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УДК 593.11(477.41)

Природничі науки

УГРУПУВАННЯ СФАГНОБІОНТНИХ ЧЕРЕПАШКОВИХ
АМЕБ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ
Алпатова О.М.,
доцент кафедри екології
Кузьменко В.Я.,
студент гірничо-екологічного факультету
Державний університет
«Житомирська політехніка»
м. Житомир, Україна
Вивчення сфагнобіонтних черепашкових амеб являє собою
значний теоретичний та практичний інтерес, адже це одна з груп
організмів, що досить добре розвивається в специфічних кислих
умовах сфагнових біотопів [1]. Тестацеї представляють собою
найважливіший блок у структурно-функціональній організації
сучасних екосистем, сприяючи формуванню різноманітних
шляхів трансформації речовини та енергії.
Вивчення цих організмів має давню історію: з’ясовано
особливості реакції тестацей на такі фактори навколишнього
середовища, як рівень зволоження, кислотність, вміст органічних
речовин [2, 3].
Черепашкові амеби України, в основному, вивчались в ході
гідробіологічних досліджень найпростіших або безхребетних у
цілому. При цьому ці дослідження були направлені на вивчення
проблем організації угрупувань у прісних водоймах і таксономічних питань [4-14]. Сфагнові біотопи при цьому залишаються
найменш вивченими.
Матеріал був відібраний у сфагновому болоті в межах ландшафтного заказнику загальнодержавного значення Плотниця, що
розташований в Олевському районі Житомирської області, на
шести станціях, де були найбільш розвинені мохові подушки.
Кількісні та якісні проби відбирали у червні місяці 2020 року, що
представляли собою вижимки із сфагнумів, воду, що знаходилася
на глибині 10-20 см та поверхневі зразки сфагнума.
9

У складі угрупування сфагнобіонтних черепашкових амеб
знайдено види й внутрішньовидові таксони з 12 родин. Чисельно
переважали представники родин Arcellidae Ehrenberg, 1832,
Nebelidae Taranek, 1882 та Euglyphidae Wallich, 1864, за видовим
складом домінували представники родин – Arcellidae Ehrenberg,
1832 й Centropyxidae Jung, 1942. Максимальне видове різноманіття спостерігається в угрупуванні, що формується у найбільш
вологих умовах.
За складом домінуючого комплексу видів виділили три
групи локальних угрупувань. Гідрофільне угрупування – Arcella
arenaria Greeff, 1866, Arcella catinus Penard, 1890, Zivkovicia
compressa (Carter, 1864) Ogden, 1987, Nebela wailesi Deflandre,
1936, Nebela collaris Leidy, 1879, Cyphoderia ampulla (Ehrenberg,
1840) Leidy, 1879, Euglypha ciliata Wailes, 1915, Euglypha
tuberculata Dujardin, 1841); ксерофільне угрупування – Cyclopyxis
eurystoma Deflandre, 1929, Euglypha strigosa (Ehrenberg, 1871)
Leidy, 1878, Assulina muscorum Greeff, 1888, Nebela dentistoma
Penard, 1890. В угрупуванні на станції 5 поряд із загальними
ксерофільними видами угрупування C. eurystoma i N. dentistoma
досить значно развиваються види з гідрофільного – E. ciliata і N.
tuberculata, що дозволяє розглядати його як перехідне.
Слід зазначити, що із збільшенням вологості біотопу формується угрупування з максимальним видовим багатством и
різноманіттям. При чому зустрічаються як типово сфагнобіонтні
організми, так і види, характерні для детритних донних
відкладень водойм.
Література:
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Економічні науки
ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Бутрик М. О.
студентка фінансового факультету
Університету митної справи та фінансів
м. Дніпро, Україна
Головною роллю у функціонуванні та економічному
розвитку будь-якого підприємства є раціональне використання та
формування його фінансових ресурсів. Сьогодні не можна
недооцінювати роль фінансових ресурсів у діяльності підприємства, саме вони найбільш важливими джерелами засобів та
направлені на формування активів.
Теоретичну та методологічну базу досліджень щодо
формування та використання фінансових ресурсів підприємства
представляють такі вчені, як Фома Аквінський, Ф. Єнгельс, Адам
Сміт, Карл Маркс, Д. Ріккардо, Дж.С. Мілль. Всі вони займались
розглядом поняття “фінансові ресурси”, виділяли їх як необхідна
ланка економічних відносин та основним джерелом засобів
підприємства.
Перед будь-яким підприємством постійно виникає проблема
вибору правильного вектору, найбільш ефективного використання фінансових ресурсів: вкладення з метою розширення
основної діяльності або вкладення у інші активи. Саме від вибору
направлення використання фінансових ресурсів підприємства
залежить його функціонування. Найважливішою умовою є
достовірна та об’єктивна оцінка ефективності функціонування
підприємства.
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Aнaлiзуючи нaукoву лiтерaтуру, можна скaзaти, щo критерiєм ефективнoстi викoристaння фiнaнсoвих ресурсiв пiдприємствa
є мaксимaльне зрoстaння дoхoду вiд зaлучених у вирoбництвo
нaявних ресурсiв визнaченoгo признaчення, зa умoви нaйбiльш
пoвнoгo їх застосування й oптимaльнoгo спiввiднoшення. Дo числa зoвнiшнiх фaктoрiв ми мoжемo вiднести: пoлiтичнi; екoнoмiчнi; сoцiaльнo-прaвoвi; теритoрiaльнi; демoгрaфiчні; екoлoгiчнi.
Рoзглядaючи внутрiшнi фaктoри, мoжемo їх пoдiлити нa oргaнiзaцiйнo-технiчнi i фiнaнсoвo-екoнoмiчні. Фактори прямo впливaють
нa ефективнiсть i вiдiгрaють вирiшaльну рoль, iншi – oпoсередкoвaнo. Тaк дo числa первинних фaктoрiв, щo впливaють нa
ефективнiсть викoристaння фiнaнсoвих ресурсiв пiдприємствa, ми
мoжемo зарахувати oбсяг фiнaнсoвих ресурсiв; oбсяг склaдoвих
фiнaнсoвих ресурсiв, неoбхiдних для зaбезпечення вирoбничoгo
прoцесу; питoмa вaгa кoжнoї iз склaдoвoї як фiнaнсoвих ресурсiв,
тaк i джерел фiнaнсувaння в зaгaльнoму oбсязi фiнaнсoвих
ресурсiв пiдприємствa.
В першу чергу проводять оцінку змісту та структури власних
та позикових фінансових ресурсів, що дозволяє оцінити раціональність формування джерел фінансування діяльності організації
та її ринкової стабільності. Для визначення ефективності позикових ресурсів розраховується ефект фінансового важеля, яких
характеризує зміну рентабельності власного капіталу у результаті
притягнення позикових засобів.
ЕФВ = (1 − Н) ∗ ВРа − СП) ∗ ПК/ВК

(1)

Де, ЕФВ – ефект фінансового важеля;
Н – ставка податку на прибуток;
ВРа - валова рентабельність активів;
СП – середній розмір процентів за кредит, які організація
виплачує за використання позикових засобів;
ПК - середня сума позикового капіталу;
ВК – середня сума власного капіталу.
Позитивний ефект ЕФВ виникає, якщо валова рентабельність
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активів перевищує середню ціну позикових ресурсів, у іншому
випадку виходить негативний ефект, виникає «поглинання»
власного капіталу, що може призвести до банкрутства.
Також виділяють абсолютні та відносні показники фінансової стійкості організації. Абсолютні характеризують ступінь
покриття запасів та витрат джерелами їх формування.
Таким чином, оцінка ефективності використання фінансових
ресурсів дозволяє прийняти управлінські рішення, які забезпечують збільшення прибутковості, знаходження факторів збитковості та встановлення стабільного фінансового стану підприємства.
Від якості проведеної оцінки залежить ефективність прийняття
управлінських рішень пов’язаних з подальшим використанням
фінансових ресурсів. Результати такої оцінки складають основу
для формування дій, які націлені на підвищення цієї
ефективності, оптимальний розподіл доходів, що у кінцевому
результаті забезпечує зростання вартості усього підприємства.
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університет імені Петра Могили
Актуальність. Вимоги до сучасної системи підготовки в
спортивній діяльності вливають на процеси, які пов’язані зі
значним зростанням силових можливостей спортсменів різного
рівня тренованості але й виникненням різноманітних передплатологічних та навіть патологічних станів в їх організмі, що негативно впливатиме не лише на темпи зростання результативності,
але й призведе до закінчення спортивної кар’єри людини [1, с
213; 3, с 123].
Переважна більшість травм в умовах напруженої м’язової
діяльності різної спрямованості обумовлена наявністю слабких,
погано підготовлених до змагальних і тренувальних навантажень
ланок опорно-рухового апарату, недостатнім рівнем технічної та
тактичної майстерності, тобто тими факторами ризику, які
безпосередньо пов'язані з ефективністю системи підготовки
спортсменів [ 2, с 45; 5, с 321; 9, с 76].
На основі тривалих досліджень переважна більшість
фахівців у галузі фізичної культури [9, с 101] стверджували, що
систематична рухова активність та заняття спортом сприяють
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зниженню ризику захворювань організму людини. Однак в
останні роки доведено [4, с 67], що позитивний вплив на стійкість
організму людини до захворювань надають лише помірні фізичні
навантаження. Що стосується тренувальних і змагальних
фізичних навантажень сучасного спорту, то вони пригнічують
функцію імунної системи спортсменів і роблять їх організм більш
відкритим для різного роду інфекцій, проникнення вірусів і
бактерій, а також ускладнюють процес лікування.
На думку В.М. Платонова [5, с 345], додатковими
факторами, що послаблюють можливості імунної системи є
різного роду стресові стани, характерні для спорту. Втрата
спортивного часу негативно позначається на якості процесу
підготовки, що призводить до деадаптації організму спортсмена.
З цієї позиції рекомендується класифікувати спортивні травми як:
незначні (пропуск тренувальних занять не більше тижня), середні
(пропуск тренувальних занять 1-3 тижні), серйозні (пропуск
занять більше 3 тижнів). Більшість травм, характерних для
сучасного спорту, відноситься до незначних (71%), 20% – до
середніх і 9% – до серйозних. Кількість постраждалих, яким
необхідно стаціонарне лікування в результаті отриманої травми,
становить близько 10 %, а оперативне втручання – від 5 до 10%.
Однак більша частина навіть незначних травм може серйозно
вплинути на результативність тренувальної та змагальної
діяльності, а у 11 % осіб, які отримали травми (у більшості
випадків первинною травмою було розтягнення), через 2 роки
після отримання травми відзначаються її наслідки, які можуть
стати непереборною перешкодою для продовження спортивної
кар’єри [7, с 74; 10, с 65].
Дослідження проводилися на спортивній базі факультету
фізичної культури та спорту Миколаївського національного
університету імені В.О.Сухомлинського. У основному дослідженні брати участь 60 спортсменів віком від 18 до 19 років. Для
досягнення поставленої мети було сформовано три дослідні
групи, по 20 спортсменів у кожній із них:
1) контрольна група спортсменів використовувала протягом
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чотирьох мезоциклів занять загальноприйняту програму
тренування: кожна м'язова група спочатку навантажувалася
серією підходів вправи базового характеру, а потім серією
підходів вправи формуючого характеру;
2) перша основна група спортсменів використовувала
протягом чотирьох мезоциклів комбіновану програму тренувань.
Так, протягом кожного мезоциклу у період перших двох
мікроциклів кожна м'язова група спочатку навантажувалась
вправою базового, а потім – формуючого характеру. Протягом
наступних двох мікроциклів кожного мезоциклу тренувань
черговість застосування вправ базового та формуючого характеру
змінювалася навпаки із застосуванням методичного прийому
«передчасна втома»;
3) друга основна група спортсменів використовувала під час
занять нестандартну для етапу спеціалізованої базової підготовки
програму тренувань, підґрунтям якої застосовувався методичний
прийом «передчасна втома»: (кожна м’язова група спочатку
навантажується серією вправ формуючого характеру, а потім –
серією вправ базового характеру).
Теоретичний аналіз науково-методичної літератури.
Результати дослідження та їх обговорення. Напружена
м’язова діяльність спортсменів в умовах використання тренувальних навантажень великого обсягу та інтенсивності, що
притаманна саме етапу спеціалізованої базової підготовки у
бодібілдингу, пов’язаний з великим рівнем травматизму спортсменів, що дуже часто не лише на певний час призупиняє тренувальний процес, але може спричинити завершення спортивної
кар’єри спортсмена у цілому.
У силових видах спорту, до яких відноситься і бодібілдинг,
на думку низки фахівців [8, с 213; 10, с 95], основною причиною
зростання спортивного травматизму на етапах підготовки є
досить суттєві недоліки в методиці тренування – майже 43,3% від
загальної кількості. Близько 32,5% травм в даному виді спорту
відбувається за рахунок використання неправильної техніки
виконання силових вправ, або її погіршення під час напруженої
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м’язової діяльності в умовах великого м’язового стомлення
організму спортсменів. При цьому великий відсоток (11,3%)
залежить від матеріально-технічного забезпечення тренувальної
діяльності в силових видах спорту.
У процесі вивчення особливостей впливу різних програм
тренувальних занять на динаміку морфо-функціональних показників організму спортсменів протягом чотирьох мезоциклів
тренувальних занять було встановлено певну закономірність
щодо співвідношення прояву різновидів травм під час виконання
силових вправ залежно від послідовності їх застосування.
Таким чином, аналіз отриманих результатів показує, що
залежно від запропонованої програми послідовності використання вправ базового та формуючого характеру в процесі
тренувальних занять бодібілдингом на етапі спеціалізованої
базової підготовки може змінюватись кількість звернень спортсменів до лікарів щодо отримання різних видів травм. [2, с 37].
Для визначення особливостей впливу запропонованих нами
програм на кількість отриманих травм у бодібілдерів протягом
чотирьох мезоциклів інтенсивних тренувальних занять були
проведені додаткові дослідження, результати яких представлені
на (рис.1).

Рис. 1. Рівень травматизму спортсменів трьох груп протягом
педагогічного дослідження залежно від умов тренувальної діяльності:
– на початку дослідження; – у кінці дослідження;
* – зміни ознаки статистично значимі (p<0,05)
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У процесі дослідження було встановлено, що у спортсменів
контрольної групи, які використовували загальноприйняту
програму тренувальних занять із певною послідовністю
застосування вправ базового та формуючого характеру, кількість
звернень з певними больовими відчуттями протягом чотирьох
мезоциклів занять зменшилася (на 30,7 %, р < 0,05), порівняно з
подібним періодом до початку досліджень. При цьому отримані
результати показують, що у спортсменів першої основної групи,
які під час дослідження використовували комбіновану програму
тренувальних занять у бодібілдингу, контрольований показник
кількості звернень суттєво зменшився – на 33,4 % (р<0,05).
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КОСМІЧНЕ СМІТТЯ - СУЧАСНА НЕБЕЗПЕКА ЛЮДСТВУ
Вишневський В’ячеслав Костянтинович
студент ІІІ курсу
Полтавський юридичний інститут
Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого
м. Полтава, Україна
Науковий керівник: Гаркуша Андрій Олександрович
Космічна ера розпочалася із запуском першого штучного
супутника Землі, згодом, пізнаючи космос, почалося створення та
накопичення емпіричного знання про космічну діяльність.
Людина, вивчаючи космос, мала на меті бажання знайти відповіді
на сукупність поставлених нею питань, яким вчені приділяють
багато уваги. Згодом, опанування космічного простору внаслідок
польоту людини в космос, запусків супутників, ракето-носіїв
інших об’єктів, запущених на орбіту, почалося формування,
накопичення об’єктів техногенної діяльності на навколоземній
орбіті. Внаслідок зростання в космосі кількості штучно створених
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об’єктів, які вичерпали свою експлуатаційну придатність, навколо
нашої планети почали і продовжують рухатися небезпечні
предмети, які потенційно можуть завдати шкоду здоров’ю та
життю людини, матеріальним і соціальним цінностям, подальшому безпечному вивченню космосу. Тому необхідно окремо
наголосити, що одним із елементів сучасних правил розумного
використання людиною космосу має стати вимога убезпечення
такого середовища, зокрема шляхом контролю відповідного
засмічення.
На сьогодні дефініція «космічне сміття» віднайшла свій зміст
в Рішенні ради № 541/2014/ЄС Європейського парламенту та
ради від 16 квітня 2014 року про встановлення Рамкової бази для
підтримки космічного спостереження та відстеження. Під
«космічним сміттям» слід розглядати будь-який космічний
об’єкт, включаючи космічний корабель або фрагменти та їх
елементи, що знаходяться на орбіті Землі або знову входять в
атмосферу Землі та які не функціонують або більше не слугують
жодній конкретній цілі, включаючи частини ракет чи штучних
супутників або неактивних штучних супутників ( п.3 ст. 2 цього
документу) [5].
У сучасному міжнародному космічному праві не існує
єдиного (уніфікованого) сформульованого підходу щодо вирішення глобальної проблеми охорони навколоземного космічного
простору від техногенного засмічення. Договір про принципи
діяльності держав стосовно дослідження та використання
космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла
(також відомий як Договір про космос 1967 р.), тільки закріпив
принцип (обов’язок) держав учасниць цього Договору щодо
співробітництва та взаємної допомоги у дослідженні та
використанні космічного простору з урахуванням інтересів усіх
інших держав (ст. 9); обов'язок держав уникати забруднення
космосу, а також негативних змін земного середовища (ст. 9).
Інакше кажучи, норми космічного права не містять конкретних
положень стосовно запобігання утворення орбітального сміття та
видалення його з космічного простору [1].
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До сфери убезпечення космічної діяльності в контексті
відповідальності за шкоду слід також застосовувати один із
базових принципів міжнародного права навколишнього
середовища – «забруднювач платить» [6, с. 62-63]. Ця засада
інтегрує механізм видалення космічного сміття, яке вже виведено
з експлуатації і загрожує чинній космічній діяльності та безпеці
космічного простору в цілому. Погоджуємося з думкою О. С.
Стельмах щодо створення спеціального фонду, коштом якого
була б профінансована діяльність із деорбітації та активного
видалення космічного сміття. Можна запропонувати, щоб на
етапі ліцензування космічної діяльності сплачувалися внески до
відповідного фонду в залежності від використання новітніх
технологій. Накопичувальна система збирання таких ресурсів
дасть змогу створити фонд, кошти якого будуть використані для
боротьби з орбітальним сміттям [ 6, с. 63].
Кількість сміття за межами атмосфери Землі значно зростає,
що може створити ризики для космічних об’єктів та загрозу
функціонуючим супутникам і особливо станціям з екіпажами на
борту. У 2013 році фрагмент сміття зіткнувся з російським
наносупутником BLITS, унаслідок чого апарат розвалився та
приєднався до космічних відходів. У 2016 році фрагмент сміття
потрапив в ілюмінатор МКС, це зіткнення залишило вм’ятину
діаметром 7 мм [2].
Переконливою є думка І. Д. Морозова про те, що «для
забезпечення безпеки руху космічних об’єктів і зменшення
екологічної шкоди необхідно скласти міжнародний договір, у
який би входили міжнародні правила космічного руху та інші
положення, вважаємо за необхідне закріпити в цьому документі
наступне:
- вимоги щодо зменшення кількості некерованих об'єктів, які
досі залишаються в космосі;
- вимоги щодо примусового очищення орбіти;
- обов’язкові стандарти щодо запобігання утворенню космічного сміття;
- загальновизнану дефініцію терміну «космічне сміття», під
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яким слід розуміти всі космічні об’єкти та фрагменти в Космосі,
які вже несправні, не функціонують та ніколи не зможуть
служити ніяким цілям, але є небезпечним фактором впливу на
функціонуючі космічні апарати, особливо пілотовані;
- способи ліквідації космічного сміття;
- вимоги щодо конструювання космічних апаратів таким
чином, щоб виключити відділення механічних об’єктів при будьяких штатних режимах їхнього функціонування тощо [4, c. 469].
Важливим етапом для вдосконалення правового регулювання досліджуваної проблематики є створення дієвого універсального міжнародного органу, якому потрібно надати повноваження
щодо забезпечення використання космосу в мирних цілях,
недопущення викидів техногенного сміття, правильної, оперативної та безпечної утилізації космічного сміття та притягнення до
відповідальності (заборона займатися певним видом діяльності)
суб’єктів космічної діяльності в разі порушення правил знищення
сміття шляхом фрагментації, що спричиняє шкоду Землі.
Прогностичні дослідження демонструють, що якщо люди не
вживатимуть заходів для контролю над нарощуванням об’ємів
космічного сміття, підвищення кількості ненавмисних зіткнень
між орбітальними об’єктами може призвести до катастрофічного
пришвидшення темпів техногенного засмічення навколоземної
орбіти. Проблема інтенсифікації штучного засмічення навколоземного простору протягом багатьох років перебуває в центрі
уваги Комітету ООН з використання космічного простору в
мирних цілях. Цей комітет складається з підкомітетів, такими є
Науково-технічний та Юридичний підкомітет. Вони проводять
комплексні дослідження з визначення техніко-юридичних
(практично-правових) способів мінімізації утворення космічного
сміття. Напрями їх діяльності зведено до розробки керівних принципів попередження утворення космічного сміття та використання космосу у мирних цілях.
Генеральна Асамблея ООН у Резолюції № A/RES/62/217 від
1 лютого 2008 року заклала позитивні технічні умови для
попередження утворення та накопичення орбітального сміття.
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Одним з різновидів технічних заходів охорони та протидії цьому
негативному явищу вважається рекомендація щодо скеровування
космічних об’єктів, які припинили свою експлуатацію, їх
спрямування на визначені орбіти «захоронення». Очевидно, такі
дії щодо переміщення космічного сміття в геостаціонарній орбіті
та створення «кладовищ» космічних апаратів є не ефективним
(або принаймні малоефективним) методом вирішення проблеми
техногенного засмічення орбіти Землі та навряд чи здатні сприяти
її очищенню.
Національним органом нашої країни, що розглядає дану
проблему, виступає Державне космічне агентство України, яке
здійснює функції укладання, підписання міжнародних договорів,
разом з іншими країнами визначає відповідні проєкти та плани
реалізації у сфері космічної інтеграції. Вагомим кроком України у
напрямі долучення до загальносвітового вирішення проблеми
орбітального засмічення є підписання Домовленості в рамках
програми NASA «Артеміда» Державним космічним агентством
України щодо принципів співпраці в цивільному дослідженні й
використанні Місяця, Марсу, комет та астероїдів у мирних цілях,
деконфліктизація діяльності та запобігання шкідливому втручанню та підтримування принципу належної уваги, як того вимагає
Договір з космосу; планування та безпечне захоронення
орбітального сміття [7].
Жоден об’єкт, виведений у космічний простір, не може
залишатися в ньому довічно. Існують два основних класи дій, які
можуть мінімізувати навантаження на орбітальне сміття. Поперше, створити запобіжні заходи щодо розміщення в космічному
просторі орбітального сміття. По-друге, сприяти процедурі
видалення таких об’єктів на орбіті.
Британські вчені з університету Суррея запропонували
технологію для спалення сміття в атмосфері. Cміттєзбиральний
апарат RemoveDebis оснастили гарпуном, сіткою та вітрилом для
того, щоб збирати сміття різного типу, розміру. По закінченню
місії цей апарат утилізують у шарах атмосфери [3]. Думка
британських науковців про перспективність розроблення програм
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та планів по утилізації штучних об’єктів, які знаходяться в
космосі, видається слушною, оскільки подібні дії будуть
позитивно впливати на навколишнє природнє середовище,
подальше вивчення людиною космосу. У 2018 році цей проєкт
реалізовано, апарат направлено на міжнародну космічну станцію,
де астронавти використовують його у своїй діяльності в якості
«інструмента» для очищення космічного простору.
Отже, питання відсутності дієвого механізму дій боротьби з
синдромом Кесслера є актуальним. На сьогодні у міжнародному
праві потрібно створити єдиний документ, який регулюватиме
шляхи подолання та утилізації орбітального сміття. Для більшої
правової визначеності доцільно було б ініціювати розроблення
«принципів» убезпечення діяльності в космосі, які варто було б
закріпити Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Оскільки
принципи є початком (фундаментом), то вони, по суті, закладають базис для подальшого прогресивного розвитку й цілісного
та комплексного режиму космічної безпеки.
Створення універсального відділу (комітету) в складі ООН у
сфері запобігання космічному сміттю має стати ефективним
інструментом в упорядкуванні космічної діяльності. Важливим
аспектом є координаційна домовленість (консенсус) суб’єктів
космічної діяльності щодо «захоронення» космічного сміття та
створення єдиного механізму боротьби з такими несприятливими
явищами. Сукупність багатьох способів боротьби з цією ситуацією розпорошує зусилля задіяних суб’єктів та приречене на
негативний загальний результат. Держави, що беруть участь у
реалізації космічної діяльності, повинні чітко розмежувати
систему зобов’язань та регуляторних інструментів на внутрішньому та міжнародному рівнях, координуючи їх та забезпечуючи
комплексність підходу. Будь-які дії (ліцензування, розроблення
проєкту супутника та його створення тощо) повинні бути в межах
сфери активного моніторингу з боку відповідного комітету ООН,
що дозволить забезпечити належний рівень загальносвітової
координації космічної діяльності загалом та регулюванню
комічного засмічення зокрема.
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УДК 656.2
Технічні науки
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ НА
АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
Віткова О.С.,
викладач спеціальних дисциплін
Відокремлений структурний підрозділ
«Новокаховський політехнічний фаховий коледж
Державного університету «Одеська політехніка»
м.Нова Каховка, Україна
Усі автотранспортні підприємства особливо ті, які пов'язані з
міжнародними перевезеннями, в нових економічних умовах
відчули необхідність впровадження інформаційних технологій в
управління виробничими процесами. Конкуренція на ринку
транспортних послуг у зв'язку з виникненням безлічі дрібних
компаній і активним освоєнням східного напрямку перевезень
іноземцями в поєднанні з жорсткою податковою політикою і
подорожчанням ресурсів поставили транспортні компанії перед
необхідністю мобілізувати всі внутрішні резерви.
Робота автотранспортних підприємств (АТП) в умовах ринку
транспортних послуг вимагає корінного перетворення всієї
концепції планування на автотранспорті, заснованого на сучасних
технологіях планування з використанням обчислювальної
техніки. В даний час комп'ютери допомагають вирішувати різні
задачі в цілому ряду підрозділів АТП: у експлуатаційній службі,
планово-економічному відділі, у виробничо-технічному відділі, в
бухгалтерії. Схема впровадження комп'ютерів у виробничі
структури АТП формується по виконуваних ними функціями, і
основну структурну одиницю в цій схемі складає автоматизоване
робоче місце (АРМ) [2, с.3].
Для підприємств, що займаються автомобільними
перевезеннями, потрібні інформаційно-технологічні комплекси,
здатні вирішувати питання їх виробничої діяльності, які:
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- дозволять вести постійне спостереження на екрані
комп'ютера за рухом рухомого складу по автодорогах;
- мають високонадійний і зручний двосторонній текстовий
зв'язок диспетчера з водіями даного підприємства в будь-якій
точці європейського континенту;
- дозволять автоматизувати процес обробки інформації,
починаючи з моменту прийому замовлення на перевезення і
закінчуючи складанням підсумкової бухгалтерської звітності
автотранспортного підприємства;
- задіють системи безготівкових платежів, які використовуються при міжнародних автомобільних перевезеннях. Це
обумовлено надійністю, зручністю використання і економічною
вигодою для перевізників і інфраструктури дорожнього сервісу;
- інтегрують постачання, виробництва і ринкового розподілу
з широким залученням сучасних технологій і технічних засобів.
Такі системи надають технологію і сервіс для здійснення торговельно-фінансових операцій підприємствами і фізичними
особами через інтернет.
Але в даний час ці системи мають недостатньо велику
кількість учасників, об'єктивно не відображаючи реальний ринок.
Це відбувається через відсутність необхідної технічної (комп'ютерною) бази і кваліфікованих кадрів на підприємствах [2, с.4] .
З вищесказаного виходить, що необхідно упроваджувати
АРМ, ІС, що використовують технології Інтернет, і створювати
глобальні мережі, які зможуть забезпечувати оперативну взаємодію підприємств на різних рівнях. Створення і підтримка таких
систем обійдеться значно дешевше за окремих комп'ютерних
інформаційних систем, інтегрованих між собою.
Інформаційне забезпечення для автомобільного транспорту
базується зараз на трьох основних компонентах:
Перший компонент – зв'язок. Якщо раніше, в основному,
забезпечувався тільки голосовий зв'язок, то зараз для технологій,
для систем управління необхідні засоби зв'язку, які забезпечують
канали зв'язку, які повинні забезпечити вихід в Інтернет, оскільки
там бази даних, там всі варіанти бронювання квитків, всі
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логістичні центри, вони всі пов'язані через технологію Інтернет.
Другим основним елементом для забезпечення технології
робіт автомобільного транспорту є супутникова навігація. Як
приклад стабільно працюючої системи можна привести американську компанію «GPS», яка дає можливість визначати
координати, швидкість і канали даних для передачі цій інформації
на диспетчерські центри.
Третім основним елементом цих систем, що обов'язково
працює комплексі є геосистеми. Це географічні інформаційні
системи. оскільки автомобіль прив'язаний до конкретної
території, до конкретних транспортних маршрутів, для цього
необхідні векторні карти, які дають можливість визначати
місцеположення автомобіля, відображення його переміщення по
цих електронних картах. Все це разом дає можливість створити
принципово нові диспетчерські центри, що використовують
принципово нові ІТ [2, с.5].
Інформаційні технології – це система методів і способів
збору, накопичення, зберігання, передачі та використання інформації. Основна тенденція в розвитку інформаційних технологій є
перехід до цифрових методів передачі, обробки та зберігання
інформації, коли будь-який інформаційний продукт виступає як
цифровий документ. На основі цієї інформації спостерігається
перехід на цифрові технології у всіх напрямках документообігу, у
тому числі заміні паперових перевізних документів електронними
[1].
Сучасними системами управління вантажним транспортом є
TMS Logist.UA, USU, система управління автобусними перевезеннями BusSystem, Dispatcher і програмне забезпечення PTV
Visum.
TMS Logist.UA – це система управління транспортом класу
TMS (Transport Management System). Дозволяє автоматизувати
обробку та облік заявок на доставку (понад 100 заявок/день);
спланувати оптимальні маршрути і рейси (з кількістю понад 20
автомобілів або кур'єрів); контролювати перевезення (GPS
моніторинг пересувань та ходу доставки план/факт); відстежувати
29

доставку вантажів через мобільні додатки для пристроїв водіїв і
кур'єрів; здійснювати обмін даними з системами WMS, YMS,
ERP та прискорити збір статистичних даних для аналізу і
прийняття рішень [3].
Універсальна система обліку USU дає можливість формувати єдину базу клієнтів та перевізників з усіма необхідними
контактними даними; здійснювати як масове надсилання SМS та
Email, так і налаштувати надсилання індивідуальних повідомлень; вести облік усіх необхідних даних та робіт за заявкою
(наочна візуалізація статусу та отриманої оплати); угоди та
бланки можуть заповнюватись програмою автоматично; можливість прикріплювати важливі файли до клієнтів, перевізників,
водіїв та заявок; автоматизувати усі основні процеси (призначення авто, створення заявок, розрахунки рейсу та сформувати
план завантажень на будь-яку дату); відслідковувати транспорт на
будь-якій ділянці маршруту; програма автоматично виконає
планові розрахунки за усіма витратами на рейс, врахує фактичні
витрати та утримання для повного фінансового аналізу;
враховувати усі необхідні дані по транспорту, відслідковувати ТО
та актуальність усіх документів; повноцінний облік і закупівлю
ПММ, їх видачі, витрат за рейсами, постачання та звітів по
актуальних залишках будь-якого підрозділу; при наявності
механіка, який також працюватиме у програмі, позначати ремонт
транспорту (система нагадує про необхідність виконання планового ТО); автоматичне планування роботи для спів робітників за
усіма важливими процесами та безліч інших функцій. Залежно
від конфігурації розробленого програмного забезпечення перелік
можливостей може змінюватись [4].
BusSystem - це універсальна система з продажу квитків та
управління пасажирським транспортом, що враховує потреби всіх
учасників у галузі пасажирських перевезень. Система BusSystem
надає можливість управління транспортом (налаштування рейсів,
управління розкладом, тарифами та знижками); продажу квитків
(контроль замовлень і квитків, налаштування пошуку і сповіщень
про продажі, можливість змін у квитках і відображення місця
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посадки на квитку); автоматизувати звіти і можливість
підключення сторонніх систем для управління продажами, обліку
місць і скасованих рейсів); створювати сайти для перевізників,
підключення платіжних систем, Інформаційна підтримка
пасажирів і партнерів 24/7 [5].
Dispatcher - система для управління автобусними рейсами.
Система надає доступ до списку актуальних виїздів (календар
виїздів, список рейсів і актуальна інформація, управління квотою
місць, швидкий зв'язок з пасажирами); управління виїздом
(список пасажирів і місць, налаштування цін на квитки) [6].
PTV Visum – програмне забезпечення від компанії PTV
Group для імітаційного моделювання дорожнього руху, створення
мікро- і мезомоделей руху індивідуального і громадського
транспорту. Це платформа для створення транспортних моделей
міст, країн і цілих регіонів, інструмент оцінки і оптимізації
громадського транспорту. Імітаційна модель (мікромодель)
дозволяє відображати існуючу транспортну ситуацію на рівні
окремих транспортних засобів і пішоходів, де вихідними даними
служать дані натурних обстежень. Для імітації перспективних
транспортних ситуацій в якості вихідних даних використовуються прогнозні дані, розраховані за допомогою PTV Visum на
транспортній макромоделі.
Імітаційна мікромодель дозволяє аналізувати пропускну
здатність транспортного вузла чи серії вузлів, затримки, швидкість руху та ін. параметри — в залежності від типу перетину
доріг, при зміні схем ОДР, оптимізації роботи світлофорних
об’єктів, взаємодії пішоходів і транспортних засобів [7].
Впровадження інформаційних технологій на автомобільному
транспорті є необхідним, адже вони є потужним джерелом
удосконалення автомобілів, підвищення їх техніко-економічних
характеристик, безпеки руху, надійності виконання графіків руху
та перевезення пасажирів і вантажів. Наведене у статті програмне
забезпечення відображає лише частину того, що використовується сьогодні на транспорті та у перевізному процесі.
Безпосередньо із транспортною логістикою стикається складська
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логістика, ефективність роботи якої є складовою загального
логістичного процесу. Велика є потреба у подальшому впровадьженні інформаційних технологій на пасажирському транспорті
для підвищення якості пасажирських перевезень, зручності та
відповідності оплати за проїзд, підвищення безпеки пасажирів.
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Медицинские науки
ИЗМЕНЕНИЕ НЕРВНЫХ СТРУКТУР ПАРОДОНТА ПРИ
СЕНСИБИЛИЗАЦИИ И АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ
Волошенюк Ю.Ю.
Студент стоматологического факультета
г. Краматорск, Украина
Кафедра физиологии и патологической физиологии
Научный руководитель: Азаров А.А.
Актуальность: Большинство авторов сходятся во мнении,
что сенсибилизация является важным фактором, который во
многом определяет патогенез стоматологических заболеваний.
Однако исследований, посвящённых изучению изменений в
околозубных тканях при сенсибилизации организма, недостаточно. При этом имеющиеся данные достаточно противоречивы.
Цель исследования: Освещение влияния сенсибилизации и
анафилактического шока на изменения нервных элементов в
тканях пародонта.
Материалы и методы: Литературный обзор за последние 10
лет.
Результаты: После сенсибилизации элементы околозубных
тканей претерпевают различные реактивные раздражения. На
первый план выступают изменения тинкториальных свойств
нервных волокон. По ходу их встречаются небольшие утолщения
и повышенная аргентофилия. Эти изменения наблюдаются,
главным образом, в претерминальных участках. Иногда отмечаются отёки и фибриллярное разволокнение нервных волокон. При
этом следует подчеркнуть, что многие нервные структуры
сохраняют обычный вид. Аналогичного рода картина изменений
нервных элементов наблюдается в альвеолярном отростке.
После анафилактического шока на ряду с повышенной
аргентофилией, отёками нейроплазмы и фибриллярным разволокнением отмечаются более глубокие изменения нервных структур
периодонта и альвеолярного отростка. По ходу нервных волокон
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наблюдается чередование расширенных и истончённых участков,
вакуолизация и фрагментация. Чаще всего фрагментации подвергаются нервные волокна мелких стволиков, расположенных по
соседству с сосудами. Однако незначительное количество нервных элементов сохраняет обычный вид.
Выводы: Сенсибилизация вызывает явления реактивного
раздражения нервных структур тканей пародонта. При анафилактическом шоке, к этим явлениям добавляются более глубокие
дегенеративные изменения.
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УДК 646.7
Медичні науки
ГІГІЄНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ОДНОРАЗОВИХ
ПІДГУЗКІВ У ДІТЕЙ
Вощилін Б.Р., Бабчак І.О., Налбандян К.С.,
студенти медичного факультету
Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна
м. Харків, Україна
Шкіра є найбільшим органом людини, що виконує безліч
життєво важливих функцій, серед яких підтримка гомеостазу
води та електролітів, терморегуляція, синтез вітамінів, імунологгічний нагляд. Шкіра служить бар'єром для несприятливих
впливів довкілля, включаючи ультрафіолетове випромінювання,
токсини, інфекції, виконує косметичну функцію. Представляючи
собою найбільший сенсорний орган, шкіра відіграє важливу роль
у формуванні зв’язку між матір'ю та дитиною.
Шкіра новонароджених та дітей грудного віку має структурні та функціональні відмінності в порівнянні зі шкірою
дорослої людини. Товщина епідермісу в дітей віком першого
року життя менше, ніж в дорослих, на 20%.
Дерма у дітей першого року життя тонка та малоеластична, її
шари розвинені слабо. Сосочковий шар добре диференційований
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тільки в області долонь та підошв. Тканини дерми відрізняються
високою гідрофільністю, що супроводжується затримкою води та
мінеральних речовин.
Відношення площі поверхні шкіри дитини грудного віку до її
маси вище, ніж у дорослого (700 см²/кг порівняно з 250 см²/кг у
дорослого), а це означає, що локальні процеси на шкірі значною
мірою відбиваються на стані організму загалом.
Значну роль підтримці епідермального бар'єру грає кислотна
мантія. Це захисна плівка на поверхні шкіри, що складається зі
шкірного сала, поту та органічних кислот.
Захисний бар'єр у дітей перших років життя ще не повністю
сформований. У нормі рН на поверхні шкіри дорослої людини
має кислу реакцію. Шкіра новонародженого має рН близьку до
нейтральної чи лужної. Залужування шкіри сприяє розвитку
патогенних мікроорганізмів. Засоби для догляду, що містять
лужні компоненти можуть руйнувати кислотну мантію шкіри,
порушуючи процеси формування епідермального бар'єру і
підвищуючи його проникність.
Внаслідок недосконалості епідермального бар'єру шкіра
дитини першого року життя легко піддається мацерації, вразлива
до багатьох подразливих впливів, особливо в області підгузка, де
комбінація факторів, включаючи підвищену вологість, тертя,
контакт із сечею та фекаліями, може призводити до розвитку
місцевої запальної реакції – пелюшкового дерматиту (ПД).
ПД є одним з найбільш поширених захворювань шкіри у
новонароджених та дітей першого року життя і може викликати
значний дискомфорт та стрес як у немовлят, так і у осіб, які
здійснюють догляд. Тією чи іншою мірою проблема торкається
від 50 до 65% дітей першого року життя.
Дослідження серед дітей у віці від 2 до 18 міс. показало, що
провідну роль розвитку ПД грають підвищений рівень pH і
висока вологість шкіри під підгузком.
Тривалий контакт із сечею або фекаліями сприяє
підвищенню pH шкіри, ушкоджує кислотну мантію, порушує
цілісність рогового шару та призводить до змін мікробіоми шкіри.
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Шкіра в області підгузка тривалий час перебуває в умовах
надмірної вологості, що викликає мацерацію - вологе
розпушення, просочування та набухання епідермісу, який стає
вразливим до пошкоджень. І тертя сприяє деградації структур
рогового шару, що погіршує і так незрілу бар'єрну функцію.
Використання підгузків створює ефект компресу. При цьому
неминуче змінюється шкірний бар'єр, який і так недосконалий у
дітей раннього віку. Змінюється показник pH шкіри, збільшується
проникність, що викликає виражене ексудативне запалення та
розвиток бактеріальної флори. У дітей з ПД часто виявляються
Candida albicans, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.,
Escherichia coli та Bacteroides spp..
Залежно від ступеня тяжкості ПД проявляється у вигляді
сухості, гіперемії, появи папул, набряку та виразки в ділянці
контакту з підгузком.
При ПД легкого ступеня визначається слабке почервоніння,
що займає менше 10% поверхні шкіри, покритої підгузком, з
наявністю або відсутністю поодиноких розсіяних папул, легкого
блиску та сухості. Як правило, ПД легкого ступеня не викликає
значного дискомфорту у дитини та легко усувається.
При середньотяжкому та тяжкому перебігу ПД дитини
турбують біль та дискомфорт. Поразка може займати площу від
10 до 50% шкіри під підгузком. Спостерігається гіперемія різного
ступеня, набряк, можуть бути папули, виразки, пустули.
Як правило, тяжкий перебіг ПД є проявом будь-якого
основного захворювання: дефіциту поживних речовин, синдрому
кишкової мальабсорбції, уроджених аномалій розвитку сечових
шляхів або кишківника та інших.
Диференціювати ПД слід із алергічним контактним дерматитом, кандидозом, атопічним дерматитом, себорейним
дерматитом, псоріазом.
Простий пелюшковий дерматит характеризується еритематозними ураженнями шкіри. Важливою відмінністю пелюшкового дерматиту є ураження опуклої поверхні сідниць, стегон,
нижньої частини живота, пахвинної області без залучення до
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процесів складок шкіри. У дітей перших 4 місяців життя першим
проявом хвороби буває легка еритема в періанальній ділянці.
Алергічний контактний дерматит зазвичай розвивається при
використанні нових засобів догляду та вражає всі ділянки шкіри,
на які наносився препарат. Після припинення контакту ураження
можуть зберігатися від 2 до 4 тижнів.
Для кандидозного дерматиту характерна поява множинних
везикульозних елементів, що зливаються, на гіперемованому тлі.
Надалі везикули розкриваються, на їх місці утворюються
великовогнищеві ерозивні поверхні з чітко контурованими
фестончастими краями, обрамленими білим віночком епідермісу,
що відшарувався. Характерна наявність великої кількості дочірніх
елементів, які поширюються на ділянки неураженої шкіри.
Атопічний дерматит відрізняється рецидивуючим перебігом.
Висипання локалізуються переважно на обличчі, вражаючи шкіру
щік та чола, можуть поширюватися на розгинальні поверхні
плечей, передпліч та гомілок. Шкіра сідниць та генітальної
області уражається рідко. Висипання представлені еритематозними, набряклими папулами, схильними до утворення суцільних
осередків уражень. У міру прогресування захворювання формуються ліхеноїдні папули та осередки ліхеніфікації.
Себорейний дерматит вражає до 10% дітей протягом перших
6-9 місяців. життя. Представлений в основному еритемою та
жирними лусочками, найчастіше виникає на шкірі голови, але
може поширюватися на обличчя, вушні раковини, шию та рідше
на область геніталій.
Область підгузка є типовим місцем локалізації дитячого
псоріазу, який проявляється у вигляді різко окреслених червоних
бляшок з характерним ураженням складок. Запідозрити діагноз
допоможуть зв'язок із перенесеною стрептококовою інфекцією, а
також наявність псоріатичних вогнищ у місцях типової
локалізації: волосистої частини голови, області пупка, зовнішніх
слухових проходів, періаурикулярної та періанальної зон.
При догляді за ділянками шкірних покривів, схильних до
пелюшкового дерматиту, необхідно використовувати захисний
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крем. Його рекомендується наносити на шкіру зони трусиків не
рідше, ніж за кожної зміни підгузка. Підгузки слід міняти рано
вранці, після кожного годування, безпосередньо перед відходом
немовляти до сну і при ознаках занепокоєння дитини.
Дослідження особливостей догляду за дітьми грудного віку в
Китаї, США та Німеччині встановило, що норми догляду за
немовлятами, що склалися, в Китаї сприяють найменшій поширеності та легкому перебігу ПД у порівнянні з Німеччиною та
США. Мала поширеність ПД, що спостерігається в Китаї,
асоціювалася з низькою відносною вологістю в підгузку і функцією епідермального бар'єру в цій області. Про це свідчили низькі
значення рН під підгузком.
Особливості догляду за дітьми в Китаї включали частішу
зміну підгузків, особливо в нічний час. Значно частіше вико ристовувалися профілактичні засоби місцевої дії. Після дефекації
шкіра дитини ретельно очищалася за допомогою води та засобів
для купання, але при цьому після зміни підгузка тільки із сечею очищення не проводилося.
Ключовим моментом профілактики ПД є підтримання
бар'єрної функції шкіри: забезпечення її сухості, зменшення
тертя, максимальне обмеження часу контакту із сечею та
фекаліями, а також оптимальне використання профілактичних
засобів місцевої дії.
Таким чином, ПД – одне з найпоширеніших захворювань
шкіри у новонароджених та дітей грудного віку. Цей стан має
складну та багатофакторну етіологію. Взаємодія кількох причин,
включаючи високу вологість під підгузком, мацерацію шкіри та
тривалий контакт з подразниками, призводить до руйнування
епідермального бар'єру, мікробної інвазії та запалення. Ефективними заходами профілактики ПД є забезпечення сухості шкіри,
зменшення тертя, обмеження часу контакту із сечею та фекаліями, а також місцеве використання захисних засобів.
Велике значення має вибір одноразових підгузків, які
повинні мати особливі властивості, що захищають незрілий
епідермальний бар'єр від пошкодження. Серед цих властивостей
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хороша повітропроникність, висока здатність абсорбувати
випорожнення, м'якість прилеглих до тіла частин.
Підгузки не повинні щільно прилягати до шкіри або
обмежувати рухи. Розподіл вологи має бути рівномірним.
Матеріали, з яких виготовлений підгузок, повинні бути м'якими
та гіпоалергенними. Не вітається застосування ароматизаторів або
просочення лосьйонами, особливо в підгузках для ново народжених. Це пов'язано як з високою проникністю епідермального
бар'єру, так і з ризиком подразнення або алергічної реакції.
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ФАКТОРИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ
Гапоненко О.Є.,
к.е.н., доц. кафедри підприємництва,
торгівлі та експертизи товарів
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
м. Харків, Україна
Здійснюючи виробничу, торговельну, фінансову діяльність
суб’єкти підприємницької діяльності мають справу з невизначеністю та ризиком.
Підприємницький ризик пов’язаний як із зовнішніми факторами, що впливають на підприємницьку діяльність, так і з внутрішніми факторами самого підприємницького виробництва (рис. 1).
Щорічний огляд глобальних бізнес-ризиків, Allianz Global
Corporate & Specialty(AGCS), що проводиться, зважає на думки
2769 експертів з 92 країн, включаючи генеральних директорів,
ризик-менеджерів, брокерів і експертів по страхуванню. Згідно з
результатами опитування, найбільш несприятливими чинниками
для розвитку бізнесу в 2021 вважаються (Рис. 2) [4]:
• переривання бізнесу 41%;
• спалах пандемії 40%;
• кіберінцинденти 40%;
• нестабільність ринку, конкуренція 19%;
• зміни в законодавстві і регулюванні 19%;
• природні катаклізми і катастрофи 17%;
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вибухи і пожежі 16%;
• макроекономічні події 13%;
• зміна клімату 13%;
• політичні ризики 11%.
•

