайшли сучасні форми. У зв'язку з цим 

існуючий розподіл на дерев'яні і мідні групи не має під собою 

іншого грунту, крім звуковидобування. Наприклад, саксофон і 

флейта є духовими дерев'яними інструментами, незалежно від то-

го, що саксофон виготовляли завжди з міді, а флейти в нинішній 

час, роблять з металу і навіть буває, що зі скла. Діапазон музич-

них духових інструментів залежить від розміру інструменту. На 

чистоту інтонації впливає форма і якість тростини у дерев'яних і 

діаметр каналу мундштука у мідних і деяких дерев'яних. 

Попри всю різноманітність духових інструментів, включених 

в роботу, концертмейстер повинен враховувати специфіку 

звучання кожного, а також складності в оволодінні технікою гри 

на них для учня. Також піаністу часто доводиться контролювати 

чистоту ладу духового інструменту з урахуванням розігріву. 

Крім основних навичок, якими повинен володіти концерт-

мейстер, існують особливості виконання з певними інструмента-

ми. Як відомо, в основі гри на духових інструментах - лежить 

дихання. Виконавське дихання є активним виразним засобом 

музиканта духовика. При акомпанементі духовим інструментам 

піаніст повинен враховувати можливості апарату соліста, слухан-

ня тембру, особливості виконання на інструменті: брати до уваги 

моменти взяття дихання, атаку (початок звуковидобування) і три-

валість дихання при фразуванні, штрихи, артикуляцію (вимову 

різних „складів”), нюансування, а також індивідуальні особливос-

ті кожного інструменту, його технічні можливості. При акомпану-

ванні духовим інструментам слід бути особливо чуйним, щоб 

вміти компенсувати, де це необхідно, темп, настрій, характер. 

Найважливішою умовою ансамблевої гри з будь-яким соліс-

том є єдність фразування, не тільки при одночасному проведенні 

тематичного матеріалу, але і при різнотривалому його звучанні. 

Слід опрацьовувати та узгоджувати з учнем такі особливості 

виконання, як розподіл дихання на фразу, місця взяття дихання. 

Концертмейстеру потрібно звернути увагу на підвищену роль 

відчуття диригентської руки, ауфтакти, моменти взяття дихання 

солістом, точне відчуття темпу. Найважливіше значення в мис-
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тецтві фразування має правильне виділення кульмінацій – момен-

тів найвищої напруги, зазвичай співпадаючих з вершинними 

точками мелодії, тобто необхідно вміння правильно розставити 

звукові та смислові акценти. 

Гра в ансамблі дозволяє успішно вести роботу з розвитку 

ритмічного почуття. Формування почуття ритму в учня – най-

важливіше завдання не тільки педагога, але і концертмейстера. 

Ансамблева гра не тільки дає концертмейстеру можливість 

диктувати правильний темп, але і формує в учня вірне темповід-

чуття. Саме з раннього віку учню пропонується спільно з 

концертмейстером освоїти ази метроритму, ансамблевого 

слухання, синхронності виконання, темпової відповідності. Всі 

ми знаємо, що гра в ансамблі якнайкраще дисциплінує ритміку, 

удосконалює вміння читати з листа, допомагає учневі виробити 

технічні навички, вчить слухати партнера, вчить музичному мис-

ленню, а також доставляє дитині величезне задоволення і радість, 

особливо коли він грає з піаністом-професіоналом. 

За рахунок насиченого, багатого мелодійними і гармоній-

ними фарбами супроводу виконання стає більш барвистим і 

живим. Разом з солістом акомпаніатор осягає різні динамічні 

задачі, а також динаміку як засіб художньої виразності. Духові 

інструменти відрізняються особливостями конструкції, специфі-

кою акустичної природи, тому одні з них відрізняються більш 

широким динамічним діапазоном, інші - більш вузьким. Велики-

ми динамічними можливостями володіють мідні духові інстру-

менти. Виразними динамічними можливостями володіють флейта 

і кларнет. Сила, яскравість фортепіанного звучання в ансамблі, 

наприклад, з кларнетом, саксофоном, трубою може бути більше, 

ніж при акомпанементі гобою, фаготу або валторні. 

Концертмейстеру не обійтися без уміння чути кожну деталь 

партії соліста, порівнюючи звучність фортепіано з можливостями 

інструменту який солірує (звуковий баланс) і художнім задумом 

виконуваного твору. Динаміка фортепіанного звучання в ансамб-

лі з кожним з інструментів відрізняється більшою або меншою 

щільністю, і насиченістю. Говорячи про динамічну сторону 



 

106 

ансамблю з юним солістом, слід враховувати такі фактори, як 

ступінь загальномузичного розвитку учня, його технічну оснащу-

ність. У цих умовах хороший концертмейстер не повинен виділя-

ти переваги своєї гри, а повинен вміти підкреслити і висвітлити 

кращі сторони гри соліста. 

Концертмейстерська область музикування передбачає воло-

діння, як усім арсеналом піаністичної майстерності, так і безліччю 

додаткових умінь, таких як: навик зорганізувати партитуру,  вибу-

дувати вертикаль”, виявити індивідуальну красу голосу який 

солірує, забезпечити живу пульсацію музичної тканини, дати 

диригентську сітку і тощо. На плечі концертмейстера лягає відпо-

відальність за музиканта початківця, який вимагає підвищеної 

уваги, допомоги, потужної емоційної підтримки, ведення за 

собою. Піаніст відповідає за темп, рух, агогіку, за образ і загальну 

цілісність твору. Тому, концертмейстер постійно повинен вдоско-

налювати свою піаністичну майстерність. 

На закінчення зазначу наступне: концертмейстерська 

діяльність включає в себе багато важливих складових. Робота в 

класі духових інструментів вимагає особливих знань, умінь і 

навичок. Вирішальне значення на цьому терені має самоосвіта, 

власна професійна підготовка. Робота в МШ вимагає від 

концертмейстера особливої чуйності і особливого підходу до 

юних музикантів. Все це підпорядковано одній меті – щоб учень 

найбільш повно розкрив свій музичний талант, відчув у собі 

художника, творця, подолав рубіж, що розділяє соліста з аком-

паніатором. Тільки в цьому випадку робота педагога і 

концертмейстера може принести їм задоволення. 
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Виховання та розвиток музичної пам’яті – актуальна 

проблема теорії та методики музичного навчання сьогодення. 

Пам’ять як один із видів відображення навколишньої дійсності є 

сукупністю процесів, спрямованих на запам’ятовування, 

збереження, забування, пригадування та відтворення матеріалу, а 

саме мнемічних процесів. Мнемоніка як „мистецтво запам’ятову-

вання” на переконання дослідників є дієвим інструментом 

розвитку чудової пам’яті [9, c.658]. О. Вейн зауважує, що 

запам’ятовування – це активний процес, спрямований увагою, 

метою та інтересом до подій, що запам’ятовуються, своєрідна 

мнемічна діяльність [2, с.10]. 

Сприймання, мислення, уява, увага, а також пам’ять учня, 

його психологічний досвід, емоційна, мотиваційна та інші сфери 

життєдіяльності особистості мають ряд суттєвих особливостей, 

що відрізняються від відповідних сторін психіки дорослої 

людини. Сучасний освітній простір характеризується великим 

обсягом пізнавального матеріалу, а тому перед учнями постають 
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проблеми вмілого оперування надбаною інформацією, це 

стосується й інформації музичної як впорядкованої системи 

звуків, послідовність яких також іноді сягає великих обсягів. 

Дедалі актуальнішим стає вибір методів музичного навчання 

дітей, спрямованих на удосконалення музичної пам’яті, на 

послідовне збагачення музичного досвіду особистості, що 

забезпечує її всебічний та безперервний розвиток. Безсумнівним є 

той факт, що пам’ять піддається тренуванню. 

Провідним у психології є положення про те, що розвиток 

пам’яті відбувається в процесі активної пізнавальної діяльності. 

Музична пам’ять міститься в основі всіх видів музичної 

діяльності, а її розвиток сприяє вдосконаленню сприйняття, уяви, 

музичного мислення, є необхідною умовою розуміння музики в 

процесі слухання. Так, на думку Б. Асаф’єва, „розуміння музики 

починається із запам’ятовування співвідношень, що більш 

знайомі свідомості, та їх порівняння із менш знайомими, адже без 

„гімнастики запам’ятовування” відсутній прогрес сприйняття 

музики і відсутня еволюція музичної культури” [5, с.189]. 

Природа музичної пам’яті, шляхи її розвитку, виховання 

завжди хвилювали музикантів-педагогів. Можливість і необхід-

ність вдосконалення пам’яті досліджували Г. Нейгауз, А. Голь-

денвейзер, Ф. Бузоні, Л. Маккіннон, С. Савшинський та ін. 

Досліджували проблеми музичної пам’яті також О. Алексєєв, 

В. Петрушин, Б. Теплов та ін. 

Гра на пам’ять, як відомо, розширює виконавчі можливості 

музиканта. „Акорд, зіграний, як завгодно, вільно по нотах, і 

наполовину не звучить так вільно, як зіграний напам’ять”, – 

вважав Р. Шуман [6, с.183]. 

Гігантською музичною пам’яттю володіли В. Моцарт, Ф. Ліст, 

А. Рубінштейн, С. Рахманінов, А. Тосканіні, які без зусиль трима-

ли у своїй пам’яті всю основну музичну літературу. Так, на думку 

В. Петрушина, музична пам’ять це: 1) швидке запам’ятовування; 

2) стійке збереження інформації; 3) максимально точне відтво-

рення. 

За М. Римським-Корсаковим, „музична пам’ять, так само, як 
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і пам’ять взагалі, відіграючи важливу роль у галузі будь-якої 

розумової праці, складніше піддається штучним способам 

розвитку і примушує більш-менш примиритися з тим, що є у 

кожного суб’єкта від природи” [7, с.183]. Іншу точку зору подає 

О. Алексєєв, який стверджує, що пам’ять піддається значному 

розвитку. Педагог повинен вивчати якості пам’яті учня, 

створювати сприятливі умови для її розвитку [1, с.34]. 

Результати теоретичних та експериментальних пошуків, які 

висвітлюють проблеми пам’яті, так і ту її частину, яка пов’язана з 

пам’яттю слухо-образною, музичною, привели науку до висновку 

про перспективність, так званої, педагогіки пам’яті. Раціоналізу-

вати запам’ятовування музики, підвищити його продуктивність і 

покращити якість – такі актуальні завдання педагогіки музичної 

пам’яті, проблема в її суто практичній рефлексії (плануванні, 

застосуванні, реалізації). О. Алексєєв вважає, що усе, починаючи 

зі слухання музики і закінчуючи її створенням, стосується сфери 

музичної пам’яті. 

Пам’ять музиканта має свої особливості. Вона повинна 

закріпити зміст у його точному текстовому вираженні. Загаль-

ними характеристиками продуктивності процесів пам’яті є обсяг 

матеріалу, який може запам’ятати людина за певний проміжок 

часу, швидкість запам’ятовування матеріалу, тривалість збере-

ження матеріалу в пам’яті і готовність до його відтворення. Ці 

характеристики повністю відповідають музичній пам’яті, яка за 

своєю структурою є складною, являє собою комплекс окремих 

мнемічних процесів та взаємопов’язує різні види пам’яті. Саме 

тому О. Алексєєв вважав, що музична пам’ять – поняття 

синтетичне, яке включає слухову, рухову, емоційну, розумову, 

логічну та інші види пам’яті. За переконанням О. Алексєєва, 

слухова, логічна та рухова пам’ять є визначальними видами 

пам’яті піаніста. Б. Теплов, говорячи про музичну пам’ять, вважав 

у ній основними слуховий та руховий компоненти. Усі інші види 

пам’яті вважалися ним цінними, але другорядними, допоміж-

ними. Слуховий компонент у музичній пам’яті є провідним. Б. 

Теплов відзначав: „цілком можливе і, на жаль, навіть широко 
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розповсюджене суто рухоме запам’ятовування виконуваної на 

фортепіано музики. Фортепіанна педагогіка повинна виробити 

зв’язки між слуховими уявленнями і фортепіанними рухами такі 

ж тісні та глибокі, як і зв’язки між слуховими уявленнями й 

вокальною моторикою” [7, с.184]. 

Так, виконавець в своїй музичній діяльності спирається на 

слухо-образну, емоційну, конструктивно-логічну і рухово-

моторну пам’ять. Але специфіка музичної діяльності обумовлює 

превалювання слухо-образного компоненту, оскільки музика – це 

мистецтво слухових уявлень і слухо-образного сприйняття. Пам’-

ять музиканта включається в роботу, а відповідно і удоскона-

люється в різних видах діяльності. Адже „все – починаючи від 

слухання музики і закінчуючи її написанням - в тій чи іншій мірі 

торкається сфери музичної пам’яті… Націленість виконавця на 

вивчення музичного твору напам’ять, мнемічна спрямованість 

значної частини його повсякденних трудових зусиль обумовлю-

ють суттєву інтенсифікацію процесів музичної пам’яті, помітно 

підвищуючи її робочий тонус, в кінцевому рахунку – її 

продуктивність і працездатність” [8, c.103].  

Л. Баренбойм, Л. Маккіннон, Г. Ципін дотримувались тієї 

думки, що, крім вище перерахованих провідних видів пам’яті 

піаніста, у багатьох виконавців важливу роль у процесі запам’я-

товування відіграє зорова пам’ять. С. Савшинський вважав, що 

пам’ять інструменталіста комплексна і має змішані властивості, 

тобто: музично-ритмічна, музично-слухова, музично-інтонаційна, 

м’язова, слухо-моторна, зорова, емоційна, інтелектуальна та 

емоційно-інтелектуальна [8, c.47]. Він надав ґрунтовну характе-

ристику кожному з перерахованих видів пам’яті, а саме: музично-

слухова пам’ять – це здатність запам’ятовувати мелодію, 

гармонію, тембр і ритм музичного твору; музично-інтонаційна 

пам’ять – це здатність запам’ятовувати інтонаційну сферу музич-

ного твору; музично-ритмічна пам’ять – це злиття в одне ціле 

слухових і м’язових властивостей запам’ятовування; м’язова 

пам’ять – можливість запам’ятовувати піаністичні рухи, які 

відтворюють звукові уявлення; слухо-моторна пам’ять – це 
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специфічна виконавська ігрова пам’ять, яка на основі музично-

слухових уявлень дає змогу запам'ятати рухи, їх напрямок, розмір 

та швидкість, а також такі відчуття, як довготу, послідовність і 

міру напруги м’язів; зорова пам’ять – це властивість запам’ятову-

вати картину як нотного тексту, так і піаністичних рухів, оскільки 

вони пов’язані з ускладненням клавіатурного простору; емоційна 

пам’ять – це здатність пам’яті фіксувати характер самої музики, її 

емоційний стан та ступінь інтенсивності переживання; інтелекту-

альна пам’ять – це здатність пам’яті сприймати, утримувати й 

обробляти поняття та логічні категорії, які відносяться до 

матеріалу, структури твору й техніки його виконання (тональ-

ності, модуляції, динамічний та драматургічний виконавський 

план, властивості фактури, голосоведіння, ігрові особливості 

тощо); емоційно-інтелектуальна пам’ять – це така властивість 

пам’яті, яка неначе перетворює музичні переживання в ігровій дії, 

вона виконує функції диригента і суфлера, які підказують слуху 

та рукам, що і як потрібно зіграти. 

Спеціальні дослідження підтвердили пряму залежність між 

якістю музичної пам’яті учня і рівнем сформованості в нього 

музикального слуху і музично-ритмічного чуття. Чим більше 

розвинуті слух і відчуття ритму, тим ефективніше діють механіз-

ми музичної пам’яті. Як показують спостереження за естрадними 

виступами, чим більш здібний учень, чим більше розвинений 

його внутрішній слух, тим рідше в нього з’являється втрата 

пам’яті при виконанні будь-яких творів і, що особливо харак-

терно, кантиленної музики, яка багата на труднощі гармонійних 

зв’язків і голосоведіння. 

Велике значення для розвитку музичної пам’яті має поперед-

ній аналіз твору, за допомогою якого відбувається активне 

запам’ятовування матеріалу. Так, на думку Л. Маккіннон, „спосіб 

аналізу і встановлення свідомих асоціацій є єдиним надійним для 

запам’ятовування музики… Тільки те, що відзначено свідомо, 

можна пригадати пізніше за власним бажанням” [3, с.43]. 

„Механічна вправа завжди залишиться сухою і безцільною, якщо 

не буде базуватися на роботі голови”, передусім потрібно 
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„пробудити до діяльності ваш мозок”, – ці відомі висловлювання 

М. Рубінштейна можна вважати певною мірою класичними. 

На переконання Г. Ципіна механізм функціонування 

музичної пам’яті полягає у наступному: мислиневе програвання 

твору живить послідовно розгорнуті в сфері внутрішньо-слухових 

уявлень звукові образи і картини які згодом отримують відтво-

рення у музичному виконанні. Головною умовою успішного 

повноцінного запам’ятовування музики є поглиблене розуміння 

музичного твору, його образно-поетичної суті, особливостей його 

структури, формоутворення, тобто усвідомлення того, що хотів 

виразити композитор і як він це зробив. К.Метнер наголошував: 

„Завжди знати, над чим працюєш, що саме робиш, що маєш на 

меті, тобто працюючи завжди думати” [4, c.34].  

Навколо проблеми запам’ятовування музичного матеріалу 

постійно тривають наукові дискусії. У методичній літературі 

висвітлюються дві протилежні точки зору на доцільність засво-

єння музичного матеріалу, а саме:  

- запам’ятовування нотного тексту повинно проходити 

довільно, у межах розв’язання заданої та спеціально поставленої 

мнемічної задачі;  

- запам’ятовування нотного тексту музичного твору повинно 

проходити мимовільно, паралельно з розв’язанням виконавських 

та художньо-інтерпретаторських задач. Серед прихильників 

довільного запам’ятовування нотного тексту є А. Гольденвейзер, 

Л. Маккінон, С. Савшинський. Підтримку мимовільного запам’я-

товування знаходимо у працях Г. Нейгауза, С. Ріхтера. Слід зазна-

чити, що прибічники однієї точки зору повністю не відхиляли 

методику запам’ятовування іншої. Останні вважали, що вивчення 

музичних творів повинно проходити практично непомітно, без 

спеціальних зусиль на запам’ятовування. Відпрацьовуючи техніч-

ні й художні компоненти, учень прагне творчо втілити задум 

композитора, а при цьому нотний текст твору заучується „сам по 

собі”. Необхідно виокремлювати важкі епізоди з творів великих 

за розміром для спеціального заучування. Сутність методики 

довільного заучування тексту в процесі поетапного типу роботи 
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над музичними творами полягає в тому, що: на першому етапі 

проходить загальне ознайомлення з твором; на другому етапі здійс-

нюється довільне заучування музичної інформації; на третьому 

етапі засвоєний музичний матеріал об’єднується в глобальні 

інформаційні одиниці. 

Довільне заучування музичного матеріалу здійснюється 

завдяки методу повторення із застосуванням чотирьох „гофманів-

ських способів” роботи над твором, а саме: а) визначений 

фрагмент твору програється „дивлячись у ноти”, при цьому увага 

звертається на слухо-моторні компоненти тексту; б) сприйнята 

інформація відтворюється на інструменті по пам’яті, при цьому 

використовують сформовані слухові уявлення; в) без інструмента, 

„дивлячись у ноти”, завдяки слухо-моторній пам’яті; г) за допо-

могою слухо-моторної пам’яті, без інструмента та не „дивлячись 

у ноти”, „про себе” повторюється сприйнята музична інформація 

певного фрагмента. Провідна роль при такому повторенні нале-

жить слуховим уявленням. Після четвертого „гофманівського 

способу” роботи над визначеним фрагментом один раз по пам’яті 

програється цей музичний матеріал з метою перевірок й закріп-

лення його у тривалій пам’яті. Разом з тим, щоб швидше 

запам’ятати матеріал музичного твору в цілому й раціонально 

використати час, застосовується розчленування повторення. 