Рисунок 1. – Фактори ризикованості підприємницької діяльності [1–3]

Таким чином, в сучасних умовах господарювання приорітетні місця в плані появи ризику для підприємницької діяльності
починають займати пандемія, переривання бізнесу та кіберінцинденти. Нестабільність ринку, макроекномічні події та нестабільність законодавств відходять на другий план.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В
УМОВАХ СУЧАСНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
Гаращенко А.П.
вчитель математики КЗ «ОЗЗСО «СУЗІР’Я»
м. Оріхів, Запорізька обл, Україна
Сучасний світ змінюється і повсякденно ставить перед
вчителями нові випробування. Наразі Україна як і весь світ
перебуває у нових реаліях – карантинних обмеженнях, створених
заради уникнення поширенню вірусу COVID-19. Пріоритетним
напрямком інформатизації суспільства є впровадження сучасних
технологій у навчанні та виникає потреба у створенні нових
програмно – методичних комплексів спрямованих на якісне
підвищення ефективності уроку. В наш час з стрімким розвитком
сучасних новітніх технологій та впровадженням їх у різні
напрямки життя стає актуальним формування інформаційної
культури теперішніх школярів. Новітні технології – це потужне
знаряддя для одержання самої різної інформації, а також
ефективний засіб примножити мотивацію, збільшити зацікавленість до навчання та до математики. Отож дані технології
потрібно активно впроваджувати у навчальний процес [1].
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На вимогу часу використовуємо технології дистанційного та
змішаного навчання. Через програми Zoom та GoogleMeet
проходять уроки в синхронному режимі. Для більшої
ефективності подачі теоретичного матеріалу використовується
презентація в Microsoft PowerPoint або Google Презентація. Для
повторення вивченого матеріалу та діагностики засвоєння
теоретичних знань створюємо опитування, онлайн-тести за
допомогою Google Forms. В ході вдосконалення практичних
вмінь учні переглядають заздалегідь підготовлене відео.
З метою підвищення якості освітнього процесу корисними
для сучасного вчителя є платформи, що дозволяють створювати
інтерактивні вправи та є ефективним інструментом для актуалізації та закріплення матеріалу. Платформа LearningApps доцільно
використовувати не тільки на уроках математики, на цій платформі можливо створити свої завдання або скористатися роботами
колег, зокрема використати вправи «Чи правильне твердження»,
«Знайди пару», «Пазли», «Відгадай картину» та інші.
Kahoot! – онлайн-сервіс для створення вікторин, дидактичних ігор і тестів. Triventy це ігрова платформа, яка дозволяє писати, проводити вікторини для шкільних заходів, уроків. Wordwall,
liveworksheets платформи для створення цікавих завдань, інтерактивних вправ. Аpps.mathlearningcenter платформа для вивчення
координатного променя. Quizizz, Mentimeter, Triventy, thinglink,
plickers – сервіси призначені для проведення тестувань. Zunal.
com, Online Webquest, Learning – створення вебквестів та квест
кімнат, як ще одна цікава форма роботи на уроці математики.
Padlet – віртуальна інтерактивна дошка для проведення
спільної роботи з різноманітним контентом, а LInoit –
універсальний онлайн-сервіс для роботи з нотатками, стікерами.
Twiddla – інтерактивна платформа, дошка, призначена для
сумісної діяльності, що надає можливість розміщувати текст,
малюнки, формули, геометричні фігури, посилання на документи.
WordItOut, wordart.com, - це генератор хмар слів, який дає вам
можливість управляти безліччю налаштувань. За допомогою
хмари слів візуалізується термінологія з певної теми, що сприяє
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швидкому запам’ятовуванню інформації. Вільний доступ для
використання без реєстрація.
Canva – інструмент для створення не тільки інтелект-карт, а
й ряду візуального контенту, який стане у пригоді для проведення
цікавих уроків, створення коміксів, презентацій, плакатів,
логотипів та інше [1].
XMind – програма для створення яскравих інтелект-карт та
діаграм Fishbone. Її інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, тому
розібратися, як користуватися сервісом досить легко [1].
Інтелект-карта (з англійської – Mind maps) – практичне
знаряддя для яскравої демонстрації будь-якої інформації,
термінів. За допомогою карт упорядковуються чималі об'єми
інформації, що сприяє ефективному їх переосмисленню та
запам'ятовуванню. Інтелект-карта являє собою схему, яка має
деревоподібну структуру. У центрі уваги показано ключову ідею
чи поняття, а розгалуження, це гілки, які є структурними
елементами. Окремі слова, поняття, ознаки, властивості, цілі та
завдання, що позначені на кожній з гілок, певним чином пов'язані
між собою. Усі гілки разом характеризують ідею чи поняття, що
міститься у центрі уваги [1].
За допомогою спеціальних онлайн додатків створюємо та
використовуємо в роботі ребуси та кросворди за різними темами.
Діти виконують завдання безпосередньо під час уроку або як
повторення, виконуючи домашнє завдання, охоче розв’язуючи
онлайн кросворди, складаючи пазли, переглядаючи інформативні
відео. З метою урізноманітнення освітнього процесу використовую QR-коди, що дозволяють швидко отримати доступ до
інформації та вміщує її чимало. QR-коди – вивчення матеріалу за
допомогою гаджетів. Використання QR-кодів можливе під час
будь-якого етапу уроку як засіб додаткової наочності.
Ще один ресурс, що доцільно використовувати на уроках, –
освітня платформа “На Урок” та «Всеосвіта», які надають для
вчителя багато цікавої інформації та можливостей для проведення
цікавого уроку.
Медіаресурси активізують увагу дітей, надаючи розумові
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розминки, що формують мотивацію та позитивне ставлення до
навчально-пізнавальної діяльності, надають можливість в цікавій
формі вивчати нові поняття, швидко перевіряти ефективність
засвоєння матеріалу, вносити елементи змагання.
Безперечно, впровадження інтерактивних технологій на
уроках математики має ряд переваг, зокрема, дозволяє учням
стати активними учасниками освітнього процесу; уникнути
формального підходу до проведення уроків; раціонально
розподілити час; підвищити мотивацію до навчання.
Література:
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університет радіоелектроніки
Сукупна пропозиція – це такий загальний обсяг
національного продукту, який економіка пропонує для продажу з
метою отримання прибутку.
У макроекономічній науці немає єдиної думки стосовно
форми зв'язків між ціною і сукупною пропозицією. В залежності
від того, як ціни впливають на сукупну пропозицію, існують дві
моделі: класична і кейнсіанська. Розбіжності між цими моделями
випливають із різних уявлень їхніх прихильників стосовно
гнучкості цін і зарплати.
Історично першою є класична модель. Фундаментальним
положенням класичної теорії є те, що економіка постійно тяжіє до
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потенційного рівня виробництва, який визначає межу виробничих
можливостей економіки. У верхній точці економічного циклу
економіка, згідно з класичною моделлю, може дещо перевищувати межу виробничих можливостей, в періоди падіння, вона
навпаки досягає параметрів, величина яких набагато менша від
межі її виробничих можливостей. Але всі ці коливання є тимчасовими. Ринок володіє механізмом швидко повертати економіку до
потенційного рівня виробництва. Головним механізмом який
виконує цю роль, є механізм гнучких цін і зарплати.
Згідно з логікою класичної моделі, падіння сукупного попиту
відносно потенційного ВВП миттєво породжує два наслідки. З
одного боку на товарному ринку знижуються ціни. При незмінній
зарплаті це повинно було б зменшити прибутковість виробництва
і стимулювати підприємців до скорочення сукупної пропозиції.
Але цього не відбудеться, оскільки, з іншого боку, падіння
сукупного попиту одночасно викликає адекватне скорочення
попиту на ринку праці і зменшення номінальної зарплати. За цих
умов адекватно зменшуються середні витрати, а прибутковість
виробництва не зміниться. Тому у підприємців не виникає
мотивації до скорочення сукупної пропозиції. яка залишиться на
рівні потенційного ВВП.
Отже, в класичній моделі абсолютно гнучкі ціни і зарплати
миттєво нейтралізують будь-які відхилення економіки від умов
повної зайнятості. Тому ними нехтують і враховують лише
кінцевий результат – незмінність сукупної пропозиції.
Класична модель вступає у суперечливість із реальною
економікою, яка свідчить, що фактичний ВВП досить часто і на
тривалий період може відхилятися від потенційного ВВП. Отже,
в дійсності ринковий механізм не здатний миттєво відновлювати
сукупну пропозицію на рівні повної зайнятості. Для цього
потрібен певний час, тривалість якого може бути різною. Але
незважаючи на тривалі відхилення сукупної пропозиції від
потенційного рівня, у довгостроковому періоді динаміка
фактичного ВВП визначається динамікою потенційного ВВП.
Кейнсіанська модель сукупної пропозиції виникла на ґрунті
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конструктивної критики класичної моделі. Але кейнсіанська
модель має декілька різновидностей. Один із її варіантів, який
називається крайнім випадком, полягає в тому, що суспільні
фактори змішаної економіки стримують в короткостроковому
періоді ціни і заплату від миттєвого реагування на сукупний
попит. Це означає, що в такій моделі як ціни, так і зарплата є
негнучкими. За цих умов сукупна пропозиція змінюється
пропорційно зміні сукупного попиту. Оскільки ціни стабільні, то
внаслідок цього крива сукупної пропозиції приймає вигляд
горизонтальної лінії.
Але реальна економіка свідчить, що негнучкість цін є не
правилом, а крайнім випадком, який може виникати лише в
екстремальних умовах, коли держава тимчасово блокує ціни.
У нормальних умовах ціни вільно формуються ринком: тому
є гнучкими, тобто еластичними стосовно сукупного попиту. Цю
обставину враховує основний варіант кейнсіанської моделі
сукупної пропозиції, згідно з яким негнучкою є лише зарплата.
Тому під кейнсіанською моделлю сукупної пропозиції доцільно
розуміти її основний варіант.
Згідно з кейнсіанською моделлю зарплата змінюється на так
легко і швидко, як це уявляють прихильники класичної моделі.
Негнучкість зарплати кейнсіанці пояснюють існуванням суспільних факторів. У першу чергу до них відносяться колективні угоди
між профспілками і підприємцями, якими передбачається
незмінність зарплат протягом терміну дії цих угод. Цьому сприяє
також закон про мінімальну зарплату та де стимулюючий вплив
зниження зарплати на продуктивність праці робітників, що в
певних межах стримує підприємців від її зниження.
Отже, класична модель сукупної пропозиції – модель для
довгострокового періоду. Це означає, що довгострокова крива
сукупної пропозиції має вигляд вертикальної лінії, яка бере
початок у точці потенційного ВВП. А крайній випадок
використання кейнсіанської моделі – це модель сукупної
пропозиції для екстремальних умов.
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Харківський національний університет радіоелектроніки
Розглядання проблем періоду «процвітання» є актуальним,
бо цей відрізок часу в економіці США став важливим етапом та
досвідом не лише для цієї, а й для багатьох країн світу, що
допоможе глибше розуміти певні економічні процеси і явища.
Сполучені Штати після Першої світової війни раніше від
інших високорозвинених країн вступили в період стабілізації. У
1922-1929 рр. відбувався бурхливий розвиток промислового
виробництва. Наприкінці цього періоду США виробляли 44%
промислової продукції капіталістичного світу, тобто більше, ніж
Великобританія, Франція, Німеччина, Італія та Японія разом
узяті. Важливим поштовхом до зростання виробництва стало
поширення конвеєрного методу масового виробництва. Вперше з
найбільшою ефективністю ці методи було використано на
автомобільних заводах Генрі Форда в Детройті. Впровадження
нових технологій призвело до збільшення виробництва.
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Найбільш інтенсивно розвивалися автомобільна, машинобудівна, електротехнічна, хімічна, авіаційна та деякі інші галузі. У
кожній з них домінували 3-4 найбільші компанії. До 1929 р.
корпорації об'єднували майже половину фабрик і заводів країни.
США значно збільшили експорт товарів, активно наступаючи на позиції своїх суперників. Перевищення експорту над
імпортом у 1921-1929 рр. сягнуло 7,7 млрд доларів. Високі митні
тарифи захищали американську промисловість від іноземної
конкуренції.
Але економічний розвиток цього періоду мав ряд особливостей. Суднобудування, виробництво залізничного обладнання,
текстильна і вугільна галузі занепадали. Виробничі потужності в
машинобудуванні та металургії не були повністю завантажені.
Сільське господарство переживало затяжну кризу. У країні було
2-3 млн безробітних. Незважаючи на наростання соціальноекономічних проблем, процвітання здавалось нескінченним, а
труднощі сприймалися як тимчасові.
Несталою була і фінансова система. У 1920-ті рр. на НьюЙоркській фондовій біржі - найбільшій у світі - відбувався
справжній бум, викликаний небувалим підвищенням курсу акцій.
Це залучило на ринок цінних паперів значні фінансові ресурси.
Президентом США у 1923 р. став Калвін Кулідж. Він усіляко
сприяв зростанню прибутків монополій, знижуючи з року в рік
податки на корпорації та надаючи великим компаніям державні
субсидії. Значні кошти витрачалися на морські озброєння.
Найважливіші посади в кабінеті Куліджа обіймали представники
фінансового капіталу. Міністром фінансів був «алюмінієвий
король» Ендрю Меллон, міністром торгівлі - Герберт Гувер, який
отримав репутацію одного зі стовпів «проспериті» та у 1928 р.
зайняв пост президента США.
На міжнародній арені США проводили політику експансії,
прикриваючи її «ізоляціоністським» прапором. Сполучені Штати
виступали головним арбітром у вирішенні проблеми репарацій.
Запропонований ними 1924 р. план Дауеса створив умови для
відтворення німецького воєнно-промислового потенціалу. У 1929
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р. замість нього було розробленео план Юнга, який сприяв
проникненню американського капіталу в Європу.
Отже, період «процвітання» в США має свої особливості,
такі як: швидкі темпи економічного розвитку, усунення держави
від регулювання економічними процесами та переважний
розвиток новітніх галузей промисловості, у той час як сільське
господарство та традиційні галузі застоювалися. Також відбувалося масове оновлення виробництва та згортання соціальних
програм, відсутність системи соціального захисту. У цей період
посилилася концентрація виробництва, зросло використання
кредиту і реклами та відбувся спекулятивний бум цінними
паперами.
Деякі характерні ознаки періоду «проспериті» США надалі
стали передумовою Великої депресії – загальносвітової потужної
економічної кризи, яка настала восени 1929 року та тривала до
кінця 1930-х років. Хоча заходи та реформи адміністрації
президента Франкліна Д. Рузвельта і допоміги зменшити деякі
наслідки Великої депресії, у 1930-і роки, економіка ще не змогла
відновитись в повній мірі до показників 1929 року. Тільки у 1939
році з початком Друої світової війни, яка сприяла остаточному
подоланню екнономічної кризи.
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Відносно механічний характер функціонування людини як
біосоціальної істоти здатний обумовити формування доволі
деструктивної специфіки певних конативних нюансів, розповсюдженість яких може набути загальносуспільного масштабу і
кардинально змінити емерджентну систему соціальних транзакцій. Існують підстави вважати явище авторитарності одним із
подібних трансформаторів суспільної сфери життєдіяльності;
ретельний аналіз даної проблематики спонукає тлумачити
відповідне поняття не як елемент особистості конкретної людини,
а як частину культури, як складовий компонент домінуючого в
контексті певного соціуму наративу. Бурхливі історичні події ХХ
століття збурили пізнавальний інтерес неабиякої когорти
дослідників, котрі стурбувалися трагізмом смертоносних та
абсурдно лінійних вчинків як поодиноких індивідуальностей, так
і окремих націй в цілому; крок за кроком науковці докладали
зусиль з метою заглибитися в сутність ментальної консервативності, страху перед свободою, прихильності до авторитету,
покірності, тісно пов’язаної зі схильністю до агресії, оберненою в
брутальний садизм. Злободенна природа описаних проблем
відображається насамперед в тому, що на території переважної
частини сучасних держав панують закриті системи управління –
диктатури, стійкість яких ґрунтується не тільки на глобальних
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чинниках, контекстуально виражених в структурі міжособистісного середовища, але й на сукупності диспозиційних особливостей конкретних індивідів, імпліцитно або експліцитно схильних
до визнання принципу соціального домінування, прагнення
когнітивної завершеності та прийняття фундаментальних основ
авторитаризму в цілому.
Метою даної статі є висвітлення теоретико-методологічних
аспектів дослідження явища авторитарності.
Поняття авторитарності зазнало неабиякого розповсюдження
на площині науки в 30-х роках минулого століття в контексті
попиту на детермінацію популяризації ультраправих ідеологій на
теренах європейських держав; дебютним концепціям були
притаманні переважною мірою спекулятивний характер та слабка
емпірична обґрунтованість, саме тому вони не спровокували
велику кількість досліджень з приводу даної тематики [1; 2; 3].
Суттєве посилення пізнавального інтересу науковців до
вищевказаного феномена пов’язане з публікацією у 1950 році
оригінальної монографії «Авторитарна особистість» (Т. Адорно,
Е. Френкель-Брюнсвік, Д. Левінсон, Н. Сенфорд), в межах якої не
тільки було розкрито сутність доволі послідовного погляду на
відповідне явище, а й наведено результати довготривалої та
різносторонньої експериментальної перевірки описаної теорії;
зокрема когортою зазначених вчених було розроблено класичну
«F»-шкалу – особистісний опитувальник, спрямований на визначення системи установок індивіда, які гіпотетично відображають
особливості прояву ознак синдрому авторитарної особистості: 1)
конвенціоналізм (ригідне слідування цінностям, як правило,
середнього класу); 2) авторитарне підпорядкування (некритичне
ставлення до влади); 3) авторитарна агресія (тенденція до
засудження та покарання осіб, що порушують загальноприйняті
норми); 4) анти-інтрацепція (знецінення феноменологічних
переживань); 5) схильність до забобонів та стереотипів (віра в
містичні детермінанти долі, жорстке категоріальне мислення); 6)
зорієнтованість на культ сили (занепокоєння дихотоміями силислабкості, домінування-покори, лідерства-наслідування); 7) дест52

руктивність та цинізм (апріорне вороже ставлення до людини); 8)
проективність (проекція назовні внутрішніх неусвідомлюваних
імпульсів); 9) неадекватне тлумачення сфери сексуальних явищ.
Незважаючи на доволі новаторський підхід до пояснення поняття
авторитарності, власне в процесі формування даної концепції
можна виокремити низку недоліків, які неабиякою мірою
нівелюють її актуальність на тлі сучасності. Наприклад, не
вдалося емпірично підтвердити існування чіткого зв’язку між
сформованим Т. Адорно та його колегами теоретичним комплексом і психоаналітичними положеннями, на яких він базувався, а
також виявлено специфічні помилки в компонуванні діагностичного інструментарію, яким користувалися автори. Отже,
оригінальна теорія уподібнилась до спокусливого фундаменту
задля появи альтернативних поглядів, серед яких особливої уваги
заслуговують ідеї Гордона Олпорта, Мілтона Рокіча та Гленна
Вілсона, сформовані навколо фундаментального припущення,
згідно з яким соціальні установки особистості нанизуються на
канву відносно цілісної ідеології і вичерпно репрезентують
особистість [2; 3; 5].
Науковий доробок Г. Олпорта містить теоретизування з
приводу представників людського роду, упереджених проти
чужих соціальних груп, чий характерологічний склад в цілому
співвідноситься з вищеописаним портретом авторитарної
особистості, проте новизна уявлень даного дослідника полягає в
нівеляції тенденції до детермінації авторитарності за допомогою
явища внутрішнього психодинамічного конфлікту, до якого
апелювали Т. Адорно та його колеги; натомість Г. Олпорт припустив, що першоосновою відповідних особистісних деформацій
слугують переживання невпевненості та страху, адже подібний
стан «слабкості Его» спонукає індивіда прагнути до невротичного
впорядкування структури соціального середовища та чинити
гіпертрофований супротив будь-яким відхиленням від конвенцій.
Зазначений напрямок міркувань не був транспонований автором в
повноцінну концепцію, саме тому не популяризувався в межах
наукової спільноти, проте значною мірою вплинув на окремих
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дослідників, зацікавлених проблематикою авторитарності [3; 5].
Не менш цікава реконцептуалізація оригінальної теорії була
втілена в життя М. Рокічем, котрий вважав, що роль стрижня
авторитарної особистості відіграє догматизм – жорсткий когнітивний стиль, який характеризується відносно закритою когнітивною організацією системи переконань навколо вірувань в
сакраментальність абсолютної влади; особи з яскраво вираженою
схильністю до догматизму, як правило, демонструють прихильність до авторитарного режиму та неприйняття девіантних цінностей. Варто зауважити, що М. Рокіч розробив діагностичний
інструмент для вимірювання рівня догматизму – «D»-шкалу,
проте вона настільки сильно корелює з «F»-шкалою, що виникають небезпідставні сумніви в доцільності її застосування [4].
Ідеї Г. Олпорта неабиякою мірою вплинули на погляди Г.
Вілсона, який дійшов висновку, що прояв надмірної тривожності
при зіткненні з ситуаціями невизначеності тісно взаємопов’язаний із диспозиційним консерватизмом; дана якість передбачає
привілейоване ставлення до традицій та неприязнь стосовно змін.
На жаль, між скомпонованою Г. Вілсоном «C»-шкалою та
вищезгаданими опитувальниками простежується занадто сильна
кореляція [3; 5].
Незважаючи на своєрідну привабливість альтернативних
підходів, жоден з них не зміг нейтралізувати ключову проблему,
пов’язану з явищем валідизації, класичної концепції Т. Адорно та
його колег, сутність якої полягає в неспроможності емпірично
підтвердити здатність діагностичного інструментарію, який
використовували автори, відобразити особливості унітарного
конструкта; саме тому наприкінці 70-х років спостерігалося
стрімке згасання інтересу до поняття авторитарної (догматичної,
консервативної) особистості як першопричини ідеологічної
спрямованості індивіда, поки в наступному десятилітті Р. Альтмеєр не опублікував результати успішної розробки збалансованої
та обґрунтованої в психометричному аспекті шкали правого
авторитаризму (RWA) [2; 3].
Роберт Альтмеєр припустив, що «F»-шкала містить надто
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широкий спектр ознак, які навряд чи придатні для формування
цілісного виміру; в процесі дослідження було виявлено, що
адекватний рівень внутрішньої узгодженості досягається при
поєднанні лишень трьох складових компонентів оригінального
опитувальника, а саме: конвенціоналізму, авторитарного підпорядкування та авторитарної агресії. Подібний симбіоз не тільки
дозволив емпірично здійснити демаркацію феномена авторитарної особистості як унітарної одиниці на площині психічних
явищ, а й продемонстрував значний прогностичний потенціал в
контексті передбачення схильності до упереджень проти аут-груп
та меншин, а також до визнання каральних заходів з боку
правлячої еліти, спрямованих на нешаблонних представників
суспільства [3].
Не менш важливий внесок в розвиток галузі пізнання
авторитарності здійснили в 90-х роках Джим Сиданіус та Феліція
Пратто, котрі запровадили в психологічній науці поняття
орієнтації на соціальне домінування та створили доволі
високонадійний опитувальник (SDO), що дозволяє визначити
ставлення індивіда до співвідношення рівності та ієрархічності в
межах міжособистісних стосунків. Незважаючи на те, що між
RWA та SDO існують змістові відмінності та не виявлено
значущої кореляції, спостерігається вражаюча векторна подібність даних методик: показники за обома шкалами відіграють
роль провісників правих політичних поглядів, націоналізму,
мілітаризму, а також прихильності до авторитарного режиму та
упередженої категоризації суспільного простору. На думку
Роберта Альтмеєра, RWA та SDO пов’язані з різними сукупностями базових критерії авторитарної особистості, запропонованими Т. Адорно та його колегами, отже, можна припустити, що
зазначені методики спрямовані на діагностування двох різних
типів прояву авторитарності – «покірного» та «домінуючого»;
вказане припущення ретроспективно пояснює відсутність
одновимірності «F»-шкали [3].
Крайнім часом неабиякого поширення зазнав підхід до дослідження явища авторитарності, який відрізняється від
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класичних теорій минулого століття; сутність нового погляду
полягає у відмові від пошуку апріорного портрета авторитарної
особистості на користь актуалізації значення системи окремих
мотиваційних чинників в формуванні соціального світобачення.
Подібний редукціонізм дозволив вченим зануритися в спектр
відповідних проблем, що раніше ігнорувалися дослідниками
[2; 3; 5].
Отже, феномен авторитарності являє собою складний соціопсихологічний феномен, що відображає готовність особистості до
некритичного підпорядкування ригідним цінностям в межах
ієрархічної структури соціального середовища, а також
неприйняття будь-яких девіантних зрушень.
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Банківська система є елементом економічного базису
суспільства, важливість якого щодо ефективного функціонування
та розвитку національної економіки важко переоцінити.
Проблема фінансової стійкості банківської системи є актуальною
для всіх країн. Не виключенням є й Україна, особливо враховуючи значну кількість криз, через які прийшлося пройти вітчизняній
банківській системі, тому забезпечення стійкості та безпеки її
банківської системи є актуальним завданням, що сьогодні
вирішується науковцями і практиками в теоретичному,
методичному та практичному аспектах [1].
Національним банком України, відповідно до методології
Міжнародного валютного фонду, розраховуються значення
основних та рекомендованих індикаторів фінансової стійкості
банківського сектору. Система показників фінансової стійкості
банківського сектору, отриманих з використанням статистичних
даних [2], свідчить, що 15 з 24 індикаторів мають певні тенденції,
а за 9 індикаторами чіткі тенденції відсутні (зокрема,
співвідношення регулятивного капіталу до зважених за ризиком
активів; співвідношення регулятивного капіталу І рівня до
зважених за ризиком активів; норма прибутку на активи;
співвідношення капіталу до активів) [3]. Це обґрунтувало
визначення напряму максимального наближення факторів, які
можуть привести до неплатоспроможності або банкрутства
банків, у вітчизняній методиці до світової практики.
Розвиток методичного підходу до оцінювання фінансової
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стійкості банківського сектору, на наш погляд, полягає в формуванні її комплексної системи ризик-орієнтованих індикаторів як
дворівневої. Для використання на рівні банку методика полягає в
поєднанні індикаторів, які введено НБУ і МВФ з визначенням
нормативів для кожного з них, а на рівні банківського сектору –
індикаторів за методикою МВФ з включенням таких, що
рекомендовані НБУ.
Порівняння вітчизняної системи нормативів НБУ та міжнародної системи індикаторів фінансової стійкості банку,
розробленої МВФ, дозволило визначити напрями розвитку складу
індикаторів фінансової стійкості банківського сектору через:
перегляд розрахунку двох базових показників («співвідношення регулятивного капіталу до зважених за ризиком активів»
та «співвідношення регулятивного капіталу І рівня до зважених за
ризиком активів») та введення нового базового показника
«співвідношення власного капіталу першого рівня до зважених за
ризиком активів»;
застосування окремих показників з методики МВФ, а саме
включити такі, як «співвідношення ліквідних активів до сукупних
активів», який визначає частку наявних ліквідних коштів в сукупних активах банку, та рекомендований індикатор «співвідношення депозитів клієнтів до сукупних валових кредитів, крім
міжбанківських», який характеризує ступінь покриття неліквідних активів у портфелі банку відносно стабільною ресурсною
базою – депозитними коштами;
застосування індикатору, який планує ввести МВФ до складу
базового набору, а саме «співвідношення обсягу наявних
стабільних фінансових фондів до необхідного обсягу стабільних
фінансових фондів», що дозволить визначати ступінь наявності
стабільних джерел фондування;
показники якості активів мають бути включені в методику як
обов’язкові для уникнення ситуацій, коли банківська установа
практично не має активів, які можуть приносити дохід;
врахування обсягів негативно класифікованих активів в
цілому замість обсягів недіючих кредитів;
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врахування групи показників чутливості до ринкового
ризику, до складу якої входить показник співвідношення чистої
відкритої позиції за інструментами участі в капіталі до суми
капіталу;
доповнення показників групи прибутковості та рентабельності, що визнаються МВФ як базові, а саме такими, як норма
прибутку на активи та норма прибутку на капітал;
вдосконалення інструментарію оцінки фінансового стану
банку-боржника та розроблення чітко визначеної методики, яка б
враховувала окрім інформації, рекомендованої методикою НБУ,
стан ліквідності банку та його рейтингові оцінки, зроблені
провідними світовими компаніями.
Отримав розвиток науково-методичний підхід до оцінювання стану фінансової стійкості банківського сектору. Сутність
підходу полягає застосуванні сукупності ризик-орієнтованих
індикаторів фінансової стійкості банківського сектору, яку
сформовано в результаті порівняльного аналізу вітчизняної та
закордонної методик.
Застосування підходу дозволить розробляти науково
обґрунтовані заходи щодо запобігання загрозам розвитку
банківського сектору. Показники базових і рекомендованих
індикаторів фінансової стійкості дозволять НБУ сформувати
висновки щодо поточного стану банківського сектору, виявити
відповідні тенденції та діагностувати банківські ризики, що є
основою для розроблення пропозицій щодо застосування
антикризових інструментів управління банківською діяльністю.
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Перехід від державно орієнтованого суспільства до
суспільства, у центрі уваги якого знаходяться права, свободи та
інтереси людини, не буває безболісним. Не зважаючи на те, що
пройшло вже 30 років з моменту набуття Україною незалежності,
радянська концепція планування державних інтересів ще не
зникла остаточно. Її відголоски мають місце, наприклад, під час
спроб надання правоохоронним органам всеосяжних повноважень, що особливо яскраво продемонструвала ситуація під час
пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Як справедливо
зазначає Ю. Оборотов, при формуванні інституціональних
структур визначальними є два чинники: 1) культурна традиція й
політична обстановка; 2) становище суспільства в системі
міжнародних зв'язків. Для аналізу суспільних інститутів є
важливим врахування характеру еліт і розподіл доступу цих еліт
до ресурсів. Визначальні ролі виконують: політична еліта, що має
безпосереднє відношення до регуляції влади; культурна еліта як
формуюча культурні символи і смисли діяльності; моральна і
правова, визначаючі принципи солідарності й громадської довіри.
Інституціоналізація основних норм здійснюється шляхом
взаємодії між елітами, що зайняті в організаційно-інституціональній сфері (політична й економічна еліта), й елітами, що
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формують норми соціального порядку (законодавча й судова
еліта). Такого роду інституціоналізація основних норм сама
виявляє потенціал для конфліктів, напруг і змін [1].
Отже, правова природа публічного адміністрування в
демократичній правовій державі полягає у здійсненні спеціально
уповноваженими представниками держави та/або обраними у
встановленому порядку представниками територіальних громад
діяльності, спрямованої на реалізацію інтересів та потреб
фізичних та юридичних осіб, у межах їх компетенції, встановленої законом або підзаконними правовими актами. У цьому
полягає натурально-онтологічний аспект публічного адміністрування.
Структура публічного адміністрування може бути розглянута
у двох ракурсах: по-перше, як структура самої публічної
адміністрації, з притаманним останній ієрархічним характером,
інституалізацією виконуваних функцій та акцентуванням уваги на
компетенції посадових осіб органів публічної влади (на жаль, в
національній практиці така категорія, як місія, ще недостатньо
здобула своє визнання, але вона, безумовно, також належить до
описуваної структури). По-друге, це структура процесу
публічного адміністрування, який включає постановку мети,
окреслення завдань, вибір суб’єктів, наділення їх відповідними
функціями та повноваженнями, планування і контроль за їх
діяльністю, вибір критеріїв оцінки їх діяльності та проведення
самого процесу оцінювання відповідно до обраних критеріїв.
Сукупність цих ракурсів утворює структурний аспект онтології
публічного адміністрування.
Відповідь на питання, чи змінюється публічне адміністрування, охоплює динамічний аспект онтології останнього.
Безумовно, публічне адміністрування не може не змінюватися,
але вектор таких змін може знаходитися у принципово різних
площинах розвитку держави і суспільства. Так, наприклад,
інформатизація системи публічного адміністрування може як
сприяти більш повному задоволенню потреб та інтересів
громадян шляхом швидкого дистанційного надання їм великої
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кількості різноманітних адміністративних послуг, а може
використовуватися для створення системи тотального контролю і
покарання тих індивідуумів, мислення та емоції яких відрізняються від схваленого державою еталону поведінки. Переосмислення
сутності адміністративно-правового забезпечення прав людини та
громадянина вносить суттєві зміни у цілі публічного адміністрування [2]. Отже, динамічний аспект онтології публічного
адміністрування уявляє собою ціннісну та предметну спрямованість діяльності публічної адміністрації у межах існуючої в
певній державі публічної політики відповідно до конкретної
сфери суспільних відносин.
Онтологія як формальна специфікація актуалізації певної
предметної сфери у процесі публічного адміністрування в
демократичній правовій державі виконує функції зв’язку
концептуально-стратегічного рівня публічної політики, що
характеризується високим ступенем абстрагування, з практичнодіяльнісним рівнем, на якому реалізуються потреби учасників
публічних правовідносин та нагальні завдання вказаної політики.
Концептуалізація має дуже велике значення для розуміння
онтологічних засад публічного адміністрування, оскільки
дозволяє вербалізувати та надати структурованість великій
кількості векторів розвитку самої публічної адміністрації, а також
відносин, в які вона вступає. Разом з тим саме на рівні
концептуалізації спостерігається велика кількість проблем
публічного адміністрування, що в Україні знаходить свій прояв у
розробці і затвердженні багатьох документів концептуального
рівня, суб’єкти (виконавці) яких точно не визначені, терміни
виконання подані розпливчасто, критерії виконання не встановлені. Тільки в сфері інформаційних правовідносин на сьогодніній
день існує більше 40 різноманітних концепцій, стратегій та
доктрин, які частково дублюють одно одне, інформація відносно
виконання або невиконання яких у широкому доступі відсутня.
Основною вадою означених правових документів, в яких має
відображатися концептуальний рівень онтології публічного
адміністрування, є дефіцит системності, комплексності та
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систематичності здійснення (реалізації). Тобто таксономічність
рівня концептуалізації (належна класифікація та систематизація
процесів публічного адміністрування) потребує своєї оптимізації.
Крім того, від предметної онтології публічного адміністрування
(опису найбільш значущих понять та відносин) необхідно
перейти до онтології задач і методів.
Література:
1. Оборотов Ю. Н. Традиции и обновление в правовой сфере:
вопросы теории (от познания к постижению права). Одеса: Юрид.
літ., 2002. 280 с.
2. Ivanova H., Felyk V., Shopina I., Bieliakov K. Defining the
Concept of «Administrative and Legal Provision of Citizens’ Rights».
Amazonia Investiga. T.2. №26. 2020. Р. 473-478.

______________________________________________________
УДК 377.12 (82) “1920/1940”
Педагогічні науки
ІНІЦІАТИВИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ “ВІЗИТЕРІВ –
СОЦІАЛЬНИХ ГІГІЄНІСТІВ” В АРГЕНТИНІ В 1920–1930-Х
РОКАХ
Зайченко Н.І.,
доктор педагогічних наук, доцент кафедри
соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук
Національний університет “Чернігівський
колегіум” імені Т.Г. Шевченка
м. Чернігів, Україна
Інституціоналізація соціальної роботи в латиноамериканському регіоні в першій половині ХХ ст. здійснювалася за різними
історичними лініями, щонайменше за двома. Схожі тенденції
становлення професійної соціальної роботи в Латинській Америці
простежувалися в двох субрегіонах – центральноамериканських
країнах (Мексика, Коста-Ріка, Гватемала, Панама, Нікарагуа,
Сальвадор та ін.) та країнах південного конусу (Чилі, Аргентина,
Уругвай, Парагвай). У першому випадку – мало місце запозичення північноамериканського досвіду соціальної роботи, а в
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іншому – використання досвіду західноєвропейських країн
(Бельгія, Франція, Німеччина, Іспанія та ін.) до початку 1940-х
років. У першому випадку оформлення професійної роботи
відбувалося на ґрунті своєрідних явищ “соціального
інспектування” та “соціального дослідження”, а в іншому – на
ґрунті явища “соціального візитерства”. Зрозуміло, що в кожній
країні латиноамериканського регіону становлення професійної
соціальної роботи мало особливості. Так, в Аргентині на початку
1920-х років різними установами ініціювалися проекти
професійного навчання “візитерів – соціальних гігієністів” –
соціальних помічників, які би передовсім могли здійснювати
соціально-профілактичну роботу й допомагати медичному
персоналу в боротьбі з епідемічними хворобами (туберкульозом,
холерою, жовтою лихоманкою тощо).
На початку 1920-х років аргентинський лікар, викладач
медичного факультету Університету Буенос-Айресу Альберто
Званк (Alberto Zwank) замислив утворення навчального курсу
“візитерів-гігієністів” із провідною соціальною функцією. Про цю
ініціативу він висловлювався на аргентинському національному
медичному конгресі в 1922 році, а також на міжнародних
конгресах у Ріо-де-Жанейро, Сантьяго та Буенос-Айресі в 1924
році [1, с. 57].
Історики соціальної роботи в Аргентині Н. Алайон (Norberto
Alayon), С. Гавріла (Canela Gavrila) стверджували, що підготовка
візитерів-гігієністів на початку 1920-х років у країні вже
здійснювалася при установах Столичної соціальної допомоги,
Дитячої лікарні Благочинного Товариства, Аргентинської Ліги
боротьби з туберкульозом, Народної Ліги протидії туберкульозу
Провінції Буенос-Айресу, проте не було державної та університетської підтримки такої професійної підготовки [2, с. 101].
Курс “візитерів – соціальних гігієністів” під керівництвом А.
Званка було започатковано в 1924 році. Навчання мало тривати 2
роки. Було три спеціалізації професійної підготовки візитерівгігієністів: “візитери для дитячого догляду”; “візитери для
протидії туберкульозу”; “візитери – шкільні гігієністи”. У 1925
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році впроваджувалася ще одна спеціалізація – “візитери –
душевні гігієністи” [1, с. 57].
Викладали на курсі знані педагоги Г. Родригес (Germinal
Rodriguez), П. Дезео (Pilades Dezeo), Т. Тоніна (Teodoro Tonina),
С. Коста (Santiago Costa), К. Карреньо (Carlos Carreño), Л. Бард
(Leopoldo Bard) [1, с. 58].
У 1927 році педагогом Герміналем Родригесом (Germinal
Rodriguez) був розроблений проект школи соціальної допомоги
[3, с. 111].
Г. Родригес розмірковував стосовно нової науки про соціальну допомогу, яка би досліджувала соціальні проблеми та шукала
шляхи їх розв’язання. Застосовуючи поняття “соціальна
допомога” в контексті визначення “науки про соціальне
обслуговування”, педагог указував, що індивідуальна соціальна
допомога (робота з випадком) може проявлятися в п’ятьох
аспектах: по-перше, як допомога паліативна, призначена полегшити страждання нещасного; по-друге, допомога лікувальна,
необхідна для відновлення нормальної соціальної життєдіяльності немічного; по-третє, допомога профілактична, спрямована
на недопущення нещастя; по-четверте, допомога конструктивна,
яка має на меті покращення соціальних умов, зокрема, народної
освіти, економічного становища, професійного вибору і т. п.; поп’яте, допомога реституційна, котра передбачає відновлення
певних моральних якостей, перевиховання особистості [4, с. 131–
132].
У червні 1930 року в Буенос-Айресі було засновано першу
аргентинську школу соціальної допомоги, підпорядковану
Аргентинському соціальному музею. Аргентинський соціальний
музей – інституція, утворена в 1911 році за прикладом Паризького музею з метою проведення досліджень з економічних та
соціальних наук [3, с. 113–114].
Навчання в цій школі мало тривати три роки. Розмежовувалося професійне підготовлення візитерів та соціальних
помічників. Відповідно до проекту Г. Родригеса візитерська і
помічницька діяльності різняться за характером. Візитер насам65

перед здійснює соціальну діагностику, а соціальний помічник –
сам догляд. Професія візитера більше дотична до сфери медичної
допомоги, а професія соціального помічника – до сфери
соціального обслуговування [5, c. 85].
Освітні заклади для підготовки “соціальних візитерів”
засновувало й Відділення Червоного Хреста в Аргентині. З
ініціативи Ніколаса Лосано (Nicolas Lozano) й Хорхе Ховарда
(Jorge Howard) в 1928 році було відкрито школу самаритян в
Буенос-Айресі, в якій здійснювали навчання окремо “соціальних
гігієністів” та “шкільних гігієністів” [3, c. 106–107].
Протягом 1929 року школи самаритян було засновано також
в аргентинських містах Сан-Хуані, Сантьяго-дель-Естеро,
Мендосі [3, c. 107].
У 1932 році школу соціальних візитерів і шкільних гігієністів
було засновано у Мендосі, а чотири роки поспіль розпочала
функціонування школа візитерів – соціальних гігієністів при
Університеті Ла-Плати під керівництвом Піладеса Дезео (Pilades
Dezeo) [3, c. 109].
Школа соціальних візитерів – душевних гігієністів, підвідомча Аргентинській Лізі душевної гігієни, була започаткована в
жовтні 1934 року. Фундатор – лікар Гонсало Босх (Gonzalo
Bosch). Навчання мало продовжуватися два роки. Перший рік
навчання присвячувався теоретичному освоєнню предмета
“Психологія і психопатологія”, а на другому році – вивчалися
предмети “Психіатрична семіологія”, “Душевна гігієна і
законодавство стосовно душевно хворих”. Передбачалося також
практичне навчання. Працювали візитери у столичній лікарні Лас
Мерседес або в консульторіях Ліги душевної гігієни [6, с. 25–26].
Таким чином, у 1920–1930-х роках в Аргентині було
реалізовано кілька проектів із професійного навчання “візитерів –
соціальних гігієністів”. Значущим є те, що ці ініціативи зросли на
місцевому ґрунті, а не були запозиченими із зарубіжжя.
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Анотація: у статті розглянуто шляхи формування у студентів
медичних коледжів уявлення про обрану спеціальність, особливості професійної діяльності медичної сестри. Закцентовано
увагу на основні етапи підготовки медичної сестри, виклики і
вимоги сьогодення, пов’язанні з розвитком медичної науки.
Обгрунтовано необхідність ретельної як теоретичної, так і
практичної підготовки майбутнього фахівця медичної галузі.
Ключові слова: медична сестра, студент-медик, цілістне
уявлення, підготовка спеціалістів.
Виклад основного матеріалу.
У сучасному світі вимоги до професійних компетентностей
стають дедалі вищими. Розвиток технічного прогресу ставить нові
задачі і створює нові виклики в усіх галузях життя людини, не
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оминув він і медичну сферу. Сучасна медична сестра повинна
мати широкий спектр навичок, вміти застосовувати отриманні під
час навчання знання на практиці, йти в ногу з технічним
прогресом, вміти орієнтуватись в сучасних лабораторних та
інструментальних дослідженнях, слідкувати за новими
розробками в фармацевтичній галузі.
Іще одним викликом в підготовці студентів-медиків стало
дистанційне навчання. Воно повністю змінило способи та засоби
викладення матеріалу, змусило і викладачів і студентів перейти до
навчання в режимі онлайн.
Трансформація підходів, змісту підготовки медичних сестер
спонукає науковців, викладачів, навчальні частини закладів
медсестринської освіти до пошуку нових форм доступного
викладу та засвоєння теоретичного матеріалу та використання
його для формування професійних умінь і навичок в процесі
практичної підготовки [1, с.62].
Для викладачів дистанційна форма навчання стала поштовхом до створення методичних матеріалів, які б максимально
давали можливість студенту опанувати предмет, зрозуміти
тонкощі професії, спираючись на можливості електронних
засобів комунікації. Для цих цілей використовуються різноманітні платформи, створюється та доповнюється, до уже
існуючого, контент, здатний зацікавити і спонукати до засвоєння
теоретичного матеріалу та подальшого застосування набутих
знань в практичній діяльності. Таким чином, усі учасники
освітнього процесу, здобули додаткові навички, які необхідні для
конкурентоспроможності на сучасному ринку праці, зокрема і в
медичній сфері. Для студентів навчання онлайн дало можливість
продемонструвати вміння швидко і ефективно сприймати,
обробляти і засвоювати навчальний матеріал, підлаштовуючись
під вимоги сучасного світу, що, в свою чергу, є вкрай необхідним
в обраній ними спеціальності. Велику роль у підготовці
майбутнього фахівця відіграє самоосвіта як усвідомлена потреба
в постійному вдосконаленні своєї професійної діяльності з
акцентом на створення умов для розвитку особистісно і соціально
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значущих власних рис, є основною формою підвищення
компетентності, яка складається з удосконалення знань та
узагальнення професійного досвіду шляхом цілеспрямованої
самоосвітньої роботи [2, с.5-13].
Професія медичної сестри передбачає вміння приймати
рішення, спираючись на отриманні знання, готовність працювати
як самостійно, так і в команді, чітко формулювати мету втручання
і послідовно йти до її виконання. Медична сестра повинна бути
здатною до самоорганізації, самодисципліни, своєчасної і швидкої
реакції у складних клінічних ситуаціях, заснованої на глибоких,
фундаментальних знаннях. Формування зазначених якостей у
студентів-медиків вимагає від викладача здатності ставити
навчально-професійні завдання, вміння мотивувати до здобуття
нових знань, опанування навичок, що в кінцевому результаті
дасть чітке розуміння про обрану спеціальність.
Важко переоцінити важливість у формуванні цілісного
уявлення про майбутню професію можливості відпрацювання
навичок в реальних умовах, на базі лікарень. Це сприяє
отриманню повного спектру уявлень про нюанси професії, вчить
комунікації з колегами, пацієнтами, родичами хворих, що є
невід’ємною частиною роботи медичної сестри. Крім того,
перебуваючи в клініці, студенти мають можливість познайомитись з сучасними методами обстеження, лікування, реабілітації
пацієнта, що в свою чергу, полегшить інтеграцію в професійне
середовище. Саме тому, проведення практичних занять на базі
клініки, виробнича і переддипломна практики, занурюючи
студента в реалії професійної діяльності медичної сестри,
формують у нього психологічну готовність до обраного фаху, яка
включає в себе відповідальність, здатність до емпатії, прийняття
рішень, дає змогу сформувати функціонально підготовленого
фахівця. Тільки перебуваючи у безпосередньому контакті з
пацієнтом, біля ліжка хворого студент здатен усвідомити себе
медиком, переконатись у правильності обраного професійного
напрямку, зрозуміти складність і відповідальність майбутньої
професії.
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Нинішня епідеміологічна ситуація, як в нашій країні, так і в
світі в цілому, вказала на затребуваність такої спеціальності як
медична сестра, підкреслила вагомість даної професії у сучасному
суспільстві. Проблеми кадрового забезпечення сфери охорони
здоров’я мають глобальний характер. Міжнародні експерти
вказують, що будь-які, найпередовіші технології й досягнення в
сфері медицини не зможуть позитивно вплинути на здоров’я
населення за відсутності належно підготовлених працівників цієї
галузі [3, с.37-38].
Першочерговою задачею для викладачів профільних закладів
освіти стала необхідність вдосконалення дистанційних методів
навчання, створення методичних матеріалів здатних зацікавити і
вмотивувати майбутнього медичного працівника, дати йому
сучасні, актуальні професійні компетентності.
ВИСНОВКИ.
Тільки комплексний підхід, побудований на послідовному
засвоєнні професійних знань і навичок, можливість відпрацювання і закріплення яких відбувається в лікарняних стінах, здатен
дати студенту медичного коледжу цілісну картину майбутньої
професії.
Завдання педагогів зробити процес здобуття освіти студентами максимально доступним, сучасним, здатним сформувати
всебічно підготовленого фахівця медичної галузі.
Література:
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медичних сестер сімейної медицини як складова їх професійної
компетентності / О.Є. Антонова, З.П. Шарлович // Проблеми
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справи Рівненського базового коледжу, (м. Рівне) Теоретичні
70

основи професійної підготовки бакалаврів медсестринської
справи на засадах комтпетентнісного підходу Вісник Національного університету оборони України 3 (34) / 2013 С. 37-38.
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Філософські науки
УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ІРРАЦІОНАЛІЗМУ ПОЧАТКУ
ХХ СТОЛІТТЯ
Козій І. В.
доцент кафедри історії і філософії
Львівський торговельно-економічний університет
м. Львів, Україна
Говорячи про українську філософію початку ХХ ст.
насамперед потрібно зазначити, що стрижневі вектори
західноукраїнської та центральної і східної України кардинально
відрізнялися. Радянська Україна взяла курс на популяризацію
головно марксистської філософії з усіма випливаючими з цього
факту наслідками: повне домінування раціоналізму, матеріалізму,
визнання єдино істинною марксистську філософію з наступною
критикою так званої буржуазної західної філософії. Тому про
об’єктивний підхід щодо тлумачення філософських проблем не
могло бути й мови. Існуюча тоді ідеологія вимагала від науковця
чіткої позиції, або він «співець» марксистської ідеології, або
представник опальної, більше того ворожої західної доктрини.
Кардинально протилежною можна назвати ситуацію котра
склалася на західноукраїнських землях. Не будучи залежними від
впливу тоталітарної ідеології мислителі західної України могли
вільно висловлювати власні думки та власну позицію. Центральною тезою вітчизняних діячів того часу була ідея українського
національного відродження. Вони намагалися усі придатні світові
здобутки в царині філософії застосувати для укріплення та
розвитку національної самосвідомості. І домінуючими в цьому
процесі були ідеї саме новітньої західноєвропейської філософії
(мова про течії некласичної філософії). Однією із таких
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філософських течій можна назвати філософію життя. Насамперед
слід зазначити, що представники філософії життя спочатку
відштовхувалися від кантівської ідеї про домінування практичного розуму де стрижневим компонентом виступала вільна, чи
«автономна» воля. У подальшому кожен з представників цього
напряму по - своєму розвинув та обґрунтував місце і роль
вольового чинника у житті людини.
Один з вітчизняних виразників цієї концепції – Д. Донцов,
фактором гуртування і наступного росту нації обрав вольовий
принцип. Його заслуга, очевидно, полягає у тому, що він вказав
на потребу зміцнення волі до життя, екстраполювавши цю
проблематику у площину української ментальності. Мислитель
подає низку варіантів тлумачення «волі»: «воля влади» (Ніцше),
«життєвий елян» (Бергсона), «жадоба перемоги» (Джека
Лондона), чин для чину, «без мети», «щоб гнатися в безвість»
(Лесі Українки), «фантазія» (Шевченка), якій він жертвував
видимий світ, звеличання «залізної сили ентузіязму», елементу
«нерозсудного» (Гоголя), «правда сильного», і «право сили»
(Куліша), – ось як характеризували цю волю чужі і наші
провідники» [1, с. 221]. Але потрібно наголосити, що Д. Донцов
усе ж таки деякою мірою перебільшив значення ірраціонального
у людському житті. Проте не слід згаданий факт оцінювати тільки
негативно, адже ситуація в Україні кінця XIX – початку XX ст.
була доволі хиткою. Він буз сумніву бачив усі ці негативні
моменти, тому запропонував своє бачення виходу з кризи.
Мислитель формує власну ідеологію в традиціях ірраціональноволюнтаристичної філософії, тому головною метою для нього є
певна дискредитація раціоналізму. На його думку, розум слід
позбавити перебільшеного впливу на життя людини, адже
раціоналізм «обезволює» людину, позбавляючи її власних
суб’єктивних рис. Таким чином мислитель нівелює раціоналістичну традицію за те, що більшість її представників скасовують
основні принципи вільної дії і перебільшують значення сієнтизму
та позитивізму. Натомість цьому «хибному» шляху Д. Донцов
пропонує головні постулати ірраціонально-волюнтаристичної
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філософії. Він критикує відомі на той час системи, що вихідним
пунктом вважали постулат про свідомий контроль суспільства.
Особливо гостро відгукувався про методи штучної побудови
ідеальних суспільних парадигм. Мислитель наголошував на тому,
що подібні штучні системи не «приживуться» в реальному житті,
оскільки суспільство повинно розвиватися еволюційно. Натомість
філософ створює свою систему цінностей: інтелекту протиставляє
волю, логіці – інтуїцію, пасивності – агресію. Стосовно ж знання і
віри, – віддає перевагу вірі. З метою зміцнення і утвердження
волюнтаристичного напряму у філософії він вдається до критики
розуму, який, на його думку, потребує викриття і нівелювання
власної вагомості. Таким чином Д. Донцов робить висновок, що
розум призводить до наукового фаталізму, наслідком чого
виступає применшення ролі людини як суб’єктивного фактору
розвитку світу. Розум нав’язав такий стиль українській ментальності, що з необхідністю призведе до бездіяльності та
«універсалізму». Цим фактом перекреслюється можливість
дефініціювання тієї чи іншої нації.
Можна зробити висновок, що раціональному об’єктивізму Д.
Донцов протиставляє ірраціональний суб’єктивізм. Також він
наголошує на важливості волі в соціальному плані, адже вона є
«двигуном людських чинників». Стосовно співвідношення
розуму і волі у психологічному житті людини, Д. Донцов стоїть
на позиції примату волі, оскільки «воля діє навіть там, де її не
провадить жодне пізнання…» [1, с. 223]. Мислитель називає волю
«ірраціональною здібністю людської душі». Тому дати чітке
визначення волі практично неможливо, її необхідно уміти
відчувати. У свою чергу воля до життя – предмет, який нічим
іншим пояснити неможливо, це те, що якраз і потрібно покласти в
основу будь-якого тлумачення. Д. Донцов зазначає, що будь-яка
національна філософія повинна бути вибудована на волі до
життя, що прив’язана до реалій буття і є відповіддю на ті чи інші
життєві питання. Тому її жодним чином не потрібно зупиняти, а
лише всіляко «підживлювати». Воля може проявлятися у
різноманітних формах, але все ж таки, зазначає мислитель, «воля
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життя» співзвучна з «волею влади». Суб’єктивна воля внаслідок
своєї природи намагається подолати грань, що відмежовує
суб’єктивне від об’єктивного. Іншими словами, виявлення волі до
життя виступає як своєрідний «виклик долі», світу «об’єктивному», з метою підкорити останній своїй волі, тобто самій собі.
Література:
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Національний технічний університет України
«КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ, Україна
Цифрові технології охоплюють все більше сфер застосування. Розвиток спостерігається і в нових підходах для систем
управління ланцюгами поставок. Хмарні технології є гарним
рішенням інтеграції щодо обміну інформацією та співпраці
елементів, що задіяні у процесах формування ланцюгів поставок.
Дані та їх аналітика є джерелом прискорення процесів,
забезпечення прозорості між партнерами та клієнтами. У
подальшому до процесу розвитку додається оцифрування
ланцюгів створення вартості, що в контексті цифрової
трансформації, призводить до розробки нових бізнес-моделей.
Значення цифрових технологій у логістиці розкривається у
визначенні місцерозташування, підключення пристроїв, аналітики
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великого обсягу даних, когнітивних обчисленнях, що переносяться на мережі, хмари та платформи, звичайні або мобільні, де
збирається, обробляється та використовується інформація [3].
Хмарні технології представляються у вигляді: сервісів,
програм, платфом та інфраструктури. А.Е. Кононюк визначає
хмарні обчислення як «забезпечення користувача комп’ютерними
ресурсами і потужностями у вигляді інтернет-сервісів». А
розміщення програмного забезпечення в центрі обробки даних із
підключенням до Інтернету дає можливість також підключатися і
віддаленим пристроям, що в результаті візуалізують загальну
картину бізнесу [4, с.43].
З точки зору логістичних процесів, хмарні технології
дозволяють використовувати можливості будь-якого ринку у
світі, але з мінімальними витратами та вимогами щодо інфраструктури. Хмарні інфраструктури надають можливість провайдерам
експериментувати із новими типами послуг, не ризикуючи
втратою великої суми вкладень і ресурсів для випробувань.
Фішер визначає, що у ланцюзі поставок основним джерелом
витрат є не тільки робота з інформацією, але й управління та
реструктуризація послуг, а також необхідні елементи для
подальшої оптимізації ланцюга.
Концепція хмарного ланцюга постачання являє собою
мережу компаній в області хмарних рішень, які формують
наскрізне надання продуктів та агрегованих пакетів послуг. У
даному випадку хмара координує рух послуг з двох сторін, куди
входять: надання послуг з використання інфраструктури, їх
моніторинг, віртуальні машини для користування та інформаційні
процеси, що підтримують облік та виставлення рахунків.
Хмарні технології є відтворювальними, вони задовольняють
потреби клієнтів, підвищують рівень конкурентоспроможності та
демонструють характеристики інноваційного продукту. За таких
умов попит є непередбачуваним, тому що бізнес-модель є такою,
що застосовується на вимогу, а особливості даного ринку є
мінливими. Той, хто пропонує свої послуги, формує платіжні
відносини із провайдером хмарного сервісу за допомогою ІТ75

інфраструктури, де потік є односпрямованим [2].
Застосування цифрових технологій дозволяє не лише обрати
для себе найбільш ефективне рішення, але й поєднувати варіанти.
На основі цього було сформовано Хмару речей (CoT – Cloud of
Things), яка спирається на концепцію Інтернету речей та хмарних
технологій. Модель об’єкта формується одразу у хмарі та має
визначений набір інтерфейсів програмного забезпечення. Даний
спосіб полегшує інтеграцію даних із різнорівневих джерел, при
цьому не потрібно намагатися сформувати загальних реєстр для
різних організацій.
Архітектура хмари речей налічує такі функції як: реакція,
активація, обчислення та зберігання, що можуть бути віртуалізовані, після чого отримати певну семантику та надаватися
користувачам. Хмара речей виникла як рішення для інтеграції
розподілених фізичних ресурсів та управління елементами за
рахунок хмари у масштабований та гнучкий спосіб.
Система хмари речей добре підходить для сучасного
управління ланцюгами поставок, адже проектування таких систем
потребує інтеграції та гнучкості стосовно більшого розподілу
товарних груп та основних підходів.
У традиційній системі управління ланцюгами поставок його
ефективність залежить від двох основних аспектів: забезпечення
попиту за найнижчою ціною та швидкої реакції на появу попиту.
Хмарні технології у даному випадку дають змогу приділяти
більше уваги моніторингу процесів у режимі реального часу та
використовують гнучкі підходи щодо задоволення вимог без
серйозних витрат.
У разі, якщо потрібно, щоб інформація про стан ресурсів
збиралася та надходила протягом всього життєвого циклу товару,
застосовуються методи інтелектуального сприйняття, що у
подальшому дозволяють легко адаптуватися до платформи
керування послугами, використовуючи набір мережевих підходів.
Для того, щоб отримувати та зберігати інформацію про
товари у логістичних системах, потрібно не лише налагодити
систему зчитування штрих-кодів та технологій обробки
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інформації з них, але й мати можливість передавати отримані
потоки інформації за допомогою різних комунікаційних мереж. Є
такі мережі, що надають рішення для підтримки зв’язку між
розподіленими сенсорними вузлами, які працюють в межах
логістичних каналів.
Зрештою, у сучасних умовах процес обміну інформацією та
співпраці між учасниками ланцюга поставок легко покращити за
допомогою хмарних технологій. При цьому, залишається
відкритою вимога щодо гнучкості. Для того, щоб вона була
реалізована як характеристика системи, потрібно приділяти увагу
архітектурі системи, технологій обслуговування та візуалізації [1].
Провідні фахівці вже пропонують логістичне обладнання та
технології, які можна використовувати для віртуалізації ресурсів,
а також представляють методи вибору найбільш доцільних
логістичних послуг для підвищення ефективності логістичної
системи.
Проте, чим більше датчиків та іншого обладнання збирають
інформацію, тим більш масштабним та складним в управлінні
стає ланцюг поставок. В цей час традиційні програмні засоби для
обробки даних не можуть задовольнити потреби такого обсягу. У
свою чергу, хмарні технології надають можливість застосовувати
стратегії щодо додавання до звичних процесів збору, зберігання
та керування, ще й функцію розподілу та аналізу інформації.
Отже, хмарні технології дозволяють зменшити або навіть
ліквідувати розрив між віртуальним світом і реальністю, де
можна краще інтегрувати умови та вимоги щодо часу та фізичних
ресурсів, потрібних для виконання проекту або надання послуги.
Застосування хмарних технологій в управлінні ланцюгами
поставок дозволяє інтегрувати нові підходи обробки та передачі
інформації, регулювати потоки коштів та продукту в режимі
реального часу, а також надає змогу краще співпрацювати
учасникам логістичних процесів.
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Політичні науки
ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНИЙ РИЗИК» В КОНЦЕПТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Кононенко О.В.,
кандидат політичних наук,
ректор Академії зовнішньої розвідки України;
У науковому плані визначення детермінант політичних
(насамперед, політико-економічних) ризиків пов’язують з
аспектами формування культури підприємницької діяльності та
створення недержавних громадських організацій та об’єднань, які
можуть бути досить чутливими до політичних чинників, які
важко уникнути, але їх можна вірно оцінити та врахувати.
Водночас зауважимо, що концепт «політичний ризик» як
складова ризику будь-якої країни недостатньо вивчений у
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науковому дискурсі. Серед зарубіжних фахівців, що досліджували політичні аспекти ризику країни, можна виокремити таких
авторів, як Т. Бревер, Д. Гендель, Ч. Кеннеді, В. Ковелло, М. Макалір, Д. Некар, С. Роббок, В. Роув, Ф. Рут, Дж. Саймон, Дж. де ла
Торре, Д. Фейлс, Л. Ховелл, Ф. Чан та інші. В наукових працях
міжнародних фахівців політичний ризик переважно визначається
як складова ризику країни. Останнє поняття є широким та
інтегрує в собі окремі елементи інших видів ризиків (політичний,
безпековий, інформаційний, фінансовий, валютний тощо).
Сучасна українська наукова думка висуває, наприклад,
дискусійну версію трактування змісту політичного ризику через
поняття «інтерес»: «Після того, як суб'єкт усвідомив наявність в
себе будь-яких інтересів, він починає діяти» [1, с. 249]. Водночас
не слід забувати про первинний етап ухвалення рішення, що
включає в себе аналіз ситуації та вибір способу політичних дій. В
історії існує чимало прикладів, коли саме аналіз політичних
ризиків впливав на політичне рішення та на розвиток політикоісторичних подій, а отже на забезпечення національних інтересів і
захист національної безпеки держав-учасників. Таким чином,
зазначимо, що політичний ризик – це утворення в певній
політичній, економічній, культурній, соціальній сфері або державі
в цілому нестабільної ситуації, яка може бути використана як на
користь, так і на шкоду країні, суспільству, певним соціальним
групам [2].
Усі політичні ризики за місцем виникнення можна поділити
на зовнішні (зумовлюються чинниками, пов’язаними з іншими
країнами, їх економічною діяльністю, політичним і культурнорелігійним життям) та внутрішні (виникають у межах країни
самостійно, без зовнішнього втручання). Політичні ризики
зумовлюють зміни політичної структури держави. З безпекової
точки зору ризик країни визначається як інтегрований результат
взаємодії незалежних від суб’єкта міжнародної політики подій і
обставин.
Ризик країни, перш за все, пов’язаний із соціальноекономічною та політичною ситуацією в ній. Таким чином,
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можна говорити, що політичний ризик формує ризик країни, що є
індикатором безпекової ситуації.
Метою дослідження політичних ризиків є пошук способів їх
прогнозування, запобігання, а також використання на користь
власним національним інтересам. У зв’язку з назрілим науковим
запитом важливими виглядають інституціональні аспекти
державної та суспільної протидії викликам, загрозам і
небезпекам. Зауважимо, що доречно зазначити проблематику
дослідження ефективності політичної, економічної, інформаційної та інших суспільних систем, а також сектору безпеки і
оборони з питань мінімізації загроз, звуження конфліктних рамок
взаємодії суспільних суб’єктів, посилення стабільних параметрів
еволюції світу людини. Адже національна безпека, що є
передумовою, основою та запорукою існування української
держави, складається з багатьох факторів, які співіснують з
поняттям політичного ризику.
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імені Петра Могили
Актуальність. Ефективність тренувального процесу в
бодібілдингу залежить не лише від величини показників
навантаження, етапу підготовки, індивідувальних можливостей
організму спортсменів, різноманітних за спрямованністю силових
вправ, але й від особливостей використання спеціалізованих
принципів та методичних прийомів [54, 60].
Відомо, що адаптаційні зміни в організмі бодібілдерів, які
переважно пов’язані зі збільшенням морфометричних показників
тіла та силових можливостей в процесі відновленння після
напруженої діяльності силового характеру, відбуваються лише у
випадку втоми працюючих груп м’язів під час тренувального
заняття [67, 82, 144].
Таким чином, одним з основних актуальних напрямів
наукових досліджень в бодібілдингу [2, с 239] є пошук ефективних методів, принципів, методичних прийомів тренувальної
діяльності, які сприятимуть швидкому стомленню працюючих
м’язових груп спортсменів під час виконання силових вправ, що
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призведе до виражених адаптаційних змін в організмі спортсменів.
Д. Вейдер [1, с 65] є одним із перших науковців, який приділяв значну увагу пошуку ефективних механізмів вдосконалення
тренувального процесу бодібілдерів, використовуючи різноманітні принципи та методичні прийоми. Так, в процесі багатолітніх
досліджень було встановлено, що одним із ефективних
методичних елементів в бодібілдингу, що сприяє досягненню
максимальної втоми працюючих м’язових груп під час виконання
серії силових вправ, є принцип «передчасного виснаження».
Даний тренувальний принцип оснований на варіативності
послідовності використання формуючих та базових вправ. Так, у
процесі навантаження певної м’язової групи виконується
спочатку один підхід силової вправи формуючого характеру, а
потім без відпочинку проводиться тренувальна вправа базової
спрямованості (суперсет). Відповідна послідовність виконання
базових та формуючих силових прав застосовується протягом 3-4
серій у тренувальному занятті.
Таким чином, на думку Д. Вейдера [1, с 234] застосування в
процесі підготовки бодібілдерів тренувального принципу
«передчасного виснаження» дозволяє максимально задіяти
допоміжні м’язові групи під час виконання базової вправи,
що сприятиме збільшенню внутрішньо-м’язової та міжм’язової координації та зростанню морфометричних показників
тіла.
Таким чином, на основі аналізу даних науково-методичної
літератури можна зробити певний висновок, що дослідженням
проблеми пошуку ефективних шляхів вдосконалення тренувального процесу за рахунок послідовності та варіативності
використання базових та формуючих вправ тривалий час
займались провідні фахівці в галузі спорту [5, с 36; 8, с 24; 9,
с 356] та безпосередньо з бодібілдингу [8, с 49, 6, с 67]. Однак,
незважаючи на те, що більшість вище названих дослідників не
лише по різному називають принцип чи методичний прийом
«передчасної втоми», але й кожен із них вирішує за допомогою
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даного компоненту тренувального процесу досить різні за
напрямом та складністю завдання.
При цьому досліджень щодо вдосконалення методичного
прийому «передчасної втоми» на основні загальновідомих у
бодібілдингу принципів «передчасного виснаження» [1, с 345] та
«передчасного навантаження» [9, с 118], встановлення необхідності застосування для вдосконалення тренувального процесу,
визначення ефективності його використання та впливу на
динаміку морфометричних показників тіла і силових можливостей організму спортсменів, зниження рівня травматизму (що є
досить важливим чинником саме на етапі спеціалізованої базової
підготовки) – в доступній нам науковій літературі не виявлено.
У анкетуванні брали участь 86 тренерів з бодібілдингу, стаж
яких був не менше 12 років, а також 120 спортсменів бодібілдерів
віком 23 ± 1,2 років зі стажем занять 5-8 років, м. Миколаїва.
Під час анкетування вивчалися наступне питання: Яка
ефективність використання методичного прийому «передчасна
втома» тренерами та спортсменами на етапі спеціалізованої
базової підготовки.
Нижче представлено результати анкетування, що дозволяють
побачити частоту та характер застосування учасниками
опитування методичного прийому «передчасна втома» під час
тренувальної діяльності саме у мезоциклах базової підготовки
спортсменів-бодібілдерів (рис. 1).
Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що 72,1 %
тренерів і 76 % спортсменів, які займаються бодібілдингом зі
стажем занять до 5 років, не використовують у своїх заняттях
методичний прийом «передчасна втома». У той же час, серед
спортсменів з більш тривалим стажем занять (до 8 років) – всього
27,7 % опитаних не використовують даний прийом у
тренувальних мікроциклах.
Таким чином, на основі аналізу даних анкетування можна
побачити, що більшість спортсменів зі стажем занять
бодібілдингом (до 8 років) зовсім по іншому (більше
розраховують на свої знання і відчуття, ніж на досвід тренерів)
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ставляться до використання методичного прийому у процесі
підготовки бодібілдерів, що суттєво змінює їхні погляди загальну
систему тренувальної діяльності.
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Рис. 1. Характер застосування бодібілдерами методичного прийому
«передчасна втома» у мезоциклах базової підготовки, n=206:
– спортсмени зі стажем зянять до 8 років;
– спортсмени зі стажем занять до 5 років;
– тренери

Застосування тих або інших методичних прийомів у
бодібілдингу зумовлено необхідністю розв’язання проблеми
інтенсифікації тренувальної та змагальної діяльності спортсменів,
пов’язаних не тільки з недостатніми адаптаційними змінами у
м’язовій системі, а й можливими негативними наслідками
неадекватних силових навантажень на опорно-руховий апарат
бодібілдерів.
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Актуальність. Однією з основних проблем системи оптимізації тренувального процесу в бодібілдингу є те, що на сьогодні
існують досить різні точки зору щодо методики тренування
спортсменів на різних етапах підготовки та їх вплив на зростання
м’язової маси тіла. Особливо багато суперечливих поглядів існує
щодо використання оптимальних показників навантаження,
варіативності використання тренувальних вправ, механізму
корекції фаз м’язового напруження та відновлення [1, с 46].
Одним із найбільш популярних шляхів вдосконалення
тренувального процесу в бодібілдингу є визначення найбільш
оптимальної тривалості тренувального заняття залежно від
поставлених завдань та рівня підготовленості спортсмена [3, с
164; 5, с 106]. У процесі дослідження залежності розвитку м’язової маси тіла людини від тривалості тренувального заняття було
встановлено, що силові вправи ексцентричного характеру збільшують концентрацію тестостерону в сироватці крові. Відомо, що
даний стероїдний гормон виконує важливу роль у побудові
м’язових клітин і є основним біохімічним агентом, що здійснює
м’язовий анаболізм [6, с 113]. Однак, рівень даного гормону
досягає своєї вершини в процесі м’язової діяльності, тривалість
якої не перевищує 40-60 хвилин. При цьому, спроба продовжити
тренувальне заняття далі призведе до парадоксальних результатів
– зменшення кількості тестостерону [5, с 130].
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Досить схожі результати в своїх роботах висвітлюють
фахівці [10, с 182], стверджуючи, що за період силового тренування тривалістю 45–50 хв. організм вичерпує свої енергетичні
резерви. Якщо тренування буде тривати довше, то замість
збільшення м’язової маси спортсмен отримає її зменшення.
Необхідною умовою раціональної підготовки в бодібілдингу
є відновлення працездатності м’язових груп між тренувальними
заняттями. Так, В.М. Плєхов [6, с 234] на основі багатолітніх
результатів досліджень стверджує, що в окремому занятті
необхідно застосовувати силові вправи, при яких активну участь
в подоланні опору бере не більше 2–3 м’язових груп організму
людини. Результати досліджень Ф. Хатфілда [8, с 138] також
доводять, що для окремого тренувального заняття, оптимальним
показником є навантаження 2–3 м’язових груп.
Починаючи з 60-х років двадцятого століття в популярній
науковій літературі [8, с 129] були висвітлені результати
досліджень, які свідчили про те, що найбільш оптимальним
показником кількості силових вправ для ефективного
навантаження однієї м’язової групи організму спортсмена
необхідно застосовувати не більше трьох вправ (однієї базової та
двох формуючих). При цьому, низка фахівців з силових видів
спорту [7, с 39], на основі проведених ними досліджень
стверджують, що навантаження кожної групи м’язів лише двома
вправами (базовою та формуючою) дозволяє найбільш ефективно
впливати на зростання м’язової маси тіла в бодібілдерів
незалежно від етапу багатолітньої підготовки.
Водночас видатні фахівці [4, с 98; 9, с 115] у своїх працях
висловлюють думку, що найбільш оптимальним варіантом для
зростання м’язової маси певної м’язової групи є застосування
чотирьох вправ. Цей факт вони пояснюють тим, що навіть для
спортсменів, особливо на етапі спеціалізованої базової підготовки, кожну м’язову групу потрібно ретельно навантажувати, щоб
задіяти всі її волокна і призвести до повної втоми.
Ю. Хартман та Х. Тюннеман [8, с 234], на основі результатів
досліджень, вважають, що в умовах напруженої м’язової
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діяльності силової спрямованості, направленої на досягнення
максимального спортивного результату в бодібілдингу, необхідно
кожну м’язову групу навантажувати чотирма вправами (двома
базовими та двома формуючими). Велика кількість вправ, на їх
думку, потрібна, з одного боку, для поліпшення обміну речовин,
що позитивно впливає на зростання м’язової маси тіла
спортсменів, а з іншого – для максимального рекретування
рухових одиниць.
Для проведення педагогічного дослідження нами було
розроблено три різних варіанти тренувальних програм, в яких
брали участь по 20 спортсменів у кожній із них (табл. 1).
До змісту тренувальної програм входить характер (базова чи
формуюча), дозування та маса обтяження.
Таблиця 1
Програмита їх компоненти тренувальних занять, що
використовувалися спортсменами трьох групп.
Компоненти
тренувального
навантаження

Черговість
застосування
базових
та
формуючих
вправ

Темп
виконання
вправи
Кількість
повторень
в
окремому сеті
Тривалість
роботи
в
окремому сеті,
(с)
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Програми тренувальної діяльності
Перший
Загальноприйнят
Другий варіант
а варіант
у кожному мезокожна
м'язова циклі у перших
група спочатку двох
наванта-жується
мікроциклах
серією
сетів вико-нується
базової вправи, а серія
базо-вих
потім
серією вправ, а у нассетів формуючої тупних двох –
вправи
фор-муючих
вправ
Помірний (2/4 – 2 Помірний (2/4 –
с. у долаючій 2 с. у долаючій
фазі, 4 с. у фазі, 4 с. у
поступливій фазі
поступливій фазі

Третій варіант
кожна
м'язова
група спочатку
навантажується
серією
вправ
форму-ючого
характеру,
а
потім
серією
вправ
базового
характеру
Помірний (2/4 – 2
с. у долаючій
фазі, 4 с. у
поступливій фазі

6-8

6-8

6-8

36-48

36-48

36-48

Вага
обтяження, %
від
максимальної

Кількість сетів
на одну вправу
Кількість вправ
в
одному
тренувальному занятті

Базові вправи –
75%
Формуючі
вправи– 60-65%

1-й
варіант:
базові вправи –
75%, формуючі
вправи – 60-65%;
2-й
варіант:
форму-ючі
вправи– 70–72%,
базові вправи –
60%.

Формуючі вправи
– 70–72%, базові
вправи– 60%.

4

4

4

4

4

4

Контрольна група спортсменів використовувала у процесі
чотирьох мезоциклів базової підготовки загальноприйняту
програму тренувань.
Перша основна група спортсменів використовувала у процесі
чотирьох мезоциклів занять комбіновану програму тренувань.
Вона заключалась у тому, що протягом кожного мезоциклу
занять у перших двох мікроциклах кожна м’язова група спочатку
навантажувалась серією підходів базового характеру, а потім –
серією підходів формуючого характеру. При цьому протягом
наступних двох мікроциклів кожного місяця тренувань,
черговість застосування вправ базового та формуючого характеру
змінювалася навпаки (використовувався методичний прийом
«передчасна втома» [3, с 56; 5, с 89]);
Друга основна група спортсменів використовувала у процесі
досліджень нестандартну для етапу спеціалізованої базової
підготовки програму тренувань, підґрунтям якої є застосовувався
методичний прийом «передчасна втома», тобто кожна м’язова
група спочатку навантажувалась серією підходів формуючого
характеру, а потім серією підходів базового характеру.
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Актуальність. Бодібілдинг, як однин із силових видів спорту,
розв’язує завдання симетричного збільшення обхватних розмірів
та зростання м’язової маси спортсменів в умовах інтенсивних тренувальних навантажень силового спрямування. Протягом останніх десятиліть цей вид спорту набув достатньо суттєвого розвитку
в світі та Україні серед людей різного віку та статі [4,с.11; 8, с.123].
Проте засоби і методи підготовки, що використовуються у
бодібілдингу, спрямовані не тільки на збільшення гармонійно
розвинутої мускулатури тіла, але й на розв’язання одного із головних завдань тренувального процесу – розвиток максимальної
сили до рівня, що сприяє вдосконаленню інших сторін підготовки
спортсменів, а не перешкоджає йому [1, с.37; 3,с. 324; 6, с. 123].
Практика свідчить, що ефективність використання силових
вправ залежить не тільки від раціонального їх співвідношення у
періодах підготовки (базовому чи формуючому) але й від
застосування ефективних методичних прийомів, що дозволяють
суттєво змінити величину впливу навантажень на м’язову
систему спортсменів та забезпечити поступове планомірне
зростання їхніх силових можливостей [4, с 112].
Аналіз літературних джерел [8, с.74; 10, с.90] свідчить, що
базовими вважаються вправи, які виконуються з граничними чи
близько-граничними обтяженнями та навантажують великі групи
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м’язів спортсменів із залученням до роботи м’язів навколо
кількох суглобів. Такі вправи зазвичай виконуються із вільними
обтяженнями (гантелі, штанги, гирі тощо) Формуючими (ізольованими) називають вправи, які переважно виконуються з
середніми чи малими обтяженнями та навантажують дрібні групи
м’язів спортсменів із залученням до роботи м’язів переважно
навколо одного суглоба. Такі вправи зазвичай виконуються на
спеціальних тренажерах чи блочних пристроях. [9, с 166].
Матеріал та методи дослідження.
Дослідження проводилися на спортивній базі Інституту
фізичної культури та спорту Миколаївського національного
університету імені В.О. Сухомлинського. У основному
дослідженні брати участь 60 спортсменів віком від 18 до 19 років.
Для досягнення поставленої мети було сформовано три дослідні
групи, по 20 спортсменів у кожній із них:
1) контрольна група спортсменів використовувала протягом
чотирьох мезоциклів занять загальноприйняту програму
тренування: кожна м'язова група спочатку навантажувалася
серією підходів вправи базового характеру, а потім серією
підходів вправи формуючого характеру;
2) перша основна група спортсменів використовувала протягом чотирьох мезоциклів комбіновану програму тренувань. Так,
протягом кожного мезоциклу у період перших двох мікроциклів
кожна м'язова група спочатку навантажувалась вправою базового,
а потім – формуючого характеру. Протягом наступних двох мікроциклів кожного мезоциклу тренувань черговість застосування
вправ базового та формуючого характеру змінювалася навпаки із
застосуванням методичного прийому «передчасна втома»;
3) друга основна група спортсменів використовувала під час
занять нестандартну для етапу спеціалізованої базової підготовки
програму тренувань, підґрунтям якої застосовувався методичний
прийом «передчасна втома»: (кожна м’язова група спочатку
навантажується серією вправ формуючого характеру, а потім –
серією вправ базового характеру). Теоретичний аналіз науковометодичної літератури.
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Метод контрольного тестування для визначення максимальної м’язової сили спортсменів Для оцінки вихідного рівня
розвитку сили м’язів обстеженого контингенту та визначення
особливостей його динаміки використовувався метод контрольного тестування [13, с 224]. Отримані дані використовувались під
час розрахунків показників величини тренувального навантаження спортсменів. Метод кількісної оцінки величини фізичного
навантаження спортсменів Математичну обробку результатів
досліджень проводилась за допомогою програмного забезпечення
пакетів IBM SPSS Statistics 20.
Результати дослідження та їх обговорення. Ефективності
сучасних шляхів зростання силових можливостей і м’язової маси
спортсменів-бодібілдерів полягає в тому, що більшість фахівців
все-таки намагаються дотримуватися загальноприйнятих методик
підготовки, використовуючи стандартні схеми поєднання
принципів, методів, методичних прийомів і засобів, тренування,
мотивуючи це тим, що ефективність їх застосування вже доведена
багатьма дослідниками протягом останніх десятиліть [7, с. 223;
10, с. 145].
Для аналізу динаміка силових показників у вправах базового
та формуючого характеру нами були обрані вправи жим штанги
лежачи (базова вправа), та кросовер (формуюча вправа). Нижче
наведено результати динаміки показників тренувального
навантаження, що отримували бодібілдери усіх трьох дослідних
груп упродовж чотирьох мезоциклів тренувань під час виконання
серії підходів базового (жим лежачи) та формуючого характерів
(«кросовери»), що спрямовані на розвиток сили м’язів грудей
спортсменів (табл. 1).
Таблиця 1
Показники тренувального навантаження бодібілдерів під час
застосування вправ базового та формуючого характерів,
спрямованих на розвиток м’язів грудей ( х ± mx, n=60)
Показники

Групи
учасників

Робоча
маса

контроль
на

Етапи контролю у мезоциклах підготовки
перший
другий
третій
четвертий
Базова вправа «жим лежачи»
68,4±6,5

75,78±8,4*

79,84±7,9*

83,48±6,3*
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снаряду
(m, кг)

73,04±6,58 79,82±9,43* 85,24±7,68* 89,83±6,43*
перша
основна
65,73±7,4
71,84±8,5*
76,72±8,7*
80,84±6,5*
друга
67,35±6,9
69,88±8,3*
71,69±7,8*
73,44±6,8*
основна
контроль
1032,45±26,4 1143,84±27,1* 1205,13±25,8* 1260,00±26,3*
Обсяг
на
тренува.
перша 1102,49±29,43 1204,83±28,7* 1286,64±26,4* 1355,92±28,6*
навантаж
основна 992,15±24,6 1084,37±26,8* 1158,00±28,9* 1220,22±26,7*
льного
друга
(Wn, кг)
1016,60±25,7 1054,79±26,9* 1082,11±27,4* 1108,52±26,4*
основна
Формуюча вправа «кросовери»
контроль
43,97±6,42* 47,04±7,71* 49,68±6,49* 51,52±8,72*
на
Робоча
45,64±6,98 49,32±6,41* 52,48±7,89* 55,40±7,63*
маса
перша
снаряду основна
50,72±6,33 54,80±7,48* 58,33±6,67* 61,56±6,09*
(m, кг)
друга
51,49±6,9
57,25±8,3*
62,69±6,9*
68,00±7,5*
основна
контроль
663,69±26,4 710,00±26,4* 749,88±26,4* 777,66±26,4*
Обсяг
на
тренува.
688,90±24,83 744,45±26,48* 792,15±25,43* 836,22±26,53*
перша
навантаж
основна 765,58±23,7 827,16±26,5* 880,45±26,5* 929,20±26,4*
льного
друга
(Wn, кг)
777,20±25,8 864,15±27,6* 946,26±26,4* 1026,56±26,9*
основна

Примітки: * ‒ р<0,05, порівняно з попередніми показниками зростання
тренувальних навантажень, що використовувались протягом чотирьох
мезоциклів педагогічного дослідження