Спираючись на здобутки психологічних досліджень щодо 

мимовільного та довільного засвоєння матеріалу, О. Алексєєв 

зазначив, що з віком цілеспрямоване заучування більш ефектив-

не, ніж спонтанне, оскільки здібність до мимовільного запам’ято-

вування з роками поступово знижується. Г. Ципін на основі 

зіставлення протилежних думок визначних діячів фортепіанного 

мистецтва дійшов висновку, що у питаннях, які стосуються видів 

та форм запам’ятовування музики, єдиного одночасного рішення 

немає і, напевно, бути не може. Крім цього, автор наголошував на 

необхідності використання не тільки довільного та мимовільного 

засвоєння матеріалу, але й перехідного ступеня. 

Необхідно зазначити, що довільне чи мимовільне запам’ято-

вування все ж таки не головне в проблемі музичної пам’яті. Г. Ци-
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пін підкреслює, що головне полягає в змісті, характері, способах 

здійснення тієї діяльності, у межах якої відбувається запам’ятову-

вання музики, формулюються й вирішуються мнемічні задачі. 

Фактором, який значною мірою визначає успіх запам’ятовування, 

впливає на ефективність функціонування механізмів людської 

пам’яті взагалі, є активність суб’єкта при сприйнятті ним тих чи 

інших явищ. Відтворенням музики можна назвати її мисленнєве 

програвання, яке пожвавлює й послідовно розгортає у сфері внут-

рішніх уявлень низку раніше сприйнятих звукових образів та кар-

тин. Коли музика реально виконується, активізується вся музич-

но-мнемічна структура [8, с.202]. У працях І. Гофмана та інших 

наголошувалося на перевазі усвідомленого заучування над меха-

нічним. Л. Маккіннон говорила про те, що всі рухи, пов’язані з 

моторною пам’яттю, повинні бути не механічними, а автоматич-

ними. Запам’ятовування, яке йде від розуміння матеріалу, за всіх 

обставин перевищує у якісному відношенні запам’ятовування, яке 

відірване від розуміння. 

Добре запам’ятовується лише те, що добре усвідомлено і 

зрозуміло – це загальна аксіома дидактики. „Щоб надійно запам’-

ятати будь-яку музику, потрібно розуміти і любити її”, – писала 

Л. Маккіннон. За дослідженнями багатьох психологів, сформова-

ний стійкий слід у пам’яті забезпечує якісне відтворення матеріа-

лу і сприяє зниженню емоційної ситуації. Саме таку позицію зай-

мав Г. Нейгауз. За його переконанням, ступінь хвилювання 

естрадного піаніста обернено пропорційна ступеню його підго-

товки. Таким чином, у виконавській діяльності інструменталістів, 

музикантів-виконавців застосовуються всі види музичної пам’яті, 

незалежно від існуючих розбіжностей у їх класифікації. Тверд-

ження про предметне й операційне відображення сформоване 

стійким слідом у пам’яті сприйнятої інформації повністю пояс-

нює практичну значимість дослідження проблеми неоднозначно-

го тлумачення кількісного та якісного складу видів музичної 

пам’яті. Право на існування має будь-який вид запам’ятовування, 

будь-то довільний чи мимовільний. Усе залежить від індивідуаль-

ності виконавця та його особливостей.  
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Аналіз методичних праць і виконавського досвіду відомих 

майстрів дозволив виокремити основні способи і прийоми успіш-

ного запам’ятовування музичного тексту, зокрема:  

- при вивченні напам’ять великих творів необхідно рухатись 

від загального до часткового;  

- смислові одиниці (фрагменти, частини) музичного мате-

ріалу, що запам’ятовується повинні бути не дуже великими і не 

дуже малими;  

- запам’ятовування музики набагато полегшується при 

виділенні в тексті так званих опорних пунктів; 

- поглибленому розумінню і запам’ятовуванню окремих 

фрагментів розучуваного твору в більшій мірі сприяє уявне спів-

ставлення цих фрагментів з вже відомими, опрацьованими в 

минулому досвіді;  

- одним із специфічних способів вивчення напам’ять є спосіб 

„розумово-зорового” запам’ятовування, заснований виключно на 

внутрішньо слухових уявленнях. 

Впровадження цих методів в роботу значно підвищить 

ефективність запам’ятовування музичних творів. 

Трансформація процесів розуміння матеріалу в прийоми 

його вивчення (усвідомлюю, тому й запам’ятовую) відбувається 

лише на фоні художньо-інтелектуальної та емоційної активності 

за умови використання продуманих, змістовних методів роботи 

над музичним твором. 
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Фізичні явища та їх тісна взаємодія із тілом людини – є 

окремим полем досліджень у біофізиці. Починаючи від 

механічних факторів, таких як вплив статичних сил на поставу, 

закінчуючи ядерною фізикою, що використовується у радіотера-

пії. Зосереджуючись детальніше на хвильових процесах, 

актуальною темою для вивчення є вплив ультрафіолетових 

променів на шкіру. Робота бере за мету зосередитися на деталь-

нішому вивченні ультрафіолетового впливу та взаємозв'язку між 

ультрафіолетовим індексом (UVI) як часом перебування на 

сонці та його ефектами у вигляді опіків, відповідно до типу 

шкіри.  

Ультрафіолетовий індекс UVI, сформульований із викорис-

танням спектру еритематичної дії[1], викликаного УФ-випромі-

нюванням на шкіру людини. 

Його значення вираховується за наступною формулою: 
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                  UVI =  ker ∫ I(λ)ε(λ)dλ
400 нм

250 нм
,     (1) 

 

де I (λ) - сонячна спектральна освітленість у Вт / (м2 · нм) і 𝑘𝑒𝑟 

константа, що дорівнює 40 м2/Вт. Значення коефіцієнта спектру 

дії еритеми, ε (λ), наведені Мадронічем[2, c.137]. 

Цей індекс інформує населення про ризик сонячного 

випромінювання(детальніше у таблиці 1). 
 

Таблиця 1 

 Категорії впливу УФ-випромінювання[3, с.6] 

Діапазон 

UVI 

≤2 3 – 5 6 – 7 8 – 10 ≥11 

Категорія 

впливу 

Низька Помірна Висока Дуже 

висока 

Крайня 

 

Інтенсивність ультрафіолетового випромінювання IUVB 

знаходиться у діапазоні довжини хвилі 280–315 нм та є основною 

складовою інтегралу, наведеного у виразі (1), оскільки у значенні 

для цього діапазону коефіцієнт спектру дії еритеми ε (λ) займає 

майже всю довжину хвилі ультрафіолетового індексу, деякі 

автори, такі як Маккензі[4, с.252], встановили наступну залеж-

ність між ультрафіолетовим індексом та інтенсивністю 

ультрафіолетового випромінювання IUVB: 
 

                          IUVB = 15.1 ∗ UVI (
В

м2) + 35.5    (2) 

 

Сонячне випромінювання може спричинити опіки шкіри 

після тривалого впливу. Багато авторів пов’язують температуру 

шкіри зі ступенем опіку, який, у свою чергу, залежить як від часу 

впливу, так і від інтенсивності випромінювання. Однак 

температура не є правильним параметром для встановлення рівня 

пошкодження, а параметром, який пов'язує пошкодження з часом 

впливу (𝑡𝑒, с) та інтенсивністю УФ-випромінювання (I, Вт/м2). 

Рівняння (2) показує найбільш визнаний вираз для дози 

випромінювання D, ( (Вт / м2)4/3 ∗ с). 
 

                                           D = I4/3te    (3) 
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У зв'язку з тим, що не всі типи шкіри реагують на сонячні 

промені однаково, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 

класифікувала їх за шістьма категоріями, залежно від стійкості до 

сонячного випромінювання. Вони наведені у таблиці 2, з неї ж і 

випливає, що тип шкіри I є найбільш чутливим, а тип VI є 

найбільш толерантний до УФ-випромінювання. 
 

Таблиця 2 

Типи шкіри. Класифікація ВООЗ 
Класифікація типу 

шкіри 

Імовірність опіку на сонці Засмагає після 

перебування на 

сонці 

І. Мелано-компромісна Завжди Рідко 

II. Мелано-компромісна Зазвичай Іноді 

III. Мелано-спроможна Іноді Зазвичай 

IV. Мелано-спроможна Рідко Завжди 

V. Мелано-захищена Шкіра коричнева від природи  

VI. Мелано-захищена Шкіра чорна від природи  
 

Використаємо регресійний аналіз, а точніше пробіт-аналіз[5, 

c.27] для визначення дози, що спричиняє опік. Враховуємо, що 

крива доза-ураження шкіри нормально-розподілена. Рівняння 

пробітів, що пов'язують відсоток населення, на який впливає 

певний рівень шкоди (наприклад, сонячний опік першого, 

другого або третього ступеня) та сонячна радіація за ТNO 

виглядають наступним чином[6, c.270-276]: 

Опіки першого ступеня. Рівняння пробіта для типу шкіри I 
 

                           Y=−10.8+6.95log(D)   (4) 
 

Опіки першого ступеня. Рівняння пробіта для типу шкіри II  
 

                          Y=−11.7+6.95log(D)  (5) 
 

Опіки першого ступеня. Рівняння пробіта для типу шкіри III 
 

                          Y=−12.3+6.95log(D)  (6) 
 

Опіки першого ступеня. Рівняння пробіта для типу шкіри IV 

 

Y=−13.2+6.95log(D) 
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Опіки другого ступеня. Рівняння пробіта для типу шкіри I 
 

                           Y=−13.6+6.95log(D) (7) 
 

Опіки другого ступеня. Рівняння пробіта для типу шкіри II 
 

                          Y=−13.9+6.95log(D)  (8) 
 

Опіки другого ступеня. Рівняння пробіта для типу шкіри III  
 

                          Y=−14.3+6.95log(D) (9) 
 

Опіки другого ступеня. Рівняння пробіта для типу шкіри IV  
 

                          Y=−14.8+6.95log(D) (10) 
 

Для визначення відсотку постраждалого населення викорис-

товується формула[7]: 
 

                 R =  −3.25 ∗ 𝑌3 + 48.8 ∗ 𝑌2- 207*Y + 270   (11) 
 

Таким чином, моделюється відсоток людей з певним типом 

шкіри, що зазнають уражень від опіку. 

Наприклад, для визначення відсотку людей із другим типом 

шкіри, що зазнають сонячного опіку першого ступеня за прове-

дення 55 хвилин на сонці та за UVI = 6, використовуємо формули 

(1), (2), (3), (5), (11) та маємо результат - 33%. 

Отже, було виявлено взаємозв’язок між ультрафіолетовим 

індексом (UVI), часом перебування на Сонці та його наслідками у 

вигляді опіків, залежно від типу шкіри.  
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Анотація: У статті розглянуто фізичне виховання студентів як 

найважливіший компонент цілісного розвитку особистості. 

Курс з фізичного виховання та фізичної культури - це практика, 

але тут є місце і теоретичним знанням для виявлення та 

розвитку здібностей студентів. 
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Фізична культура та фізичне виховання студентів  є невід’єм-

ною складовою загальнокультурної і професійної підготовки, 

значення, якої можна виявити за допомогою взаємодії  та форму-

вання загальнолюдських якостей, таких як здоров’я, психофізич-

ний та емоційний стан та фізичне вдосконалення якостей.  

Не дивлячись на те, що курс з фізичного виховання та фізик-

ної культури - це практика, тут є місце і теоретичним знанням. 

Викладачеві необхідно знаходити і використовувати такі методи 

навчання, які дозволили б кожному студентові проявити свої 

теоретичні навички та активізувати рухову діяльність.  

Метою викладача курсу з фізичного  виховання та фізичної 

культури є формування особистості студентів на заняттях фізик-

ною культурою та фізичним виховання на очній та дистанційній 

формі навчання. 

Нажаль, система фізичного виховання, що існує в наш час не 

досягає цієї мети. Серед факторів, що перешкоджають досягнен-

ню мети, можна виділити такі, а саме: відсутність особистих 

характеристик фізичного стану студентів, що відповідають висо-

кому рівневі фізичного здоров‘я; система наукового  контролю, 

яка не враховує прогресу у досягненнях фізичної підготовки 

студетів; несучасних підходів  забезпечення навчально-виховних 

засобів та методів у процесі вивчення курсу фізичного виховання 

та фізичної культури. А тому, є потреба у обговоренні та поданні 

пропозицій, щодо використання новітніх технологій, електронних 

платфом та методик викладання курсу з фізичної культури та 

фізичного виховання та визначенню рівня фізичної підготовки 

студентів. 

 Метою курсу  фізичного виховання та фізичної культури  

визначити обов’язковий для студентів обсяг теоретичних знань, 

рухових умінь, навичок та фізичних якостей.  

За допомогою  досліджень та спостережень виявлено, що у 

студентів під час завершення росту тіла в довжину продовжується  

фізіологичний розвиток організму.  

Спостерігається збільшення маси тіла, округлості й екскурсії 

грудної клітки, життєвої ємності легень, м’язової сили та фізичної 
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працездатності. В цей період біологічного розвитку є завершення 

становлення організму молодої людини ( студента), який володіє 

достатньо високою пластичністю, працездатністю та адаптацією 

до фізичних навантажень.  

Проведені дослідження виявили, що традиційна форма 

занять з фізичного виховання та фізичної культури сприяє зни-

женню зацікавленості студентів до процесу фізичного виховання 

та призводить до низького рівня зацікавленності навчальними 

заняттями з цього предмету.  

Це свідчить про те, що більше третини студентів оцінюють 

традиційний зміст занять як незадовільний і лише п’ята частина - 

як задовільний. В результаті таких  досліджень серед причин 

негативного ставлення до фізичного виховання та фізичної куль-

тури, студенти найчастіше називають примусовість, відсутність 

можливості вибору занять по інтересах, відсутність самостійному 

вибору дистанційного курсу з фізичної культури та фізичного 

виховання у певного викладача.   

Тому викладачі в теперішніх умовах пандемії шукають та 

використовують сучасні електронні освітні ресурси, платформи, 

намагаючись зацікавити студентів курсом фізичне виховання та 

фізична культура, для цього викладачі використовують різні 

інноваційні методи та навички своєї діяльності,  які будуть спря-

мовані на формування у студентів свідомого ставлення до свого 

здоров’я, навчання та стану фізичної підготовленості. 

Проте, фізичне виховання набуває значення ефективного 

значення під час спрямованого застосування  засобів і методів 

відповідно до індивідуальних показників фізичного розвитку і 

підготовки студентів. 

Цілісно - комплексний розвиток  студентів віддзеркалюється 

на  психо- мотиваційній поведінці та інтересах.  

Як показують дослідження, що студенти  активно підтри-

мують інтерес до занять фізичною культурою та фізичним 

вихованням, як очної так і дистанційної форми навчання . У 

більшості студентів не сформовані спортивні інтереси і природна 

потреба у активній руховій діяльності. Тому це призводить до 
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того, що не створюються  необхідні фізичні навички для кращого 

засвоєння навчальної програми з курсу фізичної культури та 

фізичного виховання.  

Все це дає та має негативний вплив на фізичну підготовку і 

здоров’я студентів. Формування у студентів мотивації до занять 

фізичною культурою та фізичним вихованням є пріорітетом для 

викладача. 

Визначено, що розумова діяльность та збереження фізичної 

активності у студентів протягом усього періоду навчання зале-

жить: від обсягу фізичних навантажень, режиму дня та навчаль-

ного тижня, зокрема очної та дистанційної форми навчання. 

Таким чином, крім реалізації виховних й освітніх завдань, 

курс фізичного виховання та фізичної культури, як на очній так і 

на дистанційній формі навчання, сприяє підвищенню рухової 

діяльності студентів; підвищенню загальної та спеціальної 

підготовленості й оптимізації навчальної вдосконаленості нави-

чок за допомогою традиційних та сучасних методів викладання , 

шляхом зниження нервово-емоційного напруження; продовжен-

ню формування знань, умінь ,навичок та якостей, які пов’язані з 

проведенням очних, дистанційних та самостійних занять з курсу 

фізичної культури  та фізичного виховання. 
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РЕСПУБЛІКАНСЬКА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ОСОБЛИВОСТІ, 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Попад’їна М.В. 

студентка юридичного факультету 

Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 

м.Дніпро,Україна 

Науковий керівник Чепік-Трегубенко Ольга Сергіївна 

Доцент кафедри загальправових дисциплін 

За допомогою форми правління можна зумовити специфіку 

виконання всіх державно-правових процесів. Зазвичай монархія 

та республіка стоять разом, як два різновиди форм правління. 

Нині можна звернути увагу, що є деяка криза в теоретичному 

осмисленні цієї класифікації.  

Досить гострі питання так і залишаються без жодної 

відповіді. Наприклад чи можна  відмовитися від традиційного 

поділу форм правління на республіку та монархію? Яке поняття, 

на сьогодення, вкладається в республіканську форму правління? 

Чи може республіка бути не демократичною? 

Деякі питання що до республіканської форми правління вже 

розглянули В.М. Шаповал, С.Г. Серьогіна, В.Є. Протасова, Ю.Г. 

Барабаш та інші. 

Метою дослідження являється визначення особливостей 

республіканської форми правління та яке місце посягає зараз, 

серед сучасних форм правління.  

На сьогодні термін «республіка» стоїть поруч з монархією і 

республіка розуміється, як одна з форм державного управління [1, 

c.61]. В літературі зафіксовано, що для республіканської форми 

правління належить виборність та змінюваність глави держави, 
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натомість для монархічної- наслідування титулу глави держави 

[2, c.63]. 

Виходячи з вище сказаного, хочу зазначити, що в основу 

класифікації держав на республіку та монархію покладається 

лише формальний критерій, хоча само поняття «республіка» вжи-

вають зараз, як протиставлення монархічної системи правління.  

Багато авторів намагають заперечити установлену духотомію 

форми правління шляхом пояснення етимологічної некоректності 

термінів «республіка» та «монархія». Унаслідок таких досліджень 

С. Бостан хоче замінити термін «республіка» на «поліархія» [4, 

c.100-101]. Хоча такий термін як «республіка» залишити, аби 

показувати історичний тип держави.  

Ось література стверджує, що наука потребує поділ на рес-

публіку та монархію. І на думку С.Г. Серьогіної поділ в даному 

випадку найбільш повно відповідає гносеологічним завданням 

державознавчої науки [6, c.195]. 

Сьогодні наука має два твердження щодо класифікації форм 

правління. З одної точки зору розподіл на монархію та республіку 

повинен виконуватись за чіткими формальними критеріями, а 

саме, спосіб заміщення посади глави держави. Якщо так і буде, то 

республіці не обов’язково потрібно бути демократичною. А 

взагалі поняття «республіканський устрій» та «демократичним 

режимом» зовсім не пов’язані між собою. З другої- республіка 

визначається виключно як держава з демократичним політичним 

режимом. Деякі вчені пропонують вважати республіками і ті 

держави, які за способом розміщення посади глави держави є 

монархіями, але відповідають демократичним принципам.  

 А що ж на це каже література? Вона висловлює свою думку, 

що за інших рівних умовах республіка являється найбільш 

демократичною формою правління, оскільки передбачає, що 

повноваження будь-якої галузі влади, будь-якого вищого органу, 

враховуючи главу держави, в кінцевому рахунку ґрунтується на 

мандаті народу [8, c.391-392]. 

Давайте з’ясуємо чим відрізняється республіка та демократія. 

Часто ці поняття використовують як синоніми, але це не так. 
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Республікою  позначається форма правління, відмінна від 

монархії, при якій глава держави не є законним династичним, а 

легітимується народом, натомість демократія, на відміну від 

диктатури позначається система, в якій фактична державна влада 

походить від народу і політичні рішення ухвалюються більшістю 

голосів.  

Тож хочу виділити різні комбінації демократії та республіки: 

• Демократія та республіка: США, Німеччина, Туреччина, 

Франція, Італія, Ірландія, Австрія, Швейцарія; 

• Демократія, але не республіка: Японія, Нідерланди, Бельгія, 

Данія, Великобританія; 

• Не демократія, але республіка: Народної Республіки Китаю, 

Сирії, В’єтнаму та Куби (партійні диктатури); 

• Ані демократія, ані республіка: Саудівська Аравія, Бруней 

[9]. 

Висновок 

Отже, на сьогодні ми маємо таку точку зору, відповідно до 

якої республіка має демократичну форму правління, хоча це 

зовсім не обов’язково. На думку Хессе, республіка як форма 

правління протиставляється монархії не тільки в формальному 

сенсі, а й у змістовному. Однозначно не можна вважати державу 

республікою, у якій державна влада є не обмеженою.  Після 

всього вище сказаного, можна дійти такого висновка : 

a) Зараз термін «республіка» вживається поряд з монархією і 

розуміється як одна з форм державного правління.  

b) Я же дотримуюсь пропозиції яка прописана в літературі, 

щодо класифікації монархії та республіки на єдиновладні і 

засновані на принципі поділу влади. 

c) А якщо брати республіканську форму правління в межах 

концепції конституціоналізму і поділяти форми правління на ті, 

що засновані на принципі не засновані, то зрозуміло, що 

недемократичні республіки є несумісними ані з конституціо-

налізмом, ані з принципом поділу влад. 

d) Ще мені здається, що треба поділяти на два значення 

поняття «республіка» : широке та вузьке.  
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Широке значення передбачає що, республіка є достатньо 

перспективним розумінні, оскільки вона набуває свій власний 

зміст цінностей та значення, а також дає можливість з’ясувати 

зміст інших конституційних цінностей.  

Вузьке ж, означає лише виборний спосіб заміщення посади 

голови держави на противагу спадковому принципу монархії.  
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За останній час у процесі викладання української мови як 

іноземної, далі як (УМІ), студентам-не філологам довилось 

зустрітися з проблемами організації навчального процесу та 

вирішення яких, на нашу думку, повинно сприяти поліпшенню 

мовної підготовки майбутніх фахівців з закордонних країн. 

В плані структурно-організаційного характеру це певною 

мірою тягнеться від радянської системи, щодо викладання 

російської мови як іноземної. Яка, до речі, була досить не 

поганою, якщо не брати до уваги її ідеологічну складову. А поділ  

«мовних» навчальних годин по курсу, майже не змінився, так як і 

раніше, зараз за рамки навчальних планів для іноземців 

виносяться деякі дисципліни, ті які вони не вивчають і за рахунок 

яких саме і забезпечується повноцінне вивчення УМІ. 

Як нам відомо, є рекомендації Міністерства освіти і науки 

України щодо навчальної програми з української мови для 

студентів-іноземців, які являються базовими документами у 

викладанні УМІ не філологам. Є навіть відповідний наказ, 
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виданий у червні 2006 році тим же Міністерством освіти і науки 

України [3]. 

Не без недоліків але ця програма зроблена таким чином, що в 

цілому надає змогу та широкий простір викладача у студентській 

аудиторії, зокрема у контексті використання нових методів та 

впровадження у навчальний процес комп’ютерні технології.  

Хоча досить не має нормалізованої максимальної можливості 

кількості студентів-іноземців у мовних групах, адже ні вищезла-

даним наказом, ні програмою це не прописано. А положеннями 

так досі і не прийняті «Концепції мовної освіти студентів-інозем-

ців у вищих навчальних закладах України», лише передбачається: 

«…обмеження кількості іноземних студентів, які вивчають 

державну/регіональну мову та здобувають освіту на підготовчому 

факультеті, а саме до 10 осіб у групі; на базі факультетів вищих 

навчальних закладів-до 12 осіб у групі»[2]. Давайте порівняємо з 

СРСР, де діяла обов’язкова директива Міністерства освіти в якій 

чітко прописано, що кількість іноземних студентів становить від 

4 до 8 осіб. Звісно не треба виключати того факта, що є проблеми 

з економією коштів, обмеженою кількістю викладацьких ставок 

тощо, але, з іншого боку, практичне заняття з вивчення мови 

передбачає активний контакт між викладачем та студентом. Так, 

зрозуміло, що новітні технології та методи, дозволяють певною 

мірою вирішенню цієї проблеми. Разом з тим вивести кожного 

окремого іноземного студента на живий діалог, а простіше 

кажучи «розговорити», ти паче у переповненій аудиторії-не 

проста задача навіть для досвідченого викладача. І це фактор 

негативно відбивається і на якості кожного окремого заняття, і в 

цілому на рівні підготовки студентів-іноземців.  

Ми думаємо, що обов’язкове обмеження у групі-до 10 осіб, 

значно б покращило роботу опанування мови. Та, можливо, варто 

зробити текст Ухвали конференції відповідний пункт, у якому 

висловити побажання на адресу Міністерства освіти та науки 

України.  

У не прості реалії сьогодення з’явилась ще одна проблема 

щодо організації вивчення УМІ, а мова йдеться про тих студентів-
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іноземців, які навчались у Луганську, Донецьку та Криму на ро-

сійській або англійській мові і завершують вивчення на Західній 

Україні у вищих навчальних закладах. Проходячи пришвидше-

ний, скорочений курс вивчення української мови, які максималь-

но наближені до їхніх практичних потреб. Звісно, що всі офіційні 

нормативні документи в таких умах просто не діють і на перший 

план виходить професійний досвід та майстерність викладача, 

якому потрібно за короткий час зробити майже не можливе.  

Нам здається, що краще було б зробити спеціальну програму 

та якомога більше інтерактивних методів для вивчення українсь-

кої мови.  

Для підготовки таких програм варто використовувати досвід 

викладачів МІОКу, які постійно роблять літні мовні табори та 

школи з УМІ (тільки якщо мова йдеться у допомозі подоланні 

мовного бар’єру іноземним студентам, на рівні вивчення ними 

своїх фахових предметів).  

Ще не можна не згадати і про таку проблему, шляхи вирі-

шення якої полягають  у застосуванні комп’ютерних технологій 

за для навчального процесу. Може не всі знайомі з цією 

перешкодою, наприклад, у деяких навчальних закладах, але в 

умовах політехніки дуже давно присутня. Треба зробити спільні 

групи з числа іноземних студентів різних спеціальностей.  

Як відомо, на заняттях з вивчення мови, переваги надаються 

мови спеціальності, а це робота кожного студента над текстом, 

тематично стосовно їх майбутньої професії, усні та письмові 

завдання все це під контролем викладача з подальшим виходом 

на спільну роботу в групі. 

Тому, на нашу думку, у такій ситуації де групи сформовані за 

різними спеціальностями, тобто іноземні студенти з різних 

факультетів та інститутів, то саме вищезгаданий метод допоможе 

вирішенню питання щодо існуючої проблеми.  

Також існують проблеми викладання УМІ за професійним 

спрямуванням в умовах великої різноманітності напрямків та 

відсутності уніфікованих навчальних посібників і підручників. У 

цій сфери нам більш пощастило, адже таку літературу готує 
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організатор конференції – МІОК. Оскільки у такому випадку 

робота зосереджена в руках однієї команди професіоналів. І мож-

на говорити про систему та результати , які являються дуже ус-

пішними, на стільки, що певну частину матеріалів видань МІОКу 

можна сміливо використовувати не лише з представниками 

діаспори, а й з іноземними студентами.  

Ми вважаємо, що наголос, який робиться на вивченні україн-

ської мови професійного спілкування, вимагає постанови на вирі-

шення питання щодо створення посібників та підручників ( у тому 

числі електронні матеріали розроблені на спеціальних навчальних 

програмах для цього), відповідних тематичних напрямків, які і на 

далі будуть популярними серед іноземних спеціалістів.  

Отже, визначення проблемного навчання української мови як 

іноземної як спеціально організованої форми навчально-пізна-

вальної діяльності, спрямованої на пошук рішень у системі 

спілкування, пізнавальних, проблемних завдань та проблемних 

ситуацій, в результаті чого виникають навички та вміння 

спілкування іноземною мовою мови, творчий досвід, інтереси 

учнів через іноземну мову. Існують в нас ще деякі проблеми, але 

можна придумати спосіб їх подолання і певна база для цього є. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОЇ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ  

ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

Бекеров Микита Ростіславович, 

Пустильник Олексій Олександрович 

курсанти 3-го курсу факультету підготовки 

фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань 

Дніпропетровського державного 

 університету внутрішніх справ 

Науковий керівник: Никифорова Олена Анатоліївна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри криміналістики та  

домедичної підготовки  

Питання про правовий захист та конфіденційність медичної 

інформації про пацієнтів в науковій літературі розглядали та 

обговорювали такі вчені, як: В. А. Суховерхов, В. А. Айзенгіхт. 

А.М. Савицька. Р. С. Малеїн досліджує правові відносини між 

пацієнтами закладів медичного характеру та медичними 

установами з боку укладання цивільних й правових договорів. І. 

Петров розглядав такі суспільні відносини, як у сфері діяльності 

адміністративного права. В.А. Тарасова та Р.І. Іванова розглядали 

медичне право, як правову підгалузь соціального забезпечення, а 

Бриж-Ко зайнявся вивченням проблеми захисту загальної пер-

соніфікованої інформації. 

Перш за все, щоб зрозуміти, наскільки важлива конфіден-

ційна інформація в галузі медицини, потрібно з’ясувати, що це за 

поняття і на які типи воно поділяється. Конфіденційна медична 

інформація - це інформація, що має перебувати у розпорядженні 

чи використанні окремих юридичних та фізичних осіб, і 

поширюється на їх прохання відповідно до встановлених ними 

умов. Конфіденційна медична інформація повинна включати в 

себе: інформацію про звернення за медичною допомогою, інфор-

мацію про діагнози, інформацію про надану медичну допомогу, 

інформацію про медичні огляди, інформацію про біомедичні 
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дослідження, іншу інформацію про пацієнтів, що стали відомі 

медичним працівникам сфери, в процесі надання медичної 

допомоги [3, с. 149]. 

Одним з важливих факторів забезпечення правового статусу 

пацієнта у праві медицини, є регулювання обігу медичної 

інформації в законодавстві. Інформація щодо пацієнтів, яка існує 

у закладах охорони здоров’я, розглядається принаймні з декель-

кох причин. 

В першу чергу, медична інформація про пацієнтів, яка є в 

розпорядженні медичних спеціалістів, є необхідною умовою для 

подальшого прогресу медичної галузі, перспективи отримання 

нових наукових знань, а також має використовуватися для покра-

щення лікування інших пацієнтів. По-друге, така інформація, 

звичайно, визнається конфіденційною інформацією про особу, 

тобто власністю окремих осіб. А по друге, дана інформація, 

звичайно, має бути конфіденційною щодо особи, тобто саме 

власністю окремої особи [1, с. 5]. 

Конфіденційність інформації медичного характеру з обмеже-

ним доступом, повинна зберігатися та розповсюджуватися лише 

на вимогу її безпосереднього власника, відповідно до встанов-

лених умов.Зазначимо, що захист прав людини, включаючи право 

на інформацію, є основним конституційним правом. 

Відповідно до статті 49 Конституції України в ньому 

закріплено право громадян на охорону здоров’я, медичну 

допомогу та медичне страхування. [2] 

В законі України , а саме : "Про інформацію" зазначено , що 

громадяни  та юридичні особи, які мають інформацію професій-

ного, виробничого, ділового,комерційного , банківського та 

іншого характеру, отриману за свої кошти  , або інформацію , що 

є предметом їх професійного, господарського, промислового, 

банківського, комерційного інтересу і дотримується  передбаче-

них законом таємниць, тим самим самостійно вказує на режим 

доступу до нього, маючи в собі  належність до конфіденційної 

категорії , та встановлює своєрідну  систему безпеки для нього  

Визнаючи пацієнта як власника медичної інформації про 
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певну особу, кваліфікований медичний працівник мусить надати 

всю наявну інформацію пацієнту. Передусім , особа на всій 

розсуд  встановлює режим доступу до такої інформації для 

неутвержених осіб. Навіть може на законних підставах звертатися 

до суду за рішенням знищення будь-якої інформації, за допомо-

гою якої може бути розпізнана конкретна особа. 

Не менш важливо, щоб усі медичні працівники мали необ-

хідні знання з медичного права, оскільки їх діяльність 

регулюється саме нормами цієї галузі права 

Данні знання ,які несуть інформаційний та медичний 

характер є необхідними для медичних працівників  і юристам 

,оскільки в сфері  медичних послуг  існує чимало  розбіжностей, в 

результаті якого виникає порушення прав пацієнтів, та медиків. 

В законодавстві Україні визначено наступне :особа має 

можливість  отримувати та вимагати  інформацію,що стосується 

свого  стану здоров'я.Однак існують певні  обмеження стосовно  

цього певним законом. Отже,  Закон України "Про психіатричну 

допомогу" дає інформацію , що у випадках, коли обізнаність   

психічного стану  здоров'я людини може призвести до 

спичинення  шкоди їздоров'ю самого ж себе або  становити  

небезпеку для оточуючих  людей, комісія психіатрів або ж лікар-

психіатр , дає інформацію законному представнику особи з 

урахуванням особистих інтересів особи, що лікується. В іншиому 

випадку  лікар мусить дати інформацію яка буде  пояснена  

громадянину в простій для  розуміння  формі,  щодо психічного 

стану, передбачення можливого розвитку  прогресування 

захворювання  та інші методи лікування. Цілковита інформація 

про стан здоров’я також  може бути надана самому пацієнту або  

ж його законним представникам, в тому числі органам державної 

влади у тих  випадках які передбачені законодавством. 
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Хмельницький університет правління  

та права імені Леоніда Юзькова 

м. Хмельницький, Україна 

З початку XXI століття світова економіка вже двічі 

зіткнулась з потужними економічними кризами: перша - 

фінансова криза 2008-2010 рр., друга - сучасна криза, яка 

розпочалась із оголошення 11 березня 2020 року ВООЗ пандемії 

COVID-19 й триває досі. На відміну від фінансового характеру 

попередньої економічної кризи, сучасна криза спричинена 

біологічними та фізіологічними чинниками і має комплексну 

природу та багатоманітність каналів розгортання, що взаємодіють 

між собою. При чому в МВФ прогнозують що нова криза, 

спричинена пандемією, буде мати набагато глобальніший 

характер, аніж криза 2008-2010 рр. Вона спричинила значну 

кількість безпрецедентних проблем для керівництва більшості 

підприємств, адже ситуація змінюється занадто швидко і не 

піддається відомим коригувальним діям. За той час поки 

готується управлінське рішення ситуація встигає змінитись, а 

масштаб, швидкість і вплив проблем несподівано посилюються. 
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Саме в таких умовах, для порятунку організацій, особливої акту-

альності набуває вивчення та адаптація кризового менеджменту, 

або антикризового управління до карантинних обмежень [1]. 

В умовах кризи, спричиненої пандемією, бізнес по усьому 

світі був вимушений пристосовуватись швидше, аніж інші сфери, 

оскільки без працюючого підприємницького сектору перемогти 

пандемію просто неможливо. Саме тому кризовий менеджмент в 

умовах пандемії слід розуміти як управління підприємством, 

спрямоване на подолання або відвертання кризового стану, що 

проявляється в неплатоспроможності, банкрутстві, збитковості в 

умовах адаптації до карантину. Його об’єктом управління є 

процес порятунку організації [2].  

Основними цілями, на які спрямований антикризовий 

менеджмент можна вважати:  

1. запобігання (або хоча б пом’якшення) впливу на підпри-

ємство руйнівних кризових явищ; 

2. підтримка діяльності підприємства в тих випадках, коли 

криза все ж таки виникла (в режимі виживання); 

3. стабілізація та виведення підприємства з кризи, що 

можливо за допомогою програм фінансового оздоровлення, 

реструктуризації, підвищення конкурентоспроможності тощо. 

Також бувають ситуації, коли нормалізація діяльності підпри-

ємства неможлива. В таких випадках найважливішим завданням є 

ліквідація підприємства з найменшими втратами. 

Існує велика кількість класифікацій криз, проте ми розгляд-

немо ту, яка має найбільш практичне застосування в процесі 

подолання кризи, а саме по відношенню до місця виникнення 

причини криз: 

1) внутрішні, що виникають в результаті діяльності самого 

підприємства (перевищення витрат, помилки в організації бізнес-

процесів, розбалансування бізнес-моделі тощо); 

2) зовнішні, на які підприємства не в можуть впливати або 

мають обмежений вплив (світові економічні потрясіння, 

надзвичайні природні, екологічні, біологічно-соціальні (в тому 

числі і пандемія) та інші події. 
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Залежно від цієї класифікації застосовують різні типи 

кризового менеджменту (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Типи кризового менеджменту 

Джерело: [4].   

 

Профілактичний кризовий менеджмент являє собою 

сукупність дій, спрямованих на мінімізацію допустимого рівня 

ризику для бізнесу. Надзвичайний кризовий менеджмент — це 

сукупність дій, спрямованих на недопущення розвитку кризи, 

стабілізацію ситуації та усунення негативних наслідків (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Характеристика профілактичного та надзвичайного 

кризового менеджменту 
 Профілактичний кризовий 

менеджмент 

Надзвичайний кризовий 

менеджмент 

Об’єкт система в цілому кризова ситуація 

Суб’єкт постійний керівник кризовий менеджер 

Мета зниження ризиків врятувати систему 

Характер 

обговорень 

звичайний рішення приймаються 

швидко, реалізуються 

негайно 

Характер дій і 

тривалість 

постійна планова діяльність короткочасна діяльність з 

мобілізацією всіх доступних 

ресурсів і методів. 

Джерело: [4].   
 

В практиці, якщо профілактична діяльність виявилася 

неефективною і система почала руйнуватися, то профілактичний 

менеджмент замінюється на надзвичайний. 

Проте, здавалось би так добре налагоджена система антикри-

зового управління в умовах безпрецедентної соціально-економіч-

ної невизначеності спричиненої пандемією показала свою 

неефективність, оскільки супроводжувалася намаганням керівни-
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ків використати попередній досвід. Внаслідок цього управлінські 

рішення в умовах пандемії вирізняються низьким ступенем 

ефективності та реактивним характером. 

Слід зазначити, що загальне антикризове управління в 

умовах пандемії COVID-19 має бути спрямоване на вирішення 

таких основних завдань: 

1. визначення поточної ситуації і формування точного 

уявлення про те, як вона може розвиватися, та які це матиме 

наслідки для підприємства; 

2. прийняття управлінських рішень та розробка негайних та 

стратегічних дій підприємства, яка базуватиметься на основі 

прагматичної на гнучкої операційної моделі; 

3. збереження клієнтської бази із урахуванням зміни 

інтересів та поведінки покупців; 

4. чітке й послідовне формування антикризових рішень із 

роз’ясненням їх необхідності та суті персоналу підприємства. 

Не варто упускати й те, що за умов реальної кризи система 

антикризового управління може втратити  свою ефективність на 

кожному із цих завдань. Це може бути спричинено: 

− неадекватною оцінкою кризової ситуації (її масштабів, 

глибини та швидкості); 

− неправильністю вибору управлінських рішень, їх суб’єк-

тивністю або зволіканням з їх прийняттям;  

− втратою орієнтації на споживача з урахуванням його 

потреб та інтересів. 