Аналіз результатів дослідження, що представлені у (табл. 1)
свідчить про те, що найбільш високе (від 73 до 89,8 кг) зростання
показників «робочої маси снаряду» (m), незважаючи на
практично однакове вихідне значення рівня розвитку сили даної
групи м’язів встановлено у бодібілдерів усіх трьох груп. При
цьому відповідне достовірне зростання (від 1102,4 до 1355,9 кг)
було зафіксовано під час контрольного тестування в обсягу
тренувального навантаження (Wn) у бодібілдерів першої основної
групи, порівняно з іншими спортсменами.
Відповідне зростання показників робочої маси снаряду (m) та
обсягу тренувального навантаження (Wn) було зумовлене
особливостями програм тренувальних занять бодібілдерів (див.
табл. 1.) першої основної групи. Разом із цим, найменше
зростання показників «робочої маси снаряду» (від 67,3 до 73,4 кг),
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як і величини обсягу тренувального навантаження (від 1016,6 до
1108,5 кг), було отримано у бодібілдерів другої основної групи за
рахунок передчасної втоми працюючих м’язових груп.
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УДК 338
Економічні науки
УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕНЧУРНОЇ ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНИ
Левкович О.В.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри
фінансів, банківської справи та страхування
Калашнікова Ю.М.,
магістр кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара
м. Дніпро, Україна
У процесі економічних змін в Україні змінюється і структура
економіки, що вимагає адаптації державного та приватного
секторів до нових ринкових умов Європейського Союзу для
нашої країни. Ці умови включають створення більш конкурентоспроможної продукції на основі інновацій, досягнень науки і
техніки. Найефективнішою формою бізнесу, яка може створювати та продавати такі продукти, є стартапи. Середовище та
інфраструктуру запуску називають його екосистемою.
В Україні важливі частини інституцій, які складають
екосистему стартапів, особливо державні органи та установи,
наразі є слабкими. Ряд економічних проблем сприяє відтоку
стартапів, насамперед через слабку фінансову стабільність.
Основними учасниками інвестиційного бізнесу в Україні є
державні підприємства (КУА) та недиверсифіковані закриті
інститути спільного інвестування (КІІ) під їх керівництвом [1].
Доцільним є порівняння фінансування розробок і досліджень
певних країн, включаючи Україну (рис. 1).
На основі порівняння досліджуваних країн можна зробити
висновок, що українська екосистема, як і в Туреччині, все ще
невелика і характеризується дуже негативним політичним
впливом на бізнес, включаючи інновації, обсяги експорту на
експорт, низький рівень НДДКР, комерціалізація та ін.
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Рис. 1. Порівняльний аналіз фінансування розробок і досліджень [2]

У 2020 році кількість операцій M&A (інтеграція та
поглинання) зросла. 15 контрактів M&A склали $460 млн, тоді як
у 2019 році було 7 контрактів на суму $225 млн (табл. 1).
Таблиця 1
Огляд венчурного фінансування в Україні за 2019-2020 рр.
Венчурні інвестиції
M&A угоди
Ангельські інвестиції
Прямі інвестиції

Обсяги, млрд. дол.
2019
2020
336,9
509,9
225,2
460
0,9
6,1
58,3
38,4

Кількість угод, шт.
2019
2020
115
111
7
15
7
21
4
11

Для удосконалення
венчурної
екосистеми
можна
використовувати механізми державно-приватного партнерства.
Необхідно переорієнтувати державу з основного джерела
фінансування венчурної діяльності на активатора ризикованого
розвитку інвестицій: через державні механізми фінансування
держава делегує інституції інвестиційних посередників, особливо
хедж-фонди, як спонсори у виробництві суспільних благ та через
державну підтримку. Потрібно використовувати механізми
венчурних інвесторів для розширення діяльності на умовах
державно-приватного партнерства.
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Також необхідно покращити наставництво в екосистемі,
засноване на реальному досвіді, адже це є важливим фактором
успішного розвитку стартапів. У країнах без тривалої підприємницької історії, як-от Україна, важко сформувати команду
висококваліфікованих підприємців у сфері підприємництва з
великим досвідом, які були б готові працювати наставниками у
державній програмі на постійній основі. Тому потрібно
удосконалювати певні ініціативи для створення належних умов
для ведення бізнесу, особливо для заохочення інвестування.
Отже, в Україні потрібно розробити законодавство з
належними умовами для інвесторів, а також державні та
корпоративні програми підтримки стартап-проектів, оскільки зі
зростанням кількості стартапів та їх впливу на економіку питання
їх функціональності та реалізації на внутрішньому ринку стає все
більш актуальним.
Література:
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Політичні науки
ЕТНОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ В КОНТЕКСТІ
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА
Лівінський В.М.,
кандидат політичних наук,
Олендій І.А.,
кандидат психологічних наук,
співробітники Академії зовнішньої
розвідки України;
м. Київ, Україна
Етнопсихологічні особливості політичної нації є потенційно
значущим механізмом розвитку всіх сфер соціально-політичного
життя суспільства. Саме вони визначають національну ідею та
цінності, впливають на зовнішню політику, забезпечують захист
національних інтересів.
Етнопсихологічні дослідження є різноплановими та торкаються всіх сфер життя: зокрема, політики, національної безпеки,
економіки, культури тощо. Проте залишається актуальним
питання наскільки етнопсихологічні риси пов’язані та слугують
просуванню національних інтересів, а також іміджу держави на
міжнародній арені.
Етнопсихологічні особливості кожного соціуму, його духовні та культурні цінності визначають стратегію національної
безпеки держави, особливості зовнішньої та внутрішньої політики, а також впливають на сприйняття інших націй і забезпечують
взаємодію з іншими державами на глобальному рівні. Завдяки
ним реалізується «здатність суспільної системи забезпечити високий рівень життєдіяльності нації та її конкурентні можливості у
взаєминах із зовнішнім світом з метою надійного існування та
стійкого розвитку» [1].
Етнопсихологічні особливості пов’язані з суспільно-політичними традиціями, що склалися в країні, впливають на ступінь соціальної довіри, скорочують або подовжують дистанцію між владними та правовими інститутами та громадянським суспільством.
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Отже, актуальним є комплексне дослідження етнопсихологічних особливостей населення країни в контексті геополітичних і
геостратегічних пріоритетів держави на міжнародній арені. Таке
дослідження передбачає практичний підхід до проблематики, а
саме розробку рекомендацій щодо використання етнопсихологічних рис для розвитку зовнішньополітичного вектору, розуміння особливостей національної свідомості, національного
характеру, політичної культури, в основі яких лежать менталітет і
національні ціннсті. Таким чином, все це створює необхідний
базис для подолання міжкультурних, соціально-політичних
бар’єрів у зовнішньо-політичних контактах.
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Історичні передумови створення в Україні Державного бюро
розслідувань надають змогу констатувати, що вказаний
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державний орган є принципово новим елементом у класифікаційній піраміді сучасних правоохоронних органів нашої держави.
Аргументом на користь вказаного твердження є те, що правовий
статус Державного бюро розслідувань (далі – ДБР) не передбачав
правонаступництво від жодного з правоохоронних органів, які
було ліквідовано шляхом реорганізації.
У науковій площині поняття та сутність правоохоронних
органів досліджувалось великою кількістю вчених. До прикладу
А. М. Куліш зауважує, що правоохоронні органи являють собою
спеціально уповноважені державні органи, які забезпечують
додержання та реалізацію прав і свобод громадян, законності та
правопорядку із додержанням встановлених законом правил та
процедур відповідно до своєї компетенції [1, с. 92].
У свою чергу Р. Тевлін пропонує аналізувати дефініцію
«правоохоронні органи» з широкої та вузької позиції. У вузькому
сенсі це державні органи (органи юстиції, суду, прокуратури,
внутрішніх справ, безпеки), які спеціально створені для боротьби
зі злочинністю і яким для досягнення цієї мети надані повноваження із застосування передбачених законом заходів примусу і
перевиховання щодо правопорушників. Правоохоронними органами у широкому сенсі вчений пропонує вважати всі інші
державні органи (спеціальні державні інспекції, контролюючі
органи, громадські організації, що беруть участь у правоохоронній діяльності, які наділені певними повноваженнями в галузі
контролю за додержанням законності і правопорядку [2, с. 53]
Заслуговує на увагу думка П. І. Хамули, який окрім
проведення наукового аналізу сутності правоохоронних органів,
виділив ще і їх ознаки:
1) державновладний характер діяльності;
2) наявність повноважень на застосування засобів
державного примусу;
3) виконання спеціальних повноважень із реалізації
правоохоронної функції держави на професійній основі;
4) спеціальне матеріально-технічне і кадрове забезпечення
діяльності;
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5) спеціальні вимоги та обмеження щодо кадрового складу,
особливий порядок їх добору, проходження служби, відповідальність, додаткові гарантії діяльності;
6) підзаконний характер діяльності;
7) рішення правоохоронного органу мають правозастосовний
характер [3]
З огляду на високий рівень наукової досліджуваності
сутності дефініції «правоохоронні органи», нонсенсом є те, що на
сьогоднішній день у законодавчій площині означене поняття не
закріплено. Згадку про правоохоронні органи можна знайти лише
у ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників
суду і правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 року, де
закріплено їх перелік: органи прокуратури, Національної поліції,
служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України, Національне антикорупційне бюро України,
органи охорони державного кордону, Бюро економічної безпеки
України, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори,
органи державного фінансового контролю, рибоохорони,
державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють
правозастосовні або правоохоронні функції [4].
Незважаючи на відсутність у вищеозначеному законодавчому переліку органів Державного бюро розслідувань (далі ДБР), його визначення, яке закріплено у ст.1 Закону України
«Про Державне бюро розслідувань», як державного правоохоронного органу, на який покладаються завдання щодо запобігання,
виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції [5], знімає
всі дискусійні питання щодо приналежності ДБР до правоохоронних органів України.
Правовий аналіз повноважень ДБР, які перераховані у ст. 6
Закону України «Про Державне бюро розслідувань» дає підстави
констатувати, що на органи ДБР законодавцем покладено
реалізацію наступних функцій: профілактичної, оперативно розшукової, розслідування злочинів, а також здійснення таких
допоміжних функцій як аналітична та/або методична,
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інформаційна та обмежено нормотворча. Окреслена класифікація
повноважень та функцій ДБР є вагомим свідченням важливості
діяльності ДБР щодо реалізації правоохоронної функції держави
[6, с. 59].
Виняткова важливість здійснення своїх повноважень ДБР
засвідчується покладенням законодавцем на цей правоохоронний
орган особливої відповідальності за ефективне вирішення завдань
із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування:
1) злочинів, вчинених службовими особами, які займають
особливо відповідальне становище, крім випадків, коли ці
злочини віднесено до підслідності детективів Національного
антикорупційного бюро України (далі – НАБУ);
2) злочинів, вчинених службовими особами НАБУ, заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли ці
злочини віднесено до підслідності детективів підрозділу
внутрішнього контролю НАБУ;
3) злочинів проти встановленого порядку несення військової
служби, крім злочинів, передбачених ст. 422 КК України
(Розголошення відомостей військового характеру, що становлять
державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що
містять такі відомості) [5]
Принциповим для характеристики місця і ролі Державного
бюро розслідувань у класифікаційній системі правоохоронних
органів держави є факт певного переплетіння його функцій та
повноважень з НАБУ: обидва правоохоронні органи здійснюють
протидію та боротьбу із правопорушеннями, суб’єктами яких є
вищі посадові особи органів державної влади та місцевого
самоврядування. Розмежування у повноваженнях ДБР та НАБУ
полягає лише у видах правопорушень, факти вчинення яких є
підставою для розслідування. Досудове розслідування корупційних злочинів, вчинених вищими посадовими особами, що
визначені в п. 1 ч. 5 ст. 216 Кримінального процесуального
Кодексу України здійснюється слідчими НАБУ, а усіх інших
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злочинів, що були скоєні тими ж самими суб’єктами – слідчими
ДБР [6, с. 60].
Підсумовуючи інформацію наведену вище можна констатувати, що Державне бюро розслідувань займає важливе місце у
системі правоохоронних органів держави, основним завдання
якого є запобігання, виявлення, припинення, розкриття та
розслідування кримінальних правопорушень, суб’єктами яких є
вищі посадові особи органів державної влади та місцевого
самоврядування. У той же час, ДБР притаманні всі функції
правоохоронних органів, основними з яких є: державновладний
характер діяльності, право застосовувати заходи державного
примусу, виконання спеціальних повноважень із реалізації
правоохоронної функції держави на професійній основі,
підзаконний характер діяльності тощо.
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Рівень злочинності в Україні нині, на жаль, постійно
підвищується. Це, звісно, вимагає від держави та всіх її інституцій
вжиття комплексу невідкладних заходів. Оскільки реальні
масштаби організованої злочинності, стрімке поширення різних
видів злочинів негативно впливають на національну безпеку
нашої держави. Регуляторна політика України спрямована на
недопущення розвитку таких антисоціальних явищ, як організований наркобізнес, відмивання коштів, здобутих злочинним
шляхом та ін.
Для успішного вирішення завдань, що стоять перед
оперативними підрозділами МВС України у цій сфері, важливим
є з’ясування основних чинників, детермінант, які породжують
злочинну діяльність організованих груп і сприяють їй.
У структурі детермінації злочинів прийнято виокремлювати
дві групи обставин: обставини формування особистості (антисуспільну установку) та обставини зовнішнього матеріального світу
(конкретна життєва ситуація), що впливають на особу в процесі
вибору нею злочинної поведінки. Такі обставини безпосередньо
не спричиняють вчинення злочину, їх слід розглядати лише як
умови (детермінанти) вчинення конкретних злочинів організованою групою.
Відповідно до цього детермінація злочинності – це сукупність явищ, процесів, фактів, виявів, з якими вона взаємопов’язана та якими обумовлена.
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Щоб говорити про причини й умови злочинності і вчинення
злочинів групами, необхідно встановити сукупність конкретних
соціально негативних явищ, які знаходяться зі злочинністю і
злочинами в причинно-наслідкових зв’язках. Саме ці криміногенні детермінанти вивчаються кримінологією і встановлюються
на практиці правоохоронними органами. Вони відповідають на
питання, чому здійснюються злочини і що цьому сприяло [1,
с. 173].
А. П. Закалюк виокремлює дві групи чинників, що обумовлюють діяльність із запобігання зростанню рівня групової
злочинності. До першої групи належать такі, що визначають
соціальний генезис злочинності, її суспільну небезпеку:
демографічні (урбанізація, міграція населення, підвищення
загальної мобільності населення, кількісні зміни статево-вікової
структури населення та ін.); економічні (низькі доходи населення,
безробіття та ін.); соціально-психологічні (ослаблення традиційних форм соціального контролю за особою в результаті
урбанізації, послаблення впливу сім’ї у вихованні молодого
покоління та ін.). Другу групу становлять чинники організаційноправового характеру. До організаційних слід віднести: низький
рівень розкриття групових злочинів оперативними підрозділами;
недосконалість системи виконання покарання щодо учасників
злочинних груп (заходи щодо розвінчання культу злочинних
лідерів та злочинної субкультури та ін.). Правові чинники
охоплюють: удосконалення чинного кримінального законодавства про відповідальність за групові злочини і співучасть;
усунення прогалин у притягненні до відповідальності учасників
злочинних груп; ефективність застосування кримінальноправових норм про групові злочини та ін [2, с. 251].
Залежно від сфери виникнення та функціонування вважаємо
за доцільне виокремити групи детермінант злочинів, що вчиняють організовані злочинні групи, а саме: соціально-економічні,
політико-ідеологічні, правові, соціально-психологічні, організаційно-управлінські та детермінанти, пов’язані з недоліками
правоохоронної та правозастосовної діяльності.
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З огляду на соціальні чинники злочинів, учинених злочинними групами, насамперед вкажемо на особливості сфери
економіки, політики, соціальної та ідеологічних сфер, які становлять ядро суспільно-соціального життя суспільства, і саме їх
взаємозв’язок може впливати на скоєння групових злочинів.
До економічних детермінант злочинів, вчинених організованими групами, належать такі явища: об’єктивне протиріччя між
економічними потребами особи і можливостями суспільства в їх
задоволенні; наявність і поширення «тіньової економіки»; вищий
рівень прибутковості злочинної економічної діяльності порівняно
з рівнем прибутковості легальної економічної діяльності;
недостатня інтегрованість національної економіки у світову тощо.
Важливе криміногенне значення мають і політичні чинники
сучасного суспільства. До них можна віднести: корумпованість
представників державної влади; неправомірне лобіювання
інтересів окремих соціальних груп у структурі державної влади;
відчуження більшої частини населення від управління
державними справами і контролю за системою протидії
злочинності та ін [3, с. 435-436].
Організованій злочинності сприяє й те, що протиправна
поведінка стала елементом способу життя багатьох верств
населення. Відбувається переоцінка соціальних цінностей;
кримінально-правові заборони стають дедалі менш дієвими, а
деякі форми злочинної поведінки сприймаються як нормальна
ділова активність.
Фактором існування організованої злочинності є й те, що
вона, зважаючи на недоліки боротьби з нею, здатна до
самодетермінації, зворотньо негативно впливає на обставини, що
її обумовлюють, у тому числі на економіку, соціальну ситуацію,
політику, духовну сферу тощо. Це і відставання соціального
розвитку від економічного, і посилення майнового розшарування
суспільства.
З одного боку, виникла група осіб із дуже високим рівнем
забезпеченості, з іншого – величезна кількість людей живе за
межею бідності. Відтак духовна сфера характеризується виявами
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крайнього егоїзму, вседозволеності, виникненням недовіри до
офіційних інститутів держави, їх можливостей задовольнити
потреби населення. В ідеологічній, духовній сфері життя
суспільства здійснюється втрата значною частиною населення
загальновизнаних людських ідеалів.
Спостерігається правовий нігілізм населення, втрата довіри
до правоохоронних органів, «криміналізація» значної частини
населення, поширення кримінальної субкультури та ін. Тож варто
наголосити й на деструктивному впливові на морально-етичний
світ людини, передусім психологічно та культурно не
сформованої, який нині здійснюють ЗМІ. Ідеться про надмірну
романтизацію та героїзацію образу осіб – лідерів організованих
груп [4, с. 248].
З огляду на ці положення детермінантами злочинів, що
вчиняються організованими злочинними групами, вважаємо
обставини зовнішнього матеріального світу, що обумовлюють
вибір людиною злочинної поведінки та полегшують вчинення
нею злочину або його приховування. Більш якісному розумінню
суті детермінант злочинів, учинених злочинними групами, сприяє
їх класифікація, що полягає в розподілі на групи за спільними
ознаками, властивостями.
Залежно від сфери виникнення та функціонування
організованих злочинних груп їх детермінація залежить від
недоліків, які виявляються у сферах державної діяльності, а саме:
економічній, політичній, ідеологічній, правовій, психологічній,
організаційно-управлінській та ін.
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Юридичні науки
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Шевяков Максим Олександрович
капітан поліції, старший викладач кафедри
адміністративного права,
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Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ
м. Дніпро, Україна
Варто почати з того, що виконання поліцією покладених на
неї обов’язків спрямоване на підтримання законності й правопорядку в державі. Однією зі складових частин правопорядку є
забезпечення безпеки дорожнього руху, адже дотримання водіями
правил безпеки під час керування автомобілем дає змогу
запобігти травматизму та пошкодження майна учасників дорожнього руху. Поліція уповноважена вживати різних заходів для
забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема адміністративнопревентивних, тому вивчення специфіки та підстав застосування
адміністративно-превентивних заходів забезпечення безпеки
дорожнього руху є актуальним.
В Україні контроль за забезпеченням безпеки дорожнього
руху, згідно зі статусом, здійснюється багатьма органами, серед
яких: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет
Міністрів України, державні адміністрації, органи місцевого
самоврядування тощо. Однак головне завдання щодо
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забезпечення дорожньої безпеки покладається на правоохоронні
органи, головну роль серед яких нині відіграє патрульна поліція.
Зазначене слідує з вимог Закону України «Про Національну
поліцію»[1] та Положення «Про департамент патрульної поліції».
Законодавство встановлює повноваження поліції, зокрема, у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Так, згідно з п. 1 і
п. 11 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» [1],
поліція, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює
превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на
запобігання вчиненню правопорушень, регулює дорожній рух та
здійснює контроль за дотриманням Правил дорожнього руху його
учасниками. Отже, здійснення превентивних заходів для
забезпечення безпеки дорожнього руху належить до компетенції
Національної поліції України.
Варто зазначити, що відповідно до Закону України «Про
дорожній рук», до повноваженьНаціональної поліції у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху належать:
• участь у реалізації в межах своїх повноважень державної
політики у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;
• забезпечення безпеки дорожнього руху;
• організація в установленому порядку супроводження і
забезпечення безпечного руху транспортних засобів спеціального
та спеціалізованого призначення;
• погодження відповідно до вимог цього Закону, інших
законодавчих актів проектів на будівництво, реконструкцію і
ремонт автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів
дорожнього сервісу та інших споруд у межах відведення
автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг;
• погодження поданих у встановленому порядку пропозицій
стосовно обладнання засобами організації дорожнього руху місць
виконання дорожніх робіт, проектів та схем організації
дорожнього руху, маршрутів руху пасажирського транспорту,
маршрутів організованого руху громадян і місць їх збору,
порядку проведення спортивних та інших масових заходів, які
можуть створити перешкоди дорожньому руху;
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видача в установленому порядку у випадках, передбачених
законом, дозволів на участь у дорожньому русі транспортних
засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують
нормативні;
• здійснення контролю за безпекою дорожнього руху під час
надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів, у тому числі
небезпечних, додержанням законодавства у зазначеній сфері,
розробленням і видачею в установленому порядку документів
щодо погодження маршрутів руху транспортних засобів під час
дорожнього перевезення небезпечних вантажів;
• інформування учасників дорожнього руху про фіксацію
фактів правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху в
автоматичному режимі.
Очевидно, що покращення становища у сфері безпеки
дорожнього руху може бути досягнуто тільки завдяки співпраці
між усіма зацікавленими сторонами як у державному, так і в
приватному секторі, та включати цілий комплекс заходів
інженерно-технічного, інформаційно-просвітницького, соціальномедичного, правового, психологічного характеру[2, c.85].
Наголосимо, щоПатрульна поліція України є відносно
новоствореним підрозділом Національної поліції України.
Владою було задекларовано, що до лав патрульної поліції будуть
відібрані найбільш достойні кандидати, які пройдуть якісну
професійну підготовку, отримають належні теоретичні знання та
опанують необхідні для несення служби практичні навички.
Також передбачалося, що держава забезпечить діяльність патрульної поліції належною правовою базою та матеріальним
забезпеченням.За таких обставин слід було очікувати істотних
змін у боротьбі з правопорушеннями, в тому числі і з порушеннями правил дорожнього руху. Однак, як зазначалося вище,
корінних змін у боротьбі з правопорушеннями не відбулося.
Тому, вважаємо, що держава повинна змінювати політику в
сфері безпеки дорожнього руху відповідно до новітніх
європейських та міжнародних стандартів, щоб на практиці у
громадян навіть не виникало сумнівів щодо компетентності та
•
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авторитету органу, який здійснює повноваження в сфері безпеки
дорожнього руху.
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ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УРБОЕКОСИСТЕМИ ЗА
ХАРАКТЕРОМ МАЛАНІЗОВАНОГО МАЛЮНКУ
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Баришівський НВК “гімназія – ЗОШ І-ІІІ ст.”
смт. Баришівка Броварського району
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Одним з актуальних та перспективних напрямків сучасного
екологічного моніторингу є пошук біоіндикаторів антропогенного
впливу на екосистеми. Вивчаючи живі організми, дослідник
безпосередньо спостерігає наслідки впливу забруднення в цій
екосистемі, адже вплив різноманітних негативних факторів
навколишнього середовища призводить до порушення гомеостазу
організму. Перспективними біоіндикаторами в цьому напрямку є
комахи, що є дуже чисельною групою тварин, поширені в різних
умовах середовища, часто проявляють специфічну унікальну
реакцію на хімічні, фізичні, кліматичні та антропогенні фактори.
Широко розповсюдженим, невимогливим до умов існування,
легким для збору є Pyrrhocoris arterus L., що робить його вдалим
об’єктом біоіндикаційних досліджень. Вид характеризується
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значним поліморфізмом, і широким спектром тест-реакцій [3].
Pyrrhocoris arterus L. є найбільш відомим представником
родини Pyrrhocoridae. Поширенийна всій території Євразії, а
також у Північній Африці та Північній Америці. Живуть ці
комахи щільними колоніями в підстилці, у пеньках, під корою.
Активні з березня по квітень. Вид є поліфагом, живиться
різноманітними рослинними та
тваринними решткам,
рослинними соками, рідко дрібними комахами [2].
Метою нашого дослідження є вивчення та аналіз
екологічного стану урбоекосистеми селища Баришівки за
характером мінливості меланізованого малюнку передньоспинки
грудей Pyrrhocoris arterus L. Дослідження проводилося влітку
2021 року за методикою І. В. Батлуцької [1]. Зразки комах було
зібрано на семи ділянках з різним ступенем антропогенного
забруднення: Центральний сквер (центральна частина селища),
залізничний вокзал, шкіряний завод (промислова зона),
Баришівський НВК (найменше навантаження), Баришівська ЗОШ
(поряд з автошляхом), Баришівська ЦРЛ (поряд з автошляхом
«Баришівка – Бориспіль»), автошлях “Баришівка - Київ”. На кожній ділянці було сформовано вибірку в кількості 100 особин випадковим методом. Результати дослідження наведені у таблиці 1.
Рівень впливу антропогенного забруднення
Високи
й
Високи
й

Клас якості
3
3

П12
--2.6%

П11
20.8%
29.1%

П10
-----

П9
--12.3%

П8
-----

П7
-----

П6
--0.7%

П5
40.2%
23.1%

П4
--4.4%

П3
18.6%
---

П2
-----

П1
20.4%

№1
Шкіря
ний
завод
№2
Залізн
ичний
вокзал

27.8%

№ ділянки

Табл.1
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Високий
Високи
й
Високи
й
Високи
й

Високи
й

3
3
3
3

3

---------

2%

15.7%
28.6%
13.8%
14.8%

13.9%

---------

---

35.5%
7.1%
20,9%
32.4%

16,2%

---------

---

0.5%
-------

---

---------

---

30.2%
21.5%
30,8%
24.4%

41.8%

3%
7.1%
-----

1%

--7.1%
--0.6%

0.5%

---------

---

15.1%
28.6 %
24,6%
34,5%
27.8%

№3
Автош
лях
Бариш
івка Київ
№4
Бариш
івська
ЦРЛ
№5
Центр
алтний
сквер
№6
Бариш
івськи
й НВК
№7
Бариш
івська
ЗОШ

В ході дослідження на ділянках було виявлено 9 варіантів
фенів передньоспинки грудей Pyrrhocoris аrterus L. З усієї
різноманітності виявлених варіацій меланізованого малюнку
передньоспинки Pyrrhocoris аrterus L. найменше різноманіття
виявлено на ділянках №1 (територія Баришівського шкіряного
заводу) і №6 (Баришівський НВК), а найбільше різноманіття на
ділянці №2 (територія залізничного вокзалу) і №5 (Центральний
сквер). Варіація П5 є домінантною на більшості досліджуваних
ділянках, тоді як варіації П9 і П11 є субдомінантними. Еталонна
варіація малюнку П1, що має найбільше адаптаційне значення, на
всіх досліджуваних ділянках присутня в незначній кількості (від
15.1 до 34,5%), що дозволяє віднести досліджуване середовище
до 3 класу якості і свідчить про високий рівень антропогенного
впливу на Pyrrhocoris Arterus L. в умовах досліджуваної
урбоекосистеми.
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ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПОВНОЇ
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ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Маркевич Леся
студентка спеціальності 013 Початкова освіта
21 ПОс. групи заочної форми навчання
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради,
м.Луцьк., Україна
Науковий керівник Бляшевська Алла
к. пед. наук, доцент, голова циклової
комісії словесних дисциплін
Актуальність теми. Головною метою навчання іноземної
мови у початковій школі є формування в учнів іншомовної комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним,
мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими
можливостями молодших школярів. В результаті цього у початковій школі мають створюватися умови, для ранньої комунікативно-психологічної адаптації молодших школярів до нового іншомовного світу та для подолання подальших психологічних
бар’єрів при використанні іноземної мови як засобу спілкування,
а також для розвитку мотивації у подальшому оволодінні
іноземною мовою.
Незаперечним є факт, що іноземна мова в ранньому віці
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засвоюється краще. Відомий психолінгвіст Наом Хомський
зазначав, що ми народжуємося з можливістю вивчати будь-яку
мову швидко, без проблем, і розвивається цей талант приблизно
до 11–12 років. При правильній організації навчання діти
молодшого шкільного віку, не знаючи граматичних правил, дуже
швидко вивчають мову і досягають згодом рівня вільного
володіння.
Дослідження показують, що пам’ять у дитини нетривала:
вона не тільки швидко запам'ятовує, а й швидко забуває вивчене.
Однією з найбільших проблем навчання є збереження в пам’яті
мовного матеріалу. Науковці, що досліджують дитяче мислення
стверджують, що розуміння будь-якого поняття для дітей раннього віку відбувається на основі конкретного й безносереднього
сприймання, тому дуже важливо, щоб мовні одиниці сприймалися ними через усі аналізатори: зорові, слухові, мовленнєво-моторні й рухові. Якщо при вивченні навчального матеріалу задіяно
більше аналізаторів, то тим ефективніше буде його засвоєння. Не
випадково одним із завдань сучасної методики навчання іноземних мов є пошук оптимальних шляхів вирішення цієї проблеми.
Саме таким є використання методу повної фізичної реакції (Total
physical response) Джеймса Ашера. Метод TPR був розроблений в
сімдесятих роках в США Й. Ашером. В основному метод полягає
на початковій реалізації простих, пізніше більш складних доручень вчителя виконання яких вимагає руху, тобто участі цілого
тіла. Таким чином активується не тільки ліва, але й права півкуля
головного мозку. Не виглядає на те, що навчання саме цим
методом дало б змогу вільного володіння мовою, але цей метод
має свої переваги в навчанні дітей. Фізичний рух для дітей
являється ефективним способом на асоціювання значення слів з
виконуваними діями, прискорюючи тим самим навчання.
Дослідження психологів засвідчили, що під час навчання
людина запам’ятовує 10 % того, що читає; 20 % того, що чує; 30
% того, що бачить; 50 % того, що бачить і чує одночасно; 70 %
того, що говорить; 90 % того, що робить і говорить одночасно.
Враховуючи ці дані, метод повної фізичної реакції найбільш
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ефективний у початковій школі, оскільки в його основу
покладено мнемічну діяльність, що випливає з мисленнєвої, і
використання яких дає змогу зробити світ мовних абстракцій
доступним і зрозумілим для школярів. На початковому етапі
вивчення іноземної мови надзвичайно доцільно підключити
елементи мови жестів як основного способу семантизації
лексичних одиниць чи граматичних структур.
На основі досліджень про природу мовленнєвої діяльності
людини сучасні психолінгвісти зробили висновок, що ми мислимо не словами, а образами, кодовою мовою уявлень і асоціацій.
Слово – це звуковий образ, який використовується для
вираження того, що ми бачимо, думаємо або відчуваємо. Отже,
опанування мови починається з відчуттів, тобто з процесу
відображення в мозку людини окремих властивостей предметів та
явищ, які безпосередньо впливають на її органи чуття.
Мова жестів – одна з природних мов людства, не краща й не
гірша за будь-яку словесну мову, характеризує її як «мовумислення», «мову-когнітивну діяльність», «мову-соціалізацію»
стосовно осіб, котрі не чують. Практичний досвід та напрацювання теоретичних основ дають змогу сказати, що на початковому
етапі навчання надзвичайно доцільно підключати елементи
жестової мови як основної семантичної одиниці. Тому керуючись
загальноєвропейськими рекомендаціями з питань освіти та
вирішуючи питання оптимізації навчання іноземної мови,
використання методу повної фізичної реакції у процесі засвоєння
іншомовного матеріалу на уроках іноземної мови, що є процесуальною основою асоціативного навчання молодших школярів.
Метод повної фізичної реакції – це мова рухів, жестів,
міміки, мова нашого тіла, кодова мова уявлень і асоціацій. Це
метод, який покращує сприймання і відтворення інформації,
побудований на вмінні дитини уявляти і фантазувати. За
допомогою яскравої дитячої уяви створюються образи будь-якої
лексичної чи граматичної одиниці. Дитина набагато швидше
запам’ятовує іноземне слово, якщо воно пов’язане з конкретним
образом чи дією. Метод асоціативних символів передбачає
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вивчення іноземної мови через імітацію, максимально наближену
до реальності.
Характерна ознака методу повної фізичної реакції –
емоційно-смисловий підхід до вивчення іншомовної лексики та
граматики. В його основі – емоційне сприйняття дитиною
зв’язної мови за допомогою рухів. Ефективність засвоєння
іншомовного матеріалу значно підвищує мова рухів, жестів,
полегшує не лише пам’ять, а й увагу та здатність творчо мислити.
Вигадка, фантазія, уміння пояснити складні мовні явища доступною дитині образною мовою – усе це саме ті ігрові прийоми, які
можуть стати гарантією успіху співпраці учня та вчителя.
В основі методу повної фізичної реакції покладено цілий ряд
загально дидактичних принципів, а саме: принцип науковості,
принцип систематичності, принцип послідовності навчання,
принцип тематичної організації навчального процесу, принцип
комунікативної спрямованості, принцип доступності, принцип
повторюваності навчальних процесів, принцип міцності
засвоєних знань, принцип індивідуального підходу до учнів,
принцип наочності, принцип психологічної комфортності,
особистої творчості, креативності. Всі ці принципи є взаємопов’язані та розкривають закономірності навчального процесу,
дозволяють ефективно реалізовувати навчальну діяльність у
єдності всіх її компонентів.
Оскільки метод повної фізичної реакції у процесі навчання
іноземних мов молодших школярів базується на принципі
природовідповідності, у неї покладено використання асоціативних символів, що створюють умови, максимально наближені до
життєвих ситуацій, та роблять процес вивчення іноземної мови
доступним та невимушеним.
Основною метою навчання іноземної мови молодших
школярів за методом повної фізичної реакції є формування
елементарної іншомовної комунікативної компетенції, формування якостей, необхідних для засвоєння мінімізованого обсягу
знань та вмінь. Щоб досягти поставленої мети потрібно розвивати
позитивну мотивацію щодо вивчення іноземної мови, встанов118

лювати з учнями партнерські стосунки, що забезпечує стійкий
інтерес до навчання.
Працюючи за цим методом, потрібно насамперед ознайомитися з технікою його застосування.
Перед початком введення нового лексичного матеріалу
вчитель разом з учнями домовляється, як вони будуть зображати
мовою тіла той чи інший предмет, стан або дію, коментуючи їх
спочатку рідною мовою. Рідна мова використовується тільки для
пояснення асоціативних символів. Дитині достатньо лише раз
показати, як зобразити мовою жестів предмети, об’єкти, наприклад: річку – 1, ліс– 2, парк – З, зоопарк – 4..., як виконати певні дії:
походити – 1, пострибати – 2, пограти з м’ячиком –3, покататися
на велосипеді – 4 і т. д. – і вона стане активним учасником гри на
занятті. Презентаціябудь-якого навчального матеріалу проходить
за незмінними алгоритмами: 1) домовленість про спосіб
зображення асоціативного символу; 2) перевірка розуміння цього
символу; 3) озвучення символу мови, яка вивчається, з
одночасним його зображенням.
Отже, аналіз сучасних педагогічних досліджень та експериментальних даних показує, що упровадження методу повної
фізичної реакції забезпечило високий розвиток мовленнєвої
діяльності молодших школярів, уміння вільно й невимушено
спілкуватися в довільних життєвих ситуаціях, швидко реагувати
на думки, висловлені співрозмовниками. Така методика дає
можливість учням і вчителю подолати багато труднощів
засвоєння англійської мови принципово новим шляхом. Цей
метод формує соціокультурну та лінгвістичну компетенції учнів
за допомогою багаторазового вживання різноманітних
мовленнєвих структур у різних комунікативних ситуаціях,
вивчення пісень та віршів, засвоєння правил етикету та звичок,
норм поведінки носіїв мови.
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Технічні науки
МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ ВІДМОВИ АБО ПОРУШЕННЯ
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СУДНА ЗА КРИТЕРІЄМ БЕЗПЕКИ
Мельник О.М.,
к.т.н., доцент кафедри
судноводіння і морської безпеки
Корякін К.С.,
Окулов В.І.,
Бурлаченко Д.А.,
Пуляєв І.О.,
Заяц С.В.,
ст.викл. кафедри
судноводіння і морської безпеки
Одеський національний морський університет
м.Одеса, Україна
Подальше вдосконалення Міжнародної конвенції з охорони
людського життя на морі 1974 р. (СОЛАС-74) поруч з новими
викликами міжнародній морській безпеці призвели до розробки
та прийняття нової глави XI-2 Конвенції (SOLAS-74), а разом з
нею і Міжнародного кодексу безпеки суден і портових засобів
(Кодекс ISPS). Ці документи встановили та уніфікували
мінімальні стандарти безпеки, які є обов'язковими для країн120

учасниць міжнародних морських перевезень вантажів і пасажирів. Це стало важливим кроком світової спільноти на шляху
створення глобальної системи морської безпеки. Згідно з цим
кодексом, організація класифікувала основні загрози міжнародній
морській безпеці: тероризм, піратство, збройні напади та
крадіжки вантажів і суднового майна, контрабанда наркотиків і
зброї, перевезення нелегальних мігрантів; кіберзлочинність.
На судно в процесі експлуатації водночас діє сукупність
факторів, що становлять небезпеку як для його технічного стану
так і для морехідного. Для прикладу розглянемо математичну
модель технічно виправданої системи мінімізації ризиків для
безпеки судна. Ґрунтуючись на оцінках експертів щодо
ймовірності реалізації загроз для безпеки судна, розраховується
значимість кожної загрози, а також оцінюється рівень
організаційних заходів у натуральному вираженні на відновлення
працездатності судна, у разі його порушення. Далі розраховується
сумарний ризик відмови працездатності судна, як сума ризиків по
кожному з напрямків. Результатом рішення описаної задачі
будемо вважати розподіл ресурсів екіпажу за виділеними
напрямками діяльності, що мінімізує ризики відмови або
порушення працездатності судна за критерієм безпеки.
Нехай для судна, як технічної системи, задані залежності
ризиків 𝑅𝑖 відмови працездатності судна від витрат 𝑋𝑖 на їх
уникання (тобто виключення, зменшення) в 𝑖 −му напрямку
забезпечення безпеки (недостатні охороні заходи, відсутність
пильності, збій у роботі систем судна, відмова працездатності
суднових систем через недостатню кваліфікацію екіпажу)
𝑅𝑖 = 𝐹(𝑋𝑖)

(1)

де: і=1…n, де n – кількість вказаних напрямків протидії небезпеки;
Таким чином, при мінімізації ризиків для безпеки судна
будемо використовувати такий показник, як рівень витрат в
матеріальному вираженні (кількість вахтових, склад і кількість
приладів і обладнання) на відновлення працездатності судна у
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разі її порушення у одному або декількох напрямках.
Визначимо далі наступні величини:
1) Сумарний ризик відмови систем:
𝑅 = ∑𝑛𝑖=1 𝑅𝑖

(2)

2) Z - максимальна сума витрат на зменшення (усунення)
виділених ризиків;
3) ZMAXi - максимальна сума матеріальних витрат на
реалізацію i-го напряму;
4) ZMINi - мінімальна сума матеріальних витрат на
реалізацію i-го напряму.
Далі можна сформулювати наступну задачу математичного
програмування, в якій кожен з ризиків необхідно звести до
мінімуму, при цьому загальна сума витрат на їх уникнути
повинна бути менше або дорівнює максимальній сумі витрат на
зменшення (усунення) виділених ризиків, де витрати на
уникнення загроз в кожному з напрямків повинні бути більше
мінімальної суми закладеної для даного напрямку, але при цьому
не перевищувати максимальну суму для цього ж напрямку.
𝑅𝑖 → 𝑚𝑖𝑛
𝑛

∑ 𝑋𝑖 ≤ 𝑍
𝑖=1

𝑍𝑀𝑁𝑖 ≤ 𝑋𝑖 ≤ 𝑍𝑀𝐴𝑋𝑖
𝑋𝑖 ≥ 0

(3)

Побудована система є економічно виправданою в тому
випадку якщо сума всіх витрат на уникнення, зменшення чи
усунення складених (визначених) ризиків не перевищує або
дорівнює загальній максимальній сумі витрат виділених на
зменшення (усунення) сумарних ризиків. Таким чином сумарний
об’єм сил і засобів що спрямовані на захист судна з боку однієї
загрози не повинен перевищувати сумарний обсяг усіх сил і
засобів що доступні для охорони судна.
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Служба доставки продуктів харчування та готових страв – це
служба, яка здійснює доставку продуктів харчування чи готових
страв, в обумовлений час та місце, вказані споживачем.
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Для того, щоб правильно спланувати організацію роботи,
необхідно визначитись із форматом роботи служби доставки.
Можна виділити такі формати:
- доставка готової їжі з ресторану, кафе, піцерії (в такому
випадку служба доставки виступає посередником між рестораном
і клієнтом, який робить замовлення. Виникає запитання, навіщо
ресторанам користуватися послугами служби доставки, якщо
вони можуть самостійно постачати їжу своїм клієнтам. Справа в
тому, що доставка їжі вимагає певних витрат (купівля та обладнання авто, оплата роботи кур’єра тощо), тому не кожному
закладу вигідно самостійно надавати таку послугу. Таким чином,
вони укладають договір зі службами доставки, щоб не втрачати
клієнтів, які бажають отримати їжу саме з їхнього закладу);
- приготування страв на дому і доставка їжі по місту
(перевагою даного формату є оптимізація витрат на оренді
приміщення);
- співпраця з кафе або ресторанами міста (вони готують, а
служба доставляє, заробляючи на різниці цін);
- орієнтація на приготування та реалізацію напівфабрикатів
(доставка певних видів продукції: гамбургери, вареники,
пельмені, котлети та інше);
- доставка продуктів харчування (із сайтів місцевих
супермаркетів) [1].
Прибуток компаній, які займаються доставкою їжі,
безпосередньо залежить від кількості їх клієнтської бази.
Принцип простий: що більше продукції замовляють щодня, то
більшими будуть доходи.
На сьогоднішній день сфера доставки продуктів харчування
та готових страв інтенсивно розвивається (рис. 1.1.). Для
створення власної служби доставки необхідно розглянути усі
аспекти функціонування вибраного формату на ринку послуг.
Служба доставки закладу громадського харчування повинна
включати:
- операторів, які займаються прийманням замовлень;
- кур’єрів, які здійснюють доставку замовлень;
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- менеджерів, які займаються організацією процесу та
опрацюванням меню.