− намагання зберегти застарілу структуру бізнес-процесів. 

За умов пандемії змінюється логіка соціально-економічного 

розвитку, що вимагає від підприємств відповідної організаційної 

трансформації, корегування та оптимізацію напрацьованих досві-

дом минулих років систем організації та антикризового управ-

ління бізнес-процесами, яка забезпечить умови для своєчасного 

формування ефективних антикризових рішень. Можна сказати, 

що в сучасних умовах невизначеність стає нормою, а масштаби 

стратегічного планування звужується до 1-2 років [5]. 

На основі аналізу компаній, яким в умовах пандемії вдалося 
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зберегти стабільність, можемо стверджувати, що для організа-

ційної трансформації підприємств в умовах сучасної кризи 

необхідним є створення спеціалізованих штабних центрів з 

координації управлінських відповідей на виклики, пов’язані з 

пандемією COVID-19. Цей орган являтиме собою інтегровану 

підсистему управління, яка базуватиметься на компонуванні 

досвідів та потенціалів всіх підрозділів підприємства задля 

оперативного планування й реагування на загрози. Створення 

такого штабного центру, в умовах невизначеності сучасної кризи, 

спричиненої пандемією, надасть керівництву підприємства 

більше можливостей для формування випереджальної 

антикризової стратегії. До складу штабних центрів з координації 

управлінських відповідей на виклики, пов’язані з пандемією 

COVID-19 мають входити: 

1. група комунікації з покупцями продукції;  

2. група захисту персоналу;  

3. група забезпечення поставок;  

4. група фінансового стрес-тестування.  

Отже, формування даного штабного центру дозволить 

виявити критичні проблеми та ризики, які можуть виникнути в 

процесі діяльності підприємства та знайти оптимальні шляхи для 

їх усунення. На основі повної картини можливих проблем та 

ризиків, можна побудувати алгоритм подолання коронавірусної 

кризи, який повинен визначатися деревом цілей, яке в свою чергу 

характеризуватиметься послідовністю та цілеспрямованістю 

рішень, адекватністю, виваженістю та раціональністю дій [1]. 

Таким чином, світова криза, спричинена пандемією COVID-

19, дала змогу виявити недосконалість світових систем кризового 

менеджменту, низьку готовність до реагування на загрозу 

масштабної пандемії, а також наявність суттєвих слабких місць у 

різних сферах (в тому числі і сфери управління). Невизначеність 

та глобальна економічна криза вимагають від керівництва 

підприємств відповідної організаційної трансформації та корегу-

вання застарілих систем антикризового управління бізнес-

процесами. На основі аналізу ефективних систем кризового 
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менеджменту в умовах пандемії COVID-19 можемо погодитись із 

думкою, що необхідним є формування спеціалізованого штабного 

центру підприємства з координації управлінських відповідей на 

виклики, пов’язані з пандемією COVID-19, який  надасть змогу 

інтегрувати управлінські компетентності функціональних підроз-

ділів та ресурси підприємства з метою формування можливих 

сценаріїв розвитку та прийняття необхідних управлінських 

рішень, що забезпечать стабільність в умовах кризи. 
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В сучасних умовах будь-яка країна потребує інвестицій у 

свою економіку, окільки від них напраму залежить її економіче 

зростання. Найкращий сценарій для економіки - це коли інвести-

ції робить бізнес. Проте в Україні, де спостерікається не реформо-

ваність та нестабільність економіки, інвестиційний і діловий 

клімат можна оцінити як непривабливий або низькопривабливий. 

Саме тому виникає дефіцит платіжного балансу, а відповідно 

інфляція та нестабільність валютного курсу. Саме за таких умов 

виникає потреба у програмах «оздоровлення» та позиках МВФ. 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) - це міжнародна 

валютно-фінансова організація, сформована за підсумками 

прийнятих на Бретон-Вудській конференції ООН угод у липні 

1944 року, з метою регулювання валютно-кредитних відносин 

країн-членів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного 

балансу шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів в 

іноземній валюті [1]. Його членами є 190 країн. Основна місія 

МВФ - забезпечити стабільність міжнародної валютної системи - 

системи валютних курсів та міжнародних платежів, що дозволяє 

країнам та їх громадянам здійснювати операції між собою. 

Україна є членом МВФ з 3 червня 1992 року відповідно до 

чинного Закону України «Про вступ України до Міжнародного 

валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвит-
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ку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації 

розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» 

[2]. Активне співробітництво з МВФ Україна розпочала з 1994 

року, активно користуючись кредитними  коштами для фінансу-

вання дефіциту платіжного балансу та поповнення золото валют-

ного резерву. МВФ є найбільшим фінансовим партнером 

України, головною перевагою якого є низька процентна ставка, 

яка завжди нижча від середньої ринкової. До основних цілей 

співпраці України з МВФ можна віднести стабілізацію українсь-

кої фінансової системи, проведення структурних реформ та 

створення підґрунтя для сталого економічного зростання. 

На основі даних Міністерства фінансів України співпрацю Ук-

раїни з МВФ умовно можна поділити на 10 етапів (див. табл. 1). 

 

Таблиця 1. Етапи співпраці України та МВФ 

№ 

етапу 
Період Обсяг кредиту Програма фінансування 

1. 1994-1995 роки 498,7 млн. СПЗ 

(763.1 млн. дол. 

США.) 

Програма системної 

трансформаційної позики для 

підтримки платіжного балансу 

України. 

2. 1995-1998 роки 1 318,2 млн. СПЗ  

(1935млн.дол.США.) 

Співпраця на основі трирічної 

програми Stand-by. 

3. 1998-2002 роки 1 193,0 млн. СПЗ (1 

591,0 млн. дол. 

США.) 

Програма розширеного 

фінансування (EFF-Extended Fund 

Facility). 

4. 2002-2005 роки безкредитна основа Співпраця на безкредитній основі 

із наданням консультативної 

допомоги в рамках програми 

“попереджувальний Stand-by ”. 

5. 2005-2008 роки безкредитна основа Співпраця на безкредитній основі 

із наданням технічної допомоги. 

6. 2008–2013 роки 7 млрд. СПЗ (10,6 

млрд. дол. США); 

1 250 млрд. СПЗ 

(1,89 млрд. дол. 

США) та 

1 млрд. СПЗ (1,5 

млрд. дол. США). 

Співпраця на основі двохрічної 

програми Stand-by (із 5 листопада 

2008 року) та співпраця на основі 

оновленої програми Stand-by 

строком 2,5 роки (із 28 липня 2010 

року), яка скасувала попередню 

програму. 

На основі програми Stand-by 2010 

року було отримано лише два 
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транші, через невиконання 

Урядом України умов програми 

МВФ. 

7. 2014-2017 роки 2,058 млрд. СПЗ (3,1 

млрд. дол. США) та 

914,7 млн. СПЗ (1,3 

млрд. дол. США). 

3,5 млрд. СПЗ (5 

млрд. дол. США) 

1.2 млрд. СПЗ (1,7 

млрд. дол. США)  

716,1 млн. СПЗ (1 

млрд. дол. США) 

734,05 млн. СПЗ (1 

млрд. дол. США) 

Співпраця на основі нової позики 

Stand-by, за якою Україна 

отримала два транші, але через 

розгортання російської агресії на 

сході України МВФ замінив її на 

чотирирічну програму «Механізм 

Розширеного Фінансування» 

(Extended Fund Facility). До 3 

квітня 2017 року Україна 

отримала усі 4 транші, 

передбачені цією програмою. 

8. 18 грудня 2018 

року (на 14 

місяців) 

1 млрд. СПЗ 

(близько 1,38 млрд. 

дол. США) 

У 2018 році Рада виконавчих 

директорів МВФ схвалила 

Програму EFF (Extended Fund 

Facility) тривалістю 14 місяців. 17 

лютого 2020 року дана програма 

завершила свою дію. 

9. 07 грудня 2019 

року (на 3 

роки) 

Не було отримано. 2019 рокці МВФ надало згоду на 

технічному рівні (Staff Level 

Agreement) щодо надання 

трирічної програми «EFF» 

обсягом 5,5 млрд. дол. США. 

Проте в 2020 році, через пандемію 

коронавірусу COVID-19 були 

змінені умови видачі кредитів. 

10. 9 червня 2020 

року (на 18 

місяців)  

1,5_млрд СПЗ (2,1 

млрд дол. США) 

Започаткування нової програми 

Stand-by строком на 18 місяців. 11 

червня 2020 року Україною, в 

негайному порядку було отримано 

перший транш. Після його 

отримання було заплановано іще 4 

перегляди програми та виділення 

ще кількох траншів, проте цей 

план не було виконано. Черговий 

перегляд програми Україна має 

завершити до 1 липня 2021 року. 

Джерело: складено автором за даними Міністерства фінансів України 

[3]. 
 

Загалом, за період співпраці з МФВ, Україна отримала 

близько 23,9 млрд. СПЗ (35 млрд. дол. США). Аналізуючи 

історію співпраці України та МВФ, можемо побачити наступну 
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тенденцію: найбільша потреба в позиках МВФ для України 

прослідковується в періоди кризових явищ, зокрема на подолання 

наслідків світових економічних криз 1998 та 2008 років, на 

відновлення економіки після початку російської збройної агресії 

на сході України, девальвації гривні та приходу до влади нового 

Уряду в 2014 році, а також на подолання наслідків світової кризи 

2020-2021 років, спричиненої пандемією COVID-19. 

Також слід зауважити, що попри багаторічну співпрацю з 

МВФ, є не вирішеними дві найбільші проблеми з боку Уряду 

України, а саме: неефективне, а в окремих випадках і нецільове 

використання коштів та хронічне невиконання умов МВФ. 

Негативним є той факт, що більша частка ресурсів МВФ в Україні 

спрямована на латання дір в бюджеті та підтримку торгівельного 

балансу, а не на сприяння розвитку. Аналізуючи вимоги МВФ до 

України, необхідні для подальшого надання траншів, слід 

зазначити, що вони викликають невдоволення як в Уряду, так і в 

населення. До таких соціальних вимог можна віднести такі як 

підвищення цін на газ та опалення до ринкових, пенсійна 

реформа, розділення ціни на газ, та його доставку, скасування 

мораторію на продаж землі тощо. Таким чином бачимо, що умови 

МВФ мають одну головну мету, яка полягає у скороченні 

видатків та збільшенні надходжень до бюджету. Такі умови 

мають знизити потребу країни-позичальника у залученні нових 

кредитів, а також гарантувати її платоспроможність. Тобто МВФ 

як кредитор має бути впевненим у здатності України повернути 

надані кошти [4]. 

Важливим є і те, що співпраця України із МВФ дає свого 

роду сигнал іншим міжнародним фінансовим організаціям та 

міжнародним інвесторам свого роду сигнал про стабільність та 

прогнозованість економіки країни, та створює позитивний 

інвестиційний клімат. Слід зауважити й те, що умови, які 

необхідні для надання МВФ позик Україні, стимулюють Уряд до 

якнайшвидшого проведення реформ. 

Отже, співпраця України з МВФ сприяє формуванню 

позитивного інвестиційного клімату, стимулює Уряд до 
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проведення реформ, допомагає в кризових умовах уникнути 

дефіциту платіжного балансу, стримати рівень інфляції та 

послабити девальвацію гривні. Проте слід розуміти, що 

отримання «дешевих» кредитів МВФ сприяє зростанню 

державного боргу, та може призвести до дефолту. 
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Politics has always been considered a man's business. Women 

were given the right to vote much later, and there was no talk of voting 

or brutal election races. However, in modern society there are 
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examples when it can be seen that a woman can oppose other male 

candidates, captivating the electorate precisely because she is a woman 

- mother, wife and daughter, which makes her closer to the common 

people. Hillary Clinton has always been an iconic figure in politics, 

and her speech and gender aspects of political speeches fascinated 

linguists who compared her speeches to those of other male politicians. 

Analyzing the various speeches of Hillary Clinton, we have identified 

several linguistic features that are inherent in her speeches. In the 

study, we turned to the classification of scientists A. Kirilina and M. 

Tomskaya, who described the inherent language features of women [1, 

с. 89–101]:  

1) a large number of interjections, definitions, circumstances and 

additions.  Hillary Clinton always mentions in her speeches «mothers, 

wives, sisters, daughters, learners, workers, citizens and leaders». 

Definitions such as «access, health care, jobs, credit» are also often 

used. Hillary Clinton's speech is also characterized by introductory 

words such as «however, now, as I often say, so», etc.).  

2) modal constructions that express varying degrees of 

uncertainty: «can, may, ought, shall etc». A good example is one of 

Hillary Clinton's most famous speeches on October 5, 1995: «Those of 

us who have the opportunity to be here have the responsibility to speak 

for those who could not» - «Ті з нас, хто має можливість бути 

тут   відповідальні за те, щоб говорити за тих, хто такої 

можливості не має». «No one should be forced to remain silent for 

fear of religious or political persecution, arrest, abuse or torture» - 

«Жодна людина не може бути змушена мовчати через страх 

релігійного або політичного переслідування, арешту, 

жорстокості або катування» [2]. 

3) the use of prestigious, elite and stylistically enhanced forms, 

clichés, book vocabulary. It is important to clarify that book 

vocabulary is vocabulary inherent in the written form of literary 

language, used in scientific literature, journalistic works, official 

business documents, etc [3]. The book vocabulary includes many 

words meaning abstract concepts, words from the industrial and 

professional field, poetic words used in fiction. Women tend to use 
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book vocabulary and usually choose the vocabulary that is more elite 

and sophisticated. An example from the same speech of Hillary 

Clinton: «When women are excluded from the political process, they 

become even more vulnerable to abuse» - «Коли жінок не 

допускають до політичного процесу, вони стають ще більш 

вразливими до насилля» [2]; 

4) the use of connotatively neutral words and phrases, 

euphemisms (for example, «у нетверезому стані» but not 

«сп’янілий»);  

5) great imagery of speech when describing feelings;  

This point is extremely characteristic of Hillary Clinton's 

speeches, as she often adds examples from her personal life, deliberate 

repetitions and stories about people who made her change or feel 

something. «You taught me so much, you made me laugh, and . . . you 

even made me cry. You allowed me to become part of your lives. And 

you became part of mine» - «Ви мене так багато чому навчили, ви 

смішили мене і …. Ви навіть змушували мене плакати. Ви 

дозволили мені стати частиною вашого життя. І ви стали 

частиною моєї» [4]. Such frequent use of emotional stories sets the 

listener in favor of it and builds an emotional connection, to which 

male politicians are prone; 

6) the construction of an adverb + an adverb is very often used 

(for example, «too often, too long etc»), complex and simple sentences, 

syntactic turns with double negation;  Example from the speech of H. 

Clinton: «These abuses have continued because, for too long, the 

history of women has been a history of silence» - «Ці зловживання 

тривали, бо історія жінок занадто довго залишалася історією 

мовчання» [2].; 

7) more frequent use of expressive vocabulary: parallel 

constructions, stylistic means of the list.  Example from the speech of 

H. Clinton: «Let them listen to the voices of women in their homes, 

neighborhoods, and workplaces» - «Нехай вони почують голоси 

жінок у домівках, по сусідству та на роботі» [2]. 

All the above-mentioned gender-marked features of women's 

speech stand out sharply against the background of men's speech. They 
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are especially noticeable among the political discourse, which is often 

conducted in order to attract the attention of the electorate, to win the 

support of voters and their votes. For example, Hillary Clinton wanted 

to attract the electorate to the candidacy of Barack Obama when she 

spoke at the National Convention of the Democratic Party on August 

26, 2008. It is worth noting that on that day, for the first time in US 

history, the gender factor was demonstrated so vividly and strongly: a 

woman ran for president and ran a long and brutal election campaign, 

proving that a woman president is absolutely real. The whole speech 

was in the style typical of Hillary Clinton and still - many calls for 

struggle, metaphors and eloquent epithets. The words were chosen in 

such a way as to touch the souls of voters: «This is a fight for the 

future. And it's a fight we must win. I haven't spent the past 35 years in 

the trenches advocating for children, campaigning for universal health 

care, helping parents balance work and family, and fighting for 

women's rights at home and around the world . . . to see another 

Republican in the White House squander the promise of our country 

and the hopes of our people» - «Це – битва за майбутнє. І цю 

битву ми маємо виграти. Я не для того провела останні 35 років 

в окопах, захищаючи дітей, проводячи кампанії в підтримку 

всесвітньої охорони здоров’я, допомагаючи батькам 

балансувати роботу та сім’ю і борячись за права жінок вдома 

та по всьому світу… Щоб побачити, як ще один республіканець у 

Білому домі розтринькує обіцянки нашої країни та надії нашого 

народу» [4]. When translating her words, it is important to emphasize 

that she is a woman in the political arena - because it caused (and still 

causes) resonance. In this speech, Hillary Clinton described what will 

await the American people in the event of the election of President 

Barack Obama, explained why she supports him and why he will be a 

great Рresident: «We need a President who understands that the genius 

of America has always depended on the strength and vitality of the 

middle class» - «Нам потрібен президент, який розуміє, що 

геніальність Америки завжди залежала від сили та наснаги  

середнього класу» [4]. 

It is necessary to indicate the elements of speech that indicated the 
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gender specificity of speech. Hillary Clinton has always focused on 

family, the importance of loved ones and their well-being. 

Interestingly, male candidates usually try to direct electoral speeches 

towards force - or dry neutrality.  

The volume of analyzed information was 12417 characters. 

Hillary Clinton spoke about women's rights and the importance of 

women's recognition. She paid special attention to the First Lady (at 

the time), listing interesting stories and positive traits of Michelle 

Obama. This Clinton speech perfectly characterizes her political 

discourse in general - there is a large number of gender-labeled words 

and a strong emphasis on women's rights.  

In addition, Hillary Clinton, as always, added many personal and 

touching stories and jokes that brought her closer to the listener and 

prepared the audience for the release of Michelle Obama. The volume 

of analyzed information was 5692 characters. There are 12-word 

usages of the pronoun «she/her» and 19 uses of the word 

«woman/womеn».  These results came out after the date of the speech 

- March 8, which is the official Women's Day.  

The words «health» and «care», which seem gender-neutral, have 

also been used frequently. However, in the context of political 

discourse, these words are rarely used by men who hardly speak on the 

subject of family and humanitarian aid. The use of these words clearly 

explains Hillary Clinton's goal - she positions herself emphatically as a 

woman who is more sensitive and perceptive to the needs of the people 

than any of the male politicians: «My mother was born before women 

could vote. But in this election my daughter got to vote for her mother 

for President» - «Моя мама народилась до того, як жінки могли 

голосувати. Але в цих виборах моя донька голосуватиме за свою 

маму, як кандидата у Президенти» [4].  

In Hillary Clinton's speech on March 8, 2012, the statistics on the 

use of gender-labeled words are also very high. Hosting the 2012 

International Women of Courage Award Ceremony, Hillary Clinton 

spoke about women's rights and the importance of women's 

recognition. This Clinton speech perfectly characterizes her political 

discourse in general - there is numerous gender-labeled words and a 
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strong emphasis on women's rights. In addition, Hillary Clinton, as 

always, added many personal and touching stories and jokes that 

brought her closer to the listener and prepared the audience for the 

release of Michelle Obama.  

Analyzing the other 15 speeches of Hillary Clinton from 2016 to 

2020, we can see the frequent use of expressive vocabulary, gender-

colored words that seem to emphasize that the people of America - not 

just a bunch of people, but individuals with families, problems at work 

and love to her country. The amount of analyzed information turned 

out to be quite large - 60 pages, 37,163 words and 168,212 characters. 