Рис. 1.1. Сегментація послуг доставки продуктів харчування та готових
страв

Послуги доставки в Україні пропонують і такі гравці
світового масштабу, як Glovo та Ракета, а також інші менш відомі
фуд-агрегатори. Сервіси доставки мають власну базу клієнтів.
Тому ресторан, який уклав договір з платформою, має можливість
розширити клієнтську аудиторію. Агрегатори повністю
організовують логістику для ресторанів-партнерів. Вони
забезпечують зручну доставку, при цьому ресторатори не
закладають в свій бюджет витрати на оплату праці водіїв,
технічне обслуговування та страхування транспортних засобів.
Немає необхідності відслідковувати переміщення кур’єрів. Час і
кошти можна зосередити на розвитку бізнесу, підвищенні якості
обслуговування покупців.
Фуд-агрегатори можна охарактеризувати такими особливостями:
- розробка відповідної для роботи програми або сайту;
- підбір та виплата заробітної плати кур'єрам;
- робота людей в кол-центрі;
- еквайринг;
- реклама, знижки, новинки, ідеї.
Сучасні фуд-агрегатори створюють програму або сайт для
зручності та легкості замовлення споживачів. Важливо, щоб
оформлення замовлень на сайті приймались 24/7, найчастіше це
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можна здійснити у мобільному додатку на телефоні для iOS і
Android [2].
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Анотація В статті вказано перелік основних нормативноправових документів України, які визначають пріоритетні
напрями освітньої діяльності в сфері інноваційних технологій,
названо останні дослідження і публікації щодо дослідження
теоретичних аспектів інноваційних освітніх процесів. Розкрито
різні підходи науковців до розуміння сутності понять «традиційне» та «інноваційне» навчання.
Запропоновано короткий порівняльний аналіз організації
традиційного та інноваційного навчання студентів, у якому
виокремлено принципові психолого-педагогічні відмінності у
різних ракурсах. Зроблено висновок про знаходження оптимального балансу між традиційним та інноваційним навчанням,
раціонального використання переваг кожного з них, виходячи з
реалій конкретного викладача і закладу освіти.
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Постановка та обґрунтування актуальності проблеми.
Концепція «Нова українська школа»(2017р.) визначає
запровадження освітніх інновацій як один із пріоритетних
напрямків державної політики щодо розвитку освіти в Україні.
Результатом упровадження елементів нових технологій є всебічно
розвинена та соціально адаптована до сучасного життя особистість, яка має відповідну сукупність знань, вмінь та компетентностей з галузей знань.
Відтак, зростають вимоги й до студентів,які оволодівають
педагогічною професією в умовах реалізації реформи шкільної
освіти «Нова українська школа» й вивчають сутність новацій та
інноваційних технологій навчання у процесі теоретичного
навчання та різних видів педагогічної практики. Майбутні
педагоги повинні не тільки бути готовими до реалізації нових
трудових функцій і володіти загальними й професійними
компетентностями, які визначені у Професійному стандарті
вчителя ЗЗСО(2020), але й бути здатними до самореалізації свого
інтелектуального потенціалу і вміти самостійно й творчо
продукувати засоби досягнення поставлених професійних цілей.
Запит сучасного суспільства на упровадження інновацій в
освітній процес потребує розроблення інноваційної моделі
професійної педагогічної освіти в Україні. У наш час вища і
фахова передвища освіта динамічно розвиваються завдяки
інноваційним освітнім технологіям. На сьогодні закладам
педагогічної освіти необхідні не просто компетентні викладачі,
потрібні викладачі – технологи, викладачі – дослідники,
викладачі – новатори,які здатні до розроблення нових навчальних
програм, вміють створити сучасний навчальний контент й
авторський методичний інструментарій і ефективно взаємодіяти
зі студентами цифрового покоління.
Саме тому професійна підготовка майбутніх вчителів в
умовах цифровізації стимулює викладачів до безперервного
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професійного розвитку і активізує проблему ефективності
інноваційної педагогічної діяльності, зокрема інноваційного
навчання студентів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
До нормативно-правових документів України, які визначають пріоритетні напрями освітньої діяльності в сфері інноваційних технологій відносять: Закони України «Про освіту» (2017 р.),
«Про вищу освіту» (2014р.), «Про фахову передвищу освіту»
(2019 р.),«Про інноваційну діяльність» (2012 р.); «Про наукову і
науково-технічну діяльність» (2016 р.), «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності
у сфері вищої освіти»(2019 р.); наказ МОН України «Про
внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» № 994 від 11.07.2017р. та ін..
Звернення до тексту нормативних документів переконує у
тому, що актуалізуються й наукові пошуки, що мають на меті
теоретичне обґрунтування та апробацію нових підходів, моделей,
технологій реалізації інновацій, спрямованих на підвищення їх
системності та результативності.
Аналіз окремих досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання означеної проблеми показав, що теоретичні
аспекти інноваційних освітніх процесів досліджено у роботах І.
М. Дичківської,О. А. Дубасенюк, М. І. Романенко, П. Ю. Сауха та
ін.; порівняльний аналіз теорії та практики інноваційних процесів
у ЗВО України здійснено О.А. Марущенко,О.В.Поповою;
Систематизацію і класифікацію інноваційного досвіду закладів загальної середньої освіти висвітлено в наукових розвідках
Н. Г. Баліцької, В. Ф. Паламарчук, Л. М. Прокопів та ін.; питання
освітнього менеджменту на засадах стратегічного, інформаційного, проєктного, організаційного, персоналізованого, регіонального
підходів актуалізовано Л. М. Ващенко, Л. В. Вознюк, Л. М. Калініною, О. І. Мармаз та ін.. [7] .
Саме тому вважаємо, що задля ефективного розв’язання
сучасних проблем пов’язаних із упровадженням та використанням інноваційного навчання у закладах вищої та фахової перед
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вищої освіти України актуальним є вивчення відмінностей у
організації традиційного та інноваційного навчання.
Мета статті – здійснити короткий порівняльний аналіз
основних психолого-педагогічних аспектів організації традиційного та інноваційного навчання студентів для вивчення проблеми
підвищення якості навчання студентів і аналізу ефективності
досягнення результатів освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Набутий власний позитивний досвід викладання навчальної
дисципліни «Інноваційні освітні технології» та застосування
різноманітних технологій навчання студентів у коледжі потребує
подальшого удосконалення, тому для нас важливим видається не
лише узагальнення основних підходів до розуміння таких понять
як «традиційне» та «інноваційне» навчання, але й осмислення
основних психолого-педагогічних відмінностей у організації
освітнього процесу.
Слід вказати, що терміни «традиційне» та «інноваційне»
навчання, а також ідея їх альтернативності були запропоновані
групою вчених у доповіді Римського клубу в 1978 році. Означена
доповідь привернула увагу світової спільноти до факту
невідповідності принципів та методів традиційного навчання
студентів новим вимогам тогочасної вищої освіти[4].
Огляд сучасних наукових публікацій, присвячених традиційному та інноваційному навчанню, свідчить про наявність великої
кількості визначень цих понять, які певною мірою відрізняються
одне від одного.
Поняття «інновація» («innovatio»-лат.) в перекладі з
латинської мови означає оновлення, зміну, введення нового.
Найбільш поширеним у сучасній науковій літературі є такі
визначення поняття «інноваційне навчання»[8].
Доктор педагогічних наук, професор А. С. Нісімчук вважає,
що «Інноваційне навчання зорієнтоване на динамічні зміни в навколишньому світі, це навчальна та освітня діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей,
високих соціально-адаптаційних можливостей особистості» [5].
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Дослідниця в галузі порівняльної педагогіки І. М. Дичківська
вказує, що «Інноваційні педагогічні технології є процесом, який
передбачає цілеспрямоване, систематичне й послідовне
впровадження в практику оригінальних, новаторських способів,
прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний
навчальний процес від визначення його мети до очікуваних
результатів» [3].
Дослідниця М. В. Артюшина чітко розмежовує традиційне та
інноваційне навчання. Традиційне навчання – зорієнтоване на
збереження і відтворення культури, забезпечує стабільність у
соціумі за рахунок переважно репродуктивної діяльності учня,
формування виконавських здібностей, розвиток уваги і пам’яті.
Натомість інноваційне навчання – стимулює новаторські зміни в
культурі, соціальному середовищі; орієнтоване на формування
готовності особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок
розвитку здібностей до творчості, різноманітних форм мислення,
а також здатності до співробітництва з іншими людьми [1].
Професор Л. Є. Петухова звертає увагу на те, що «Традиційні
підходи до вивчення гуманітарних дисциплін сьогодні вже
недостатньо узгоджуються з новою парадигмою й доктриною
розвитку освіти України в ХХІ столітті, зокрема, в частині
використання нових інформаційних технологій для підвищення
ефективності процесу навчання, розвитку творчого мислення
студентів, формування вмінь працювати в умовах інформаційнокомунікаційного педагогічного середовища» [6].
Звичайно, наведені визначення не повною мірою розкривають всю багатогранність підходів до розуміння сутності
поняття «традиційне» та «інноваційне» навчання проте дають
змогу визначити сучасні тенденції. Нині науковці одностайні в
тому, що традиційне навчання – це навчання з чітко визначеними
формами та методами організації навчального процесу, яке
передбачає, що весь навчальний процес побудований на
принципах дидактики, сформульованих Я. А. Коменським.
На противагу традиційному навчанню інноваційне навчання
у закладі вищої освіти, на нашу думку, – це випереджувальна
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система навчання, яка адекватно корелюється з більш високим
ступенем розвитку суспільства, що постійно еволюціонує, і має
на меті випереджувальний розвиток особистості і підготовку
фахівця, здатного ефективно функціонувати у такому суспільстві.
Інноваційне навчання у системі освіти передбачає повну або
часткову діджиталізацію навчального процесу, що є предметом
окремого дослідження.
Науковці роблять спроби узагальнення наявних у педагогіці
підходів щодо визначення понять «традиційне» та «інноваційне»
навчання, але переважна їх більшість вважає, що будь-яке
навчання повинно відповідати суспільним потребам і бути
спрямованим на особистісний розвиток людини, формування
ціннісних орієнтирів та переконань відповідно до усталених
суспільних та моральних норм.
Спробуємо здійснити короткий порівняльний аналіз
традиційного
та
інноваційного
навчання(Таблиця1),
виокремлюючи принципові психолого-педагогічні відмінності у
його організації, зосередивши увагу на основні аспекти
організації навчання у різних ракурсах[2].
Таблиця 1
Принципові психолого-педагогічні відмінності
у організації традиційного й інноваційного навчання
Різні ракурси
організації
навчання
1. Управління
навчанням

Традиційне навчання

Інноваційне навчання

Освітній
процес
розглядається
як
взаємозв’язок
двох
автономних діяльностей:
навчальної – викладача й
навчально-пізнавальної –
студента (але студенти
виступають як об’єкти
управління,
виконавці
планів педагога).

Одиницею управління є
цілісна
навчальна
ситуація
у
єдності
освоюваної діяльності з
різноманітними формами
взаємодій між усіма
учасниками. З метою
підтримки високого рівня
мотивації
активності
студентів
форми
змінюються на різних
етапах
засвоювання
змісту
діяльності.
Студенти виступають
як суб’єкти освітнього
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2. Цілі навчання

Засвоювання знань, умінь
і навичок з дисципліни.

3. Рольові позиції
викладача і його
стиль

Переважає
предметозорієнтована
позиція
викладача (студент як
“когнітивний” індивід),
тобто функції педагога –
інформаційна
та
контролююча, а стиль
його
спілкування
зі
студентом авторитарнодирективний, який більш
придушує
ініціативу
студентів, ніж заохочує.

4. Мотиваційносмислові
установки
викладача

Анонімність особистості
викладача,
незаперечність
вимог,загальна
індивідуальна підзвітність
студентів, ігнорування їх
особистого досвіду.

5. Характер
організації
навчальнопізнавальної
діяльності

Переважають
репродуктивні завдання,
дії за зразком, вправи в
заданих
способах
вирішування,
тобто
оволодівання виконавчою
оперативно-технічною
стороною
діяльності
випереджає
смислове
цілепокладання, а отже не
стимулюється
самостійність
цілеутворення та пошук
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процесу,
спілкування,
організації
співробітництва
з
педагогом.
Розвиток особистості й
різноманітних
форм
мислення
кожного
студента
у
процесі
засвоювання предметних
знань.
Особистісно
орієнтована
позиція
педагога,
за
якої
переважають
організаційна
і
стимулююча
функції
його діяльності (студент
як цілісна особистість,
яка взаємодіє з усіма
учасниками освітнього
процесу).
Стиль
викладача при цьому
демократичний, заохочує
студента до активності та
ініціативності.
Відкритість особистості
педагога, установка на
солідарність,
спільну
діяльність, індивідуальну
допомогу,
участь
кожного студента у
постановці
мети,
висуванні рішень.
На
перший
план
висуваються
творчі,
продуктивні
завдання,
що визначають мотиви
вибору студентом тих
чи інших репродуктивних
задач.
При
цьому
«занурення» у цілісну
систему
діяльності
передує розчленованому
орієнтуванню
й
відпрацьовуванню
окремих елементів та

способів
вирішування
учбових завдань. Завдання
розраховані
на
диференціацію
рівнів
індивідуальної
обдарованості студентів,
закріплюючи
індивідуальні
розходження в межах уже
досягнутого
членами
навчальної аудиторії.

6. Форми
взаємодії

7. Мотиваційносмислова позиція
навчальної
аудиторії

Цілі,
які
визначив
викладач,
і
плани
досягнення їх визначають
виконавчий
стиль
індивідуальної навчальної
роботи
студентів.
Провідна
форма
навчальних взаємодій при
цьому – наслідування,
імітація,
робота
за
зразком. Суттєво, що
залежна
позиція
студента закріплена за
ним протягом усього
періоду навчання. При
цьому
одноманітність
міжособистісних
взаємодій, високий рівень
конфліктності
й
агресивності
протягом
навчання,
неминуче
посилення ворожості й
відчуженості
між
педагогом та студентами.
Звуження
спектра
пізнавальних
мотивів,
оскільки відсутні життєво
значимі цінності і смисли.

операцій. Саме тому
синтез передує аналізові,
полегшуючи
усвідомлення
системи
засвоювання
дій.
В
цьому випадку завдання
йдуть у логіці зростаючої
креативності,
соціального
значення,
культурній
повноцінності
очікуваного результату,
спонукаючи
до
самоорганізації системи
пізнавальної діяльності
та до висування нових
цілей.
Цілі і задачі розробляють
спільно
педагог
і
аудиторія, завдяки чому
актуалізується
особистісний
досвід
кожного учасника.

Збагачення
мотивів
навчання
і
взагалі
розвиток мотиваційної
сфери
особистості,
поява мотивів творчої
діяльності, продуктивної
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8. Форми відносин

Суперництво переважає
над співробітництвом

9. Контроль і
оцінка

Переважає
зовнішній
поопераційний контроль у
рамках жорстко заданих
правил,
а
мотивація
студента здійснюється за
рахунок “чекання вироку”
і тому навчальна робота
виконується,
щоб
уникнути
покарання,
втрати престижу, а не в
інтересах пізнання й
особистісного внеску в
нього.

взаємодії,
інтелектуального
партнерства,
самоактуалізації,
утвердження
гідності
особистості.
Різноманіття динаміки
становлення й розвитку
інтрагрупових
й
міжгрупових ділових й
міжособистісних
відносин через співпрацю,
зниження конфліктності
зі
зростанням
рівня
взаємодій,
посилення
емпатії
у
ставленні
одного до одного і до
педагога.
Переважає
взаємний
контроль і самоконтроль
у рамках загальних,
прийнятих
групою
цінностей і змістів; у
навчальних
групах
переважає взаємна оцінка
й самооцінка, зумовлені
зацікавленням
у
досягненні
продуктивного
результату й спрямовані
на
соціально
й
особистісно значущі цілі
та завдання.

Як видно (з Таблиці 1), саме у традиційному навчанні увага
студента акцентується на запам'ятовуванні та відтворенні
інформації. Викладач відіграє роль суб'єкта, котрий визначає
зміст, методи навчання та стиль взаємовідносин. Натомість
студент виступає в ролі об’єкта навчання, дії якого жорстко
регламентовані і не передбачають урахування цілей, змісту,
вікових та індивідуальних особливостей молоді. Крім того,
традиційне навчання не завжди дає можливість повністю
реалізувати творчий потенціал студентів та виявити їх лідерські
нахили та наукові уподобання.
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Дані (Таблиці 1) свідчать, що інноваційне навчання
передбачає відмову від репродуктивного відтворення матеріалу
підручника та використання принципово нових методів засвоєння
інформації, які в свою чергу сприятимуть формуванню наукового
світогляду
студентів,
розвитку
критичного
мислення,
рефлексивних вмінь й креативності. Серед переваг інноваційного
навчання визначено, що студенти є суб’єкти освітнього процесу і
навчання й викладання є студентоцентрованим.
Відмінними визнаннями інноваційних технологій навчання є
зміна характеру діяльності і взаємодії суб'єктів освітнього
процесу,зміна пріоритетів – від трансляції готової інформації до
створення умов для більш повної реалізації особистісного
потенціалу та прояву суб'єктивних властивостей в навчальнопізнавальній,
проектній,пошуковій,
науково-дослідницькій,
навчально-професійній або контрольно- оціночній діяльності.
На нашу думку, слід звернути увагу на те, що центральною
категорією в інноваційних технологіях навчання стає педагогічна
взаємодія, бо саме викладач організовує й здійснює педагогічну
взаємодію з метою стимуляції та управління активністю студента
у пізнавальній діяльності. Для сучасного викладача психологічним результатом навчання є усвідомлення ним ефективності
навчальної діяльності, тобто досягнутих студентом навчальних
досягнень, наскрізних вмінь і компетентностей, а також розвитку
пізнавальних процесів, якостей його особистості і властивостей
індивідуальності й суб’єктності.
З огляду на це, неабияке значення має не абсолютна відмова
від традиційних форм і методів навчання, тут і зараз, адже це на
даний час не можливо, а знаходження оптимального балансу
між традиційним та інноваційним навчанням, раціонального
використання переваг кожного з них, виходячи з реалій кожного
конкретного закладу освіти: психологічної, знаннєвої,
компетентнісної, інформаційно- цифрової, матеріально-технічної,
економічної готовності викладацького складу та студентів до
упровадження інноваційного навчання.
Висновки та перспективи подальших розвідок напряму.
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Короткий порівняльний аналіз основних психологопедагогічних аспектів організації традиційного та інноваційного
навчання студентів показав, що традиційне навчання не
відповідає сучасним освітнім запитам. Слід констатувати, що
проблеми використання інноваційної моделі професійної
педагогічної освіти до сих пір залишаються невирішеними та
потребують подальшої наукової розробки.
Отже, зважаючи на все вище викладене, упровадження
інновацій у освітній процес закладів вищої та фахової передвищої
освіти України передбачає підвищення якості навчання студентів
і аналізу ефективності досягнення результатів освіти.
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Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи,
м. Дергачі, Україна.
Борсук І.О.,
лікар-судово-медичний експерт
Красноградського міжрайонного відділення,
Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи,
м. Красноград, Україна.
Пасюга О.І.,
лікар-судово-медичний експерт
Балаклійського районного відділення,
Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи,
м. Балаклія, Україна.
Існування в сучасній Україні приватних судово-медичних
послуг обумовлено низкою суб’єктивних і об’єктивних причин.
Головним суб’єктивним чинником є необхідність в закладах
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судово-медичної служби України дозволеними способами
зменшувати щорічний дефіцит бюджету своїх бюро. Основним
об’єктивним чинником, як стверджує міністерство охорони
здоров’я України (далі – МОЗ України), є «необхідність
запровадження гарантованого пакету внаслідок класичної, базової
проблеми економіки – постійний дефіцит бюджету: потреби
людей завжди перевищують наявні можливості. Це правда і для
економіки в сфері охорони здоров'я – ресурси медицини завжди
обмежені. Навіть найбагатші країни світу не можуть гарантувати
всі можливі послуги своїм громадянам» [1, с. 3]. І далі –
«Визначення державних гарантій передбачає, що деякі послуги не
можуть бути оплачені за кошти програми. Перелік платних
послуг визначено Постановою Кабінету Міністрів України
№ 1138 «Про затвердження переліку платних послуг ...» [1, с. 5].
У статті 15 «Фінансування судово-експертної діяльності»
закону України «Про судову експертизу» наведено підстави
проведення судово-медичних експертиз і досліджень за рахунок
замовника. А в пункті 7 цієї ж статті зазначено: «Державні
спеціалізовані установи, а також фахівці, що не є працівниками
цих установ, зазначені у статті 7 цього Закону, виконують інші
роботи на договірних засадах» [2].
Висновок фахівця з питань судово-медичної експертизи
після здійснення приватних судово-медичних послуг судовослідчими органами може бути визнано належним і допустимим
доказом або джерелом доказів. Про це свідчить стаття 84
«Докази» чинного Кримінального процесуального кодексу
України та аналогічні норми в інших процесуальних кодексах.
Тому є потреба з’ясувати основний перелік і правоспроможність документів, що являються результатом приватних
судово-медичних послуг, в якості джерела доказів у вітчизняному
судочинстві.
Мета нашого повідомлення – показати наявність і об’єм
приватних (платних) судово-медичних послуг в якості доказів
(джерела доказів) для кримінальних та інших проваджень.
У поточній редакції Постанови Кабінету Міністрів України
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№ 1138 від 17.09.1996 р. «Про затвердження переліку платних
послуг, які надаються в державних і комунальних закладах
охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (далі
– Постанова КМУ № 1138) [3] є декілька посилань про
можливість і види платних судово-медичних послуг. У розділі «I.
Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я»
до них віднесено:
– проведення судово-медичної та судово-психіатричної
експертизи у цивільних справах (п. 25);
– надання висновку фахівця з питань судово-медичної та
судово-психіатричної експертизи на запити юридичних і
фізичних осіб (п. 26);
– проведення судово-медичних досліджень за замовленням
іноземних громадян (п. 27).
Нами пропонується також використовувати додаткові
можливості приватних (платних) судово-медичних послуг за
такими положеннями Постанови КМУ № 1138:
– лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за
зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря,
зокрема із застосуванням телемедицини (п. 13);
– видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби
(п. 32);
– проведення медичної, у тому числі, військово-лікарської,
експертизи з психіатричним, психологічним та психофізіологгічним обстеженням у закладах охорони здоров’я МВС за
договорами з фізичними особами та юридичними особами
державної форми власності (п. 39).
Найбільш значущим об’єктом судової медицини є труп, а
тому в розділі «II. Послуги з провадження господарської та/або
виробничої діяльності» Постанови КМУ № 1138 додатково
знаходимо такі можливості:
– послуги з підготовки тіла покійного до поховання або
кремації (послуги перукаря, косметолога, бальзамування) (п. 6);
– утримання тіл померлих у холодильній камері патолого139

анатомічного бюро після дослідження понад норми перебування,
а також тих, що знаходяться на зберіганні (п. 7).
Деталізація об’єму приватних (платних) судово-медичних
послуг у нашому розумінні є наступною.
На нашу думку, в першу чергу, приватні судово-медичні
послуги знайдуть своє застосування у такому: під час судовомедичної діагностики тілесних ушкоджень та встановлення
їхнього ступеню тяжкості; судово-медичний аналіз і прогнозування медичної та судово-медичної документації; послуги
фахівця в області судово-медичної експертизи та деякі інші, – все
за чинним законодавством України про судово-медичну
експертизу. Ініціаторами і замовниками приватних судовомедичних послуг (клієнтами) є потерпілі та підозрювані особи,
адвокати, правоохоронні органи тощо. Ініціативним документом
для здійснення судово-медичних приватних послуг слугуватиме
заява чи звернення зазначених вище осіб, але без наявності
постанови про призначення експертизи судово-слідчими
органами.
Судово-медична діагностика тілесних ушкоджень та
встановлення їхнього ступеню тяжкості насамперед передбачає:
– виявлення тілесних ушкоджень під час звернення або в
медичних закладах, або вдома, або за даними наявної медичної
документації, незалежно від часу їх отримання;
– фіксація тілесних ушкоджень та наданої медичної
документації на електронні та паперові носії;
– встановлення часу та механізму утворення тілесних
ушкоджень, а також встановлення відповідності часу та
обставинам, на які вказує клієнт тощо.
Судово-медичний аналіз і прогнозування медичної та судово-медичної документації, на нашу думку, передбачає наступне:
– аналіз медичної документації щодо перспектив подання
клієнтом позовів (скарг) до відповідних установ (медичних
установ, страхових компаній, судово-слідчих органів тощо) щодо
протиправних винних дій медичних і/або фармацевтичних
працівників;
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– аналіз медичної документації померлого в лікарні щодо
перспективи (необхідності)
проведення
судово-медичної
експертизи або патолого-анатомічного дослідження;
– аналіз раніше проведених судово-медичних експертиз в
державних спеціалізованих установах щодо перспектив подання
клієнтом позовів (скарг) до відповідних установ (медичних
установ, страхових компаній, судово-слідчих органів тощо) про
неправомірні дії правоохоронних органів та медичних експертів;
– аналіз правильності встановлення наявності та ступеня
тяжкості тілесних ушкоджень після проходження судовомедичної експертизи в державній спеціалізованій установі (при
наявності тих же медичних даних, які використовувалися при
попередній експертизі);
– аналітичний судово-медичний супровід в страхових,
адміністративних, кримінальних та інших справах.
Інші приватні послуги фахівця в області судово-медичної
експертизи включають такі положення:
– огляд місця події з наступною доставкою й супроводом
постраждалого до медичних установ та наданням судовомедичних консультацій;
– огляд місця події з наступною доставкою та супроводом
тіла до прозектури/судово-медичного моргу;
– повторний огляд місця події та речових доказів з клієнтами
(адвокатами, страховими агентами тощо);
– присутність приватного фахівця з судово-медичної
експертизи на слідчих експериментах, оглядах місця події, при
проведенні судово-медичних експертиз, – все за вимогами/позовами клієнта (адвоката, страхового агенту тощо), але за згодою
судово-слідчих органів;
– на вимогу клієнтів присутність при медичних клінічних та
інструментальних обстеженнях, маніпуляціях, консультаціях
тощо (відповідно до правил медичних установ).
Крім того, приватні судово-медичні послуги можливо
розширити за рахунок зберігання та відновлення тіл померлих та
інших об’єктів.
141

Документи, що будуть складатися після здійснення
приватних судово-медичних послуг (назва цих документів наразі
не має суттєвого значення), в першу чергу, стануть доказом
(джерелом доказів) під час попереднього розгляду справи,
слідства, судочинства. В деяких випадках первинна інформація в
них може стати повноцінними і неспростовними доказами.
Висновки. 1. Наразі існують проблемні медично-правові
підстави визнання приватних (платних) судово-медичних послуг
в якості доказів (джерела доказів). 2. Урядом України визначено
допустимість і види приватних (платних) судово-медичних
послуг. 3. Пропонується деталізація такого виду послуг.
4. Показані засади визнання документів за результатами здійснення згаданих вище послуг в якості доказів (джерела доказів). 5.
Чинне законодавство України про судові експертизи потребує
суттєвого перегляду в бік лібералізації та систематизації.
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Політичні науки
УКРАЇНСЬКО-СЕРБСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ
Мулярська М.Р.,
студентка 3 курсу
Львівський національний університет
ім. Івана Франка
Пріоритетним стратегічним напрямком зовнішньої політики
України є розвиток двосторонніх відносин. Після здобуття
незалежності Україна встановила дипломатичні відносини з
багатьма державами, включаючи й Сербію.
Важливість та необхідність дослідження відносин між
Україною та Сербією зумовлені присутністю значного впливу
Росії та проросійських сил в цій державі. Актуальність
дослідження проблеми проявляється у підвищеному інтересі
України до Сербії з метою протидії російській агресії, вивченні
активних заходів Російської Федерації із дестабілізації ситуації в
субрегіоні, а також руху Сербії до членства в ЄС.
Взаємовідносини України та Сербії є по балканськи
складними та неоднозначними. Навіть на нібито просте
запитання, дружніми чи ні є українсько-сербські політичні
відносини в поточний момент, немає точної відповіді. Чинник
Російської Федерації відіграє важливу роль у формуванні та
веденні зовнішньої політики Сербії, зокрема цей вплив
прослідковується і у відносинах між Україною та Сербією. Тож
відносини у сфері політики між цими двома державами варто
досліджувати з урахуванням цього чинника.
Основні непорозуміння та проблемні питання виникають в
сфері політичних відносин і найбільше стосуються агресії
Російської Федерації та незаконно анексованого Кримського
півострову. Сербія – одна із небагатьох країн світу, яка не ввела
санкції проти Росії і чиї громадяни безпосередньо брали участь у
війні на Донбасі [1]. У сфері дипломатичних відносин у 2017р.
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також виникли непорозуміння, коли Сербське МЗС розкритикувало українського посла. Але незважаючи на такі недружні до
України кроки, президент Петро Порошенко намагався
покращити взаємовідносини між державами, і підтвердженням
цього є його візит в Сербію у 2018р.
Щодо торгівельно-економічних відносин, то Україна входить
в двадцятку найбільших торгівельних партнерів Сербії, а Сербія,
в свою чергу є перспективним торгово-економічним партнером
України на Балканах і займає важливе місце за обсягом ринку
збуту українських товарів. В період з 2014р. по 2021р. торгівля
між державами щороку зростала, хоч і повільно. Тільки у 2020р.
можна було спостерігати сповільненість торгівельних відносин у
зв’язку з пандемією [2].
Активна співпраця відбувається у сфері інвестицій. Між
країнами відбуваються взаємини на рівні Міжнародних
інвестиційних форумів та бізнес форумів.
Як галузь економіки розвивається і співпраця у туристичній
сфері. Сербія та Україна розвивають туристичні обміни,
прикладають зусиль для налагодженню контактів між органами
виконавчої влади у сфері туризму, туристичними операторами,
іншими підприємствами та організаціями, які займаються
туристичною діяльністю [3].
Щодо сфери культури, то протягом останніх років спостерігається розширення співпраці у культурній, освітній та науковій
сфері двосторонніх відносин. Це зумовлено тим, що історія і
культура України і Сербії тісно перепліталася ще з давніх часів.
Україна та Сербія сприяють організації та проведенню свят,
конкурсів, фестивалів, культурно-громадських комплексних
заходів як в Україні так і в Сербії. Сторони сприяють всебічному
співробітництву в обміні викладачами, студентами, учнями.
Також реалізуються багато проектів за участю обох держав.
Вагомими були проекти спрямовані на розширення кількості книг
сербською мовою про Україну [4].
Таким чином, можна ствердити, що двосторонні відносини
між Україною та Сербією є складними та неоднозначними. З
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одного боку держави намагаються поглиблювати економічну та
культурну співпрацю, а з іншого – існує досить багато
непорозумінь у сфері політики.
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Становлення людини – це процес фізичного, психічного і
соціального формування, що охоплює всі кількісні та якісні зміни
вроджених і набутих якостей, які відбуваються під впливом
навколишньої дійсності. Одним з основних завдань, визначених
Законом України «Про дошкільну освіту», є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини [1, 2].
Всебічне фізичне виховання є однією із важливих задач
суспільства. Формування в процесі занять з фізичної культури і
спорту міцного здоров’я, сильної волі, високої працездатності й
активності є основою для інтелектуального розвитку та фізичного
вдосконалення людини [3].
Аналіз фізичного стану та рухового компетентності дитячого
організму старшого дошкільного віку, а також показників
здоров’я в останні роки виявили тривожні тенденції: за даними
Є. Вавіловій, Н. Ноткіна, М. Правдова, Ю. Чернишенко, В.
Усакова до 40% дітей старших дошкільнят знаходяться на
низькому рівні рухового розвитку, причини якого у сучасному
способі життя. Тому що дослідження вчених переконують – стан
системи охорони здоров’я обумовлює лише близько 10% усього
комплексу впливів. Останні 90% припадають на екологію (до
20%) , спадковість (близько 20%) і найбільше – на умови та
спосіб життя (близько 50%) [1, 3].
На сьогоднішній день відзначають єдину тенденцію для
дошкільних закладів – зниження рухової активності дітей фахівці
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з психології, педагоги та лікарі (Ю. Змановський, М. Рунова,
С. Шарманова, А. Федоров). Проблему здорового способу життя
неодноразово розглядали в науково-методичних джерелах
вітчизняні та закордонні автори: Н. Березіна, Е. Вільчковський,
М. Галябарник, Л. Гримак, Н. Денисенко, Ю. Змановський
закордоні S. Stork, W. Sanders та інші. Якщо взяти до уваги, що
рухова компетентність це ще й умова, яка стимулює чинники
розвитку інтелектуальної, емоційної, фізичної та інших сфер
діяльності дитини, то актуальність обраної теми дослідження стає
гострою та своєчасною. Однак питання щодо витоків здоров’я
дошкільника (основні шляхи та засоби оздоровлення) ще не
достатньо висвітлене в науково-методичній літературі [4, 6].
Рухова компетентність – це невід’ємна потреба організму в
русі, задовольнити яку, є найважливіша умова багатостороннього
розвитку та виховання дитини. Тільки за наявності спеціально
створених умов організації занять фізичною культурою та
регулярних прогулянок, а також додаткових оздоровчо-спортивних заходів можна досягти поставлених цілей та завдань на
досить високому рівні. У вирішенні цієї проблеми фундаментальну роль відіграє виявлення джерел поповнення та збагачення
засобів рухової активності дитини. Ефективним засобом розвитку
рухової активності дітей дошкільного віку є рухливі ігри, які
всебічно та позитивно впливають на організм [3, 6].
Таким чином, можна виділити суперечність між сучасними
вимогами до дошкільнят, погіршенням стану здоров’я вихованців
у дошкільних закладах. Ця суперечність дозволила сформулювати проблему дослідження : Необхідність пошуку ефективних
засобів роботи з підвищенням рівня фізичного розвитку
дошкільнят, та створенням умов розвитку рухової компетентності
дітей дошкільного віку.
У зв’язку з цим актуальною є проблема розробки науковообгрунтованої методики використання рухливих ігор у процесі
розвитку рухової компетентності дітей старшого дошкільного
віку, що й обумовлено темою нашого дослідження.
Мета дослідження – використання рухливих ігор як засіб
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формування рухової компетентності дітей старшого дошкільного
віку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження
проводиться на базі Комунального закладу дошкільної освіти
(ясла-садок) компенсуючого типу №310 Дніпровської міської
ради. У дослідженні взяло участь 30 дітей 5-6 років (15 –
контрольна група, 15 – експериментальна група), які за станом
здоров’я були віднесені до підготовчої медичної групи.
Для вирішення завдань дослідження застосовувались
наступні методи:
− аналіз наукової літератури;
− педагогічний експеримент (для проведення педагогічного
експерименту, розділили учасників на контрольну та
експериментальну групи);
− педагогічне тестування (на початку дослідження та
проміжне тестування у грудні): підкидання та лов м’яча (діаметр
15-20 см) – тестування координаційних здібностей, човниковий
біг 3 х 10 м – тестування спритності, нахил уперед із положення,
стоячи – тестування гнучкості, стрибки у довжину з місця –
тестування швидкісно-силових здібностей, підйом із положення,
лежачи на спині – тестування силових здібностей;
− методи математичної статистики.
Фізичне виховання – педагогічний процес спрямований на
фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму,
навчання основним життєво важливим руховим навичкам та
вмінням, зв’язаних знаннями для майбутньої успішної діяльності
[1].
Старший дошкільний вік є найважливішим у розвитку низки
фізичних якостей: спритності, швидкості, координаційних
здібностей, що дозволяє за раціональної методики навчання легко
опановувати різноманітними руховими навичками. У цьому
періоді у дітей відзначається підвищена рухова активність. Вони
мають достатній запас рухових умінь і навичок, їм краще
вдаються рухи, що вимагають швидкості і гнучкості [2, 4]. Тому
при виборі рухливих ігор ми опирались на ці догми.
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При побудові нашої методики ми враховували, що діти
грають як на вулиці, так і в групі. Тому ігри повинні були не
тільки цікаві, але і багатогранні із використанням різноманітного
обладнання яке легко може змінюватись в залежності від місця
проведення гри. Також для дітей старшого дошкільного віку дуже
важливо спрямованість та пізнавальний характер гри. У цей
період життя закладається основа майбутньої життєдіяльності
людини. Чим більший запас рухових умінь та навичок опанує
дитина, тим легше їй буде у подальшому житті. Рухливі ігри були
розділені на три блоки: ігри лише в приміщені, ігри лише на
вулиці та міксовані (універсальні). Універсальна (міксована) гра,
це така гра яку можливо адаптувати до різних умов. Для того,
щоб дитині завжди було цікаво ігри змінювались кожні три
тижні, але для тренування пам’яті дитини та закріплення
отриманих умінь раніше вивчені рухи періодично вводили до
нових ігор. Рухливі ігри були підібрані з урахуванням вікових
особливостей та спрямованості на розвиток фізичних якостей.
Рухливі ігри різної спрямованості дозволяють удосконалювати
такі якості як спритність, швидкість, сила, координація. При
раціональному використанні гра стає ефективним методом
фізичного виховання та формування рухової активності.
Отримані дані показують, що групи є більш однорідними за
показниками тестів: підкидання та лов м’яча (V = 9,21 % – КГ, V
= 9,45 % – ЕГ), човниковий біг 3 х 10 м (V = 8,32 % – КГ, V = 8,26
% – ЕГ), нахил уперед із положення стоячи (V = 4,11 % – КГ, V =
4,42 % – ЕГ), стрибки у довжину з місця (V = 5,49 % – КГ, V =
5,61 % –ЕГ), підйом тулуба (V = 6,72 % – КГ, V = 6,19 % – ЕГ).
Також ми проаналізували відсотковий приріст показників
розвитку фізичних якостей.
Найменьший приріст показників був в тестах: «Підкидання
та лов м’яча» у контрольній групі підвищився на 4,12%; у
експериментальній групі на 6,14%.
Середній приріст показників був в тестах: «Човниковий біг 3
х 10 м»: у контрольній групі підвищився на 5,09 %; у
експериментальній групі на 9,21 %; «Стрибок у довжину з місця»:
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у контрольній групі підвищився на 6,48 %; у експериментальній
групі на 9,51%.
Найбільший приріст показників був в тестах: «Нахил уперед
із положення стоячи»: у контрольній групі підвищився на 7,89 %;
у експериментальній групі на 11,47%; «Підйом тулуба»: у
контрольній групі підвищився на 8,24%; у експериментальній
групі на 12,71 %.
Організація раціональної рухової активності є основною
умовою нормального розвитку дитини та забезпечення життєдіяльності її організму. Від рухової активності багато в чому
залежить розвиток моторики, фізичних здібностей, стан здоров’я,
працездатність, успішне засвоєння матеріалу з різних предметів.
Висновки
Проаналізували стан наукової літератури: філософської,
педагогічної та психологічної направленості. Існуючих методик
та засобів формування рухової активності дітей старшого
дошкільного віку.
Дослідили ефективність розробленої методики при порівняні
отриманих показників у контрольної та експериментальної груп.
Відсотковий приріст показників розподілився на три групи:
найменьщий, середній та найвищий. Але в експериментальній
групі всі показники покращились, в контрольній – деякі з них
дещо покращились, інші не зазнали значних змін.
Відмічаємо, що запропонована методика дійсно має позитивний характер та може використовуватися для методистів,
вихователів та інструкторів з фізичної культури щодо використання рухливих ігор під час прогулянок та занять з фізичної
культури для підвищення рухової компетентності та рівня
фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку.
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Фразеологія — найважливіший компонент будь-якої мови. Це
розділ лінгвістики, який описує стійкі вирази, що склалися в мові.
Усі ідіоми, прислів'я і приказки — це одиниці фразеологізмів. Ми
використовуємо їх в мові постійно, навіть не помічаючи цього.
Англійська фразеологія теж неймовірно різноманітна. У роботі
виявлено проблеми стосовно перекладу фразеологізмів з
англійської мови на українську та знайдено правильне рішення
виявлених проблем.
Ключові слова: переклад, фразеологізми, трансформація
фразеологізмів, перекладацькі трансформація.
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У науковій роботі визначено, що англійці використовують
фразеологію так само часто, як і ми. Знаючи фразеологію
англійської мови, ви зможете не лише правильно зрозуміти
співрозмовника, але і максимально чітко виразити свою думку.
Адже частенько ніщо не може так точно передати сенс, як
фразеологія. Актуальність теми полягає в тому, що специфічність
перекладу фразеологізмів з англійської мови на українську має
певні проблеми, з якими стикається перекладач. Актуальним є і
те, що з кожним днем знаходяться нові вирішення цих проблем
під час перекладу.
З’ясовано, що фразеологізми англійської мови з точки зору
семантичної злитості, тобто співвідношення між загальним
значенням фразеологізму і «приватною» семантикою частин, що
утворюють його, представляють чотири різновиди: зрощення
фразеологізмів, єдність фразеологізмів, поєднання фразеологізмів
і вирази фразеологізмів. Характеристика міри семантичної злитості того або іншого фразеологізму і, отже, віднесення його до
одного з чотирьох типових різновидів повинне цілком спиратися
на факти семантики і вживаності слів в конкретній мові [1, с.28].
Проаналізовано класифікацію фразеологізмів англійської
мови. За структурною класифікацією визначено субстантивні,
ад’єктивні фразеологізми та фразеологізми із структурою
речення.
За семантичною класифікацією визначено фразеологічні
зрощення - абсолютно неподільні, нерозкладні, немотивовані
фразеологічні одиниці, у значенні яких «немає ніякого зв’язку,
навіть потенційного, зі значенням їх компонентів. Фразеологічні
єдності - теж семантично неподільні фразеологічні одиниці, але
цілісне значення їх умотивоване значенням компонентів.
Фразеологічні сполучення - «тип фраз, створюваних реалізацією
зв’язаних значень слів». Фразеологічні сполучення не є
безумовними семантичними єдностями [2, с.59].
Проаналізовано етимологічні властивості фразеологізмів у
публіцистичних текстах англійською мовою. З`ясовано, що
фразеологічні звороти, прислів'я, приказки та крилаті вирази є
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обов'язковим стилістичним компонентом мови газети, важливим
джерелом експресивно-емоційної насиченості, істотним засобом
реалізації конструктивно-стильових особливостей газетної мови.
Вони надають газетному тексту певну впливову силу, допомагають створювати специфічну образність. Вони здатні не тільки
висловити відповідну думку більш цілісно, а й передати своєрідне
ставлення, оцінку. Наприклад, приказка: товкти воду в ступі (to
beat the air) виражає більше експресивності, оцінку, ніж звичайне
словосполучення: займатися пустою справою (to do something in
vain) [3, с.127].
Визначено, що лінгвісти не мають єдиного погляду на
способи трансформації фразеологічних одиниць. Класифікації
значно відрізняються один від одного. Жодна класифікація не є
вичерпною. Це свідчить про недостатню вивченість питання
трансформації фразеологізмів у лінгвістиці.
Всі трансформації можна розділити на 4 загальні групи:
1. семантичні трансформації;
2. лексичні трансформації;
3. синтаксичні трансформації;
4. морфологічні трансформації;
5. словотворчі трансформації [1, с.32].
Визначено, що переклад одиниць фразеологізмів, особливо
образних, представляє значні труднощі. Це пояснюється тим, що
багато хто з них є яскравими, емоційно насиченими оборотами,
що належать до певного мовного стилю і часто носять яскраво
виражений національний характер. При перекладі стійких
поєднань слів слід також враховувати особливості контексту, в
якому вони вживаються. Для багатьох англійських одиниць
фразеологізмів характерні багатозначність і стилістична різноплановість, що ускладнює їх переклад. З точки зору перекладача,
одиниці фразеологізмів діляться на дві групи: одиниці фразеологізмів, що мають еквіваленти в мові перекладу, і без еквівалентні одиниці фразеологізмів [4, с.75].
Виділено чотири різні способи перекладу фразеологізмів, а
саме:
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1) з повним збереженням іншомовного образу: dead letter мертва буква; blue stocking - синя панчоха [3, с.95].
2) з частковою зміною образності: : to have the news at first
hand - упізнати новину з перших рук; to give a free hand розв'язати руки [3, с.90];
3) з повною заміною образності: to make one's mouth water слинка тече.
4) зі зняттям образності: a skeleton in the cupboard - сімейна
таємниця [3, с.185].
Визначено наступні способи перекладу фразеологічних
виразів:
1) еквівалентний — переклад одиниці фразеологізму з
першої мови фразеологізмом другої мови, співпадаючим з нею за
сенсом і за структурному складу компонентів. Абсолютно
адекватні вирази фразеологізмів двох мов називаються повними
(чи абсолютними) еквівалентами: to pull chestnuts out of the fire for
smb. — тягати каштани з вогню для кого-небудь [3, с.152]. До
цієї групи відносяться фразеологізми інтернаціонального характеру, що ґрунтуються на міфологічних переказах, біблейських
легендах і історичних фактах: Augean stables - авгієві стайні, burn
ones boats - спалити свої кораблі, in seventh heaven - на сьомому
небі, а також порівняння, прислів'я (extremes meet- крайнощі
сходяться) [3, с.74] і дієслівні поєднання (to gild a pill позолотити пігулку) [3, с.120].
Неповними(чи частковими) еквівалентами є ті вирази
фразеологізмів, які мають відмінності в структурно-граматичному
або лексичному плані, коли один компонент вираження
фразеологізму англійської мови не співпадає з вираженням
фразеологізму української мови, але відноситься до тієї ж
тематичної групи: like a squirrel in a cage — як білка в колесі; to
get out of bed on the wrong side — встати з лівої ноги [3, с.82].
2) аналогічний — переклад фразеологічного виразу з
англійської мови фразеологізмом української мови, адекватним за
змістом, але різним за структурно-компонентним складом.
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немов коцюбу проковтнув; to make a mountain out of a molehill
(дослівно зробити гору з кротовини) - робити з мухи слона. [3,
с.95].
3) описовий — переклад фразеологічного виразу описово або
одним еквівалентним словом, або групою еквівалентних слів(у
тому випадку, якщо в українській мові відсутня одиниця
фразеологізму, що відповідає одиниці фразеологізму англійської
мови). Наприклад, a white elephant - обтяжливе або руйнівне
майно; тягар, подарунок, від якого не знаєш як позбавитися; to
fiddle while Rome is burning - займатися дурницями перед лицем
серйозної небезпеки. [3, с.140].
4) комбінований — переклад здійснюється поєднанням
описаних вище способів. Фразеологізм вираз-аналог і еквівалент
плюс описовий переклад. Цей спосіб застосовується у тому
випадку, коли одиниця фразеологізму української мови
недостатньо повно розкриває значення вираження фразеологізму
англійської мови. Наприклад, spick and span - з голочки,
елегантний, чепурний; far cry - як небо і земля; велика різниця. [3,
с.95].
Калькування або дослівний переклад фразеологізмів за
наявності повного або часткового еквіваленту
Стійкі поєднання слів іноді доводиться перекладати
дослівно, незважаючи на наявність повного або часткового
еквіваленту. Дослівний переклад особливо важливий, коли образ,
що є у фразеологізмі, не байдужий для розуміння тексту, а заміна
його іншим чином не дає достатнього ефекту. Дослівний
переклад часто застосовується за наявності розширеної метафори,
синонімів фразеологізмів, гри слів і каламбурах [4, с.76].
Наприклад, прислів'я a cat may look at a king перекладається
дивитися ні на кого не забороняється. [3, с.98].
«Обертональні» переклади — це свого роду оказіональний
еквівалент, що використовується для перекладу фразеологізму
тільки у певному контексті. Тому «обертональний» переклад
використовується у перекладі цитати, а не фразеологізму. Слід
враховувати, що оказіональність цього еквіваленту визначається
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виключно особливостями контексту і що в іншому контексті
аналогічний переклад може і не бути «обертональним», а повним
або частковим еквівалентом. Використання «обертонального
перекладу», на відміну від використання готового еквіваленту —
творчий процес [5, с.16].
Таким чином, можна зробити висновки, що англійська мова з
точки зору наявності в його великій системі фразеологізмів і
фразеологічних зворотів є, мабуть, однією з найбагатших мов.
Фразеологізми займають величезний пласт в її структурі. Усі
події, що відбуваються у Великобританії, відбиваються у
фразеології: політичне життя, спорт, культурні події, повсякденне
життя тощо.
Тож, з цього дослідження можна зробити висновок, що
переклад одиниць фразеологізмів представляє значну трудність.
Не існує готових рецептів для перекладу фразеологізмів. Тому
потрібне детальне дослідження різних груп фразеологізмів і
розробка методів і прийомів їх перекладу. Нині досить велика
кількість досліджень присвячена фразеологізмам різних груп.
Отже, переклад фразеологізмів – заняття дуже важке. Цей
процес є творчим і потребує вміння відшукати необхідні порівняння і вираження для збереження смислового навантаження
тексту перекладу. Без знання фразеології неможливо оцінити
яскравість і виразність мови, зрозуміти жарт, гру слів, а іноді сенс
всього висловлювання.
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За різними статистичними даними все більше дітей
народжуються з розладами аутичного спектру. Це питання є
досить актуальним в наш час, адже в таких дітей наявні проблеми
з комунікацією, тому важливо скорегувати наявні порушення
комунікації, задля інтеграції в сучасному суспільстві.
PECS («Picture Exchange Communication System») - це вид
альтернативної комунікації з дітьмі які мають розлади мовлення,
в якій застосовуються зображення карток як ціла структурована
система. PECS розроблена у 80-ті роки XX ст. доктором Е. Бондрі
та А. Фрост [1].
У навчанні цій системі залучені педагоги та батьки як
команда с формування комунікативних навичок. Без постійного
цілеспрямованого навчання дитина з аутистичним спектром не
зможе навчитись альтернативній комунікації. Краще за все PECS
систему використовувати кожен день, якомога частіше Також,
якщо у дитини виникають труднощі у засвоєнні PECS,
залучається помічник, який допомагає через фізичний контакт
долучитись до комунікації з потрібною людиною [2].
Засновники Е. Бондрі та А. Фрост запропонували 6 етапів
навчання альтернативної комунікації:
1. Потреба - дія. На цьому етапі відбувається навчання
обміну картинки на об’єкт. Краще за все використовується
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предмет стимула-прикріплювача, для зацікавленості та підтримки
уваги у дитини. Це може бути або смаколик, або іграшка, або
улюблений предмет дитини. привертають увагу дитини
предметом стимула і здійснює обмін на картку.
2. Ініціативність та дистанція. Якщо дитина навчилась без
допомоги помічника робити обмін картки на предмет, то
переходять на інший етап навчання. В першому етапі навчання
педагог був ініціативним у обміні. В другому етапі все ще
використовують окремі картинки, дитина з аутизмом вчиться
узагальнювати цю нову навичку, використовуючи її в різних
місцях, з різними людьми та на різній відстані. Їх також навчають
бути більш наполегливими комунікаторами.
3. Диференціація зображень. Дитина з аутизмом вчиться
вибирати з двох або більше картинок, щоб попросити улюблені
речі. Вони поміщені в комунікаційну книгу, папку на кільці зі
смужками на липучках, де картки зберігаються і легко
використовуються для спілкування.
4. Структура речення. Дитина вчиться будувати прості речення на стрічці речень в комунікаційній книзі, використовуючи
картку «Я хочу», а потім зображення предмета, який запитується.
5. Відповіді на запитання. Дитина вчиться використовувати
PECS, щоб відповісти на запитання «Що ти хочеш?»
6. Коментування. Тепер дитину з аутизмом вчать коментувати у відповідь на запитання, наприклад: «Що ти бачиш?», «Що
ти чуєш?» і що це таке? Вони вчаться складати речення,
починаючи з «Я бачу», «Я чую», «Я відчуваю» тощо.
Отже, ми розглянули PECS як один із способів корекції
комунікативних навичок у дітей з аутистичним спектром. На
нашу думку, що ця система альтернативної комунікації має такі
переваги як: одна із можливостей швидко навчити дитину
проявляти ініціативу і спонтанно вимовляти слова; використання
PECS є те, що не потрібно спеціально навчати в цій системі
людей які оточують дитину, адже зображення легко зрозумілі (і
можуть бути доповнені друкованим словом на картці). Це
розширює коло потенційних комунікативних партнерів [3].
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Сучасний український ринок цінних паперів через особливості національної економіки та вплив державних регуляторних
органів має певні функціональні особливості та операційні
протиріччя. Процес, що відбувається на фондовому ринку,
підкреслює важливість вивчення ролі боргових фінансових
інструментів у системі залучення коштів та інвестування.
Характеристики випуску та обігу цінних паперів фондового
ринку є досить різноманітними. Поняття «боргові фінансові
інструменти» охоплює важливу частину глобальної категорії
«цінні папери». Як зазначено в офіційних документах НБУ,
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фінансовий інструмент – це будь-який контракт, результатом
якого є створення фінансового активу одного суб’єкта
господарювання та фінансового зобов’язання або інструменту
власного капіталу іншого суб’єкта господарювання [3].
Як засвідчує Закон України «Про ринки капіталу та
організовані товарні ринки», облігація це такий цінний папір, що
посвідчує внесення його першим власником коштів, визначає
відносини позики між власником облігації та емітентом,
підтверджує обов’язок емітента повернути власникові облігації її
номінальну вартість у передбачений проспектом або рішенням
про емісію (для державних облігацій України - умовами їх
розміщення) строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше
не передбачено проспектом або рішенням про емісію (для
державних облігацій України - умовами їх розміщення).
Назвемо основні види цінних паперів за їх класифікацією:
пайові; боргові; іпотечні; похідні; товаророзпорядчі та приватизаційні.
Основними критеріями класифікації видів цінних паперів є:
– умови одержання та погашення капіталу;
– надання прав інвесторам та емітентам;
– умови обігу цінних паперів.
Відповідно до Закону України «Про цінні папери та
фондовий ринок» в обігу перебувають такі види цінних паперів:
корпоративні облігації, облігації державної позики України,
облігації місцевого самоврядування, ощадні (депозитні)
сертифікати, векселі, можуть бути такі види боргових цінних
паперів. облігації міжнародних фінансових організацій, облігації
фонду гарантування вкладів фізичних осіб [1].
Стан динаміки обсягів ВВП і фондовому ринку облігацій
України наведемо у табл. 1.
Таблиця 1. Стан ринку облігацій і ВВП України у 2017-2019рр. [2,3,4]
Показники
ВВП, млрд. грн.
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Відношення %,
2019 р до
2017
2019
2982,9 3558,7 3974,6 133,2
111,7
2017

2018

2019

Річний обсяг торгівлі на
фондовому ринку, млрд. грн.
Співвідношення обсягу торгів на
фондовому ринку до ВВП, %
Частка ОВДП у річному обсязі
торгів, %
Частка облігацій підприємств у
річному обсязі торгів, %
Річний обсяг торгів облігаціями,
млрд. грн.
Обсяг випусків корпоративних
облігацій, млрд. грн.

468,6

590,5

778,08

166,0

131,8

15,7

16,6

19,7

-

-

55

69

81

147,3

117,4

6,4

5,7

5,6

87,5

98,2

285,9

440,0

674,0

235,7

153,2

8,35

15,45

11,2

134,1

72,5

Як видно з наведених у табл.1 даних, поступово з кожним
роком зростає річний обсяг торгівлі цінними паперами на
фондовому ринку, збільшується частка ОВДП у річному обсязі
торгів, а частка облігацій підприємств у річному обсязі торгів
зменшується щорічно. Всі інші показними мають тенденцію, що
характеризується поступовим зростанням. Наведені дані свідчать
про значний обсяг торгів за операціями з ОВДП за останні два
роки. У 2019 році частка торгів ОВДП становила – 80,98%, у тому
числі 46,8 % - на біржовому ринку.
Порівнюючи рівень капіталізації українського біржового
ринку з зарубіжними країнами, то він знаходиться у нас на дуже
низькому рівні (0,4%) від сукупного світового ВВП, в той час, як
у США даний показник становить 21,2%, в Японії – 7%,
Німеччині – 4,5%, у країнах Африки – 3,2% [5].
Підсумовуючи вищевикладене відзначимо, що облігації є
досить потужним і перспективним джерелом фінансового
капіталу на фондовому ринку. На жаль, показники, що
характеризують стан внутрішнього ринку облігацій, значно
відстають від аналогічних глобальних параметрів. Це пов’язано з
певними перешкодами та принциповими дисбалансами, а саме:
нижчим ступенем капіталізації всього фондового ринку, слабким
розвитком біржової торгівлі та відставанням від світових
тенденцій, недовірою до боргових фінансових інструментів і
слабкістю компаній-емітентів.
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УДК 398.332.418
Історичні науки
СОЛОМ’ЯНІ АТРИБУТИ РІЗДВЯНИХ СВЯТ В УКРАЇНІ
Павлечко А.Р.
учениця 11 класу гімназії №315
з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва,
дійсний член Малої академії наук України
Кожен народ має свою культуру, яка формувалася
століттями. Вона, як крона дерева, не може розвиватися без
власного коріння. Плине час, народжуються і вмирають люди,
зникають у безодні часу матеріальні здобутки. Але вічними і
незнищенними залишаються духовні цінності: народні звичаї та
традиції.
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Останнім часом українці почали звертатися до своїх джерел
та відроджувати традиції. Найяскравішою є традиція святкування
Новорічно-Різдвяних свят з вертепами, колядками та щедрівками,
яке триває з 6 січня – Святого Вечора, до 19 січня – Водохреща.
Історія святкування надвечір’я перед празником Христового
Різдва сягає дохристиянських часів. Наші пращури вірили, що у
грудневі й січневі дні народжується чудодійна сила, що
переливається у душі людей, у землю, у воду, у рослини і
тварини, тому так чекали та радісно відзначали це свято.
Запровадження Християнства на наших землях наповнило давні
традиції новим змістом, християнськими ідеалами, ідеями правди,
любові, всепрощення, щедрості, удосконалення. [1, с.28].
Традиція святкування надвечір’я Різдва Христового добре
збереглася майже в усіх регіонах сучасної України.
Ввечері перед Різдвом, коли на небі з’являлася перша зірка, в
хату заносили Дідуха – солом’яного оберега, всі сідали за Святу
вечерю.
Дідух – це символ сімейного добробуту, зв’язку між
поколіннями роду. Його ставили на покуті, під образами, на місці,
встеленому сіном. У першу чергу, він символізує родоначальника
роду – діда, як і всіх родичів, що жили з ним. Його присутність
приносила в родину святковий настрій, затишок і злагоду. У
народі казали «Дідух до хати – біда із хати».
Цей солом’яний атрибут називали по-різному: «дідух»,
«дід», «коляда» на Волині, «кріль» (король) на Холмщині,
«зажин» на Чернігівщині, «баба» в Чорткові на Тернопільщині.
[1, с.29]. Традиційно, Дідух виготовлявся з колосся жита,
пшениці, ячменю (могли додаватися інші злаки – льон, овес) та
перев’язувався перевеслом, немов поясом, подекуди його
прикрашали стрічками, плетінням та іншими прикрасами. Це
колосся кожен господар заготовляв ще з літа: це був перший (в
деяких регіонах – останній) сніп врожаю. Потрібно зауважити, що
подекуди (с. Вілюничі Львівської області) Дідухом називали
оберемок сіна, яке вносили до хати.
Ввечері перед Різдвом господар одягався у святкове вбрання,
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йшов до клуні або в комору, поважно брав Дідуха та урочисто
вносив до хати. Наші предки вірили в те, що душі померлих
родичів мають зв’язок з родиною, охороняють мир у домі,
допомагають по господарству. Якщо господарі дотримувалися
давніх традицій – поважали старших, берегли пам’ять свого
родоводу, шанувалися між собою, передавали у спадок духовні
обереги, то духи предків, освячені поважним Дідухом, оберігали
родину від злих і нечистих сил. [6, с.4].
Після свят Дідуха спалювали. Цей обряд має назву
«розколяда». Залежно від регіону, спалення Дідуха відбувалося на
другий/третій день Різдва або на Старий Новий рік або й на
Водохреща. В народі кажуть, що лише після такого дійства варто
планувати нові справи на новий рік. Традиція спалення Дідуха
найкраще збереглася на Львівщині та, як не дивно, в українській
діаспорі в м. Йонкерс, передмісті Нью-Йорка, США.
До наших днів дійшли секрети виготовлення цього невід’ємного різдвяного атрибута. Напередодні свят зі стебел обрядового
снопа формують кілька пучків, кожен з яких окремо обмотують
соломинками або обв’язують кольоровими нитками. Потім такі
пучечки збирають разом і обкручують стрічками, формуючи
пишний сніп. Знизу роблять розгалуження, схоже на ніжки, щоб
Дідух міг стояти. Пучки колосків зверху прикрашають стрічками,
паперовими чи засушеними польовими квітами.
Крім поважного Дідуха, до Різдва традиційно виготовляли
різні солом’яні прикраси, які підвішували до стелі: пташки,
павуки, їжаки. Пташки плели з соломи, вирізали з дерева, ліпили з
хліба, а крильця й хвіст виробляли з паперу гармошками. «Їжаки»
виготовляли з кульок хліба і густо обтикували соломинками.
Також виготовляли солом’яні «лампади» – веретеноподібні
форми, в’язані з соломи спіраллю. Та головною прикрасою був
«павук», на Поліссі називали ще «солом’яник». Цю традиційну
різдвяну прикрасу вважають символом Всесвіту, яка є своєрідною
моделлю світобудови і вважається гармонізатором простору. «Це
ціла складна система – модель сотворіння Світу. Над столом до
стелі чіпляють лапи павука – дванадцять гірлянд, нанизаних із
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соломинок і паперових квадратиків (кружечків чи квіточок),
одним кінцем вони зв’язані в середині, а інші розходяться від
нього звисаючим віялом так, ніби велетенський павук сидить на
стелі як сакральна істота, що з повітря робить матеріальну
павутину – матеріалізує духовний простір. [4, с.280]».
Майстер соломоплетіння з Івано-Франківщини Василь
Матійчик, який перейняв секрети виготовлення плетених виробів
від своєї матері, розповідав, що до 1939 року солом’яні «павуки»
були у кожній хаті. Він зауважив, що «павук» починається не з
соломи, нитки і голки, він починається з поля, з плуга, з сівби: «І
тоді, коли вже вижали, принесли додому той околіт, околіт – це
солома, заносили до хати і робили «павука», бо скоро різдвяні
свята».
Традиційно «павуків» плели дівчата. Таємно зібравшись,
щоб не заважали хлопці, зазвичай на Гната (2 січня), дівчата
нарізали різних розмірів соломинки, нанизували їх на нитки і
формували з них різноманітні квадратики і ромби. У центрі
«павука» розміщували найбільшу фігурку, з боків долучали
менші «павучки», а бокові стебла обмотували стрічечками чи
папером. Напередодні Різдва «павуків» підвішували в хаті до
центрального сволока на довгій волосині з конячого хвоста.
Завдяки циркуляції повітря – холодного знадвору та гарячого з
палаючої печі – великий «павук» разом з приправленими до нього
близнюками повертався в різні боки, справляючи враження живої
істоти. Подекуди, під «павуком» ставили свічку, тоді він теж
починав крутитися. [8, с.6].
Вважається, що різдвяний солом’яний «павук» оберігає дім
від усякого лиха та злого ока. По закінченню свят «павуків»
спалювали: вірили, що вони вбирали негативну енергетику, і
після спалювання знищувався весь негатив. Хоча подекуди
«павуків» залишали висіти до наступного Різдва, поки не
сплетуть нового.
Існує безліч варіантів форм, структур та способів декоративного оздоблення «павуків». Традиційні «павуки» здебільшого
складаються з окремих об’ємних елементів ромбічної форми
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різних розмірів. Гармонійно поєднані елементи можуть утворювати неймовірні та найрізноманітніші конструкції. Прикрашати
«павуків» можна плетеними фігурками, янголами, квітами,
кольоровим папером та іншими декоративними елементами.
Останніми роками виготовлення солом’яних різдвяних
прикрас стало неабияким популярним. Сучасні українські
майстри створюють справжні витвори мистецтв. Волинська
майстриня з соломоплетіння Марія Кравчук, Раїса Павленко з
Києва, Микола Огородник з Рівненщини, Євдокія Чугунова з
Вінниччини та численні майстри з Івано-Франківщини створили
тисячі неповторних солом’яних виробів. Їхні величні Дідухи та
мережеві «павуки» підкорюють серця українців під час різдвяних
виставок та фестивалів, а також, подорожуючи світом, розповідають про різдвяні традиції нашого народу.
У кожну українську родину й оселю мають завітати традиційний різдвяні атрибути: символ власного родоводу – Дідух та
солом’яний оберіг – різдвяний «павук». Від того, як ми
шануватимемо своїх предків, свої кращі традиції, залежатиме
наша духовність, наша цивілізованість і майбутнє нашої рідної
України.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ
ШАХТНИХ ВОД
Павличенко А.В., д.т.н., професор
Юрченко А.А., к.т.н., доцент
Бунчук С.О., магістрант
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»,
м. Дніпро, Україна
Інтенсивний розвиток вугільної промисловості в Україні
поряд із позитивним ефектом призводить до небажаних наслідків.
У вугледобувних регіонах однією з найважливіших проблем на
сьогоднішній день є охорона поверхневих та підземних вод від
забруднення шахтними водами [1-3].
Розробка вугільних родовищ пов'язана з безперервним
відкачуванням води, що потрапляє у гірничі виробки. Як правило,
ці води є високомінералізованими, тобто характеризуються
високим вмістом солей. Ступінь впливу шахтних вод на водойми
залежить від характеру та кількості вод, що відкачуються.
Найчастіше ненормований скид призводить до зміни гідрологогідрохімичного режиму річки. Найбільшого поширення на
шахтах для відведення та відстоювання високомінералізованих
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вод набули ставки-накопичувачі, розташування яких у межах
природних ландшафтів становить суттєву загрозу.
Проблема скидання шахтних вод є найбільш актуальною для
регіонів з підвищеною концентрацією вугледобувних підприємств, що характерно і для басейну річки Самара в межах
Західного Донбасу.
Основними характеристиками шахтних вод є водоприток та
їх хімічний склад. У ході розробки шахтних полів виникає
необхідність у відкачуванні води, що надходить у вироблений
простір. Проміжною ланкою між шахтою та річкою є ставокнакопичувач, який є балкою із системою інженерних споруд.
Головними джерелами забруднення поверхневих водойм на
території Західно-Донбаського регіону є ставки-накопичувачі
шахтних вод, розташовані в балках Косьмінна, Таранова та
Свидовок, куди надходять мінералізовані шахтні води.
Шахтні води характеризуються різноманітністю видів
впливу на багато компонентів біосфери – гідросферу, літосферу,
техносферу, ґрунти, рослинний та тваринний світ. Шахтні води
дуже небезпечні тим, що, відрізняючись за хімічним складом від
природних вод, привносять у навколишнє середовище незворотні
зміни, що погіршують якість води в природних водоймах,
гідрологічний режим, родючість та властивості ґрунтів,
затоплення значних територій тощо.
Внаслідок видобутку вугілля відбувається забруднення
гідросфери скиданням у природні водойми побутових, стічних та
шахтних вод.
Охорона поверхневих та підземних вод від забруднень
стічними водами давно стала проблемою державного значення.
Особливої важливості проблема охорони водних ресурсів від
забруднення неочищеними стоками набуває у вугільній
промисловості, підприємства якої характеризуються великим
обсягом шахтних вод, що скидаються. Крім забруднень механікними та органічними домішками, шахтні води характеризуються
підвищеним солевмістом, що обмежує їх комплексне використання в народному господарстві без належного очищення, а також
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становить реальну небезпеку забруднення поверхневих та
підземних вод.
У зв'язку з наростаючим дефіцитом свіжої води та
збільшення кількості скидаємих промислових стічних вод велике
значення набуває питання очищення та використання останніх
для технічного водопостачання. Це дозволить, з одного боку,
знизити використання питної води для потреб, не пов'язаних із
питним та побутовим водопостачанням, та, з іншого – покращити
санітарний стан поверхневих та підземних вод.
Кількість шахтних вод, що скидаються, може бути значно
знижена в результаті їх використання після очищення для потреб
комплексного знепилення в шахтах, технічного водопостачання
вуглезбагачувальних фабрик, для котелень та охолодження
компресорних установок.
Враховуючи постійно зростаючий рівень забруднення
поверхневих водойм, необхідно вдосконалювати технологію
очищення стічних вод вугледобувних підприємств.
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м. Кропивницький, Україна
Протягом багатьох століть латина була і залишається
основною мовою медицини і значна кількість назв, термінів та
явищ у багатьох європейських мовах мають саме латинське або
греко-латинське походження.
Медична термінологія відноситься до одного з найдавніших
прошарків словникового складу й української мови, а в
сучасному вигляді є однією з найскладніших у понятійному і
семантичному відношенні. Як і інші термінологічні системи вона
підпорядковується чітким законам функціонування вивчення
яких викликає науковий інтерес.
Велику групу медичних термінів сучасної української мови
складають лексичні одиниці латинського та греко-латинського
походження. Їх наявність спостерігається в усіх трьох розділах:
анатомо-гістологічній, клінічній та фармацевтичній термінології
(яка включає в себе хімічну та ботанічну номенклатури). Враховуючи те, що запозичення з класичних мов у професійній галузі
медицини і на сьогодні, мають досить широке використання,
зазначена група запозичень потребує окремого висвітлення.
Специфіка нашої мови виявляється у великому запасі
афіксальних і флективних морфем, їй притаманний морфологгічний спосіб творення. Термінологічна система медицини не є
виключенням, вона багата на латинізми, грецизми та неолатинізмами, які утворилися на базі латинських лексем шляхом
приєднання афіксів.
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Основними способами творення медичних термінів латинького і греко-латинського походження є суфіксальний, префіксально-суфіксальний, префіксальний, осново- , словоскаладання
та синтаксичний.
Серед словотворчих морфем латинізмів та греко-латинізмів
виділяються суфікси іменників: -аці(я), компенсація від лат.
compensatio; -изм гігантизм від старогр. -ismos лат. gigantismus; ізм нанізм від старогр. -ismos лат. nanismus; -атор/-ятор педіатор
від старогр. iatros, лат. paediater; -ом(а) міома від старогр. -ōma
від лат myoma та ін.; суфікси прикметників зі значенням
приналежності: -альн(ий) церебральний(а) від лат. cerebralis; арн(ий) коронарний від лат. coronaries та інші.
Поширеним є і префіксальний спосіб. Терміни утворюються
за допомогою латинських та грецьких префіксів: аб- абдукція,
відведення, від лат. ab-, abductio; а-, апатія, байдужіть від
старогр. a- apathia; ан- анальгія, відсутність больової
чутливості, від старогр. an- analgia; диз- дизосмія, розлад нюху
від старогр. dys- dysosmia; дис-, дисфагія, порушення ковтання,
від старогр. dys- dysphagia; ім- імплантація, пересадка, уведення
від лат. im- implantatio; об- обсервація, спостереження, від лат.
ob- observatio тощо. Деякі з них є синонімічними по відношенню
до українських префіксів.
Префіксально-суфіксальному способу творення характерне
одночасне приєднання афіксів (суфіксів та префіксів), які мають
різне змістове значення:
дис-…-оз дисбактеріоз; гіпо-…-ійн(ий) гіпоалергійний;
гіпо-…-ичн(ий) гіпостатичний та інші.
Осново- та словоскладання являються поширеними способами творення складних і складених термінів. В українській мові
частіше, зустрічаються складені терміни греко-латинського походження (терміни-композити): ангіопульмографія, нефронлітіаз та
інші. Складні терміни, що утворені з декількох слів теж часто зустрічаються (бронхообструктивний синдром), але здебільшого лексичні одиниці греко-латинського походження вживаються у комбінації з національними: лікар-терапевт, абдомінальний біль тощо.
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Синтаксичний спосіб творення у медичній термінології є
досить продуктивним. Терміни-словосполучення існують у двох
структурних :моделях: іменник + іменник (як правило перший
стоїть у називному відмінку, другий у родовому відмінку);
прикметник + іменник (обидві частини мови у називному
відмінку). Такі моделі характерні і для греко-латинізмів та
латинізмів. Особливістю є те, що поєднання іменників
зустрічається частіше у хімічній та фармацевтичній, а у
анатомічній та клінічній – здебільшого сполучення прикметника з
іменником. Наприклад: клінічна термінологія хронічний абсцес
лат. abscessus chronicus; ревматичний ендокардит лат. endocarditis
rheumatica; анатомічна: периферійна нервова система лат.
systema nevrosum periphericum; фармацевтична: таблетки
ремантадину лат. Tabulettae Remantadini тощо.
Ватро відмітити, що вказані структурні моделі здебільшого
відповідають синтаксичному творенню термінів у латинській
мові. Специфічні граматичні схеми зустрічається у хімічній
номенклатурі при поєднанні двох іменників (утворення
оксидів/пероксидів/гідроксидів, солей), в яких іменник у родовому відмінку стоїть на першому місці, а іменник у називному
відмінку на другому. Наприклад: сульфат натрію лат. Natrii
Sulphas; оксид цинку лат. Zinci Oxydum.
У сучасній медичній термінології наявні всі основні лексикосемантичні процеси, але для лексичних одиниць латинського та
греко-латинського походження в основному притаманна синонімія.
Українські медичні терміни утворюються декількома споробами на основі лексичних запозичень з класичних мов: ті, що
вживаються в одній і тій самій граматичній формі і не мають
аналогів в українській мові: атрофія від лат. atrophia, артерія від
лат. arteria та ін.; ті, що мають латинську основу без флексії:
туберкульоз від лат. tuberculosis, невроз від лат. neurosіs та ін.; ті,
що мають українізовану граматичну форму: доза від лат. dosis,
операція від лат. operatio тощо. До того ж існує багато термінів,
які поєднують український та запозичений компоненти: гострий
апендицит.
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Разом з назвами які були запозичені з класичних мов у
сформованому вигляді, у великій кількості з’являються штучно
створені лексичні одиниці – неокласицизми. Здебільшого вони
використовуються у клінічній термінології: пульсоксиметрія.
Беззаперечним фактом є те, що у сучасному світі спостерігається зацікавленість до, так званої «мертвої мови». Вживання елементів латини та лексем греко-латинського походження у рідній
мові спостерігається і за межами професійного використання та
поступово переходить у сферу повсякденного спілкування: рентгенографія, томографія, гіпертонія, інсульт, інфаркт (клінічні терміни); валеріана, анальгін/анальгетик, валідол (фармацевтичні терміни); йод, магній (хімічні терміни). Це свідчить про те, що лексичні
одиниці адаптувались і сприймаються, як національні одиниці.
На сьогодні серед мовознавців країни ведеться постійна
дискусія щодо доцільності використання запозичень у національній мові. Стосовно цього питання дослідниця О. Гайда виокремлює три позиції: заохочення запозичень (ксеноманія), залишити
ті, що не піддаються заміні національним терміном (утилітаризм)
і пуризм.
Дійсно, наявність запозичень має великий вплив на структуру мови. Можна зрозуміти політику вчених метою яких є
збереження та відновлення національного, але лексика, яка
походить з класичних мов, зокрема у медичній термінології
складає основу професійного термінологічного апарату і у цій
галузі її використання цілком виправдане. Крім того, клінічні
терміни дозволяють замінити цілі синтаксичні конструкції одним
словом: пневмоторакс або наявність у плевральній порожнині
повітря (яке проникає туди внаслідок пошкодження легень або
стінки грудної клітини). Не варто забувати і про те, що наявність
латинізмів та греко-латинізмів у професійній мові забезпечує
комунікацію фахівців медичної галузі на міжнародній арені.
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Юридичні науки
УДК 342.92
СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ
Пащинський О.С.,
аспірант Науково-дослідного
інституту публічного права
м. Київ, Україна
В умовах євроінтеграційного вектору розвитку України
назріла потреба перегляду усталених протягом минулих
десятиліть правових засад забезпечення громадського контролю.
Саме ця потреба зумовлена стрімким розвитком суспільних
відносин, адміністративною реформою та переосмисленням
концептуальних положень адміністративно-правової доктрини
нашої держави на основі загальноприйнятих демократичних
принципах, курсом країни на євроінтеграцію, вдосконаленням
національного законодавства до найкращих європейських та
міжнародних стандартів, а також іншими новими викликами в
досліджуваній сфері.
Принагідно, слід наголосити на тому, що незважаючи на
доволі велику наукову базу у відповідній сфері, існують різні
думки з приводу визначення адміністративно-правового
забезпечення, а сам зміст цього поняття розкрито через різні
елементи. Таким чином, належне наукове обґрунтування теоретичних та практичних питань адміністративно-правового
забезпечення громадського контролю детермінують консоліду174

вати зусилля науковців адміністративно-правової науки в пошуку
вироблення єдиної точки зору щодо визначення поняття та змісту
досліджуваного питання, що матиме позитивний вплив на
теоретичні розробки та ефективне їх впровадження на практиці у
сфері громадського контролю за діяльністю органів місцевого
самоврядування в Україні.
Досліджуючи адміністративно-правове забезпечення у різних сферах суспільства, вчені по-різному визначали поняття
відповідного забезпечення. Зокрема, адміністративно-правове
забезпечення у сфері господарювання О.В. Клименко окреслює як
здійснюване державою за допомогою спеціальної системи упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення,
реалізацію, охорону, захист і відновлення, тобто діяльність органів державної влади, спрямовану на регламентацію, створення
якнайбільш сприятливої атмосфери, фактичне втілення, усунення
перешкод, боротьбу з невиконанням обов’язків і зловживанням
правами й свободами в господарській діяльності, гарантування
нормальної реалізації громадянами конституційних прав та свобод людини і громадянина, відновлення їх первинної якості щодо
сфери господарювання [1, с. 12]. Головко В.А. у дисертації визначає адміністративно-правове забезпечення прав учасників дорожнього руху як регламентовану нормами законодавства діяльність
органів державної влади, зміст якої становить створення умов для
реалізації, охорони та захисту прав громадян як учасників дорожнього руху за допомогою адміністративно-правових засобів [2,
с. 7–8]. І.О. Ієрусалімова розкриває адміністративно-правове
забезпечення прав і свобод людини та громадянина як повноту
регулювання за допомогою норм адміністративного права
суспільних відносин, що виникають для та в процесі їх реалізації,
а також надання за допомогою цих норм відповідних гарантій, які
разом з іншими правовими та не правовими гарантіями утворюють стійку систему можливостей користування правовими цінностями в державі [3, с. 14]. Щодо права інтелектуальної
власності Г.С. Римарчук визначає, що адміністративно-правове
забезпечення права інтелектуальної власності – це здійснення
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державою за допомогою правових норм, приписів і сукупності
засобів упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорона, реалізація та розвиток [4, с. 8]. Досить ґрунтовно
до визначення адміністративно-правового забезпечення підійшла
І.Я. Хитра, досліджуючи діяльність банків. На її думку, адміністративно-правове забезпечення діяльності банків – це здійснення
органами влади правових, організаційно-технічних та інших
комплексних заходів, спрямованих на регулювання відносин при
встановленні структури, функцій банківської системи і банківської діяльності, регламентації здійснення основних банківських
операцій, взаємовідносин з клієнтами та партнерами за допомогою юридичних норм [5, с. 6–7]. В.О. Черниш визначає адміністративно-правове забезпечення контролю за діяльністю
розвідувальних органів України як сукупність визначених
адміністративно-правовими нормами засобів, способів, методів і
гарантій та організаційних чинників, спрямованих на створення
достатніх умов для ефективного контролю за діяльністю розвідувальних органів України, з урахуванням її специфіки, пов’язаної
із здійсненням ними гласних і негласних розвідувальних та
контррозвідувальних заходів [6, c. 26]. На думку І. М. Шопіної,
адміністративно-правове забезпечення - це система адміністративно-правових засобів та способів і процедур їх легалізації,
що здійснюється з метою створення умов для всебічної
реалізації прав, свобод та інтересів людини, громадянського
суспільства, суб’єктів підприємницької діяльності, а також
інших суб’єктів адміністративно-правових відносин [7, с.143144].
Проаналізувавши значну кількість наукових визначень та
думок щодо сутності адміністративно-правого забезпечення,
можемо констатувати, що досліджуване поняття розглядається у
широкому та вузькому (спеціальному) розумінні. З приводу
широкого визначення адміністративно-правового забезпечення
приходимо до висновку, що це юридичне закріплення державою
правових норм, які регулюють суспільні відносини, їх реалізація, охорона та розвиток. В контексті спеціального розуміння,
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то останнє має властивість змінюватися в залежності від
суспільних відносин, які досліджуються.
Наведене вище дає змогу підсумувати, що адміністративноправове забезпечення громадського контролю – це регламентована
законодавством діяльність суб’єктів державно-владних повноважень, спрямована на забезпечення функціонування, упорядкування, розвиток та охорону суспільних відносин у сфері діяльності
органів місцевого самоврядування через вчинення організаційноправових та розпорядчих дій публічного характеру з метою
виконання завдань та реалізації цілей громадського контролю.
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Педагогічні науки
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ В
КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ У НИХ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
Підлісний Є. В.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
економіки та соціально-поведінкових наук
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини,
м. Умань, Україна
Сучасні економічна та юридична науки розвиваються та
вдосконалюються, відповідно до об’єктивних закономірностей
політичного та соціально-економічного розвитку суспільства, що,
в свою чергу, відображається на професійній підготовці
спеціалістів. Цей процес складний і діалектично протилежний. В
його основі лежить необхідність корекції змісту та методів
навчання, реорганізації освітнього процесу студентів залежно від
соціального замовлення суспільства.
Професійну підготовку майбутніх економістів вважають
багатогранною системою, складовими якої є: стандарт вищої
освіти, освітньо-професійна програма, навчальний план, методи
та педагогічні технології організації навчального процесу. Зміст їх
професійної підготовки має орієнтуватись на ринок праці, а
результати навчання мають бути співвіднесені із потребами
європейських та світових роботодавців, що забезпечить високу
конкурентоспроможність українських спеціалістів .
Йдеться про підготовку широкоосвічених, творчих спеціалістів, здатних критично мислити та комплексно аналізувати
складні проблеми життя суспільства та природи, а отже,
спроможних до пошуку нових рішень нагальних проблем.
Г. Тимощук розглядає професійну діяльність економіста як
цілеспрямований процес якісного перетворення оточуючої
дійсності, що полягає у реалізації набутих знань, умінь, навичок,
компетентностей та цінностей, постійному самовдосконаленні,
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досягненні високого рівня професійної майстерності, раціональній економічній поведінці [1, с. 270].
Економіко-господарська і фінансова діяльність потребують
від економіста знання основ комерційної та фінансовогосподарської діяльності підприємств різного профілю,
товарознавства, механізму ціноутворення та оподаткування, а
також уміння робити фінансово-господарські розрахунки,
платіжно-кредитні операції, вести облік матеріальних цінностей,
проводити аналіз фінансової діяльності тощо. Цей перелік знань
та вмінь тісно пов’язаний з аналітичною діяльністю, її інформаційним забезпеченням та нормативно-правовою грамотністю.
Інформація й уміння користуватися нею також є невід’ємним
чинником розвитку професійної грамотності економіста [2,
с. 155].
На наш погляд, важливою характеристикою випускника
бакалаврату за напрямом «економіка» є його конкурентоспроможність.
У зв’язку з тим, що у сучасних соціально-економічних
умовах ринкового господарювання в Україні, за дослідженням
Т. Распопової, панують жорсткість, динамізм, відповідальність,
ризик, конкуренція, ускладнення відносин усередині організації
та інформаційних систем, невпинно оновлюються функції
професійної діяльності економістів, для яких характерне виконання
організаційно-управлінських,
фінансово-господарських,
інформаційно-дослідницьких та проектних, планово-економічних, фінансово-економічних, інноваційних, маркетингових,
діагностичних, консультаційних, соціально-психологічних видів
діяльності, вирішення правових, інформаційно-аналітичних,
соціально-психологічних
професійних,
науково-дослідних,
організаційно-управлінських завдань, формування динамічної
національної економічної системи, що зумовлює посилення
вимог до професійної підготовки майбутніх фахівців-економістів.
Майбутній економіст має бути підготовленим до виконання
професійних функцій за одним із видів економічної діяльності за
затвердженим Держспоживстандартом (наказ від 11 жовтня
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2010 р. № 457 із змінами від 29 листопада 2010 року № 530)
національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»: діяльність у сфері інформатизації; дослідження та розробки; послуги, що надаються переважно
юридичним особам; здавання під найм без обслуговуючого
персоналу; державне управління загального характеру в економічній та соціальній галузі; діяльність, віднесена до компетенції
держави; оптова торгівля і посередництво у торгівлі; спеціалізована роздрібна торгівля комп’ютерами, стандартним програмним
забезпеченням та пристроями для зняття інформації із каналів
зв’язку; громадська, фінансова діяльність тощо[3, с. 217].
Отже, з наведеного переліку видно, що вища школа повинна
готувати майбутніх економістів до складної аналітичної роботи,
прогнозування, бачення проблем в їх розвитку при високому рівні
дотримання закону в різних, часто неоднозначних ситуаціях.
Конкретні вимоги до співробітників економічної сфери визначаються функціональними обов’язками фахівця на певному
робочому місці. Їх відмінності визначаються різними цілями і
умовами праці. Цілі залежать від рівня складності, відповідальності і самостійності співробітника при вирішенні професійних
завдань.
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РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВ
Покойовий Олексій Олександрович
студент фінансового факультету
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТУ
м. Вінниця, Україна
Розрахунково-касові операції полягають у забезпеченні руху
грошових коштів на рахунках клієнтів банків згідно з їхніми
дорученнями. Ці опер посідають особливе місце в банківській
діяльності і відіграють важливу роль в забезпеченні успішного
перебігу економічних процесів на мікро- та макрорівнях.
Розрахунково-касове обслуговування клієнтів є однією з трьох
базових операцій банків, які конституюють їх як особливі
фінансові установи, що називаються банками. Тому ці операції
тісно пов'язані: з усіма іншими банківськими операціями.
Розглянем, що таке розрахункові операції банків та касові
операції. Розрахункові операції банків спрямовані на
забезпечення взаємних розрахунків між учасниками господарських відносин, а також інших розрахунків у фінансовій сфері.
Касові операції банків полягають у прийманні готівки від
клієнтів, зарахуванні її на рахунки, збереженні прийнятих коштів
та видачі готівки за вимогами клієнтів.
Отже, розрахунково-касовими операціями банків є
господарські операції, що пов'язані з рухом грошей на
банківських рахунках через каси банків, та здійснювані за
розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках
закону привели до зміни права власності на активи.
Також банк здійснює розрахунково-касове обслуговування
своїх клієнтів на підставі відповідних договорів і внутрішніх
правил здійснення банківських операцій, які повинні відповідати
вимогам Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті, затв. постановою Правління НБУ від 21
січня 2004 р. №22, Інструкції про ведення касових операцій
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банками в Україні, затвердженій постановою Правління НБУ від
1 червня 2011 р. № 174, а також вимогам інших нормативноправових актів. Інструкція про ведення касових операцій банками
в Україні встановлює порядок і вимоги щодо здійснення банками,
їх філіями та відділеннями касових операцій у національній та
іноземній валюті, регулює взаємовідносини банків (філій,
відділень) з територіальними управліннями НБУ, іншими
банками (філіями, відділеннями) та клієнтами з цих питань.
Особливе значення для організації банками розрахунковокасового обслуговування клієнтів мають такі принципи:
⎯ економічні агенти (юридична особи) — власники
грошових коштів мають право вибору форми платежу (готівкою,
чи безготівково) та право вибору банку, в якому вони хочуть
зберігати кошти і через який здійснюватимуть свої розрахунки у
безготівковій формі;
⎯ зберігання коштів у банках та переказування їх
здійснюється на банківські рахунки, які відкриваються клієнтам
на їх прохання при згоді банків. Кожний економічний агент має
право відкрити декілька рахунків у різних банках;
⎯ переказ коштів чи видача готівки з рахунку здійснюються
банком за розпорядженням власника в порядку визначеної ним
черговості та в межах залишку коштів на рахунку. За умови
низької платіжної дисципліни, як, наприклад, в Україні в
сучасний період, держава може сама визначати черговість
платежів, щоб захистити інтереси певних учасників платежів,
зокрема державного бюджету;
⎯ форма переказування банком коштів по рахунку клієнта
визначається самим клієнтом відповідно до форми безготівкових
розрахунків, передбаченої в його господарському договорі
(контракті) з контрагентом;
⎯ строк переказування банком коштів з рахунку визначається клієнтом відповідно до порядку його розрахунків з
контрагентом, передбаченого в їх господарському договорі;
⎯ відносини між банком і клієнтом у процесі розрахунковокасового обслуговування будуються на засадах партнерства і
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взаємної вигоди і здійснюються на підставі договору про
розрахунково-касове обслуговування.
У контексті українських економічних та політичних
проблем ефективність діяльності вітчизняних банківських
установ різниться. Проте на сучасному етапі розвитку банківської системи ті банки, які значно відстають від своїх конкурентів,
— це ті банки, які ідеально обслуговують своїх клієнтів за
найнижчих витрат.
Сьогодні Інтернет-банкінг, як ринок
електронної комерції в Україні, в цілому знаходиться на стадії
формування. До недавнього часу переважно використовувалися
системи пасивного Інтернет-банкінгу, які дозволяли отримувати
інформацію про стан рахунків, але не мали функцій управління
ними. Зараз все більша кількість банків надають послуги зі
здійснення операцій через Інтернет-мережу. Таким чином ще
одним розрахунково-касового обслуговування клієнтів є використання електронного банкінгу, що дозволяє здійснювати
платежі та отримувати інформацію про їх статус без відвідування банку.
Одні з послуг які можуть надавати банки через Інтернетмережу є:
-перегляд виписок за рахунками
-оформлення депозиту
-обмін валюти
-будь-які види платежів
-поповнення мобільного телефону
-додаткові послуги по платіжним картам
Впровадження Інтернет-банкінгу поступово призводить до
збільшення попиту на такі послуги збоку малого та середнього
бізнесу, бо обслуговування їхніх рахунків за допомогою Інтернетмережі значно економить час та кошти. Ще однією перевагою
Інтернет-банкінгу є те, що він дозволяє розширити коло клієнтів
фінансових установ незалежно від їх географічного положення.
Крім можливості обслуговування клієнтів в будь-якій точці світу,
Інтернет-банкінг забезпечує доступ до потенційних споживачів
послуг банку в інших регіонах.
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Останніми роками все більше комерційних банків звертаються до надання клієнтам комплексного розрахунково-касового
обслуговування, що включає комплекс базових банківських
послуг з обслуговування поточних (іноземних) рахунків,
розрахунків і касових операцій у національній та іноземній
валютах.
Отже, розрахунково-касове обслуговування є з основним
видом фінансово-банківського обслуговування потреб людей,
незалежно від сфери їх діяльності, галузевої належності та
організаційно-правової форми. У зв’язку з дедалі жорсткішою
конкуренцією на банківському ринку питання підвищення якості
таких фінансових послуг є дуже актуальним. Підвищення якості
та послуг розрахунково-касового обслуговування є дуже актуальними сьогодні, так як конкуренція даної послуги є великою на
банківському секторі. Практично усі банки в Україні пропонують
велику кількість послуг касового обслуговування, тому запровадження новітніх технологій(такі як Інтернет-банкінг) та правильність організацій процесу розрахунково-касового обслуговування.
Головною умовою успішного розвитку є Інтернет-банкінг.
Це дає можливість насамперед інформування потенційних
клієнтів про можливості цього виду обслуговування, його переваги та можливості для самих клієнтів. Також основним
завданням для банківської системи є розробка найнадійніших
систем захисту інформації, впровадження та постійна модернізація сучасного технічного та технологічного забезпечення.
Література:
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Для успішного функціонування підприємства та передбачення можливих ризиків та недоліків, на підприємствах здійснюють
фінансовий контроль. В залежності від характеру взаємовідносин
суб’єкта та об’єкта контролю розрізняють внутрішній та
зовнішній контроль. Обидва види контролю тісно пов’язані один
з одним і для повної ефективності контролю необхідно досягти
гармонії та оптимального поєднання обох видів. Зовнішній
контроль здійснюється ззовні органами держави, контрагентами з
фінансово-господарськими договорами, споживачами та громадськістю. Внутрішній ж контроль здійснюється безпосередньо
суб’єктами підприємства на котрому здійснюється контроль, це
самі власники, адміністрація (директори, бухгалтерія і так далі), а
також персонал. Від ефективності системи внутрішнього
контролю залежить і ефективність діяльності господарюючих
суб’єктів [1]. Однак, на практиці, чимало підприємств допускають
помилки у створенні та координації системи внутрішнього
контролю, а іноді, навіть не займаються цим питанням на
необхідному рівні. Тому питання про організацію внутрішнього
контролю та його ефективність є актуальним питання на сьогодні,
на яке підприємствам резонно звернути увагу.
Внутрішній контроль, за своєю природою, є системою
взаємопов’язаних дій, що направлені передусім на спостереження
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за доцільністю господарських процесів та їх законністю,
раціональністю використання майна, на збереження та
оптимізацію використання матеріальних та грошових цінностей.
Тому від якості та ефективності здійснення і організації системи
внутрішнього контролю залежить і ефективність подальшого
здійснення зовнішнього контролю [2].
Чимало підприємств стикаються із проблемами у
впровадженні внутрішнього контролю у той чи іншій мірі.
Передусім від цього страждають малі підприємства, які у своїй
більшості не мають достатнього штату працівників, котрий
забезпечував би необхідний контроль на всіх етапах діяльності
підприємства. Однак, і великі підприємства можуть зустрітися із
неефективним та недостатньо організованим внутрішнім
контролем у разі поганого керування підприємством, що
призводить до неефективного використання ресурсів [3].
Організація ефективної системи внутрішнього контролю на
сучасних підприємствах дозволить:
⎯ забезпечити стабільність та ефективність функціонування
підприємства в умовах жорсткої конкуренції на ринку;
⎯ оптимізувати використання ресурсів для максимальної
реалізації потенціалу підприємства;
⎯ своєчасно передбачити та мінімізувати можливі економічні ризики в діяльності підприємства та недоліки в управлінні;
⎯ сформувати ефективну та гнучку систему інформаційного
забезпечення всіх рівнів управління, що дозволить вдало та
своєчасно адаптувати інші системи підприємства відповідно до
змін внутрішнього та зовнішнього середовища.
Останній пункт є доволі цікавим та важливим, адже без
своєчасної та правдивої інформації неможливо забезпечити
достатній рівень внутрішнього контролю. Інформаційна система
підприємства є основним джерелом інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень. Тому достеменність
та надійність інформації, що надається інформаційною системою
є важливим аспектом успішної діяльності підприємства [4].
Сьогодні найпоширенішим на підприємствах є створення
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служби внутрішнього контролю власними силами. Цей спосіб
передбачає проведення адміністрацією підприємства процедури із
навчання наявних на підприємстві працівників, або ж найму
фахівців, котрі вже відповідають необхідній кваліфікації. Цей
спосіб організації системи внутрішнього контролю є доцільним з
приводу можливості в ефективному контролю над окремими
підрозділами підприємства, а також легше виявляти недоліки в
управлінні, резерви росту та перспективні напрями подальшого
розвитку [5].
Очевидно, що за таких умов, служба внутрішнього контролю
функціонує на підприємстві постійно, що значно підвищує
ефективність управління підприємством. Однак даний спосіб є
доволі трудомістким і потребує вибору оптимальної форми
організації. Підготовка необхідних кадрів та розробка безносередньо методики внутрішнього контролю вимагають значних
додаткових витрат, які не кожне підприємство може собі
дозволити.
Отже, якісна організація системи внутрішнього контролю є
важливою складовою ефективної діяльності підприємства, що
дозволить передбачити ризики та недоліки в управлінні та
організації підприємства та максимально реалізувати потенціал.
Однак чимало підприємств нехтують важливістю побудови
служби внутрішнього контролю, із-за чого несуть додаткові
витрати. З огляду на це, малим підприємствам, котрі стикаються
даною проблемою, рекомендуємо звернути увагу на можливість
закріплення окремої особи, котра б займалася організацією
системою внутрішнього контролю. Більш великим підприємствам, котрі мають вже достатньо ресурсів, рекомендуємо всетаки зайнятися питанням раціоналізації та доробки (а за
відсутності то побудови та організації) служби внутрішнього
контролю з метою попередження та мінімізації виникаючих
ризиків, недоліків та непередбачуваних збитків.
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Вінницький національний медичний
університет ім. М.І.Пирогова
м. Вінниця, Україна
Добре відомо, що одним з основних принципів підготовки
лікарів є безперервність і багатоступеневість медичної освіти
залежно від обраної кваліфікації і з урахуванням основних засад
розвитку вищої медичної освіти в Україні відповідно до світових
стандартів, у поєднанні з кращими традиціями української вищої
школи та новітніми технологіями [ 1, с.133 ].
Лікар - центральна фігура практичної охорони здоров’я, яка
повинна організовувати профілактику, своєчасне виявлення і
лікування найбільш поширених захворювань, надавати екстрену і
невідкладну допомогу, виконувати медичні маніпуляції,
проводити реабілітаційні заходи [ 2, с. 64 ].
Відповідно до чинних стандартів вищої медичної освіти
головною метою навчання студентів у вищих навчальних
закладах є оволодіння випускником уміння працювати з
пацієнтом. Не останнє місце в цьому процесі займають проблеми
підготовки іноземних громадян у вищих медичних закладах
України. Створення сприятливих умов і ефективних методів
навчання та контролю знань студентів є невід’ємною складовою
навчального процесу [ 3, с.108 ].
Для оволодіння іноземним студентом професійними
якостями лікаря дуже важливим є освоєння ним практичних
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навичок. Робота безпосередньо з хворим дає майбутнім лікарям
той необхідний, безцінний досвід, який може в проблемній
ситуації стати незамінним помічником. Важливу роль у процесі
цієї діяльності відіграє інтелектуальна активність студентів, яка є
проявом зацікавленості студентів навчальним процесом. В
зацікавленості студентів немалу роль відіграє мотивація. Одним з
головних чинників підвищення мотивації до навчання, любові до
професії є високий рівень підготовки викладача до заняття зі
студентами.
Професійна культура викладача вищої школи включає в себе
навчально-методичну, науково-дослідну, виховну, суспільнопедагогічну діяльність. Саме від викладача, який проводить
заняття у групах студентів-іноземців, від його вміння,
майстерності, мистецтва, мудрості, характеру, залежить не тільки
знанням предмета англійською мовою та психології його
засвоєння, але й уміння досягти максимально найкращих
результатів. Для розширення своєї професійної кваліфікації
викладачу потрібно знати та вміти користуватися новітньою
зарубіжною літературою, а проблема подолання мовного бар’єра,
яка здебільшого, є спільною для студентів та викладачів, вимагає
удосконалення мови шляхом безпосереднього стажування у
закордонних закладах вищої освіти.
Усі знання та вміння іноземні студенти отримують на
практичних заняттях, які є однією з основних форм освітнього
процесу. Практичні заняття сприяють формуванню і розвитку
клінічного, наукового мислення та навиків, засвоєнню і вмінню
студентами використовувати отримані наукові знання. Тому,
організація практичного заняття повинна включати в себе
завдання різного ступеня складності і бути побудована таким
чином, щоб студенти постійно відчували наростання складності
виконуваних завдань, а переживання власного успіху в пошуку
правильних рішень викликали позитивні емоції від творчої
роботи. Правильно вибудоване заняття дозволяє студенту
отримати можливість розкрити і проявити свої здібності, свій
особистий потенціал. Тому викладач, готуючись до занять,
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повинен враховувати рівень підготовки та інтереси кожного
студента в групі, виступаючи в ролі консультанта і не порушуючи
самостійності та ініціативності студентів. Викладач при цьому,
допомогає студентам удосконалювати мову та перевіряє якість
отриманих знань та умінь.
Практична робота повинна бути спрямована на використання
набутих знань у розв’язанні практичних завдань. Для цього на
кафедрі провадиться практика вирішення ситуаційних тестових
задач, кейсів, які розроблені англійською мовою, що дозволяє
студентам розвивати клінічне мислення та спонукає до
усвідомлення поглибленого вивчення предмету.
Висновки: Специфіка майбутньої професії потребує від
студентів систематичної самостійної роботи, безперервного
самовдосконалення, а педагогічно правильно організовані
викладачами практичні заняття спонукають їх до цього і
сприяють стимулюванню навчання, підвищують роль самооцінки
студента та виявляють його ділові якості та взаємовідносини.
Робота з іноземними студентами вимагає використання
певних методологічних засобів, які дозволяють виявляти та більш
повно врахувати індивідуальні можливості студентів, що
дозволить в більшій мірі сприяти оволодінню нами навчальним
матеріалом та підвищити якість освіти.
Література:
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Каталізатором інноваційного прориву та основою випереджального розвитку структурному плані, на наше переконання,
являються технології, що становлять ядро шостого технологічного укладу – конвергентні технології, нано-, біо-, інформаційнокомунікаційні технології, нові матеріали. У науковій доповідні
відомої корпорації США Rand Corporation «Глобальна технологічна революція − 2020» також виділено чотири ключові сектори,
які формуватимуть майбутнє цивілізацій – нано-, біо-, інформаційні технології та створення нових матеріалів [1].
Окремо слід виділити альтернативну енергетику, як
надважливий вектор розвитку економіки України, оскільки він
дозволить не тільки розбудовувати високотехнологічний та
екологічний сектор, але здатний вирішити проблему енергетичної
незалежності, яка на сьогодні досить гостро постала перед
вітчизняною економікою. Перехід різних суспільств до нової – Кекономіки – вимагає взаємоузгодження та концентрації уваги на
вирішенні таких ключових проблем: економічне зростання,
соціальний розвиток, а також охорона навколишнього середовища. Розбудова енергетики, зокрема альтернативної та біоенергетики, розглядається у світі як засіб, який здатен одночасно
впливати на вирішення вищеозначених проблем, сприяючи тим
самим переходу до нової парадигми розвитку.
192