It turned out that among these hundreds of words, she used 712 

gender-labeled units, of which 170 were «woman/women» and 201 

were female pronouns. The words «man/men» took a low position, 

because they were used only 39 times, but male pronouns were used as 

many as 281 times! Words such as «father», «wife», «mother», 

«gentleman» and «husband» were also mentioned. 

 

 
Figure 2.3. Frequency of use of gender-labeled words in 15 speeches of 

Hillary Clinton in 15 speeches from 2016 to 2020. 
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Analyzing such a large number of political speeches, it is 

impossible to ignore the way Hillary Clinton mentions women, 

emphasizing the importance of women's rights. In general, her 

speeches trace the tendency of the struggle for women's rights - for 

human rights. Interestingly, during such a long period from 2016 to 

2020, the leitmotif of Hillary Clinton's speeches almost did not change, 

except that it became tougher in the election campaign. 
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У міру розвитку торгівлі дебіторська заборгованість 

збільшується не тільки за кількістю та сумами, але і за видами 

заборгованості. Більшість торгових угод між юридичними 

особами здійснюється за допомогою відстрочки платежу.  

Внаслідок цього для максимізація чистих грошових 

надходжень і компенсації ризику, що приймає на себе організація, 

необхідно вибрати ефективну кредитну політику. Так само варто 

відзначити, що обсяг дебіторської заборгованості залежить від 

того, як грамотно вибудована робота організації в цій області [1].  

Одним з основних етапів управління дебіторською заборго-

ваністю - є проведення комплексного аналізу заборгованості.  

Комплексний аналіз дебіторської заборгованості має велике 

значення в справі зміцнення платіжної дисципліни, прискорення 

розрахунків, підвищення ліквідності активів, їх платоспроможно-

сті, ефективності розрахунків і в цілому господарських процесів.  

Аналіз проводиться на підставі даних бухгалтерського обліку 

і звітності, в тому числі первинних документів, і спрямований на 

вивчення динаміки, складу, причин і давності утворення заборго-

ваності.  

Аналіз дебіторської заборгованості слід починати з розгляду 

загальної динаміки обсягу дебіторської заборгованості та її частки 

в оборотних активах. Далі вивчається її структура, визначається 

вага короткострокової заборгованості в загальній сумі дебіторсь-
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кої заборгованості, оцінюється динаміка цього показника, прово-

диться аналіз в розрізі окремих статей (наприклад, дебіторів) [2].   

Важливою умовою ефективної роботи будь-якої організації є 

комплексне планування її господарської діяльності, в свою чергу 

планування дебіторської заборгованості є важливим етапом 

формування бюджету руху грошових коштів і прогнозного 

балансу. Відсутність або неточне планування розрахунків з контр-

агентами можуть негативно вплинути на фінансову стійкість 

компанії. так плани погашення дебіторської заборгованості є 

частиною маркетингової і кредитної політики компанії.  

Одним з елементів політики маркетингу в організації, а 

також керівництва оборотними активами, можна назвати 

управління дебіторською заборгованістю. 

Вона існує і втілюється в життя для збільшення кількості 

продажів товару або послуг шляхом оптимального управління 

боргами і їх сплатою вчасно. 

Для початку організація повинна визначитися з умови 

кредитування контрагента, яка визначається кредитною 

політикою компанії. Прийнято виділяти три типи кредитної 

політики: консервативна (спрямована на утримання ринкової 

ніші), помірна (метою якої є максимізація прибутку при 

мінімальному ризику), агресивна (заснована на прагненні до 

розширенню ринкової ніші компанії) [3]. 

Отже, одним з етапів політики управління дебіторською 

заборгованістю є організація системи внутрішнього контролю за 

дебіторською заборгованістю, основними напрямами вдоскона-

лення якої є:  

1. Поліпшення якості первинної документації за рахунок 

призначення відповідальної особи за заповнення карток клієнтів;  

2. Організація документообігу за допомогою скоордино-

ваного взаємодії бухгалтера та відділу продажів з управління 

дебіторською заборгованістю;  

3. Обмеження прав доступу торгових представників та 

інших зацікавлених осіб до бази даних;  

4. Проведення регулярної інвентаризації розрахунків. 
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Конституційний Суд України у своєму рішенні від 1 червня 

2016 р.  2-рп/2016 наголошував, що «однією з основних цінностей 

ефективної конституційної демократії є свобода, наявність якої в 

людині є однією з передумов її розвитку та соціалізації.  Право на 

свободу - це невід’ємний розсуд щодо пересування на території 

держави, вибору місця проживання тощо.  Право на свободу 

означає, що особа вільна від втручання ззовні у її діяльність, за 

винятком обмежень, встановлених Конституцією та законами 

України»[1].  Кримінальний кодекс (далі - "КК") України служить 

забезпеченню захисту особистої свободи, який містить певні 

прогалини в цьому розділі.  На мій погляд, одним із таких прога-

лин є відсутність загального складу примусу як втручання у 

свободу. 
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Робота В.І. Борисової О.О. зосереджена на проблемних 

питаннях кримінально-правового захисту свободи особистості.  

Володіна, Д. О. Калмікова, В.А.  Козака, Дж.  Оизогуба, О.С.  

Наумова, А.М.  Орлеан, В.М.  Підгородинський, А.С.  Політова, 

М. І. Гавронюк та інші вчені.  На честь роботи цих вчених ми 

визнаємо, що низка відповідних питань залишається 

суперечливою та недостатньо дослідженою. 

Підходи до криміналізації примусу в іноземному праві 

різняться.  Наприклад, білоруські та таджицькі законодавці 

встановлюють відповідальність за примушення особи виконати 

чи не виконати певну дію.  Інші законодавці (зокрема Бразилія, 

Іспанія, Литва, Перу та Туреччина) надалі наголошують на 

законності чи незаконності дій, які вчиняються або не вчиняються 

винним [3, ст. 944]. 

Деякі законодавці визнавали злочинами проти свободи 

особистості лише певні види примусу.  Отже, Кримінальний 

кодекс Албанії встановлює відповідальність за вчинення дії чи 

бездіяльність з метою отримання необґрунтованого багатства чи 

будь-якої іншої вигоди для себе чи третіх осіб, а Кримінальний 

кодекс Федерації Боснії та Герцеговини передбачає тиск на 

підозрюваного, обвинуваченого, свідок або хтось інший для дачі 

показань. 

Більшість законодавців не дають чіткої відповіді на питання 

про те, на кого потерпає фізичне та психічне насильство - лише 

щодо особи, яка змушена вчинити чи не вчинити певний вчинок, 

або перед іншими особами.  Натомість деякі законодавці (зокрема 

Білорусь, Литва, Нідерланди та Таджикистан) прямо вказують, 

що насильство може торкнутися інших.  Так, у кримінальному 

законодавстві Білорусі та Таджикистану зазначено, що загроза 

може стосуватися родичів особи, яка змушена щось робити в 

Кримінальному кодексі Литви, - її родичів.  У кримінальному 

законодавстві Нідерландів зазначено, що відповідальність настає 

за примус до особи через застосування насильницького чи іншого 

діяння, загрози насильства чи загрози іншого діяння, 

спрямованого проти неї або проти інших осіб [2, ст. 184]. 
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Кримінальне законодавство багатьох держав визначає інші 

обставини, що підвищують відповідальність за примус.  

Наприклад, аргентинське кримінальне законодавство визнає 

анонімність погроз як таких, а також якщо метою погроз є 

змусити жертву залишити країну, провінцію чи місце звичайного 

проживання чи роботи.  У польському кримінальному праві 

кваліфікованим видом злочину є примус до погашення боргів, у 

датському кримінальному праві - примус до шлюбу та носіння 

одягу, який приховує особу, в італійському кримінальному праві - 

примус до вчинення злочину, в іспанському кримінальному праві 

- обмеження основних прав та свобод (за винятком випадків, коли 

за таке діяння передбачається більш суворе покарання за 

спеціальною статтею Кримінального кодексу), а також у випадку 

обмеження права розпоряджатися власним будинком. 

Конституція України зазначає, що "правовий порядок в 

Україні базується на принципах, згідно з якими ніхто не може 

бути примушений робити те, що не заборонено законом" (ст. 19).  

У зв’язку з цим ми наголошуємо, що суспільну небезпеку станов-

лять не лише вищезазначені випадки примусу, за які національ-

ний законодавець встановив кримінальну відповідальність, але й 

будь-яка інша перешкода, яка є вільною для особи, яка сама 

визначає свою поведінку та приймає добровільні рішення розсуд.  

Г.К.  Ще в 1976 р. Костров підкреслював, що факт примусу, якщо 

він не входить до спеціального складу, є злочинним, лише якщо 

спосіб, у який винуватець сховався, є злочинним.  Однак вклю-

чення таких актів до статей про кримінальні загрози або фактичне 

фізичне насильство залишає ціль без нагляду [1]. 

Виходячи з проаналізованого зарубіжного досвіду та 

наведених міркувань, ми вважаємо, що є всі підстави для 

відмежування у Розділі III Особливої частини Кримінального 

кодексу України від загального складу примусу до вчинення чи 

не вчинення певної особи. По-перше, потрібно заповнити розрив, 

пов’язаний з відсутністю відповідальності за примус як втручання 

у волю людини, а, по-друге, зменшить причинність криміналь-

ного права. 
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Вирішити задачу ідентифікації раніше невідомих зразків 

шкідливих програм допомагають мережеві пісочниці – системи 
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автоматичного аналізу, що дозволяють оцінити безпеку програм-

ного забезпечення шляхом його запуску і аналізу в ізольованому 

оточенні. Замість застосування сигнатурних методів пошуку 

шкідливої активності пісочниця аналізує дії програми у 

віртуальному або реальному середовищі, використовуючи різні 

операційні системи. Мережева пісочниця дозволяє відтворити дії 

шкідливих програм, наприклад, перевірити, як поведе себе вірус в 

різних операційних системах без ризику для реальної інфраструк-

тури. На ринку пісочниць існує безліч платних і безкоштовних 

рішень, які включають різні технології статичного і динамічного 

аналізу зразків. У дослідженні Global Sandboxing Market Size By 

Component, By Vertical, By Geographic Scope And Forecast перед-

бачається, що до 2027 року обсяг ринку досягне 7,74 млрд. дола-

рів США, у середньому щорічно зростаючи на 12,65% (рис. 1) [1]. 
 

 
Рис. 1. Динаміка глобального ринку мережевих пісочниць на 2019 – 

2027 роки (Verified Market Research) 

 

Зростання числа кібератак впливає на розвиток ринку систем 

аналізу шкідливих програм на базі пісочниць. Зловмисники 

постійно шукають способи детектування Sandbox середовища, 

щоб блокувати виконання деструктивного коду і не дати 

запуститися у віртуальному середовищі. У свою чергу виробники 

постійно розвивають технології приховування Sandbox оточення. 

Для вирішення завдань детектування поліморфних вірусів, 

пропонується хмарний сервіс (рис. 2), який включає в себе три 

основних модуля: 
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1) Сервер, управляє вхідним і вихідним потоком даних, 

проводить статичний аналіз досліджуваних об'єктів, сканування 

за допомогою Yara правил [2] і сервісу Virustotal [3], аналізує 

артефакти після динамічного аналізу, виконує сканування 

зібраних зразків пам'яті і трафіку за допомогою Yara правил і 

формує вердикт про наявність деструктивної складової. 

2) Мультисканер дозволяє просканувати файл за допомогою 

встановлених антивірусних рішень, заздалегідь сконфігурованих 

не відправляти зразки на аналіз в антивірусні лабораторії, тим 

самим дозволити перевірку сигнатурними сканерами чутливих 

файлів підприємства, які не можна відправляти в публічні 

мультисканери. 

3) Пісочниця, віртуальна чи реальна середа з попередньо 

встановленою операційною системою, агентом для запуску 

шкідливої програми і плагінами для динамічного аналізу. Плагіни 

збирають дампи пам'яті з усіх процесів, що запускаються, і коду, 

запроваджених у адресний простір процесів, записують мереже-

ву, файлову і активність Windows реєстру, шукають аномалії в 

host файлі, який містить базу даних доменних імен і використо-

вуваних при їх трансляції в мережеві адреси вузлів, аналізують 

встановлені перехоплювачі windows hooks, збирають інформацію 

про створення унікальних ідентифікаторів в системі. 

Пісочниця може використовувати інтернет емулятор, якщо 

пряме підключення до мережі Інтернет не дозволяє шкідливий 

трафік на стороні провайдера. Основною перевагою цього модуля 

є те, що агент і плагіни можна запустити в ізольованому 

реальному середовищі і створити спеціальний примірник для 

аналізу високотехнологічних шкідливих комплексів, які блокує 

свій запуск у віртуальному середовищі. Модуль дозволяє 

налаштувати гібридну архітектуру на базі реальних і віртуальних 

машин, як у публічній хмарі, так і приватній. При цьому реальна 

машина поміщається у повністю ізольований VLAN, а зв'язок з 

хмарою налаштовується через Site-to-Site VPN.  

Представлений сервіс дозволяє активно застосовувати 

нейромережеві технології виявлення шкідливих об'єктів [4-6], 
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збирати артефакти для створення Yara правил з метою статичного 

аналізу, аналізу зразків пам'яті і трафіку і детектувати поліморфні 

шкідливі програми [7]. Архітектура системи дозволить проводити 

ретроспективний пошук за сімействами, відстежуючи зміни в 

деструктивних компонентах, збирати базу шкідливих URL адрес 

для блокування трафіку до керуючих серверів, збирати витягнуті 

завантажені файли, аналізувати вкладення у фішингові листи, 

інтегруватися з SIEM системою, поліпшити якість роботи SOC 

аналітика і час реакції на інциденти, упереджувати атаки 

зловмисників і блокувати нові загрози, що не детектуються 

доступними антивірусними рішеннями. 

 

 

 
Рис. 2. Основні компоненти хмарного сервісу 
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Актуальність даної проблеми є надзвичайно велика, адже 

більшість програмістів ставлять питання важливості написання 

чистого коду під сумнів. Вважають, що це марна трата часу і 

коштів, які затрачаються при розробці програмного забезпечення. 

Це може так здаватися на початку, коли проекти ще відносно 

невеликі і не складні, проте з ростом бізнес-логіки зростає і 

проблема підтримки «нечистого» коду, що призводить до, 

навпаки, збільшення часу, коштів та помилок у програмному 

забезпеченні. 

Проблема написання чистого коду була, є і буде завжди 

виникати, незалежно від кваліфікації інженера програмного 

забезпечення. Цій проблемі присвячено чимало видатних праць 

(статей, публікацій, книг тощо), зокрема книга Роберта Мартіна 

“Чистий код” [1], де автор показує не тільки відмінне володіння 

теоретичними знаннями, але й довів свої наукові надбання 

практичними застосуваннями, завдяки надзвичайно великому та 

цінному досвіду у розробці програмного забезпечення. Абрамова 

Е. С. у своїй праці “The Importance of Clean Code for a 

Programmer”, що була представлена у Мінську на 71-й науково-

технічній конференції студентів та магістрів [2], висвітлила 

основні причини чому програмістам необхідно дотримуватися 
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принципу написання чистого коду, а саме 5 ознак: зрозумілість, 

ефективність, читабельність, прямозалежність, кожний модуль 

коду виконує тільки одну функцію. Gurnet Abra [3] спільно зі 

своїми колегами написали статтю “An Exploration of Clean Code”, 

де чітко описали усі принципи чистого коду та довели його 

важливість на практичному прикладі. 

Перш за все, чистий код - простий код. Звісно, конкретних 

правил для написання коду, щоб він вважався чистим, немає, 

адже кожен інженер мислить по-своєму. Проте є ряд 

характеристик, які можуть відрізнити поганий код від чистого. 

Чистий код проходить всі тести, не містить дублікатів, реалізує 

усі концепції проектування, закладені в систему, та містить 

мінімальну кількість усіх необхідних сутностей: класів, методів, 

функцій тощо. Роберт Мартін у своїх працях чи не найбільшу 

увагу приділяє саме дублюванню [1, c. 56-60]. Він закликає 

писати код так, щоб усунути дублювання максимально наскільки 

це можливо. Іншими словами він підтримує принцип DRY - Don’t 

Repeat Yourself [4]. Окрім цього варто дотримуватися таких 

правил як: змістовні імена, уникнення використання службових 

(задекларованих певним середовищем розробки) імен, 

форматування коду за допомогою відступів, уникати символів, 

що схожі між собою такі як «i», «1», «l» тощо. Також існують 

правила, яких дотримуються хороші розробники, щоб уникнути 

перетворення коду на “гігантський лабіринт” функцій та класів. 

Принцип KISS, або Keep It Simple Stupid [5], для початківців - 

системи найкраще працюють, коли вони засновані на простоті, а 

не на складності. Ця ідея повинна лежати в основі будь-якого 

хорошого дизайну коду. Єдина відповідальність - це ще одне 

правило. Кожен клас або функція повинна нести лише одну 

відповідальність. Наприклад, якщо ви будуєте ринок електронної 

комерції, повинен бути один клас для збору даних про клієнтів, 

один клас для збору інформації про кредитні картки тощо. Якщо 

клас робить кілька речей, це швидко стає безладним [6]. Тому 

можна зробити висновок що нечистий код призводить до 
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збільшення кількості помилок та унеможливлює зручну 

підтримку коду в майбутньому. 

Тепер розглянемо на реальних прикладах застосування цих 

принципів та правил. Нехай ми маємо метод, який повинен 

запитувати певні дані з сервера, тоді за логікою чистого коду його 

назва мала б бути fetchData або getData, проте більшість 

розробників уточнюють у таких методах звідки саме беруться 

дані.  
const fetchDataFromAPIServer = (url) 

=> { 
 

  // fetch data 
 

} 

Це приклад «поганого» нечистого коду, адже його ім’я є 

занадто довгим і нечитабельним. Уже з конструкції fetchData ми 

розуміємо, що дані братимуться з зовнішнього джерела, яке у 

нашому випадку це API Server, яке уже давно загальноприйняте і 

уточнення у коді не потребує. Саме тому назва такого методу 

повинна бути коротшою та лаконічнішою, як уже було раніше 

зазначено: fetchData або getData, що наведено далі: 

 const fetchData = (url) => { 

// fetch data 

} 

 

Якщо у нас є скажімо компонент системи, що дозволяє 

змінювати його внутрішні параметри, проте у бізнес-логіці 

програмного забезпечення цього немає, то не потрібно 

ускладнювати код програми (KISS) та робити повторення коду 

передачею зайвих параметрів (DRY): 

const parentComponent = () => { 

  return ( 

    <ChildComponent childColor="blue"/> 

    <ChildComponent childColor="blue"/> 

    <ChildComponent childColor="blue"/> 

  ) 

} 
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Як бачимо, у коді програми властивість childColor не 

змінюється, а отже, дублюється. Код такого компоненту повинен 

виглядати ось так: 

const parentComponent = () => { 

  return ( 

    <ChildComponent /> 

    <ChildComponent /> 

    <ChildComponent /> 

  ) 

} 

А інформація про childColor повинна бути занесена у саму 

реалізацію даного ChildComponent, саме тоді дублювання коду 

буде уникнено: 

const childComponent = () => { 

  <p style = {{color: "blue"}}>Hello 

World</p> 

} 

 

Отже, у даній роботі було доведено важливість написання 

чистого коду, звернено увагу основні принципи написання такого 

коду, зокрема на стиль і загальні правила, які Роберт Мартін, 

Абрамова Е.С. та Gurnet Abra висвітлили у своїх працях. 

Вияснено, що чистий код легко читається, що у свою чергу 

забезпечує його подальшу підтримку інженерами програмного 

забезпечення. Зрозуміло, ними можна нехтувати. Вам лише варто 

зрозуміти, що у будь-якого вашого рішення повинні бути 

аргументи на користь нього. 
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     Today, tourism is an important factor for Ukraine's socio-

economic development. The change in people's lifestyle has recently 

led to the intensive development of new type of tourism - photo 

tourism. 

     The purpose of this article is to analyze the characteristics and 

prospects for the development of photo tourism as a new type of 

tourism activity. In this work, such methods as analysis, synthesis, and 

comparison were used. 

In recent decades, an original and fascinating direction of tourism, 

photo tourism, has gained wide popularity. This type of recreation was 
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invented by those who practically never part with their camera, 

constantly preserving unforgettable moments of their lives, unusual 

and unique corners of nature, historical and architectural monuments. 

A tourist, traveling around the world, has the opportunity to shoot the 

most interesting views in various places on the planet. The atmosphere 

at photo tours inspires creativity, and pictures can become 

masterpieces and a visiting card of a photographer. As a rule, photo 

tours are visited by two categories of photographers: novice 

photographers and enthusiastic photographers who want to expand the 

geography of photography. Many photographers choose this type of 

travel in order not to feel pressure from companions and communicate 

with colleagues and like-minded artists understanding the creative 

activity. The main characteristic feature of photo tourism is that it does 

not only give you the opportunity to discover new destinations and 

visit monuments of natural, historical and cultural heritage, but also 

raises your photographic level and adds new photos to your albums. 

Another feature of photo tours is that they are usually organized more 

by photo clubs, professional photographers or schools of 

photographers. Travel companies also organize photo tours, but in this 

case, there is a need to find additional staff to provide the educational 

component of the photo tour. The most popular destinations for photo 

tours are offered in Ukraine today are Tibet, Nepal, India, Cuba, 

Africa, Western Europe (including Italy, France, Portugal, the 

Netherlands, the Czech Republic, etc.), etc. In addition, the territory of 

Ukraine is interesting for the development of photo tours. The whole 

territory of Ukraine is appealing in terms of photo tour development, 

though the Ukrainian Carpathians and the Black Sea region possess the 

best qualities for scenery, panoramic and genre photography. At 

present photo tours are being actively carried out only in the Western 

regions of the country [1]. The territory of Ukraine is distinguished by 

the presence of a significant number of extremely interesting 

destinations from the point of view of photographic art, and therefore it 

is very promising for the development of inbound photo tourism. 

Further and deeper study of this type of tourist activity will allow to 

reach a higher level of organization of tours, attract more tourists to 
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this type of tourist activity, increase the competitiveness of the national 

tourist product and enter the world market of photo tours. 

     Due to the constant development of technology, the gradual 

reduction in the cost of high-quality photography, the facilitation of 

access to visual arts, it can be concluded that photography will be 

further promoted.  
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Запорукою успішної підприємницької діяльності є надійне та 

якісне обліково-аналітичне забезпечення, що в свою чергу, 

актуалізує вивчення питань розвитку обліково-аналітичного 

забезпечення в торгівлі. 

Метою дослідження є розкриття перспектив розвитку 

обліково-аналітичного забезпечення в торгівлі. 

Обліково-аналітичне забезпечення – це єдність підсистем 

обліку, аудиту та аналізу, що взаємодіють через інформаційні 

потоки в процесі формування й передачі оперативної та якісної 

обліково-аналітичної інформації для забезпечення об ґрунтова-

ності й ефективності прийняття управлінських рішень в системі 
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управління підприємством, а також зовнішніми користувачам 

[1, с.330]. 

Система обліково-аналітичного забезпечення підприємства є 

формою організації всіх видів обліку й аналізу, метою якої є 

забезпечення менеджерів підприємства інформацією для 

прийняття поточних і стратегічних управлінських рішень та 

контролю за їх реалізацією [2, с.31]. 

Отже, обліково-аналітичне забезпечення є інформаційним  

підгрунття для прийняття ефективних управлінських рішень 

менеджментом торговельних підприємств з метою прийняття 

ефективних управлінських рішень. Його якість безпосередньо 

корелює із ефективністю управлінських рішень та впливає на 

діяльність торговельного підприємства. 

У процесі дослідження визначено такі основні напрямки пода-

льшого розвитку системи обліково-аналітичного забезпечення на 

підприємствах торговельної діяльності з метою її вдосконалення: 

активна автоматизація обліково-аналітичної діяльності на 

підприємствах за допомогою впровадження інформаційних 

систем і програмного забезпечення на основі конфігурації таких 

програм: «1С: Бухгалтерія 8.0» для торгівельних підприємств (як 

роздрібних, так і оптових), «Інфо-бухгалтер» (можна застосову-

вати для підприємств оптової та роздрібної торгівлі), програма 

«BAS малий бізнес» (для обліку малого бізнесу), «BAS роздрібна 

торгівля» (для підприємств, що займаються роздрібною торгів-

лею), «Турбо бухгалтер» (для всіх форм організації бізнесу) та ін.; 

збільшення поширюваної інформації для бухгалтерів про 

активний стан діючого регіонального ринку та зростання 

значимості професії бухгалтера-аналітика, який буде здійснювати 

бухгалтерський облік з метою забезпечення керівництва не обхід-

ною інформацією про фінансово-господарський  стан  торговель-

ного підприємства для прийняття управлінських рішень; 

невпинний процес вдосконалення бухгалтерської звітності, 

стандартизація і покращення її якісних характеристик;  

розробка ефективніших облікових політик для удосконален-

ня організації обліку на торговельних підприємствах;  
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вдосконалення методик аналізу з метою здійснення якісного 

аналізу на базі звітності тощо. 

 Зважаючи на вищевикладене, предметом подальших 

досліджень  повинно стати більш поглиблене вивчення чинників, 

які впливають на розвиток обліково-аналітичного забезпечення  з 

метою формування якісної cистеми обліково-аналітичного 

забезпечення управління розвитком  торговельного підприємства. 
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Одним з важливих завдань у сучасних умовах господарю-

вання є трансформація розвитку фінансового потенціалу суб’єктів 

господарювання. Економіка України переживає складний період 

своєї трансформації. Відбувається активний пошук шляхів 

вирішення важливих завдань підвищення ефективності 

економічної діяльності суб’єктів господарювання.  

Фінансовий потенціал, як фактор розвитку бізнесу, здійснює 

вагомий вплив на всі аспекти функціонування підприємства. Він 

виступає рушійною силою розширеного відтворення, визначає 

фінансове здоров`я суб`єкта господарювання, рівень соціальної 

захищеності його співробітників. Звичайно ж, чим вищий 

фінансовий потенціал та його використання, тим більш 

конкурентоспроможне підприємство у зовнішньому середовищі, 

вищі результати його діяльності. 

В сучасних умовах можливо говорити про нераціональний 

підхід до формування та використання фінансового потенціалу 

вітчизняними суб`єктами господарювання. У той же час, 

детальний аналіз літератури свідчить, що не існує єдиного 

підходу як до змістовного аспекту поняття «фінансовий 

потенціал», так і до його оцінки, питань формування та реалізації 

фінансового потенціалу суб’єктів господарювання. 

Важливість  фінансового  потенціалу полягає  в  забезпеченні  

тактичних та стратегічних  цілей  діяльності  підприємства.  

«Адже, фінансовий  потенціал  являє  собою  потужний елемент 

для оперативного та стратегічного впливу на виробничо-
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господарську діяльність та економічний розвиток  підприємства» 

[1].   

Формування організаційної складової фінансового потен-

ціалу, яка включає в себе безпосередньо: структуру управління, 

кадрове забезпечення та ефективну організацію інформаційних 

потоків, залежить від місця та значення  її у розширеному 

відтворенні, яке надають цій складовій суб`єкти господарювання. 

Життєвий цикл підприємства включає в себе важливі 

компоненти, а саме: організаційну та економічну складову 

фінансового потенціалу, так як безпосередньо впливають на його 

розвиток та використання. 

Фінансові ресурси виступають основою формування 

фінансового потенціалу підприємства. Вони можуть виступати у 

формі власних, залучених та позикових ресурсів, які суб`єкт 

господарювання може залучати для фінансування таких видів 

діяльності, як виробнича та інвестиційна. 

Існує залежність: якщо підприємство має достатньо власних 

ресурсів, тим більше зростає можливість залучення зовнішніх 

ресурсів від кредиторів та інвесторів. Також можна зазначити: 

якщо підприємство активно залучає зовнішні фінансові ресурси, 

тим більше зростає можливість розширення джерел формування 

власних ресурсів.  

Фінансові ресурси повинні зберігати свою збалансованість, 

як складова фінансового потенціалу – це є запорукою успішного 

функціонування підприємства. Оптимальна кількість фінансових 

ресурсів підприємства повинна відповідати джерелам їх 

формування, а також зберігатись співвідношення між активами та 

пасивами [2].  

Дуже важлива оцінка фінансового  потенціалу  в  умовах 

нестабільності зовнішнього середовища, яка повинна враховувати 

підходи до сутності, сукупності функцій  та принципів,  

класифікації  фінансового  потенціалу. 

Дійсно, фінансовий потенціал є підґрунтям формування 

фінансів підприємств; основою забезпечення стійкого зростаю-

чого припливу грошових коштів, достатнього для забезпечення 
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поточної і довготривалої платоспроможності на основі стратегії 

стабільного економічного зростання; складовою управління 

фінансами суб’єктів господарювання [4].  

Для отримання максимально можливого ефекту від фінанси-

вого потенціалу необхідно управління ним за допомогою певних 

сучасних інструментів, які повинні включатися до складу 

фінансової політики,  виробленої суб`єктом господарювання. По 

її розробці та впровадженню необхідно враховувати, що основою 

формування фінансового потенціалу виступають фінансові 

ресурси, отже, потрібно враховувати можливості їх ефективного 

формування та використання. 
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МАСШТАБОВАНА ВІДМОВОСТІЙКА ХМАРНА 

ІНФРАСТРУКТУРА 

 

Толмачов К.О., 

студент факультету комп’ютерної  

інженерії та управління 

Харківський національний  

університет радіоелектроніки 

м. Харків, Україна 

Створення вихідного коду комп’ютерної програми – це дале-

ко не останній етап у циклі розробки програмного забезпечення. 

Будь-яка програмна система потребує грамотно спроектованої і 

розробленої інформаційно-технологічної інфраструктури, яка 

могла б забезпечувати основу її функціонування і відповідати 

певним характеристикам. До функцій інфраструктури може 

належати: виконання обчислень, зберігання ресурсів, обмін 

даними, доступ до баз даних, забезпечення безпеки і багато іншо-

го. Завдяки хмарним обчисленням можна створювати інфор-

маційно-технологічні інфраструктури, маючи абстрагований від 

апаратного забезпечення доступ до обчислювальних ресурсів на 

вимогу, рахунок за який нараховується в залежності від викорис-

таного обсягу. Метою цієї доповіді є проектування хмарної 

інфраструктури, яка має наступні властивості: масштабованість та 

відмовостійкість. 

Масштабованість – це здатність комп’ютерної системи під-

тримувати певну ефективність при зростанні робочого наванта-

ження [1, с.183]. Існують два основні підходи масштабування [2, 

с.1]. Вертикальне масштабування передбачає збільшення потуж-

ності існуючого вузла системи: наприклад, збільшення можливос-

тей центрального процесора. Горизонтальним масштабуванням є 

додавання нових вузлів системи, які розподіляють робоче наван-

таження між собою (паралелізм). 

Відмовостійкою називають комп’ютерну систему, яка здатна 
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підтримувати безперервне функціонування 99,99% часу [3, с.2]. 

Досягнення цієї властивості вимагає від системи здатності 

усувати відмови компонентів інфраструктури без необхідності 

залучення додаткових ресурсів. Компанія Amazon Web Services, 

яка є одним з піонерів хмарних обчислень, називає цей принцип 

“статичною стійкістю” та пропонує два шаблона для її досягнення 

[4, c.2].  

Шаблон “активний-активний” (active-active) підходить для 

обчислювальних ресурсів без стану з балансувальником наванта-

ження (рисунок 1) і передбачає горизонтальне масштабування 

групи обчислювальних ресурсів, розміщених у трьох центрах 

обробки даних. У разі відмови архітектура не потребуватиме 

ніяких змін: якщо відмовить весь центр обробки даних (наприк-

лад, у разі природних або техногенних катастроф) і всі віртуальні 

сервери цієї зони стануть недоступними, балансувальник 

навантаження просто перестане направляти туди трафік, а служба 

масштабування виділить новий віртуальний сервер в іншому 

центрі обробки даних. 

 

 
Рисунок 1 – Схема шаблону “активний-активний” 

 

Шаблон “активний-резервний” (active-standby) підходить для 

обчислювальних ресурсів, які фіксують стан і потребують 
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наявності основного вузла (рисунок 2). Прикладом конфігурації 

цієї архітектури є основний сервер бази даних, який очікує всі 

запити запису, та резервний, заснований на ведучому. Основний і 

резервний сервери розташовані в різних центрах обробки даних. 

Також можуть бути присутніми додаткові репліки тільки для 

читання відповідно до шаблону “поділ запитів і команд” 

(command query responsibility segregation), в основі якого лежить 

ідея використання однієї моделі для оновлення інформації, а 

іншої – для читання [5, с.170]. Репліки тільки для читання 

дозволяють розвантажити основний сервер бази даних, тим 

самим збільшивши продуктивність системи. Як і у випадку з 

архітектурою “активний-активний”, при відмові одного центру 

обробки даних система не потребуватиме ніякого втручання: 

замість цього буде використовуватися резервний сервер бази 

даних в іншому центрі. 

 

 
Рисунок 2 – Схема шаблону “активний-резервний“ 

 

 Таким чином, комбінуючи ці два шаблони в трирівневій 

архітектурі [6, c. 7715]: “активний-активний” – для рівня обчис-

лень та “активний-пасивний” – для рівня даних, можна зробити 

інформаційно-технологічну інфраструктуру масштабованою та 

стійкою до відмов. 
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Стрімкий розвиток суспільства вимагає від майбутніх 

спеціалістів не лише вміти читати та писати іноземною мовою, а 

й чудово володіти навичками усного іншомовного мовлення. Для 

сучасних потенційних роботодавців важливими є не лише 

професійні вміння та вміння працювати з органічною технікою, а 

й володіння іноземною мовою, тобто останнє є ключем до 

конкурентоспроможності на ринку праці. 

Формування навичок говоріння є важливим завданням на 

заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням. Мовна 

навичка являє собою складне явище, особливості якого необхідно 

враховувати при його формуванні іноземною мовою. Оволодіти 

мовою – значить, в першу чергу, оволодіти навичками говоріння. 

Під навичками говоріння розуміють навички озвучування 

висловлювань, навички оперування лексичними одиницями та 

навички граматичного оформлення речень. Всі ці аспекти 

мовлення слід трактувати комплексно, оскільки лише такий 

підхід дає можливість забезпечувати повноцінний процес їх 

формування [3, с. 82]. 

Як зазначає дослідниця Чиханцова О. А. , іншомовне мовлен-

ня – це комплекс знань, умінь, навичок, які дозволяють успішно 

використовувати іноземну мову як у професійній діяльності, так і 

для самоосвіти і саморозвитку особистості [4, с. 1]. 

Вивчення іноземної мови майбутніми фахівцями має 
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відповідати їхній подальшій професійній діяльності. Важливим 

завданням навчання іноземної мови за професійним спрямуван-

ням є формування спеціалізованої компетенції у сферах 

професійного та ситуативного спілкування, оволодіння новітньою 

фаховою інформацією через іноземні джерела. 

Однак студенти часто бояться використовувати усне 

іншомовне мовлення під час занять англійської чи німецької мов. 

Мотивуючи це недостатнім рівнем володіння лексичного 

матеріалу та страхом граматичних помилок. Це спричинене 

недостатньою кількістю мовної практики, яка виникла в 

результаті обмеженої кількості годин практичних занять у 

навчальних планах (чотири години на тиждень протягом другого 

семестру першого року навчання та другого семестру четвертого). 

Через таку обмеженість у часі заняття проводяться в режимі 

повторення граматичних правил та засвоєння нових лексичних 

одиниць шляхом виконання граматичних та лексичних вправ, а 

також прочитання професійно спрямованих текстів. 

Тому, щоб полегшити процес освоєння усного іншомовного 

мовлення викладачі використовують ігрову діяльність під час 

практичних занять. В процесі гри студент розслабляється і 

починає використовувати англійську мову як єдиний засіб 

комунікації. За допомоги гри викладач має змогу допоїти 

підопічним закріпити раніше вивчені граматичні конструкції та 

вдало застосовувати лексичний матеріал. 

Отже, оволодіння іншомовним говоріння є тривалий процес, 

який вимагає від усіх його учасників значних розумових, а 

головне часових ресурсів. Полегшує цю задачу застосування 

коректно обраних викладачем ігор під час заняття. Однак 

володіння іноземною мовою відкриває перспективи для 

майбутніх фахівців кращого працевлаштування та кар’єрного 

росту. 
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Сучасна українська література дуже різна. Митці - поети та 

прозаїки, підіймають актуальні теми у своїх творах, вони пишуть 

про кохання, війну, історію, природу. У кожного є свій авторсь-

кий почерк та аудиторія. У контексті цієї теми розглядається саме 

тематика творів деяких сучасних митців. 

Якщо описувати сучасних поетів, варто згадати Юрія 

Іздрика, який видав більше п’ятьох збірок віршів. Його твори 

неможливо віднести до однієї конкретної тематики, адже 

присутні елементи інтимної, пейзажної, громадянської лірики. 

Однак, перевагу у вірші автор надає саме лінії про кохання та 

душу людини . Для підтвердження цієї думки ілюструємо 

декілька рядків з відомих віршів Ю.Іздрика:  
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1. Молитва 

… і коли вже довкола пахне війною 

і вже розгораються перші битви 

говори зі мною 

говори зі мною 

бо словом також можна любити… [1]. 

2. Ніч така місячна 

ніч така місячна – виють тінейджери 

плачуть коти божеволіють пси 

ниє душа десь в куточку за ребрами 

від передозу краси… [2]. 

      Одним з найвідоміших військових письменників 

сучасності є  Владислав Якушев - журналіст, пресофіцер  14-ї 

окремої механізованої бригади ОК «Захід» [3] . У 2018  році він 

видав свій перший роман "Карателі" про події російсько-

української війни 2015-2016 років, що відбувались на ділянках 

фронту, яку захищала 14-та ОМБР, у цій бригаді автор у 2015-

2016 рр. служив на посаді керівника пресслужби [4]. У цьому 

творі основною сюжетною лінією є історії з життя військових, 

капеланів, місцевого населення під час бойових дій, там 

поєднуються теми дружби, кохання, взаємовідносин в цілому. 

Книга "Карателі" написана у повчальному стилі, виклад кожної 

історії спрямований на те, щоб читач зробив певний висновок 

після прочитаного. Кожен розділ книги має епіграф – цитати 

головних героїв твору :  

«Для того, щоб забрати життя, у війни є безліч способів» 

                                    Майор Ігор Григорьєв, командир 

медичної роти» [5, с.511] 

Влад Якушев додає до розповідей елементи гумору, що 

допомагає читачеві зрозуміти почуття та переживання героїв 

книги.  