Серйозні перспективи зростання ринку альтернативної
енергетики підтверджуються в значній мірі статистичними
даними світової економіки: подальше економічне зростання в
сумі зі стрімким збільшенням чисельності населення на планеті
призведе до зростання потреб в енергії у найближчі 10-20 років
майже на 50%. Зростатиме попит і на нафту – із сьогоднішніх 75
млн. барелів у день до 100 млн. барелів, що паралельно доповнюватиметься зростанням рівня споживання іншого вуглеводню –
природного газу – більше ніж на 100 % (в основній мірі через
зростання його споживання в Азії) та в цілому електроенергії на
рівні 50-100% [2]. В таких умовах людство зіткнеться з
проблемою зменшення енергоресурсів та зростанням цін на них, а
отже і з необхідністю отримання дешевої (альтернативної)
енергії, яка, до того ж, мінімізуватиме негативний вплив на
навколишнє середовище. З високою імовірністю можна спрогнозувати, що на планеті не буде іншої альтернативи на тлі
посилення таких глобальних проблем, як зростання кількості
населення, екологічне навантаження на природу, зменшення
природних ресурсів, зо змусить людство активно залучити до
вирішення зазначених проблем найновіші досягнення науки та
технології
Необхідність розбудови цієї галузі в Україні викликана в
першу чергу вимогою забезпечення енергетичної безпеки та незалежності, що відображає більше політичну сторону проблеми.
Економічною основою концентрації уваги в цій сфері являється
неухильна тенденція у скороченні ключових запасів сировини
вуглеводню, необхідної для забезпечення життєдіяльності енергетики – нафти та газу. Доповненням до цього слід відзначити
стабільно знижуючі темпи їх видобутку у найбільших родовищах
внаслідок ускладнення процесу їх підняття на поверхню і доступу
до глибших пластів, що призводитиме до подальшого зростання
цін на отримані вуглеводні на світових біржах, а отже – і на
продукцію тих галузей, які вимагають значного їх використання.
Для України це може виявитися транквілізатором, оскільки вітчизняна економіка з домінуванням у ній таких галузей, як
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металургія, хімічна промисловість споживає надзвичайно великі
об’єми нафти і газу. Подальше позиціонування за цим показником на передових місцях у світових рейтингах означатиме, що
вітчизняна продукція перестане бути конкурентоспроможною на
міжнародному ринку, а інші держави намагатимуться знайти
товари-замінники, використовуючи нові ресурси та матеріали, в
тому числі, нанотехнології.
Згідно вітчизняних досліджень, «потенціал сонячної енергетики в Україні оцінюється у 4200,0 тис. т н.е./рік; вітрової
енергетики – 15000 тис. т н.е./рік, потенціал малих річок – 2137,1
тис. т н.е./рік, геотермальної енергії – 8400 тис. т н.е./рік, твердої
біомаси – 18022 тис. т н.е./рік, біопалива рідкого – 1009 тис. т
н.е./рік, виробництва біогазу – 2347 тис. т н.е./рік, енергії довкілля
– 12600 тис. т н.е./рік» [2, с. 169].
Розвиток біо- та альтернативної енергетики в Україна
дозволить ліквідувати такі загрози та ризики, як нестача
енергетичної ресурсної бази, зменшити негативний вплив людини
на навколишнє середовища (що сприятиме відновленню балансу
між суспільством і природою внаслідок хижацького використання людиною ресурсів), і, що важливо з економічної точки зору,
зменшити
енерговитратність
вітчизняного
виробництва,
підвищення ефективності діяльності підприємств паливноенергетичного комплексу в ринкових умовах, підвищення
енергоефективності національної економіки, імплементація
правил функціонування енергетики відповідно до положень права
ЄС (acquis ЄС) [3].
Концентрація значних зусиль на розвиткові енергетичної
галузі дозволить Україні отримати ряд соціальних та економічних
ефектів, які можна об’єднати в чотири групи:
- Соціально-економічний розвиток.
- Доступ до енергії.
- Енергетична безпека.
- Пом’якшення наслідків зміни клімату та скорочення
негативного впливу на навколишнє середовище і здоров’я
людини [3].
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Таким чином, майбутнє України в значній мірі залежить від
правильно обраної енергетичної стратегії, здатних забезпечити
стабільний розвиток усіх секторів економіки, безперебійне
постачання джерела енергії, і, що немало важливо, стійкість у
зовнішньополітичному середовищі.
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Секція: Історичні науки
ЗНАЧЕННЯ ЖУРНАЛУ «КИЕВСКАЯ СТАРИНА» ДЛЯ
РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ
Ролюк І.М.
студентка історичного факультету
Ужгородського національного університету
У другій половині ХІХ ст. виникли нові фактори, що сприяли
прискоренню загального культурного розвитку України.
Поступальним, хоч і складним та суперечливим, був розвиток
науки на українських землях, значні зрушення відбулися,
зокрема, в історичній науці, насамперед завдяки публікації
архівних матеріалів, літописів, мемуарів та інших матеріалів.
Розширялася джерельна база історичних досліджень, зріс обсяг
наукової продукції, зміцніли творчі зв’язки істориків, посилився
їх інтерес до питань історії України.
Важливу роль у пожвавленні історичних досліджень відіграв
і журнал «Киевская старина» (1882-1906 рр.) – щомісячний
часопис, який публікував роботи з історії, етнографії, фольклористики, археології, літературні матеріали, документальні та
наративні джерела з історії України тощо. Це періодичне видання,
створене як історичний журнал, на довгий час став своєрідним
науковим центром, де розроблялися різні проблеми української
культури.
Важливість «Киевской старины» має першочергове значення, особливо для розвитку історичної науки. Загальновизнаною є
роль історико-етнологічних досліджень у формуванні самосвідомості українців ХІХ ст. [19] На той час журнал був «єдиним
історичним українським органом, хоча й російсько мовним»1.
Автори «Енциклопедичного словника» Брокгауза та Ефрон
вважали журнал найважливішим органом «для розвитку малої
білоруської історії». Така програма популяризації діяльності
Лисенко М.В. Листи. Київ, 1964. С. 185.
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журналу тривала протягом усього його існування і мала велике
значення у поширенні історичних знань про Україну та ознайомленні громадськості з українською літературою. І що в останній
час виходив журнал – і з актуальними подіями суспільнополітичного життя України. Хоча акценти змістилися на по пуляризацію історичних знань (деякі дослідники вважають, що
журнал наслідував праці М. Максимовича «Киев»2. Важливо, що
сторінки «Киевской старины» містили історичні дослідження та
розвідку як давньої історії України3, а також середньовіччя та
історії ХVІІІ-ХІХ століть.
Історичні матеріали висвітлювали не лише історію України
на Лівобережжі (хоча цей регіон був найчисельнішим), а й
історію Правобережжя, Слободської України, Галичини та ін.
Тематична різноманітність публікацій журналу вражає. Примітно
й те, що редакція не цуралася «незручних» тем, як-от історія
козацтва, гайдамацький рух, селянські виступи тощо. Проблема
козацтва була однією з головних тем часопису протягом усього
його існування.
Відомий український історіограф Д. Дорошенко стверджував, що саме «Киевская старина» опублікувала «більшість
матеріалів з історії козацької доби в нашій історії»4. Автори
публікації в журналі розглянули питання, важливі для розуміння
сутності козацьких питань: генезу козака, його місце та роль в
історії, з’ясували окремі факти.
Історія церкви також була широко представлена в журналі.
Це стало результатом як програмних принципів, так і значною
мірою особистості першого редактора журналу, вплив якого на
формування ідейних основ журналу відчувався навіть після його
2

3

4

Фризман Л.Г. Слово о Максимовиче. Научно-популярный журнал
UNIVERSITATES. Наука ипросвещение. 2004. № 3. С. 149.
Буряк Н.В. Культурное наследие Киевской Руси на страницах
журнала «Киевская старина» (историко-археологический аспект).
Крымский пушкинский научный сборник. Сімферополь, 2001.
Вып. 1. Русская культура и античность. С. 39.
Дорошенко Д. Огляд української історіографії. Прага, 1923. С. 160.
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смерті. Журнал також проводив велику археологічну роботу і
постійно на його сторінках було надано для видання різноманітні
історичні та видові пам’ятки. Його колонки публікували великі
джерела, а також окремі матеріали. Всього окремо опубліковано
943 історичні джерела з коментарями, поясненнями та виносками.
У текстах історичних досліджень з різних проблем українського
минулого також з’явилося багато джерел.
Велика турбота редакції до історичних джерел передусім
сприяла тому, що українська культура є самобутньою,
неповторною та автентичною, а історія українського народу
переможна, героїчна, сповнена перипетій, її слід вивчати й
розуміти сучасними людьми та майбутнім. ті покоління. Серед
українських матеріалів особливе місце посідали сторінки журналу
про народну творчість, які об’єктивно відтворювали світогляд
української нації, її національну культуру, заявляючи про її
самобутність і самобутність. Етнографічні та фольклорні видання
в «Киевской старины» написали понад 150 авторів, як
авторитетних науковці, так і провінційні аматори. До відомих
вчених у цій галузі належать М. Драгоманов, А. Малинка, І.
Манжура, В. Милорадович, Ф. Рильський, М. Сумцов, І. Франко
та інші. У журналі опубліковано понад 350 статей, виносок,
повідомлень про фольклор, понад 220 публікацій про
етнографічні джерела та народні пам’ятки, близько 50 наукових
оглядів. Більше того, журнал друкувався «з позитивними
симпатіями до жителів Малоросії»5, відтворював своєрідність
історико-побутової атмосфери народного життя, документував
національні особливості української культури та об’єктивно
відстоював права української нації. «Киевская старина» значно
сприяла розвитку архівознавства та історико-спеціальних
дисциплін (генеалогія, топоніміка, сфрагістика, історична
географія, нумізматика тощо).
У контексті загальноісторичних проблем автори журналу
Кістяківський О.Ф. Щоденник (1874-1885): у 2 т. Київ, 1995. Т. 2.
(1880-1885). С. 406.
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зробили вагомий внесок у розвиток історичних, краєзнавчих,
топографічних, біографічних та демографічних досліджень в
Україні. Зазначимо, що на сторінках журналу справді впершбули
надруковані матеріали, що стосуються біографій І. Мазепи, М.
Гоголя, привернуто увагу до Б.Хмельницького6.
Проблемам археології Україні важливе місце відводили,
члени редакції якої брали участь в організації Археологічного
з'їзду в Києві 1899 р. У 1899-1901 рр. опубліковано в журналі за
редакцією М.Біляшівського «Археологічний літопис Південної
Росії» (1902 р. виділений в окремий місячник). Винятковою була
роль журналу у розвитку суспільно-політичного руху в
українських країнах Російської імперії.
Роль «Киевской старины» в тогочасному літературному
процесі важко переоцінити7. І хоча журнал був двомовним
(наукові та критичні статті друкувалися російською, а художні
твори українською), він залишався єдиним виданням на Сході
України до 1906 р., в якому «можна публікувати матеріали та
дослідження в галузі фольклору та історії літератури»8. Саме в
цьому журналі була надрукована перша проза Т. Г. Шевченка,
написана російською мовою, систематично друкувались
різноманітні матеріали про Кобзаря – листи, спогади, знахідки,
коментарі. За час існування вийшло 165 примірників журналів,
серед яких роботи Г.Барвінок, В.Винниченка, Б.Грінченка,
І.Карпенка-Кари, О.Кобилянської, М.Коцюбинського, М.Кропивницького, Л.Українки, П.Мирного, І. Франка, Б.Познанський,
М.Старицького, О. Федьковича, Л. Яновського та ін. Крім того, у
журналі було понад 180 статей, заміток і досліджень з
літературно-лінгвістичних питань, а також 70 видання про
6

7

Негодченко О.П. Журнал «Киевская старина» (1882-1906) як оригінальне та унікальне явище української культури. Давня та Нова
історія України. URL: http://old.istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/21/21/negodchenko.pdf.
Кучинський Н.В. Журнал «Киевская старина» и украинский литературный процесс конца ХІХ – начала ХХ ст.: Автореф. дисс…
канд. филол. наук. Київ, 1990. С. 10.
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пам’ятки літератури.
Журнал систематично публікував огляди спочатку лише на
історичну тематику, потім на твори мистецтва. В. Горленко був
активним критиком журналу. «Стрина» був винятковим за своїм
внеском у розвиток української мови визнанням її самостійності
та самобутності9. Крім того, журнал доклав великих зусиль для
визначення можливостей української мови як наукової, з
притаманною їй технічною та гуманітарною термінологією.
Журнал фактично був центром української науки на Східній
Україні, оскільки всі наукові установи, що існували в
Підросійській Україні, були філіями Російської академії.
Слід також зазначити, що події революції 1905-1907 рр.
неоднозначно вплинули на долю «Киевкой старины». З одного
боку, зростання тогочасного суспільно-політичного та
національного руху призвело до скасування указу 1876 р., а
український народ офіційно отримав право на національну пресу.
Здавалося, це заклало основу для розвитку журналу. Але журнал,
який довгий час був єдиним українським філософським каминем
у підросійській Україні, втратив свою роль після появи численних
журналів і газет українською мовою. Редакція журналу виступила
на позиції перетворення журналу з науково-історичного органу в
суспільно-політичний. Однак це не зуміло порадувати широке
коло людей, які раніше були співробітниками та читачами
журналу. Навіть закриття журналу здається надзвичайним: коли
українцям було надано розширені права на задоволення своїх
національних потреб, а українська мова отримала офіційне право
на існування, журнал, який тривалий час нелегально був лідером
українофільства, припинив своє існування.
ВИСНОВОК
Зважаючи на все це, можна лише погодитися з М.
Антоновичем, який назвав «Киевску старину» найкращим
Коваленко Л. Боротьба українців за права української мови в
Російській імперії (за матеріалами російськомовної української
періодики кінця ХІХ – початку ХХ ст.). Людина і політика. 2002.
№ 3.
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науковим журналом не лише Південно-Західного краю, а й усієї
колишньої імперії, вважаючи, що журнал відіграв, якщо не
найважливішу роль у створенні основи для наукової розвідки всіх
напрямів українознавства і за 25 років свого існування заклав
реальні підвалини різних галузей українських досліджень від
археології до філології.
Журнал став для українців українським енциклопедичним
видавництвом, яке проголошувало новий взірець і потребу
національної культури в Україні, що було справді позитивною
рисою на час указу 1876 р.. Відтак, редакція журналу робила
наголос на наукових пошуках, на розширенні та поглибленні всіх
напрямків українознавства, на зміцненні основ розвитку
української ідеї. Не вдаючись до національних чи політичних
гасел, вони висловлювали свої погляди мовою науки, через
історичні факти, що підтверджували правильність існування
української нації з характерною для неї культурою та традиціями.
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Сукупність заощаджень домогосподарств характеризується
значними обсягами, стабільністю та тривалістю термінів зберігання. Розміщуючи особисті заощадження, на депозитних рахунках,
інвестуючи їх в цінні папери домогосподарства забезпечують
насичення ресурсами фінансового ринку, що є невід’ємною
передумовою стійких темпів економічного зростання в державі
[1]. Вибір виду інвестування вільних фінансових ресурсів
домогосподарств залежить від законодавчих передумов
розширення підприємництва в країні та стану фінансового ринку
(зокрема, фондового). Інвестиції населення здійснює у засоби
виробництва для індивідуальної підприємницької діяльності в
межах законодавства про підприємництво; у цінні папери з метою
отримання дивідендів за акціями або доходу за облігаціями; в
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банківські депозити (вклади) та ощадні сертифікати; у валютні
ресурси тощо. Вибір між вкладеннями в цінні папери та
банківські депозити ґрунтується на стандартному підході: за
відсутності інфляції вибирається варіант найбільшої дохідності
шляхом порівняння банківського відсотка за вкладами та розміру
дивідендів за цінними паперами. В умовах інфляції населення
переважно вибирає інвестування у валютні ресурси [2, c. 155]. З
метою визначення найбільш привабливих для збереження
фінансових ресурсів домогосподарств комерційних банків
України нами було побудовано їх рейтинг.
На першому етапі серед 71 банків України нами було відібрано 10 банків України за критерієм найвищої ставки по депозитних програмах в національній валюті (табл. 1). Найбільшу
відсоткову ставку у розмірі 10% терміном 6 місяців пропонували
4 банки: АТ "Банк Кредит Дніпро", АТ "Альянс", АТ "ПрокредитБанк", АТ "Таскомбанк". Для депозитів терміном на рік банки
пропонують ставки від 10,25% до 11%. Домінування у структурі
депозитів населення вкладів на вимогу та терміном до 1 року
зумовлює строкову незбалансованість активів та пасивів комерційних банків. Як переконливо доводить світова практика, одним
із дієвих засобів стабілізації депозитів, як джерела банківських
ресурсів, є надання додаткових гарантій надійності та безпеки
вкладникам, що досягається через страхування депозитних
вкладів [1].
На другому етапи за допомогою критеріїв, зображених на
рис. 1., було здійснено оцінювання банківських установ. Банки
значно різняться один від одного за фінансовими показниками
стану і діяльності. Так, найбільше значення за показником обсягу
активів має АТ "Альфа Банк" у розмірі 115596,672 млн. грн.,
найменше значення має АТ "Радабанк" у розмірі 4038,615 млн.
грн. станом на 01.07.21.
На третьому етапі за допомогою методу суми місць було
побудовано рейтинг банківських установ (табл. 2). Таким чином,
перші три місця в рейтингу займають такі банки: АТ "ПУМБ" з
пропозицією відкриття депозиту фізичною особою за ставкою
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Ставка 12
міс. (без
дострокового
зняття)

Джерело: побудовано авторами за даними з офіційних сайтів банків.
11,00

10,75

11,00

10,50

10,25

11,00

11,00

11,00

10,50

10,00

9,75

10,00

9,50

9,25

9,00

9,50

10,00

10,00

9,75
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"Стабільний Акційний"

"Скарбниця +"

"Строковий"

"Прибутковий"

"Строковий todobank"

"Терміновий"

"Ювілейний"

АТ "Таскомбанк"

АТ "Банк Січ"

АТ "ПрокредитБанк"

АТ "Альфа Банк"

АТ "Мегабанк"

"Монобанк" (АТ
"Універсалбанк")

АТ "ПУМБ"

АТ "Альянс"

АТ "Радабанк"

"Ого!"

"Ощадний"

Найменування банку

Назва депозиту

11% терміном на рік, АТ "Альфа Банк" – 10,5% та АТ
"Таскомбанк" – 11% терміном на рік.
Таблиця 1. Показники депозитних програм банків

Показники депозитних програм

Наявність
капіталізації
відсотків

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

Можливість
поповнення

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

ні

так

Рисунок 1. Критерії оцінки комерційних банків з метою відкриття
депозиту фізичною особою
Джерело: власна розробка авторів
Таблиця 2. Рейтинг банків, побудований методом суми місць
Місце у рейтингу
1
2
3
4
5

Назва банку
АТ "ПУМБ"
АТ "Альфа Банк"
АТ "Таскомбанк"
"Монобанк" (АТ "Універсалбанк")
АТ "ПрокредитБанк"

Кількість балів
30
41
50
52
57
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6
6
7
8
9

АТ "Банк Січ"
АТ "Банк Кредит Дніпро"
АТ "Альянс"
АТ "Радабанк"
АТ "Мегабанк"

60
60
65
71
80

Перспективи подальших досліджень полягають у порівнянному аналізу розміщення фінансових ресурсів домогосподарств в
ОВДП та інвестування їх в акції перспективних компаній.
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Покроковий регресійний аналіз, який прийнято вважати
одним із головних інструментів проведення імовірнісного
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прогнозування на підставі використання статистичних моделей,
об’єднує доволі широке коло завдань, пов’язаних з побудовою
функціональних взаємозалежностей між двома групами кіль кісних змінних. Одна група – відображує особливості стану
конкретного об’єкта досліджень, інша група – віддзеркалює певні
узагальнені за своїм змістом значення, що характеризують
інтегральні показники стану останнього [1, с. 209; 2, с. 104; 3, с.
126; 4, с. 115; 5, с. 171; 6, с. 139].
Метою представленої наукової роботи було розроблення та
наукове обґрунтування статистичних моделей прогностичної
оцінки рівня узагальненої і клінічно-орієнтованої професійної
підготовленості, а також рівня поширення захворюваності з
тимчасовою стратою працездатності і хронічної захворюваності
на підставі використання процедур регресійного аналізу.
Під час проведених досліджень як результативні показники
використовувались дані щодо рівня узагальненої і клінічноорієнтованої професійної підготовленості, а також рівня
поширення захворювань з тимчасовою втратою працездатності і
хронічної захворюваності. Натомість як номінальні показники
розглядались дані, що відображували особливості функціонального стану організму студентів, зокрема характеристики рівня
розвитку провідних професійно-значущих психофізіологічних
функцій і особливостей особистості, стану адаптаційних ресурсів,
навчальної успішності, а також умов перебування та особливостей повсякденної добової діяльності дівчат і юнаків на етапі
навчання у медичному закладі вищої освіти.
Такий багатоваріантний та багатовекторний за своїм змістом
підхід, що використовувався на кожному із етапів проведених
досліджень, а саме: на вихідному етапі професійної підготовки, у
час, пов’язаний з початком вивчення клінічно-орієнтованими
навчальними дисциплінами, на заключному етапі перебування
студентів у медичному закладі вищої освіти тощо, надавав
можливості щодо одержання адекватних та достатньо простих за
характером прикладної інтерпретації статистичних моделей, які
відрізнялися високою інформаційною здатністю (коефіцієнт
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детермінації (R2) коливався у межах від 0,760 до 1,000 серед
дівчат та від 0,733 до 1,000 серед юнаків), а також вагомою
статистичною значущістю (критерій Фішера (F) перевищував
8,485 у дівчат (p<0,001) та 13,092 (p<0,001) у юнаків).
Так, взаємозв’язок між рівнем узагальненої професійної
підготовленості та цілим рядом окремих показників функціонального стану, адаптаційних можливостей, навчальної успішності,
особливостей умов перебування та способу життя слід було
представити у вигляді наступних рівнянь лінійної регресії (до
складу рівнянь включені лише показники, що є статистично
значущими та мають вагомий лінійний ефект):
• на вихідному етапі навчання студентів у медичному
закладі вищої освіти:
– серед дівчат: у = 9,594 + 0,037х2 + 0,006х3 – 0,135х7 –
0,368х8 – 0,564х18 + 0,141х21 – 0,300х31 – 0,711х32 – 0,132х34 –
0,226х37 + 0,029х38 + 0,137х39 + 0,321х40 + 0,316х44 – 0,044х45 –
0,067х50;
– серед юнаків: у = 6,523 – 0,589х1 + 0,255х14 + 0,579х47 –
0,048х49;
• у час, що пов’язаний з початком вивчення клінічноорієнтованих навчальних дисциплін:
– серед дівчат: у = 2,113 – 0,017х7 – 0,213х13 + 0,408х15 +
0,205х20 + 0,404х22 + 0,258х24 – 0,323х27 + 0,173х28 – 0,281х30 –
0,421х33 + 0,134х34 + 0,709х36 + 0,353х47;
– серед юнаків: у = –3,484 – 0,439х4 + 0,748х5 + 0,235х11 –
0,251х17 + 0,252х23 – 0,525х29 + 0,263х40 + 0,457х42 + 0,510х47;
• напередодні закінчення періоду здобуття медичної освіти:
– серед дівчат: у = 4,343 + 0,571х9 – 0,400х16 + 0,330х19 +
0,319х29 – 0,255х35 – 0,311х46;
– серед юнаків: у = –11,679 + 0,813х6 + 0,716х10 – 0,160х11 +
0,012х12 – 0,018х14 + 0,571х18 + 0,272х19 + 0,274х20 + 0,512х22 –
0,715х25 + 0,355х26 + 0,617х28 + 0,271х33 – 0,001х34 – 0,782х39 +
0,032х41 + 0,230х42 + 0,160х43 + 0,085х46 + 0,241х48 + 0,093х49;
де у – рівень узагальненої професійної підготовленості; х1 –
ступінь екстравертованості; х2 – рівень нейротизму; х3 – ситуа208

тивна (реактивна) тривожність; х4 – рівень депресивних характерологічних проявів; х5 – рівень істероїдних характерологічних
проявів; х6 – рівень паранойяльних характерологічних проявів; х7 –
рівень гіпоманічних характерологічних проявів; х8 – рівень
суб’єктивного контролю у галузі досягнень; х9 – рівень суб’єктивного контролю у галузі невдач; х10 – рівень суб’єктивного
контролю у галузі сімейних відносин; х11 – рівень суб’єктивного
контролю у галузі навчальних (професійних) відносин; х12 – рівень
суб’єктивного контролю у галузі міжособистісних відносин; х13 –
х15 – дані методики колірних виборів: відповідно четверта, п’ята та
сьома позиції; х16 – латентний період диференційованої зоровомоторної реакції; х17 – рухливість нервових процесів; х18 –
критична частота злиття світлових миготінь; х19 – координація
рухів: час виконання тестового завдання; х20 – координація рухів:
інтегральний показник координації рухів; х21 – ступінь
ефективності праці, що виконується; х22 – ступінь втягнення у
працю, що виконується; х23 – рівень психічної витривалості; х24 –
особливості житлово–побутових умов; х25 – наявність окремої
кімнати; х26 – особливості мікроклімату; х27 – особливості
суб’єктивної оцінки житлово–побутових умов; х28 – сімейний
стан; х29 – середньомісячний бюджет родини на 1 людину; х30 –
необхідність “підробляти” протягом періоду навчання; х31 –
рівень користування послугами сфери обслуговування; х32 –
тривалість нічного сну; х33 – використання процедур загартовування; х34 – тривалість навчальної діяльності у закладі вищої
медичної освіти; х35 – тривалість часу, що витрачається на
перегляд телепередач; х36 – кількість прийомів їжі впродовж доби;
х37 – рівень добової рухової активності; х38 – особливості
характеру організації перерв у ході навчання; х39 – особливості
характеру організації вільного часу; х40 – самопочуття наприкінці
вихідних днів; х41 – відсутність шкідливих звичок, а саме паління;
х42 – відсутність шкідливих звичок, а саме вживання алкоголю;
х43 – особливості режиму дня; х44 – особливості навчання перед
вступом до закладу вищої медичної освіти; х45 – особливості
характеру навчання у закладі вищої медичної освіти; х46 –
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особливості характеру позанавчальної діяльності під час навчання
у закладі вищої медичної освіти; х47 – основні проблеми у
навчанні; х48 – довжина тіла; х49 – маса тіла; х50 – рівень хронічної
захворюваності (менша кількість балів відповідає вищому рівню
захворюваності).
Отже, в ході покрокового регресійного аналізу науковообґрунтовані
статистичні
моделі
прогнозування
рівня
узагальненої і клінічно-орієнтованої професійної підготовленості,
а також рівня поширення захворюваності з тимчасовою стратою
працездатності і хронічної захворюваності на підставі вивчення
даних, що відображують особливості функціонального стану
організму студентів, зокрема характеристики рівня розвитку
провідних професійно-значущих психофізіологічних функцій та
особливостей особистості, стану адаптаційних ресурсів, навчальної успішності, умов перебування та особливостей повсякденної
добової діяльності дівчат і юнаків на різних етапах навчання у
закладі вищої медичної освіти.
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Забезпечення безпеки дорожнього руху як одне із завдань
державної поліції - дуже складна тема не лише для державного
управління, а й для наукових досліджень.
Законодавчі акти, які мають вищу юридичну силу, прийняті
Верховною Радою України, посідають центральне місце у системі
загальнообов'язкових нормативних актів безпеки дорожнього
руху. При цьому всі законодавчі акти в галузі дорожнього руху
можна розділити на дві підгрупи: ті, що регулюють організацію
дорожнього руху та ті, що регулюють діяльність патрульної
поліції у сфері безпеки дорожнього руху.
Ряд обов'язкових правил безпеки дорожнього руху,
недотримання яких призводить до застосування патрульними
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підрозділами заходів адміністративного примусу, також є в указах
Президента України та постановах і розпорядженнях Кабінету
Міністрів України.
Серед основних повноважень Національної поліції у сфері
безпеки дорожнього руху, визначених ст. 23 Закону України «Про
Національну поліцію» [1] є наступні:
• регулює дорожній рух та контролює дотримання його
учасниками правил дорожнього руху і законність експлуатації
транспортних засобів на дорожній мережі;
• супроводжує транспортні засоби у випадках, передбачених
законом;
• видає дозволи на рух певних категорій транспортних
засобів відповідно до законодавства; у випадках, передбачених
законодавством, видає та затверджує дозволи у сфері безпеки
дорожнього руху та ін.
У зв'язку з нашим дослідженням варто згадати питання
безпеки дорожнього руху на масових заходах, оскільки саме
масові заходи є найчисленнішою групою соціально-політичних
явищ некримінального характеру.
Термін «масові заходи» використовується у законодавчих та
інших нормативних актах України лише у зв'язку із правоохоронною діяльністю органів внутрішніх справ. Він широко
використовується як у відомчих регламентах МВС, так і у
офіційних документах органів внутрішніх справ [2, c.45].
Якщо розглядати термін «масові заходи», у змісті можна
назвати такі особливості:
а) наявність великого скупчення людей;
б) організовані дії;
в) наявність завдання чи конкретної мети;
г) наявність громадських місць;
д) врегульований порядок проведення масових заходів.
Наявність великого скупчення людей характерна тим, що
масові заходи різного спрямування привертають увагу значної
кількості людей, які згодом приєднуються до учасників цих
заходів. Задля повного забезпечення безпеки всіх учасників,
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надзвичайно актуальним було і залишається питання безпеки
дорожнього руху, адже через велику кількість людей, рух
транспортних засобів не може здійснюватися у звичайному
режимі.
Відповідно до цього, важливо виділити повноваження
патруля для нагляду за дорожнім рухом, який забезпечує
контроль за безпекою руху транспортних засобів та учасників
(пішоходів) у зоні масового заходу.
Дорожній контроль у зоні масового заходу полягає у
перевірці відповідних документів, спеціальних посвідчень особи
та дозволів для водіїв, що дають право проїжджати околицями
або залишатися на них. Зразки посвідчень особи та спеціальних
дозволів перевіряються інспекторами патрульної служби на
брифінгах перед масовими заходами [2, c.51].
Організаційно-нормативні заходи патрульної поліції
виражаються у звичайному регулюванні транспортних потоків за
допомогою жезлу або жестів; усунення перешкод встановленого
руху та усунення заторів на дорогах; попередження про можливі
небезпеки у дорожньому русі тощо.
Тому можна сказати, що забезпечення безпеки дорожнього
руху на масових заходах є дуже важливим і складним завданням,
виконання якого покладено на Патрульну поліцію України. Варто
зазначити, що сьогодні є чіткі інструкції, які поступово та
покроково регламентують повноваження та дії патрульної поліції
щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на кожному етапі
масового заходу.
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руху: правові та організаційні аспекти: метод. рек. / В.І. Варивода,
Д.А. Євдокимов, В.Г. Сюравчик, О.М. Жук; І.І. Риндюк. Київ:
Нац. акад. внутр. справ, 2019. 110 с.