      Поезію та прозу пише Лесь Подерев'янський, його можна 

назвати сучасним українським сатириком. Він пише історії у 

гумористичній манері із використанням авторських засобів: 

жаргонізмів, нецензурної лексики, діалектів, авторських слів, аби 
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охарактеризувати персонажів своїх творів, описати їх етнічне 

походження, соціальний стан, світогляд, поведінку. Крім 

нецензурщини, автор висміює і такий звичний українцям суржик, 

штампи мислення, нав'язувані громадськістю правила, а іноді й 

безглузді спроби людей їх порушити [6]. Провідною темою 

розповідей та романів є взаємовідносини людей. До 

найвідоміших творів можна віднести «Гамлета», «Кацапів», 

«Павліка Морозова». Варто проаналізувати уривки деяких з них, 

аби визначити авторські засоби на прикладі: 

1. «Гамлет» 

…«Чути розбещенi крики морських птахiв, ревiння моржiв, а 

також iншi звуки, iздаваeмиe рiзною морською сволотою»… [7] - 

використання суржику та жаргонізму; 

2. Павлік Морозов: 

…«Його труiли ми неоднократно. Та вся отрута в його 

органiзмi. Вмить перетворюеться на шмурдяк молдавський»… [8] 

- використання іншомовного слова, яке стало певним 

жаргонізмом. 

      Леся Мудрак - сучасна українська письменниця, яка пише 

у жанрі інтимної лірики та складає еротичну поезію-прозу. У 2014 

році вона захистила дисертацію на тему: «Еротична  лірика: 

жанрова специфіка та ідіостилі» [9]. Тематикою творів авторки є 

кохання, стосунки, почуття та інтимні переживання. Зазвичай 

вірші Лесі Мудрак мають специфічний ритм, за допомогою якого 

письменниця передає емоцію та енергетику, аби читач відчув та 

зрозумів сенс викладеного. Це є її особливим стилем написання. 

Такий ритм простежується в уривку одного із віршів книги «Між 

жіночих звивин» : 

Дим-пере-дим 

Завис 

На 

Гілці човна. 

Вода 

Задихнулася 

На 
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Веслі 

Знаєш, що: 

йди ти… 

на… 

болотА – 

- декодуй свій 

зелений пін. 

Там біснуватиметься  

твоє  

чортове щастя – 

із року – 

в чат…  [с.22, 10].  

      Отже, проаналізувавши творчість деяких сучасних 

українських митців у сфері літератури, доходимо висновку, що 

тематика сучасних творів різноманітна, поети та письменники 

пишуть про кохання, природу, війну, актуальні суспільні 

проблеми, взаємини між людьми, розглядають їх з різних боків, 

творять у різних напрямках, викладають свої думки  за 

допомогою власних авторських засобів. Тобто сучасна українська 

література розвивається і теми, що підіймаються нашими 

співвітчизниками у творах, є важливими не тільки у межах 

України, а й у всьому світі XXI століття. 
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к. філол. н, доцент,  
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університет внутрішніх справ 

Військова термінологія - невід’ємна частина сучасної 

української мови. Військова лексика є особливим видом 

спеціальної лексики, оскільки в силу специфічної комунікативно-

функціональної спрямованості вона перебуває на стику двох 

функціональних стилів мови – офіційно-ділового та науково-

технічного. Більш того, вона включає не лише термінологію, до 

якої належать слова, що вживаються у зв'язку з військовими 
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поняттями, але й емоційно забарвлені елементи військового 

лексикону, які є переважно стилістичними синонімами 

відповідних військових термінів [1].  

Активний розвиток добровольчого руху на території 

України, що пов'язаний з початком російсько-української війни 

2014 року, у свою чергу, спричинив розвиток української 

військової літератури. Так, з’явилися поети та письменники, які 

підіймають проблему війни на Сході України та проблему 

окупації Криму, вони намагаються донести людям за допомогою 

такого викладу думок свої враження, переживання, спогади, перш 

за все – описати ситуацію з різних боків людського життя (побут, 

історія, гумор, філософія, тощо) . У контексті цієї теми мною була 

розглянута творчість українських поетів та прозаїків, які пишуть 

саме у художньому стилі. Варто не просто проаналізувати 

вживання термінології в цілому, а розподілити її на групи: назви 

техніки й інструментарію, назви одягу, “люди” (військові звання, 

посади та ін.), назви їжі, назви явищ, процесів і понять та 

військові жаргонізми. 

      Колишній розвідник 10-ї окремої гірсько-штурмової 

бригади Володимир Коротя видав  збірку філософських роздумів 

про життя після війни “Пригоди Фантома” [2]. У цій книзі 

знаходжу таку термінологію [3]: 

1. техніка й інструментарій: системи залпового вогню: 

буратіно, град, смерч, ураган;  вогневі засоби; РПГ-7В (ручний 

протитанковий гранатомет), ПТУР (протитанкова керована 

ракета), БК (боєкомплект), РПГ (ручний протитанковий 

гранатомет), РАО (ракетно-артилерійське озброєння), РКК (руч-

ний кулемет Калашникова), КУНГ (різновид кузова-фургона), 

полум’ягасник, СВД (снайперська гвинтівка Драгунова), БТР, 

БРДМ (радянська бойова броньована машина розвідувальних 

військ), ІЛ-76 (військово-транспортний літак ВПС України);  

2. одяг: пікселі, бронежилети, балаклава, безпалі тактичні 

перчатки, термуха;  

3. “люди”: ветеран, 200-ті (загиблі), окупант, ополченці, 

мехвод, птурист, комбат, взводник, замкомбата, ОМПБ (окремий 
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мотопіхотний батальйон), ССО (сили спеціальних операцій), 

піхотний батальйон;  

4. їжа: сухпай;  

5. явища, процеси і поняття: ескалація конфлікту, ДАП 

(Донецький аеропорт), Дебальцівський котел, мобілізація, 

строкова служба, червоний код, УСВА (Українська спілка воїнів 

Афганістану), АТО (Антитерористична операція), військовий 

квиток, казарменні порядки, ешелон, ВСП (військова служба 

правопорядку), КПП, шпиталь, ПТСР (посттравматичний 

стресовий розлад), [4];  

6. військовий сленг: “гроби” (техніка, що не їде), “0” (лінія 

зіткнення), сепари, шайтан-труба (будь-який ручний гранатомет), 

цинк (металева коробка з набоями 7,62), покемон 

(модернізований кулемет Калашникова), аватар.  

Другою проаналізованою книгою  є “Війною організовані 

поезії” - це збірка віршів про війну, де 8 поетів виклали свої 

почуття та переживання щодо життя на та після війни. Порів-

нюючи із книгою Володимира Короті  у цих творах військової 

термінології зустрічається менше. Знаходжу тільки таку: 

1. техніка й інструментарій: міномети, міни, набій;  

2. одяг: броня, камуфляж; 

3. “люди”: дезертир, сержант, кіборг, добровольці; 

4. їжа -  

5. явища, процеси і поняття: бліндаж, окоп, ДУК (Добро-

вольчий український корпус);   

6. військовий  сленг: 12,7, «нулі», “плюс” [5]. 

Порівнюючи обидва твори можна виділити спільні та 

відмінні риси вживання військової лексиски. Так, найпоши-

ренішими є терміни, що позначають техніку та інструментарій 

(зброю, на приклад), явища, процеси і поняття, а також «людей». 

Однак слова, пов’язані із їжею майже не вживаються. 

Розповсюдженим є використання абревіатур та сленгових виразів. 

Такі терміни, як «нулі» або «0» є в обох книгах.  

Отже, зараз на території України активне використання 

військової термінології у літературних творах обумовлене 
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розвитком добровольчого руху, спричиненого початком 

російсько-української війни 2014 року. Сучасні українські 

військові письменники – це здебільшого добровольці, які брали 

участь у війні, тобто захищали територіальну цілісність та 

суверенітет України. Тому у творах спостерігається вживання 

специфічної для цивільного населення термінології: назви зброї 

(град, бук, РПГ, міномети), назви явищ, понять і процесів (ПТСР, 

ДУК, бліндаж), на приклад. Також військовий сленг вже став 

невід’ємною частиною військової термінології, яка використо-

вується у творах сучасних українських літераторів. 

Література:  

1. Шкута О. Г. Відтворення військової термінології 

українською мовою (на матеріалі сучасних публіцистичних 

текстів. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського 

національного лінгвістичного університету, 2017, №34, 277 с.  

2. Учасники бойових дій і письменники: Юрій Руденко, 

Мартін Брест, Володимир Коротя, Андрій Кириченко розповіли 

про війну  URL: https://www.radiosvoboda.org/a/prezentatsiya-knyg-

viyna-voiny/30424892.html 

3. Коротя В.Г. Пригоди Фантома. «Перун», 2019, 310 с. 

4. Іл-76. Оперативно-стратегічний воєно-транспортний літак 

URL: https://aviamuseum.com.ua/ua/exposition/exposition/kb-

ilyushina/171-l-76 

5. В.О.П. Війною організовані поезії. «ДІПА», 2018, 64 с. 



 

188 

______________________________________________________ 

УДК  004.67   Системи для оброблення цифрових даних 
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Хоронжий М.С., 
аспірант  

Західноукраїнський національний університет 
м. Тернопіль, Україна 

Штучний інтелект досить широке поняття що на даний 

момент представлене великою кількістю концептуальних 

підходів і програмних рішень які в основному представляють 

спеціалізовані під ті чи інші задачі програмні засоби й алгоритми. 

Одним із перспективних варіантів розвитку і використання 

ШІ є автоматизоване управління складними структурами такими 

як населені пункти, пів-автоматичні і автоматичні фабрики, 

мегаполіси.[1] Основна проблема таких структур є їхня неодно-

рідність і багатогранність у процесах взаємодії і взаємозалежності 

різних об’єктів та вузлів системи. На даний момент уже є багато 

різних систем моніторингу тих чи інших процесів та їхнього 

управління але дані системи в кращому випадку охоплюють лиш 

частину процесів і мають можливість автоматизованого 

прийняття рішень лише в окремих вузлах системи. 

Фактично необхідний комплексний підхід до системи в 

цілому із використанням усіх доступних джерел даних системи, 

комплексний аналіз, моделювання та прогнозування поведінки. 

Виявлення усіх тенденцій змін у системі, навантаження на 

систему, пошук слабких місць і критично важливих процесів 

життєдіяльності для забезпечення посиленого нагляду та 

контролю над ними. 

Також можна виділити окремим пунктом те що при 

комплексному підході до моніторингу і аналізу даних цих 

складних систем ШІ може моделювати варіанти вирішення 

проблем у системі ще до прояву усіх їхніх наслідків і оперативно 
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генерувати конкретні рішення із представленням усіх наслідків 

їхнього прийняття. 

Із технічної сторони оптимальним підходом до реалізації 

вище вказаної системи  наприклад управління містом із 

мінімально можливими фінансовими затратами необхідно в 

першу чергу забезпечити централізований збір даних із усіх 

наявних підсистем у аналітичний центр будь то системи водо чи 

електропостачання, телекомунікацій, систем «Розумний дім», 

управління транспортом, освітленням і багатьма іншими… 

Наступним кроком уже буде формалізація і добування даних для 

використання у навчанні системи. 

Самій системі необхідно у першу чергу забезпечити можли-

вість самонавчання, всестороннього самоаналізу, можливість 

постановки інтелектуальних завдань. Із технічної точки зору цьо-

го достатньо для підтримки її життєдіяльності. Але це не зовсім 

так, оскільки основним фактором впливу є сама людина і її 

діяльність. 

Дослідження і прогнозування впливу людей на окремі вузли і 

систему в цілому є ключовим напрямком розвитку систем 

автоматизованого управління містом оскільки в тривалій 

перспективі забезпечить більшу гнучкість і оперативність 

вирішення більшості із імовірних проблем міста і суспільства в 

цілому. У кращому випадку можна буде передбачити імовірні 

загострення й заздалегідь приймати міри. 

Особливо корисним комплексний підхід до аналізу ситуації у 

населеному пункті буде у сфері підтримки правопорядку і чисто-

ти. Оскільки оперативний аналіз а за часту і у реальному часі 

аналіз обстановки і ідентифікація осіб здійснюючих неправомірні 

дії забезпечить оперативність реакцій відповідних служб підтрим-

ки системи. У подальшому при наборі достатньої кількості досві-

ду дана система зможе аналізувати поведінку людей до такої 

степені що зможе ідентифікувати наміри здійснення неправомір-

них дій тим чи іншим індивідом ще до їхнього здійснення.  

Не в останню чергу буде важливим аналіз потреб керованої 

структури у ресурсах для забезпечення оптимального рівня 
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життєдіяльності. Сюди можна віднести усю логістику від імпорту 

до експорту ресурсів а також утилізацію продуктів життєвіяль-

ності контрольованої структури. Аналіз потреб у реальному часі 

комплексний аналіз тенденцій змін у потребах системи й 

оперативне забезпечення цих потреб. 

Окрім позитивних наслідків можуть бути й негативні. На 

початкових стадіях введення таких систем необхідне залучення 

великої кількості фахівців із різноманітних галузей для навчання і 

нагляду за діями системи але чим більше система розвивати-

меться тим більше охоплюватиме сфер зайнятості людини і може 

дійти до того що зменшиться а то і просто відпаде потреба у 

багатьох професіях оскільки їх роботу зможе частково замінити 

ШІ [2, c. 23] або спростити до такої степені що її зможе здійснити 

людина без відповідної освіти. Це в свою чергу може спровоку-

вати зменшення кількості робочих місць а як мінімум тривалості 

робочого дня і інших наслідків в економічні і соціальних сферах. 

Враховуючи усе вище сказане випливає такий висновок що 

для забезпечення коректної роботи системи автоматизованого 

прийняття рішень необхідний всеосяжний моніторинг і аналіз усіх 

можливих сфер діяльності складних систем. Нажаль на даний 

момент охопити усі без виключення аспекти діяльності не можли-

во із тих чи інших причин, частіше економічних та технікних а 

інколи і із морально етичних. Введення таких систем підтримки 

рішень забезпечить можливість більш раціонального використан-

ня наявних ресурсів і більш стабільну роботу, появи нових інстру-

ментів підтримки бізнесу і моніторингу соціального життя. 
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Озброєння школярів математичними методами пізнання 

реальної дійсності є базою їх якісної підготовки, адже щоб  бути 

успішним в сьогоднішньому світі, необхідно володіти математич-

ними навичками та вмінням їх застосовувати до розв’язування 

різноманітних життєвих ситуацій. Саме тому, звертаємо увагу на 

роль сучасного  вчителя математики, який у процесі навчання 

шкільного курсу, акцентує увагу учнів на зв’язок математики з 

життям та демонструє практичне застосування математичних ідей 

і методів. Розв'язування задач пов’язаних із життям і навколиш-

ньою дійсністю сприяє підвищенню ефективності навчання 

математики та дає змогу швидко орієнтуватися в різних ситуаціях 

та добре розвиває критичне мислення. 

Прикладна спрямованість шкільного курсу математики як 

проблема, яку необхідно вирішити, та як мета навчання 

математики задекларовані у „Концепції математичної освіти 12-

річної школи”, у „Концепції профільної освіти у старшій школі” у 

„Державному стандарті базової шкільної середньої освіти: освітня 

галузь Математика” [1], 

Прикладна задача — це задача, що виникла поза математи-

кою, але розв'язується математичними засобами. Прикладна 

задача задовольняє такі умови: 

питання задачі формуються так, як вони зазвичай 

сформульовані у дійсності; 
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розв'язок задачі має практичну значення; 

дані та шукані величини задачі є реальними, взятими з життя. 

Кожна прикладна задача виконує різні функції, що за певних 

умов виступають явно або приховано. 

Деякі задачі ілюструють запозичений у природи принцип 

оптимізації трудової діяльності (діставати найбільший ефект з 

найменшими затратами), інші — розвивають здібності учнів до 

технічної творчості (геометричні задачі на побудову тощо).  

Розв'язування прикладних задач сприяє ознайомленню учнів 

з роботою підприємств і галузей народного господарства, що є 

умовою орієнтації інтересу учнів до певних професій.  

Математичну задачу, в якій відображено певний життєвий 

сюжет, а саме числовий бік реальних процесів, явищ та ситуацій і 

присутня вимога відшукати невідому величину за наявними в 

задачі величинами та зв'язками між ними називаються сюжетною 

задачею. Її розв’язання забезпечує формування  предметної 

математичної компетентності учнів, а саме: цілісне сприйняття 

світу, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності; 

розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням 

математичних методів; здатність логічно міркувати, виконувати 

дії за алгоритмом й складати алгоритм, обґрунтовувати свої дії.  

Під час розв’язування сюжетних задач створюється не тільки 

математична компетентність, а також соціальна та екологічна 

через реалізацію виховного потенціалу задач, які передбачають 

формування в учнів екологічно активної позиції, прагнення діяти 

для збереження довкілля і досягнення стабільного розвитку 

суспільства, позитивного сприйняття майбутнього. 

Сюжетні математичні задачі є моделями життєвих 

ситуацій, формуючи загальні способи і методи розв'язування 

сюжетних математичних задач, педагог навчає учнів на основі 

математичних знань певним чином діяти у ситуаціях, що 

виникають у повсякденному житті. При навчанні школярів 

розв'язувати сюжетні задачі застосовуються репрезентативні та 

розв'язувальні моделі: репрезентативні моделі постають у 

вигляді короткого запису задачі (схеми чи таблиці) або у вигляді 
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схематичного рисунка; розв'язувальні моделі — у вигляді «дерева 

міркувань». [2] 

Концепція математичної грамотності слугує підґрунтям для 

розвитку в учнів глибокого розуміння суто математичних понять, 

а також надає їм переваги в пізнанні абстрактного світу 

математики. У визначенні математичної грамотності для PISA 

особливий наголос зроблено на необхідності розвитку вміння 

учнів застосовувати математику в життєвому контексті, для чого 

необхідно забезпечити їх багатим досвідом використання 

математики на заняттях у навчальному закладі. Математична 

грамотність учня визначається як його здатність формулювати, 

застосовувати й інтерпретувати математику в різноманітних 

контекстах. Це включає математичні міркування й застосування 

математичних понять, процедур, фактів та інструментів для 

опису, пояснення й прогнозування явищ. Грамотність у галузі 

математики допомагає зрозуміти роль математики у світі, робити 

аргументовані висновки й приймати рішення, необхідні людям як 

творчим, активним і свідомим громадянам. [3] 

Таким чином, використання сюжетних задач на уроках 

сприяє розвитку математичної грамотності учнів. 
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Глобальні зміни в економічній, соціальній і духовній сферах 

світового співтовариства, суттєво впливають і на процес 

реформування і розвитку освіти. Сучасне суспільство підійшло до 

усвідомлення того, що трансформація техногенної цивілізації в 

антропогенну можлива лише за допомогою такої освіти і 

виховання людини, котра б сформувала у неї планетарне мислен-

ня, спрямоване на вирішення проблем культурної ідентифікації 

особистості і її повноцінної інтеграції в глобалізований світ. Всі ці 

процеси обумовлюють  необхідність ретельного дослідження і 

пошуку шляхів вирішення проблем, пов’язаних з сучасною 

полікультурною освітою. Слід визнати, що процес формування 

міжкультурної компетенції у студентів закладів вищої освіти, що 

намагаються професійно визначитися в соціумі, ускладнюється 

мінливістю подій і явищ реального суспільного життя.  

«Міжкультурна компетенція» – це інтегрований системний 

феномен гуманістичного світогляду, що включає високу культуру 

міжособистісної комунікації і високий культурний рівень; знання, 

вміння і навички, а також види діяльності, що дозволяють 

індивідууму здійснювати діяльність в сучасному полі культур-

ному середовищі; вміння проявляти толерантність, доброзичли-

вість, відкритість, ввічливість і інші позитивні почуття та емоції; 

здатність до активної діяльності на основі ціннісного самовизна-

чення і у відповідності до соціальних вимог і очікувань. Тож для 

досягнення цілей формування «міжкультурної компетенції» в 

контексті полікультурної освіти, задача підвищення якості 

навчання іноземним мовам в закладах вищої освіти сьогодні є 
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однією з пріоритетних. На часі стоїть як розробка нових методів 

викладання і вдосконалення вже існуючих, так і підвищення рівня 

зацікавленості студентів в вивченні іноземної мови. ІнтенсифікА-

ція цих аспектів, в кінцевому результаті, і сприяє досягненню 

основних цілей вищої освіти, а саме: а) всебічному розвитку 

особистості; б) оволодінню іншомовною комунікативною 

діяльністю; в) стимулюванню інтересу студентів до вивчення 

іноземної мови; г) формуванню міжкультурної компетенції для 

ефективного здійснення професійної діяльності. При плануванні 

навчальної роботи слід брати до уваги наступні напрямки: 

гносеологічний, прагматичний і аксіологічний.  

Вищезазначені напрямки освітньої діяльності надають 

можливості для підвищення ефективності навчального процесу, а 

саме: 

1) цільову спрямованість навчання на формування особистіс-

них властивостей і якостей, необхідних спеціалісту даного 

профілю в його професійній діяльності, засобами іноземної мови; 

2) поєднання індивідуального подходу і індивідуальных 

форм навчання з різноманітними формами групової навчальної 

діяльності з урахуванням принципа поєднання групових та 

індивідуальних форм роботи; 

3) оптимізацію, тобто. вибір засобів і методів навчання, які в 

конкретних умовах призводять до досягнення запланованих 

результатів; 

4) залучення студентів до різноманітної за змістом і формою 

пізнавальної, практичної і суспільно-політичної діяльності, що 

відповідає принципу реалістичності. Це і зустрічі с носіями мови, 

організація концертів, постановка спектаклів, проведення 

фестивалів, драматизація діалогів, використання рольових игор, 

що імітують реальний процес спілкування, тематичні вечори, 

конференції, фестивалі, выпуск бюллетеней, тематичних 

стінгазет,  відеофільмів і т.ін.; 

5) професійно-орієнтоване навчання. В практиці вищої 

школи – це використання професійної специфіки різних фа куль-

тетів з метою здійснення принципу міжпредметних зв’язків в 
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процесі формування міжкультурної компетенції в умовах 

полікультурної освіти. 

При дотриманні вищезазначених освітніх аспектів студентам 

надається можливість креативного підходу до вирішення 

гуманітарних задач в процесі навчання, набувається вміння 

самостійно і об’єктивно оцінювати ситуацію і обирати найбільш 

ефективний на їхній погляд алгоритм дії. 

Слід зазначити, що процес формування міжкультурної 

компетенції безпосередньо пов’язаний з інтенсивним процесом 

прилучення студентів до культури, прийняття ними норм 

поведінки, притаманних даній культурі. В більш широкому сенсі 

це прилучення особистості до культурної спадщини людства, 

тобто оволодіння найширшою гуманітарною культурою, що 

включає також і придбання професійних знань, іншими словами, 

професійну освіту. З цієї точки зору, полікультурна освіта 

обумовлює процес культурного розвитку студента з одного боку, 

а з іншого, – прилучає його до скарбниці світової культури.  

Варто зазначити, що структура змісту полікультурної освіти 

має багато  аспектів, котрі слід розглядати в контексті різних 

дисциплін, хоча максимальні можливості для цього надає 

вивчення іноземної мови, і, як результат, формування між куль-

турної компетенції. Адже саме на заняттях з вивчення іноземної 

мови в повній мірі розкриваються такі критерії полікультурної 

освіти як ознайомлення з унікальними культурами народів світу; 

виявлення в культурах тих чи інщих народів загальнолюдських 

духовних і моральних цінностей, котрі дозволяють їм мирно 

співіснувати; формування необхідності взаємної співпраці країн і 

народів в умовах сучасного глобалізованого світу і т.ін. 

З усього вищезазначеного можна зробити висновок про те, 

що ціллю полікультурної освіти є формування особистості, 

здатної активно, ефективно і доцільно здійснювати свою 

діяльність в багатонаціональному і полікультурному середовищі; 

що має розвинене почуття розуміння  і поваги до інших  культур, 

толерантне ставлення до індивідуума іншого етносу і 

віросповідання, а також бажання комфортно і повноцінно 
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співіснувати в полікультурному оточенні. Ця ціль, в свою чергу, 

визначає конкретні задачі полікультурної освіти: 

1) духовне і інтелектуальне збагачення студентів знаннями 

про величезне різноманіття культур в Україні і світі; 

2) підготовка на основі цього «підгрунтя» до всебічного 

оволодіння молодими людьми культурою власного народу; 

3) виховання у молоді толерантного ставлення до культурних 

відмінностей, що, безумовно, сприяє розвитку вмінь та навичок 

ефективної взаємодії з  носіями інших культур; 

4) створення в умовах полікультурної комунікації передумо-

ви для формування досліджуваної нами міжкультурної 

компетенції, а в подальшому і самореалізації особистості в 

умовах міжнаціонального спілкування. 

Полікультурна освіта на будь-якому щаблі її розвитку орієн-

тована на створення педагогічно сприятливого взаємного збага-

чення різних культур, в результаті чого і відбуваються процеси 

становлення і самовизначення особистості. Отже, можна зробити 

висновок про те, що полікультурна освіта спрямована, на право-

наступництво безцінного досвіду співробітництва і спільної діяль-

ності з представниками інших культур молодим поколінням, що 

сприяє формуванню не лише людини, що осягла знания різних 

культур, але й особистості, що усвідомлює і приймає їх цінності. 

Крім того, полікультурна освіта фокусується на формуванні 

особистості, здатної до усвідомленого саморозвитку і гідного 

соціального самовизначення в умовах місцевої полікультурної 

середи і, що особливо цінно, – в глобальному просторі сучасної 

цивілізації. По-друге, – на збереження і примноження різномуніт-

тя культурних цінностей і видів діяльності, котрі існують як в 

конкретному суспільстві, так і в світовій суспільній системі в 

цілому. 

На завершення слід підкреслити, що практика вищої школи 

демонструє, що полікультурний підхід в процесі вивчення 

іноземних мов відкриває необмежені можливості в процесі 

формування особистості, здатної не лише рівноцінно сприймати 

іншомовні культури,  але й, при інтеграції в той чи інший 
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культурний простір, не протиставляти свою культуру іншим, а 

сприймати культурне різноманіття як загальнолюдську і 

історичну цінність. Крім того, на даній основі більщ чітко 

визначається значимість і місце рідної культури в загальному ході 

розвитку сучасного людства, що, в свою чергу, перешкоджає 

самоізоляції конкретного этносу, дозволяючи таким чином 

забезпечити єдиний культурний і освітній простір, а, в підсумку, 

сприяти підвищенню соціальної мобільності особистості і 

формуванню в неї міжкультурної компетенції. 

В контексті сказаного, навчальна дисципліна «Іноземна 

мова» створює величезні можливості для більш повного 

розуміння взаємопроникнення і взаємозбагачення культурно-

історичного досвіду різних етнонаціональних спільнот, а також 

визначення його загальнолюдського потенціалу. Слід також 

додати, що вивчення іноземних мов сприяє не лише ознайом-

ленню студентів з культурою країни, мову якої вони вивчають, 

але й  розвитку лінгвістичної і міжкультурної компетенцій при 

умові, що іноземна мова, поряд зі зразками автентичної 

художньої культури, містить найповніший опис моральних і 

духовних цінностей, народних звичаїв, культурних традицій, 

норм поведінки представників іншої культури. Тоді при 

співставленні елементів культури іншої країни з реаліями рідної, 

з’являється можливість не лише отримати підтверждення факту 

різноманітності культур, але й  відчути причетність і співпережи-

вання проблемам и труднощам іншого народу, що в значній мірі 

стимулює прагнення молодих людей до культурного спів робіт-

ництва з його представниками. 
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ИЗУЧЕНИЕ СИРИЙСКОЙ ЦЕРКОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ В 

КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ 

 

Чирченко Анатолий Игоревич  

иеродиакон, клирик Киево-Печерской Лавры 

магистр богословия 

Киевской Духовной Академии 

г. Киев, Украина 

Сирийская церковная письменность всегда представляла 

особый интерес не только среди научных церковных кругов, но и 

у исследователей Востока. Работы по сирийской церковной 

письменности и монашеству привлекали к себе оригинальностью 

церковных произведений, однако же, целостное их изучение 

довольно часто претыкалось о языковой восточный барьер. 

В области исследования истории становления и развития 

сирийского монашества более всего выделяется работа, написан-

ная иеромонахом Анатолием (Грисюком) в дореволюционное 

время в КДА. Данная работа явилась результатом работы его 

ученой деятельности во время командировки в Константинополь 

в 1905-1906 гг. 1, с. II-III. Период развития сирийского 

монашества рассмотрен в книге вплоть до VI-го века и, в 

частности освещаются история появления таких подвигов, как 

воскизм, столпничество и юродство. 
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Студенты КДА в дореволюционный период исследовали 

творения сирийских церковных писателей, когда писали свои 

выпускные курсовые сочинения на патрологические темы. В 

частности, писались работы по аскетике и нравственному 

учению. Среди известных сирийских церковных писателей чаще 

всего фигурируют такие имена, как преп. Ефрем Сирин, преп. 

Исаак Сирин, Феодорит Кирский и Иоанн Ефесский. 

Литературные произведения этих церковных писателей давно 

известны и по ним написаны многие исследовательские работы, а 

также существовали отдельные переводы. Однако в курсовых 

сочинениях было мало оригинальности в области исследования 

сочинений сирийской святоотеческой письменности. 

Среди студенческих выпускных курсовых работ в КДА по 

сирийской церковной письменности выделяется сочинение И.С. 

Климюка, которое было посвящено исследованию жизни и 

литературной деятельности сирийского подвижника Иакова 

Афраата 2, с. 1-3. Об Иакове Афраате в отечественной 

богословской литературе о нем известно очень мало. В западной 

богословской литературе исследования о нем начали появляться в 

XIX веке. Аскетические творения и гомилии Иакова Афраата 

были изданы на Западе и только частично опубликованы в 

«Христианском чтении» 2, с. 42-44.  

Этого церковного писателя часто отождествляли с Иаковом 

Низибийским. Иеромонах Анатолий (Грисюк) в своей работе, 

опираясь на такие источники, как Эдесскую хронику, Patrologie 

Syrica, Corpus Scriptorum christianorum orientalium, а также на 

труды западных ученых, сумел доказать, что Иаков Афраат и 

Иаков Низибийский — разные исторические личности. Вместе с 

тем, интерес к творчеству Иакова Афраата объясняется еще и 

ранними аскетическими подвигами персидских христиан, 

которых тогда называли «сынами (и дочерьми) завета» 1, с. 15-

39. 

Иаков Афраат, или как его еще называли «персидский 

мудрец» жил в районе городов Ниневия и Мосул, а годы его 

жизни современными учеными датируются в пределах 270-345 гг. 
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Обширные литературные познания, основательное знание 

Священного Писания, начитанность в иудейской раввинисти-

ческой литературе дают повод полагать, что Афраат получил 

хорошее образование под руководством живших в Персии 

иудейских раввинов. Кроме того, этот персидский мудрец был 

еще и монахом и руководил монастырем св. Матфея 3, с. 455. 

Следует отметить, что экзегеза Иакова Афраата и его 

гомилии оказали огромное влияние на последующих сирийских 

церковных писателей. Афраатом составлены 22 проповеди или 

гомилии, по числу сирийского алфавита, которые самим им были 

названы, как «тахвиты». Слово «тахвита», собственно не 

обозначает жанра сочинений Иакова Афраата, а понималось как 

«демонстрация», «показ», «явление». По мнению Г.М. Кесселя 

жанр проповеди Иакова Афраата ближе всего к ритмитизи-

рованной проповеди, нарративному или эпическому повество-

ванию, который в сирийской литературе принято называть 

«мимра» 4, с. 33-34.  

Тахвиты посвящены вопросам различного христианского 

учения. Они были написаны в разное время: к примеру, первая 

группа тахвит (с 1 по 10) написана в 336-337 гг., как на это 

указывает сам Афраат. В ней освещаются вопросы о вере, о посте, 

о любви, о молитве, о войнах, о сынах завета, о кающихся, о 

воскресении мертвых, о смирении, о пастырях 2, с. 23-24. 

Вторая группа тахвит (с11 по 22) написаны уже в 343-344 гг. 

Заглавия их следующие: об обрезании, о Пасхе, о субботе, 

Окружное послание, о различении пищи, об избрании народов, о 

Христе Сыне Божием, о девстве, о том что евреи не будут вновь 

собраны, о помощи бедным, о гонении, о смерти и последних 

днях 2, с. 24-25. В целом, тахвиты Иакова Афраата существо-

вали на армянском, грузинском и арабском языках и в нашей 

богословской науке лишь изредка переводились отдельные 

фрагменты. 

Группа 22 тахвит завершается дополнительной 23-й 

тахвитой, которая называется «О виноградной лозе» и также 

начинается с первой буквы сирийского алфавита. По мнению 
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Н.В. Пигулевской последняя 23-я тахвита была написана в 345 

году, во время гонения Шапура II и во дни мученичества св. 

Симеона бар Саббаэ 5, с. 126-127.  

В своих гомилиях Иаков Афраат постоянно ссылается на 

библейские тексты. Однако по мнению ученых приводимые им 

цитате не совпадают ни с Пешито, ни с еврейской Библией. Еван-

гельские тексты Афраат приводит по «Диатессарону» Татина, а 

новозаветные послания по древнему сборнику, происхождение 

которого ученым выяснить не удалось 6, с. 184-185. Историосо-

фия Иакова Афраата, его мировоззренческие позиции в систолко-

вании определенных исторических явлений основываются на 

книге пророка Даниила. К примеру, концепция власти отличается 

у него стройностью и продуманностью, а понимание происходя-

щих исторических событий тесно связывает с эсхатологическими 

процессами. Но и здесь по мнению Афраата мир потому не гиб-

нет за своих, потому что в нем всегда присутствует определенное 

число праведников, у которых есть некая преемственность пра-

ведности и благословения 7, с. 176-187. 

Самая оригинальная часть наследия Иакова Афраата 

составляет аскетика. Иаков Афраат принадлежал к той части 

подвижников, которые именовались «сынами завета», следовате-

льно, к аскетической части Церкви. В его гомилиях упоминаются 

не только аскеты «сыны завета», но и отшельники, устав которых 

отличался особенной строгостью. Все эти подвижники жили 

отдельно друг от друга, вне общины. Упоминаемые в гомилиях 

общества аскетов, по мнению исследователей, является одной из 

ранних форм сирийского подвижничества 6, с. 184-185.  

Кроме рассмотрения вопросов аскетического и нравственно-

го характера И.С. Климюк уделяет внимание и другим аспектам 

учения Иакова Афраата. Так, он подробно рассматривает 

следующие вопросы: учение об освящении; об устройстве 

Церкви; учение о таинствах крещения покаяния; миропомазания, 

Евхаристии, елеосвящения, священства; учение о христианских 

добродетелях; борьбе со страстями; об идеалах монашеской 

жизни. Наряду с рассмотрением этих вопросов И.С. Климюк 
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также уделили немалое внимание учению Иакова Афраата о 

последних временах, эсхатологии. В частности, он в общих 

чертах охарактеризовал учение Афраата о продолжительности 

существования мира, кончине мира, смерть человека и его 

воскресение, Страшный Суд и вечная жизнь 2, с. 121-129. 

Несмотря на ученость и популярность персидского мудреца, 

ценности и достоинств его гомилий, они были мало 

распространены в Персидской Сирии. Ко времени окончания 

земного поприща Иакова Афраата во всей силе начала расцветать 

Антиохийская школа. Кроме того, в конце IV-го века в 

Сирийской Церкви произошел поворот в сторону Вселенской 

Церкви, принятием постановлений Вселенских Соборов, 

греческих богослужебных традиций. Вместе с тем Сирийская 

Церковь отказалась от «Диатессарона» Татиана и использовала в 

своей практике раздельное чтение четырех Евангелий. Все это 

препятствовало широкому распространению проповедей Иакова 

Афраата. Поэтому его литературное наследие не имело такого 

распространение, как произведения позднейших сирийских 

церковных писателей. 
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Економічні науки 
 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ГАЛУЗЕЙ 

НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА РАХУНОК ЗАХОДІВ 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
 

Яковенко В.Г.,  

доцент кафедри економіки, бізнесу  

та управління персоналом на транспорті  

Український державний університет  

залізничного транспорту 

м. Харків, Україна 

Низька енергоефективність є одним з визначальних факторів 

кризових явищ в економіці України. Вітчизняна продукція не є 

конкурентоспроможною поряд із зарубіжними товарами так, як 

має високу енергоємність. Тож виходить, що  значна частина собі-

вартості продукції це є витрати на паливно-енергетичні ресурси. 

Крім того, проблеми пов’язані з зростанням цін на енергоресурси, 

скороченням запасів первинних енергетичних ресурсів, нанесення 

значної шкоди навколишньому середовищу вимагають детального 

вивчення та знаходження можливостей для їх вирішення. 

Актуальність обраної теми дослідження полягає в необхід-

ності пошуку шляхів зменшення енергоспоживання за рахунок 

його раціонального використання.  

Необхідно визначити, що економія енергії - це ефективне ви-

користання енергоресурсів за рахунок застосування інноваційних 

заходів, які технічно виправдані, економічно доцільні, мають еко-

логічну та соціальну складову, і не змінюють звичного способу 

життя. Енергозбереження відрізняється від енергоефективності, яка 

означає використання меншої кількості енергії за ту саму послугу.  

Проблема енергозбереження тісно переплітається з пробле-

мами енергетики, екології, технічного переозброєння та структур-

ної перебудови всієї економіки. Сьогодні на промисловий сектор 

припадає майже 40% річного світового споживання первинних 

енергоресурсів і приблизно така ж частка світових викидів 

вуглекислого газу. В той час коли Україна імпортує 75 % 
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природного газу та 85 % нафти і нафтопродуктів. 

 У загальному обсязі кінцевого споживання енергії в 

державах ЄС частка промисловості становить 28,8%, частка 

транспорту — 31%, сфери послуг — 47%.  

Важливість енергозбереження підтверджується статусом 

державної політики та державними органами в усіх 

високорозвинутих країнах (Японія, США, Франція, Німеччина, 

Велика Британія тощо). Нетреба забувати і про вплив 

енергозбереження на національну безпеку з позиції зниження рівня 

імпорту енергії з іноземних країн, та збереженню власних 

енергетичних ресурсів. 

Отже необхідно визначити систему заходів з  енергозбе-

реження. Вони можуть поділятися на   економічні, екологічні, 

правові, організаційні та технічні (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 – Заходи з енергозбереження 
Економічні Правові Організаційні Технічні 

Застосування 

відповідних 

методик оцінки 

енергопроектів 

Удосконалення 

правової бази 

Впровадження 

новітніх систем 

енергообліку 

Модернізація 

основних фондів 

підприємтсв 

Удосконалення 

системи 

розрахунку 

тарифів 

 Удосконалення 

управління 

енергоспоживання 

Реконструкція 

цехів та 

адміністративних 

будівель 

   Впровадження 

інноваційних 

технологій 

 

Робота в напрямку підвищення енергоефективності вимагає 

технологічного прогресу і розвитку. Ефективність означає 

прогрес і може зберегти ресурси і гроші. Підвищення 

енергоефективності означає, що ми можемо досягти цілей зі 

збереження енергії, не відмовляючись від бажаних результатів. 
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