213

______________________________________________________
УДК 658.5
Економічні науки
AR-РІШЕННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ТРЕНД У ЛОГІСТИЦІ
Феоктістова Н. О.
студентка
Ситник Н. І.,
доцент кафедри менеджменту підприємств
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
м. Київ, Україна
Анотація: у доповіді розкрита суть доповненої реальності як
ключового аспекту для цифровізації ланцюгів поставок
логістичних компаній. Обґрунтована першочергова значущість
та необхідність упровадження AR-рішення у практику
логістичних підприємств.
Ключові слова: доповнена реальність, AR-рішення, цифровізація
ланцюгів поставок.
Сучасні інноваційні логістичні компанії все більше
акцентують увагу саме на створення споживчої цінності для
власних клієнтів. Світ дуже швидко змінюється, на ринку
з’являється все більше унікальних цифрових технологій і тому
для логістичного бренду досить важливо йти в ногу з цими
змінами.
Так, усе більшої популярності на сьогоднішній день набуває
доповнена реальність (AR – Augmented Reality), яка
безпосередньо сприяє цифровізації ланцюгів поставок для
логістичних компаній та значно спрощує весь логістичний процес
доставки товарів до кінцевого споживача з мінімальними
витратами та часом.
За результатами досліджень німецької компанії «Statista»
тільки 65% знають про доповнену реальність, на відміну від
віртуальної реальності, про яку знають 90% споживачів. Також
варто зазначити, що за прогнозами компанії ринок AR досягне
198 мільярдів доларів у 2025 році [1].
Загалом слід сказати, що доповнена реальність – це змішана
реальність, яка створена за допомогою комп'ютера з викорис214

танням «доповнених» елементів, коли реальні об'єкти
монтуються в поле сприйняття [2].
Для логістичних компаній перевагами використання
технології Augmented Reality є [3]:
− доступ до потрібної інформації у потрібний час для
складських працівників;
− поліпшення процесів комплектації та упаковки продукції;
− спрощення системи управління запасами;
− надання допомоги в навчанні працівників складу [3].
Наприклад, за допомогою системи внутрішньої навігації
кожен працівник може скласти оптимальний маршрут до товару
зі списку комплектації. За допомогою автоматичного сканування
штрих-кодів система може перевірити чи прибув працівник у
потрібне місце і чи вибрав правильний товар.
Доцільно згадати про компанію GEFCO, яка є світовим
лідером в області комплексних рішень для логістичних ланцюгів.
У 2019 році дана компанія почала співпрацю з ArtiShock – задля
розробки інноваційного додатку з доповненою реальністю
(використовується за допомогою окулярів змішаної реальності
Microsoft HoloLens) [4].
Додаток «GEFCO Enterprise AR» призначений для підрозділу
експедирування вантажів GEFCO і дозволить співробітникам
складу [4]:
− взаємодіяти з просторово-цифровою інформацією –
посібниками користувача й робочими протоколами;
− підвищити рівень контролю якості та продуктивність
процесу упаковки в холодний ланцюг поставок, де точність і
ефективність мають першорядне значення [4].
Як результат – на 50% зросла продуктивність компанії та
значно скоротився час на навчання співробітників компанії
GEFCO.
Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, варто сказати,
що доповнена реальність має в собі величезний потенціал та
очевидну цінність, оскільки переносить елементи з віртуального
світу в реальний, доповнюючи речі, які ми здатні бачити, чути, чи
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навіть відчувати, тим самим значно полегшуючи логістичний
процес роботи і створюючи при цьому глобальний інноваційний
тренд та інвестиційну привабливість для логістичних компаній.
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Анотація: сучасна модернізація освіти націлена на забезпечення
адекватних умов навчання і виховання всіх категорій дітей. В
останні десятиліття в більшості країн світу, в тому числі і в
нашій країні, збільшується число дітей, які не мають патологій
розвитку, але зазнають різного роду труднощі в процесі навчання
та виховання. До таких труднощів належить і агресивні прояви
в поведінці дітей.
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Проблема агресії як складного і важливого для вивчення
психофізіологічного феномена викликає значний інтерес у
дослідників в різних областях знань. Вивченню агресії і
агресивної поведінки присвячена велика кількість робіт в області
фізіології і психофізіології, психології та психіатрії, нейробіохімії
і психофармакології, соціології та філософії, проте єдиної
концепції агресії немає у зв’язку з різницею підходів до цієї
проблеми в різних галузях наукових знань. Фізіологічні і
психофізіологічні кореляти агресивної поведінки є об’єктом
дослідження у великій кількості теоретичних і емпіричних робіт.
Розуміння взаємовідносин фізіологічних механізмів і поведінкових реакцій агресивного спектра дозволить запропонувати нові
інноваційні рішення в області профілактики і корекції агресивної
поведінки. До агресивних форм поведінки відносять дуже різні, а
часом і протилежні за своїм емоційним знаком типи поведінки з
різноманітною етіологією і наслідками. Так, наприклад, ворожість
часто розглядають як агресію, оскільки вона загрожує
неприємностями для оточуючих, а завзятість і наполегливість, які
також є проявами агресивності, – як позитивні якості, без яких
важко досягти мети.
У психології та педагогіці накопичено значний досвід
дослідження агресивної поведінки дошкільників. Різні підходи в
цій області розробляються як зарубіжними, так і вітчизняними
вченими, що пропонують різні способи і методи корекції агресивної поведінки дітей. У перекладі з латинської мови «агресія»
означає «напад». Даний феномен пов’язують з негативними
емоціями (гнівом), мотивами (прагненням нашкодити), установками (расовими упередженнями) і деструктивними діями [4].
Агресія являє собою поведінку, яка спрямована на нанесення
фізичної або психологічної шкоди, аж до знищення об’єкта
агресії. У ролі об’єктів можуть виступати предмети або живі
істоти. Агресія може виникнути як реакція людини на стрес, на
фрустрацію, фізичний або психологічний дискомфорт.
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У стані агресії людина володіє гнівом, ненавистю. Агресивна
поведінка може служити засобом досягнення будь-якої мети –
наприклад, підвищення власного статусу за рахунок самоствердження.
Розрізняють декілька типів агресії: вербальну, фізичну,
пряму (безпосередньо спрямовану проти кого чи чого-небудь),
інструментальну (що є засобом досягнення будь-якої мети), непряму (спрямовану на вороже особа обхідним шляхом), альтруїстичних (що має на меті захистити інших від чиїх -то агресивних
дій), а також аутоагресію, яка проявляється в самознищення,
самозвинувачення, нанесенні собі тілесних ушкоджень.
Для сучасного покоління і суспільства проблема агресивної
поведінки дітей дуже актуальна. Зростання агресивних тенденцій,
поширення жорстокості і насильства на екрані і в засобах масової
інформації викликають заклопотаність педагогів і батьків.
У психолого – педагогічній літературі існує ряд визначень
агресії. А.І. Баркан аналізує агресію як тенденцію близькості до
об’єкта чи віддалення від нього [1], а Н.І. Осерецький пише, що
людська агресивність є поведінкова реакція, що характеризується
проявом сили в спробі завдати шкоди або шкоди особі, або
суспільству [5]. М.І. Лісіна зазначає, що агресія є загроза або
фізична дія такої з боку однієї особи, яка зменшують свободу
іншої особини [4].
Причини появи агресії в поведінці дітей
Існують різні причини, форми та критерії агресивної
поведінки дітей. Вони супроводжується віковими кризами.
Спалахи агресії можуть бути викликані захворюваннями мозку,
запальними процесами в організмі, а також бути компенсацією
безвиході або незахищеності, засобом залучення уваги, виходом
накопиченого напруги . Можливо, дитина просто не знає, як
вчинити інакше, адже поведінковий досвід у дітей ще невеликий.
Агресія може бути і наслідком виховання.
Можна виділити фактори, що зумовлюють появу агресивної
поведінки дошкільників:
- індивідуальний, який визначає психобіологічні передумови
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асоціальної поведінки, які ускладнюють адаптацію дитини в
суспільстві;
- психолого-педагогічний, який визначає дефекти сімейного
та шкільного виховання;
- соціально-психологічний, який визначає несприятливі
особливості взаємодії дитини з найближчим оточенням в сім’ї, в
колективі однолітків, на вулиці;
- особистісний, визначальний активно вибіркове ставлення
дитини до бажаної середовищі спілкування, до цінностей і норм
свого оточення, до педагогічних впливів громадськості, садочку,
сім’ї, а також здатність до саморегулювання поведінки і особисті
ціннісні орієнтації;
- соціальний, який визначається соціально економічними
умовами.
Дошкільники, схильні до насильства, відрізняються тим, що
для них характерні висока частота агресивних дій, їх спрямованість на страждання або фізичну біль однолітків, переважання
прямої фізичної агресії. Інша дитина виступає для агресивних
дітей як противник. Залежно від мотивів виділяють три типи
агресії дітей: імпульсивно демонстративний, цілеспрямовано
ворожий і нормативно інструментальний.
Агресивні діти надчутливі і заздалегідь налаштовані на
негативне сприйняття себе з боку оточуючих; багато ситуацій
вони сприймають як ворожі по відношенню до них; маючи
обмежений набір реакцій при проблемних обставинах, найчастіше вони не оцінюють свою агресивну поведінку як агресію і
звинувачують оточуючих у власній деструктивності.
При навмисній агресії почуття провини у таких дітей
проявляється слабо або відсутнє, усвідомлення і контроль емоцій
недостатні. Вони не вміють прогнозувати наслідки своїх дій,
позитивно ставляться до агресії, оскільки через агресію одержують почуття власної значущості і сили. У агресивних дітей можна
відзначити такі неврологічні симптоми, як нестійка, розсіяна
увага, слабка оперативна пам’ять, нестійке запам’ятовування [3].
На розвиток агресивної і, як наслідок, девіантної поведінки
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впливає велика кількість середовищних і біологічних факторів. Зі
збільшенням кількості факторів ризику зростає і ймовірність
розвитку агресивної поведінки. До біологічних факторів ризику
відносяться генетичні фактори (конституціональні дані, нейронфізіологічні реакції і нейрохімічні зміни), а також гормональні
впливи. Успадковуються такі поведінкові патерни, як прагнення
до гострих відчуттів, травмонебезпечна поведінка, порушення
уваги і імпульсивність. Конституціональні чинники впливають і
на формування темпераменту. Показано, що частий крик дитини з
важким темпераментом вже в ранньому віці може викликати
негативні реакції у батьків, які тільки підсилюють небажану
поведінку дитини [2].
Більш висока поширеність антисоціальної поведінки серед
дошкільників-хлопчиків говорить про вплив гормональних
чинників на формування поведінки. Агресивно-деструктивна
поведінка, як доведено, має прямий зв’язок з високою концентрацією в плазмі андрогенів (чоловічих статевих гормонів). Роль
нейробіологічних факторів в структурі агресивної поведінки,
безсумнівно, величезна. Вивчення і розуміння нейрохімічних,
нейрофізіологічних і психофізіологічних основ дозволяє наблизитися до розуміння феномену агресивності, дає нові можливості
корекції агресивної поведінки.
Таким чином, педагоги та психологи відзначають, що
агресивних дітей стає з кожним роком все більше, з ним важко
працювати і, найчастіше, вчителі просто не знають, як впоратися
з їх поведінкою. Перераховані проблеми зумовлюють актуальність вирішення проблеми, пошуку оптимальних та ефективних
корекційних та діагностичних методик щодо зняття агресивності
дітей дошкільного віку.
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Виховний потенціал процесу навчання визначається не
тільки сумою накопичених учнем знань, умінь і навичок, а й
сформованістю відносин до знань, умінь і навичок, їх застосування в житті.
Зміст сучасних освітніх програм має значний виховний
потенціал, реалізація якого залежить від спеціальної, продуманої
організації середовища, що виховує, зміст і форми взаємодії дітей
і дорослих, як у рамках навчального процесу, так і в позаурочний
час. Виховання одна із найважливіших складових освітнього
процесу поруч із навчанням. Доповнюючи одне одного, навчання
та виховання служать для єдиної мети: цілісного розвитку
особистості. У своєму щорічному посланні до народу Казахстану
президент Нурсултан Назарбаєв наголошує на важливості освіти
в житті кожної людини. "Для того, щоб досягати успіху у своєму
розвитку, країні слід ростити освічену молодь. Випускники
школи повинні бути найкращими у всьому і вступити до
провідних навчальних закладів Казахстану та інших країн", говорить глава держави. Президент закликає приділяти велику
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увагу освіті, яка не може існувати без виховання [1].
Все своє свідоме життя людина отримує знання, шляхом їх
набуття формується її досвід, навички, свідомість, цим вона
виховує у собі самодостатню особистість. Сьогодні мати освіту та
мати відповідні особистісні якості в пріоритеті. Це також
важливо, як і знання мов, це життєво необхідно, якщо людина
хоче мати попит на ринку праці, якщо вона хоче бути
повноцінним учасником соціуму, впливати на її події. Слід
наголосити й на роль суспільства, оскільки воно може впливати
на людину як позитивно, так і негативно [3]. Молоде покоління,
що росте, безумовно, є представником суспільства, а значить,
воно переймає всі отримані знання і віяння, вбирає як «губка» все,
що відбувається. Тому змалку необхідно прищеплювати дитині
почуття до прекрасного, до відповідальності та допитливості.
Сучасні навчальні програми учнів зорієнтовані в такий
спосіб, щоб відібрати з усього різноманіття матеріалів, зразки
справжньої моральності, патріотизму, духовності, громадянськості гуманізму. Проводячи більшу частину часу як навчального,
так і вільного на заняттях, учень долучається до шкільного
співтовариства, в яке входять вчителі та учні. Тим самим він
переймає певні риси цього соціуму. У зв'язку з цим вчителю
необхідно мати такі професійні якості, щоб методично грамотно
піднести навчальний матеріал, а також вивчити освітні та виховні
можливості кожного учня. Тут талант педагога набуває цінного
характеру. Вчитель повинен відчувати можливості свого
предмета та формувати моральні, інтелектуальні, вольові,
емоційні якості особистості. Зміст навчального предмета під час
уроку - потужний інструмент на структуру особистості дитини.
Але внести позитивні зміни в цю структуру зможе лише той
педагог, який сам чудово освоїв цей інструмент та розуміє його
виховні можливості [4].
Реалізація виховного потенціалу має основні принципи:
безпека життя та здоров'я дітей; пріоритет індивідуальних
інтересів, особистісного розвитку та самореалізації дитини у
поєднанні з дотриманням соціальних норм та правил установи;
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самостійності, самоврядування дітей та дорослих; єдність
освітньої та виховної роботи з дітьми; принцип різноманіття
форм та методів діяльності дітей та співробітників; вибір видів
діяльності.
Як правило, більшість сучасних освітніх технологій передбачають організацію на уроках активної діяльності учнів на різних
рівнях пізнавальної самостійності. Саме в цьому полягає важлива
умова реалізації виховного потенціалу сучасного уроку.
Звичайно, одному уроці на одному уроці у дітей неможливо
виховати чесність чи милосердя, чи мужність, чи волю, чи
ввічливість, чи будь-яку іншу якість. Проте ставити такі завдання
та реалізовувати їх необхідно. Моральна ситуація на уроці
змушує учня задуматися про свої стосунки до товаришів, себе,
батьків, школи. Виникають почуття, які спонукають його до
моральної оцінки своєї поведінки та поглядів. Чим частіше ця
можливість реалізується, тим сильніший вплив навчального
матеріалу на дітей. Резюмуючи, можна дійти невтішного
висновку, що основною метою підвищення виховного потенціалу
освітнього процесу є формування ціннісно-ідеологічної спільності в учасників освітнього процесу, заснованої на гармонійному
поєднанні загальнолюдських цінностей та ідей державності,
народності,
колективізму,
взаємодопомоги,
духовності,
моральності [2].
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Як ми вже з'ясували, в основі перевернутого навчання
лежить інша, на відміну від загальноприйнятої, організація
діяльності викладача та учнів. У ньому міняються місцями зміст
домашньої та самостійної роботи учнів та робота на навчальному
занятті. Теорія, новий навчальний матеріал вивчаються
самостійно, а на заняттях виконуються практичні завдання за
темою, обговорюються та розбираються різні аспекти нової теми
і складні питання. Учні отримують у якості домашнього завдання
навчальне відео або електронний освітній ресурс для вивчення
матеріалу і завдання на самоперевірку. Ключова інформація
теми, як правило, викладається в компактному відео на 15-20
хвилин. На занятті педагог повинен організувати спільну
діяльність з вивченої теми: обговорення в групах, вирішення
завдань, створення міні-проектів, проведення лабораторних
експериментів тощо.
Інтерес до технології «перевернутого класу» обумовлений
існуючими педагогічними проблемами, зокрема щодо отримання
високих освітніх результатів: слабка навчально-пізнавальна
мотивація і відповідальність, відсутність бажання та уміння в
учнів самостійно здобувати знання, самостійно працювати, у
педагога немає часу на індивідуальний підхід, переважає
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фронтальна робота, мало часу на закріплення і відпрацювання
отриманих знань та умінь тощо. Важливою складовою технології
«перевернутого класу» є фокусування на діяльності у класі,
аудиторії та залучення учнів до навчального процесу.
Цінність технології «перевернутого класу» полягає в
можливості використання навчального часу для обговорення
змісту теоретичного матеріалу, перевірки та відпрацювання
знань і взаємодії один з одним в практичній діяльності. Під час
навчальних занять роль викладача ‒ виступати консультантом і
фасилітатором, заохочуючи учнів на самостійні дії та спільну
роботу. Для досягнення запланованих результатів навчання він
повинен організовувати, підтримувати, спрямовувати, забезпечувати зворотний зв'язок. Змінюється і роль учня: він ‒ активний
учасник навчального процесу. Зарубіжні експерти в галузі освіти
називають перевернуте навчання одним з інноваційних підходів,
які здійснить значний вплив на освіту в найближчі роки. До них
відносяться, зокрема:
‒ масове відкрите соціальне навчання (організація мережевого колегіального навчання з акцентом на комунікацію та
спілкування);
‒ освітній дизайн на основі аналізу даних (стратегія
розробки і зміни освітньої траєкторії курсу, сфокусованої на
технологіях процесу, на покрокової діяльності учнів і способах
досягнення ними найкращих результатів, аналізі отриманих
даних);
‒ метанавчання (рефлексія, самоаналіз раціональної організації освітнього маршруту, особистісної динаміки результативності, способів досягнення освітніх результатів, постановки
адекватних цілей);
‒ динамічне оцінювання (оцінювання освітніх результатів і
особистісного зростання щодо попередніх досягнень в рамках
курсу, етапи, модулі, а не у порівнянні з іншими учнями в
контексті короткострокових результатів одного заняття) [3].
Доцільність використання технології «перевернутого класу»
обумовлена також особливостями покоління Z (народжені до у
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період з 1995 по 2012 рр.) Її відмінними рисами є практичність,
прагнення продемонструвати свою унікальність і персоналізувати особистий бренд, реалістичний погляд на кар'єру і
лідерство, здатність діяти в режимі мультизавдань, потреба в
доступі до інформації і постійному контакті з однолітками.
Salman Khan, засновник Академії Хана, некомерційної
організації, місія якої ‒ забезпечувати через Інтернет безкоштовне і якісне навчання, у своєму виступі «Let's use video to
reinvent education», «Let's for teach mastery ‒ not test scores» на
конференції «Ted: Ideas worth spreading» зазначає, що
застосування технології «перевернутого класу», по суті, сприяє
гуманізації освіти. Дійсно, самостійне вивчення лекційного
матеріалу у вигляді домашньої роботи не тільки звільняє час на
заняттях для виконання практичних завдань, а й дозволяє
учасникам навчального процесу вільно взаємодіяти один з
одним. Якщо таке навчання набуває системного характеру,
здійснюється своєрідний моніторинг індивідуальної освітньої
траєкторії і результативності навчання. Вчителі здатні
максимально ефективно надавати психолого-педагогічну
підтримку, визначаючи проблеми, з якими зіштовхуються учні
під час навчання. Зазначимо, що одним із дієвих компонентів
освітнього процесу технології «перевернутого класу» є потреби
учнів у спілкуванні з викладачем. Педагогічний досвід показує,
що здобувачі освіти, які під час навчання багато спілкувалися з
викладачами, а також працювали над проектами і набували
досвіду практичної діяльності, досягають надалі значних успіхів
у професійній діяльності.
Перевагами застосування «перевернутого навчання» Х.
Маршалл вважає, по-перше, що воно сприяє кращому розумінню
матеріалу, підвищує взаємодію з викладачем та іншими студентами, розвиває критичне мислення і робить його природною
частиною процесу навчання. По-друге, при застосуванні цієї технології навчання аудиторний час витрачається раціональніше [2].
До основних труднощів та недоліків технології «перевернутого класу» слід віднести: незвичність для студентів такої
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технології підготовки до лекції, необхідність певної адаптації до
неї; невисоку технічну підготовленість самих вчителів, що
перешкоджає якісному оформленню та презентації розроблених
лекцій.
Порівняємо традиційний та «перевернутий» підходи до
навчання (табл. 1).
Таблиця 1
Традиційний та «перевернутий» підходи до навчання
Освітній
процес

Учень

ІКТ

Традиційний підхід
Пасивний.
Працює за схемою
«сприймаю
інформаціюзапам’ятовуювідтворюю».
Використання
технологій та вебінструментів у навчанні.

«Перевернутий» підхід
Активний. Несе відповідальність за
власне навчання. Взаємодіє з усіма
учасниками начального процесу.
Знання здобуваються осмислено.
Зміна методів та форм роботи
засобами ІКТ.

Вчитель

Передає знання, слідкує
за дотриманням
дисципліни.

Консультант. Тренер. Слідкує за
дотриманням дисципліни. Перевіряє
знання уроці.

Методи

Пасивні, активні методи
подачі навчального
матеріалу.

Інтерактивні методи навчання.
Особистісно орієнтований підхід.

Часу на закріплення
знань мало

Ознайомлення з теоретичним
матеріалом відбувається вдома, в
класі закріплення знань. Вирішення
великої кількості практичних
завдань.

Структура
навчально
го
заняття

Науковці стверджують, що єдиної моделі «перевернутого»
навчання не існує [4]. Так викладач Гарвардського університету
Ерік Мазур пропонував своїм студентам заздалегідь вивчати
програмний матеріал перед заняттям, а лекційне заняття
проводив у формі діалогу для активізації уваги і пізнавальних
здібностей своїх учнів. Викладач запропонував три кроки для
реалізації технології перевернутого навчання:
‒ планування змісту занять відповідно державного стандарту
і складання низки відповідних освітніх задач для учнів;
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‒ складання електронної презентації заняття;
‒ ознайомлення учнів з графіком вивчення навчальної
дисципліни [0, с. 39-40].
Таким чином, можемо зробити висновок, що в умовах
дистанційної організації навчального процесу технологія
«перевернутого класу» перебуває у руслі актуальних
педагогічних досліджень, яка, за умови правильної організації,
може бути ефективною, підвищуючи рівень вмотивованості та
успішності учнів. «Перевернутий клас» дозволяє змінити підхід
від пасивного навчання до активного, завдяки чому учні краще
засвоюють навчальний матеріал, що призводить до більш якісної
підготовки до професійної діяльності. Особливостями цієї
технології є те, що вона зосереджує увагу на ефективному
використанні навчального часу під час уроку, дозволяє учням
брати відповідальність за навчання на себе, збільшує взаємодію
вчителя та учня та змінює роль вчителя у навчальному процесі з
транслятора на фасилітатора.
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Педагогічні науки
СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
(за професійним спрямуванням)
Наталья Шевельова-Гаркуша,
кандидат філ. наук, доцент
кафедри англійської мови
з підготовки морських фахівців
(за скороченою програмою)
Херсонскої державної морскої
академії,
м. Херсон, Украина
Анотація. Стаття присвячена проблемі методики викладання
іноземних мов (за професійним спрямуванням), у сфері
мореплавства зокрема, відповідно до загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти. У роботі зазначено рівні володіння
іноземною мовою, основні принципи, методи, прийоми стратегії,
форми та засоби викладання англійської мови у вищих немовних
навчальних закладах.
Ключові слова: Комунікативний підхід, концептуалізація,
когнітивне мислення, інноваційні навчальні методи.
Метою даної роботи є висвітлення сучасних тенденцій,
принципів та методів, які застосовуються у навчанні іноземних
мов з огляду на потреби сучасного суспільства.
Завданням роботи є:
- виділити рівні володіння іноземною мовою відповідно до
загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
- окреслити мету навчання іноземної мови у морському
закладі на сучасному етапі викладання;
- дати визначенням комунікативному викладанню мови або
комунікативному підходу у викладанні іноземних мов;
- визначити основні компетенції в межах комунікативного
підходу;
- окреслити та описати інноваційні навчальні методи,
переваги та умови їх використання.
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Актуальність роботи зумовлена тим, що методи та підходи
у викладанні іноземних мов за професійним спрямуванням мають
базуватися на засадах комунікативного підходу.
У процесі реформування системи вищої освіти в Україні
особлива увага приділяється навчанню іноземним мовам у
немовних вищих навчальних закладах. Це зумовлено тим, що від
спеціалістів, яких готують ВНЗ в Україні, зокрема у сфері
мореплавства, вимагається не тільки висока обізнаність
професійно-технічного спрямування, але й високий рівень знань
іноземної мови.
Відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти, який було прийнято на раді країн-членів
Європейського Союзу, головною метою навчання іноземної
мови (за професійним спрямуванням) виступає не стільки
накопичення значної кількості знань про граматичні та лексичні
структури мови, скільки вільне володіння студентами діяльністю
іншомовного спілкування у своїй професійній сфері (fluency in
speaking) [3, с. 48].
При цьому розмежовують деякі рівні володіння іноземною
мовою відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти:
Таблиця 1
Загальні рівні володіння іноземною мовою відповідно до
загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти
Елементарний користувач
Незалежний користувач
Досвідчений користувач

А1 – Інтродуктивний (початковий)
А2 – Середній (виживання)
В1 – Рубіжний
В2 – Просунутий
С1 – Автономний
С2 – Компетентний

Перш за все, зазначимо, що метою навчання іноземної
мови у морському закладі на сучасному етапі є оволодіння
студентами комунікативними компетенціями, що дозволяють
реалізувати їхні знання, уміння, навички для розв’язання
конкретних комунікативних завдань в реальних життєвих
ситуаціях під час роботи на судні. Іноземна мова виступає як засіб
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комунікації, спілкування з представниками інших націй, які
входять до складу екіпажу.
Мета визначає підхід. А підхід визначає сукупність
єдиноспрямованих за змістом принципів і методів, які не
виходять за його рамки. Тому, підхід визначає всю сукупність
змісту, принципів, методик, стратегій, форм та засобів викладання
іноземних мов, що застосовуються у педагогічному процесі
відповідно до мети навчання.
Поняття «підхід» визначається у педагогіці як загальна
концептуальна позиція (сукупність поглядів та ідей), що визначає
системну організацію й самоорганізацію освітнього процесу,
домінувальну ознаку та особливості взаємодії всіх компонентів
навчання задля досягнення поставленої мети [4, c. 40].
Так, відповідно до мети головним сучасним підходом є саме
комунікативний підхід у викладанні іноземних мов.
Комунікативне викладання мови або комунікативний
підхід (від англійської communicate) є інтерактивним підходом до
вивчення іноземних мов, метою якого є оволодіння навичками
розмовної мови та сприйняттям її на слух. На відміну від традиційних методів, які надають перевагу граматичній компетенції,
комунікативний підхід спрямований на формування комунікативної компетенціїї, тому спілкування є водночас як кінцевою
метою вивчення мови, так і засобом її досягнення.
Принципи навчання — керівні ідеї, нормативні вимоги до
організації і здійснення освітнього процесу. Вони, як правило,
приводять до системи положень, на основі яких здійснюється
навчання в межах комунікативного підходу.
1. Принцип доступності – цей принцип вимагає, щоб
матеріал викладався в межах можливостей засвоєння його всіма
учнями на рівні розуміння.
2. Принцип наочності – принцип, який посилює емоційний
вплив, підвищує доступність матеріалу, прискорює активізацію
пізнавальної діяльності.
3. Принцип концептуалізації – принцип поповнення нової
інформації, який дає можливість студентам усвідомити значення
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тих чи інших лексико-семантичних та граматичних структур, що
вживаються у певному контексті (за допомогою дефініцій,
префразу, контекстуального оточення тощо).
4. Принцип когнітивного мислення (від лат. cognitionis –
пізнання) – принцип, який передбачає формування понять,
прийняття рішень і вироблення реакцій, що здійснюється в межах
певної ситуації, яка максимально наближена до реальності та
спонукає студентів до залучення всіх когнітивних процесів, знань,
вмінь та навичок як в реальному житті.
Методичні принципи навчання іноземних мов, дослідженню яких присвятили наукові роботи В. А. Бухбіндер, Н. О. Єпихіна, М. В. Ляховицький, С. Ю. Ніколаєва, Н. О. Бражник, С. В. Гапонова, Т. І. Олійник, Л. А. Сажко, Н. К. Скляренко та ін.,
включають низку принципів модернізації у навчанні [николаева,
c. 51; пассов, с. 9].
Модернізація визначається як «зміни, удосконалення, що
відповідають сучасним вимогам» [6, с. 40]. У методиці навчання
іноземної мови модернізація розглядається як осучаснення
підходів до навчання іноземної мови, приведення у відповідність
до вимог сьогодення технології формування комунікативних
навичок студента, переміщення акцентів у бік самостійної роботи
кожного студента, формування в молоді усвідомленої необхідності навчатися впродовж життя, адаптуватись до зміни характеру
професійної діяльності, уміння самостійно знаходити інформацію
та працювати з нею, необхідність самоосвіти тощо) [2, с. 39-40].
Стратегія навчання іноземних мов в Україні [5, с. 3-6] слугує
підґрунтям для розробки конкретних методів навчання іноземних
мов, яка має такі загальні принципи:
‒ гуманістична перспектива вивчення мов (сприйняття
основної світової цінності – миру, сприяння міжнародному
взаєморозумінню, розвиток наукового, культурного та освітнього
потенціалу людини);
‒ постійне мовне самовдосконалення (здійснення права
кожної людини на освіту передбачає вивчення мов протягом
усього життя);
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‒ мова є найкращим інструментом для комунікації та
інтелектуального розвитку людини;
‒ холістичний підхід до викладання іноземної мови, що
сприяє цілісному розумінню індивіда, етносу, культур.
Саме ці принципи визначають стратегію освіти в галузі викладання іноземних мов у навчальних закладах України [4, c. 40].
Сучасна структура комунікативної компетенції складається з семи компонентів (видів компетенції):
1) лінгвістична компетенція – здатність розуміти та
продукувати вивчені лексико-граматичні одиниці, правила
графічного оформлення, фонетики, морфології, семантики, граматики, синтаксису тощо, а також потенційна здатність розуміти
нові, невивчені висловлювання;
2) дискурсивна компетенція – здатність поєднувати окремі
речення у зв’язне усне або письмове повідомлення, дискурс,
використовуючи для цього різноманітні синтаксичні та
семантичні засоби;
3) професійна іншомовна компетенція – здатність належним способом формувати ілокутивний (мовний) акт відповідно до
ситуації спілкування, пов’язаною з професійною діяльністю.
Формування іншомовної професійної компетентності майбутніх
фахівців передбачає обов’язкове врахування специфіки
майбутньої професійної діяльності.
4) стратегічна компетенція – здатність ефективно брати
участь у спілкуванні, обираючи для цього правильну стратегію
дискурсу, якщо комунікації загрожує розрив через звукові
перешкоди, недостатню компетенцію та ін., а також адекватну
стратегію для підвищення ефективності комунікації;
5) психологічна компетенція – уміння відчувати особистість партнера, його настрій, характер;
6) соціолінгвістична компетенція – здатність розуміти і
продукувати словосполучення та речення з такою формою і
значенням, які відповідають певному соціолінгвістичному
контексту ілокутивного акту комунікації; (ілокутивний акт –
втілення у висловлюванні, породжуваному під час мовлення,
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певної комунікативної мети; цілеспрямованість; функція впливу
на співрозмовника за допомогою знань, навичок й умінь
спылкуватися на повсякденні та професійні теми).
7) соціокультурна компетенція – здатність розуміти й
використовувати різні складові національної культури (традиції,
ритуали, звичаї, соціальні стереотипи) в конкретних ситуаціях з
урахуванням норм міжкультурного спілкування.
Термін «метод» являє собою єдність принципів навчання і
таких компонентів методики, як мета, зміст, технологія та засоби
навчання мов.
 Метод навчання — це взаємопов’язана діяльність педагога й учнів, яка спрямована на засвоєння учнями системи знань,
набуття умінь і навичок, їх виховання та загальний розвиток.
 Кожен метод у конкретних обставинах реалізується за
допомогою поєднання кількох прийомів – структурно-функціональних складових методів навчання як певної системи [8, c. 94].
В основі класифікації інноваційних навчальних методів
навчання лежать найрізноманітніші ознаки. Залежно від того,
який аспект мови переважає в навчанні, метод має назву
граматичного чи лексичного. Згідно з тією роллю, яку відіграють
рідна мова та переклад у процесі навчання мови, методи діляться
на перекладні та неперекладні (прямі). Назва методу може бути
зумовлена видом мовленнєвої діяльності, що складає мету
навчання, у зв’язку з чим розрізняють усний (комунікативний)
метод та метод навчання читання чи писання. У навчальній роботі
методи є взаємодоповнювальними [2, с. 67-68].
Так, використання сучасних підходів до навчання іноземної
мови дають змогу зробити довгострокове навчання улюбленим
для студентів, стимулювати навчання незалежно від наявності
викладача, навчити критично та креативно мислити, розвинути
самовпевненість у студентів та бажання навчатися, працювати та
правильно інвестувати власні сили у навчання. Нові підходи і
методи навчання закликані покращити якість навчання, залучити
студентів в освітній процес, тому що інновації означають прогрес
та розвиток.
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Проектування технологічного процесу є найбільш складною
задачею. Аналіз браку при виготовлені деталей машин виконується методами статистики та теорії ймовірності. Наразі досить
актуальною є використання статистичних методах і на інших етах
проектування та виготовлення деталей.
Встановити можливість використання статистичних методів
для аналізу в технології виготовлення деталей.
Особливістю методів статистичного аналізу є їх комплексність, обумовлена різноманіттям форм статистичних закономірностей, а також складністю процесу статистичних досліджень.
Статистичне дослідження може проводитися за допомогою
наступних методик:
1 Статистичне спостереження – є планомірним, організованим і в більшості випадків систематичним збором інформації,
спрямованим, головним чином, на явища соціального життя.
Реалізується даний метод через реєстрацію попередньо визначених найбільш яскравих ознак, мета якої полягає в наступному
одержанні характеристик досліджуваних явищ [1, с. 77].
Статистичне спостереження повинне виконуватися з
урахуванням деяких важливих вимог: повинно повністю охоплювати досліджувані явища; одержані дані повинні бути точними і
достовірними; одержані дані повинні бути одноманітними і
легкосопоставімимі.
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2 Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження. Зведення представляє собою процес обробки певних
одиничних фактів, які утворюють загальну сукупність даних,
зібраних під час спостереження. Якщо зведення проводиться
правильно, величезна кількість одиничних даних про окремі
об’єкти спостереження може перетворитися в цілий комплекс
статистичних таблиць і результатів. Також ці дослідження
сприяють визначенню спільних рис і закономірностей досліджуваних явищ. З урахуванням показників точності і глибини
вивчення можна виділити просту і складну зведення, але будь-яка
з них має ґрунтуватися на конкретних етапах [1, с. 105]: вибирається групові ознаки; визначається порядок формування груп;
розробляється макети таблиць у яких будуть представлені
результати.
Форми зведення поділяються на наступні [2, с. 255]:
централізовані зведення, які вимагають передачі отриманої
первинної інформації для подальшої обробки; децентралізовані
зведення, де вивчення даних відбувається на декількох рівнях по
висхідній.
Угруповання – відрізняється поділом досліджуваних даних
на групи за ознаками. Особливості поставлених статистичним
аналізом завдань впливають на те, якою саме буде угруповання:
типологічної, структурної або аналітичної.
3 Абсолютні і відносні статистичні величини. Абсолютні
величини – за допомогою вдається надати явищам розмірні характеристики. Відносні величини виражають кількісні співвідношення. В статистичному аналізі застосовуються середні величини –
узагальнюючі якісні характеристики сукупності однорідних явищ
по якій-небудь диференціюються ознакою [4, с. 563].
4 Варіаційні ряди. Застосовуються у випадках коли необхідно виконати глибокий аналіз процесу або явища. На значення
величин можуть впливати багато факторів, а самі досліджувані
явища або процеси можуть бути дуже різноманітні, тобто
володіти варіацією (це різноманіття і є варіаційні ряди), причини
якої слід шукати в сутності того, що вивчається [3, с. 310].
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Абсолютні величини ц цьому випадку знаходяться в безпосередній залежності від одиниць виміру ознак, а значить, роблять
процес вивчення, оцінки та порівняння двох і більше варіаційних
рядів більш складним. А відносні показники потрібно обчислювати як співвідношення абсолютних і середніх показників.
5 Вибірковий метод (вибірка) – полягає у наступному за
властивостями однієї частини визначаються чисельні характеристики цілого (це називається генеральною сукупністю). Основний
вибіркового методу є внутрішній зв’язок, що об’єднує частини і
ціле, одиничне і загальне [1, с. 160].
Метод вибірки відрізняється рядом істотних переваг перед
іншими, тому що завдяки зменшенню кількості спостережень
дозволяє скоротити обсяги роботи, що витрачаються кошти і
зусилля, а також успішно отримувати дані про таких процесах і
явищах, де або недоцільно, або просто неможливо досліджувати
їх повністю.
Відповідність характеристик вибірки характеристикам
досліджуваного явища або процесу буде залежати від комплексу
умов, і в першу чергу від того, як взагалі буде реалізовуватися
вибірковий метод на практиці: планомірний відбір, що йде по
підготовленій схемі, непланомерний відбір, коли вибірка
проводиться з генеральної сукупності.
6 Кореляційний і регресійний аналіз –це два метода, що
дозволяють проводити аналіз великих обсягів даних для вивчення
можливого взаємозв’язку двох або більшої кількості показників.
Застосовується у різних наукових напрямах від прикладної
механіки до медицини [3, с. 472].
Завдання кореляційного аналізу: виміряти тісноту наявної
зв’язку ознак; визначити невідомі причинні зв’язку; оцінити
фактори, які найбільшою мірою впливають на остаточний ознака.
Завдання регресивного аналізу: визначити форму зв’язку;
встановити ступінь впливу незалежних показників на залежний;
визначити розрахункові значення залежного показника.
7 Ряди динаміки – це такий ряд, в якому в часі послідовно
розташовані статистичні показники, зміни яких характеризують
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процес розвитку досліджуваного об’єкта або явища. За допомогою цього методу статистичного аналізу дуже зручно визначати
інтенсивність або швидкість, з якою розвиваються явища,
знаходити тенденцію їх розвитку, виділяти коливання,
порівнювати динаміку розвитку, знаходити взаємозв'язок
розвиваються в часі явищ [4, с. 765].
У відповідності до технологічного процесу необхідно було
обробити поверхню на першій операції в розмір 168–0,4 та другій
– 165,2–0,063.. Встановлено, що поле допуску на першій операції
повинно бути в 1,14 разу більше поля допуску другою операції.
Для нашого випадку поле допуску для чистової операції складає –
0,063 мм. Таким чином поле допуску для чорнової операції
повинно бути – 0,072 мм. Кореляційний аналіз дозволяє
встановлені зв’язки між розмірами деталі після чорнової та
чистової обробки.
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У статті розглянуто особливості створення та практичне
значення іміджу психолога-консулльтанта. Додатково звернути
увагу на існування потреби у дотриманні двох ключових
елементів формування іміджу практикуючого психологаконсультанта, якими є спеціальні внутрішні та зовнішні чинники.
Обгрунтовано необхідність не лише залучення професійних
іміджмейкерів, але й самостійної роботи психолога над власним
іміджем з метою побудови довірливих відносин із клієнтом.
Ключові слова: психолог-консультант, імідж, довіра
клієнта, іміджеві фактори, взаємовідносини.
Постановка проблеми. Діяльність практикуючого психологаконсультанта виступає в якості одного з різновидів можливого
доступу до людини. Це викликає необхідність цілеспрямованого
формування власного іміджу метою якого виступає створення
образу, який здійснюватиме вплив на людину і на її психіку. У
цьому зв'язку виникає достатньо логічне питання стосовно того,
чи існує реальна зацікавленість психолога у створенні власного
іміджу та його формування, чи він повинен лише відноситись до
всіх однаково? Саме цим можливо обгрунтувати актуальність
дослідження зазначеного питання та його цікавість в умовах
сучасного розвитку суспільства.
Мета статті полягає у проведенні аналізу особливостей та
неофбхідності формування іміджу психолога-консультанта як
фактора довіри до нього.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання та
особливості іміджу практикуючого психолога-консультанта, а не
просто психолога, виступають предметом дослідження не
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достатньо великої кількості робіт, проте серед них можливо
виокремити праці наступних авторів: Є.О. Петрової, О.О.
Єлісєєвої, М.В. Гамезо, Г.А. Глотової, Є.Ю. Артем'євої, В.Ф.
Петренка, А.Г. Шмельова та інших. При цьому необхідно
зауважити, що такі дослідження проводилися у межах зарубіжної
наукової роботи, а, отже, даному питанню недостатньо приділено
уваги у вітчизняній науковій літературі.
Виклад основного матеріалу. У структурі професійної
компетентності психолога саме імідж відіграє одну із ключових
ролей. При цьому, враховуючи той факт, що ним провадиться
діяльність саме у сфері консультування, можливо стверджувати,
що на імідж впливає інтегральні якості особистості психолога, що
знаходять свій прояв у різноманітних формах його реалізації в
умовах реальної ситуації, а також рівень якості та професійних
навичок, його досвід, цінності й таланти, набуті у процесі
навчання. Отже, психолого-консультативна діяльноість виступає
в якості важливого фактора формування іміджу психолога
консультанта [1].
Для початку пропонуємо звернути увагу на визначення
такого поняття як «консультант». Так, за загальним правилом під
зазначеною категорією розуміється фахівець, який надає поради.
Тобто, якщо мова йде про консультанта-фахівця у сфері
психології, то можливо стверджувати про його діяльність
стосовно надання порад чи висновків з питань, що стосуються
саме цієї сфери. Отже, психолога-консультанта можливо
сприймати в якості радника клієнта.
У відповідності до іншої точки зору, психолог-консультант
взагалі не може розглядатися як людина, що має моральне право
на надання будь-яких порад. Окрім цього, психолог-консультант
– це та особа, яка приймає на себе відповідальність за подальші
дії свого клієнта. Отже, психолог консультант є професійним
психологом-практиком, який надає психологічну допомогу
людям з метою корекції взаємовідносинта підвищення якості її
життя [2].
До складу психолого-консультативної компетенції можливо
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віднести окремі різновиди, що класифікуються в залежності від
форм організації та за сферами психологічного консультування.
Так, в залежності від організаційної форми можливо виділити
наступні субкомпетенції:
•
•
•
•
•
•

індивідуальне консультування,
консультаційна бесіда,
консультаційне інтерв’ю,
групове консультування,
надання консультацій за телефоном чи за допомогою
мережі Інтернет,
заочне консультування тощо.

У свою чергу, залежно від
консультування вирізняють наступні:
•
•
•
•
•
•
•

сфер

психологічного

інтимно-особистісне,
сімейне,
психолого-педагогічне,
професіональне,
організаційне,
експертне,
посередницьке тощо.

При цьому, якщо враховувати специфіку діяльності
психолога, можливо виокремити наступні субкомпетенції, які
впливають на формування іміджу психолога-консультанта:
безумовне прийняття клієнта, концентрація на його життєвій
ситуації, орієнтації на його норми та цінності;
розмежування особистих та професійних відносин;
взаємодія між консультантом та клієнтом;
конфіденційність, дотримання етичних норм;
емпатичне розуміння тощо [1].
Таким чином, можливо стверджувати, що формування
психологічно- консультативної компетенції є однією з найбільш
складних завдань у процесі підготовки та практичної діяльності
психолога.
Однією з професійно значущих якостей особистості
психолога-консультанта виступає особиста відповідальність за
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власний імідж. Прояв цієї якості залежить від іміджевої
компетенції психолога. З одного боку, імідж - результат
життєдіяльності людини, а з другого - засіб управління його
життєвої перспективою.
Для початку пропонуємо звернути увагу на загальні підходи
до розуміння такої категорії як «імідж». Так, досліджуючи дане
питання Є. Перелигіна зауважу, що імідж є символічним образом
суб'єкта, який формується у процесі його взаємодії з іншими
індивідами та відноситься до сфери професійної діяльності будьякої особи [5]. При цьому, зазначена категорія є досить
загальною, оскільки до її складу входить не лише спеціально
розроблені, створені або сформовані характеристики зовнішнього
вигляду, але й внутрішнє «наповнення» людини, тобто її
індивідуальні особливості [6, с. 121].
Поняття та сутність іміджу також розглядав В.Ф. Маценко,
який зауважив, що створення позитивного ділового іміджу
забезпечується поєднанням двох основних компонентів, якими є:
зовнішня та внутрішня привабливість. До першої категорії ним
віднесено:
здатність до обрання та носіння одягу і зачіски;
володіння гарними манерами, зокрема, можливість обрання
найоптимальніших жестів, поз, постави, правил привітання;
виразність міміки та високий рівень володіння нею;
уміння використання простору для спілкування тощо.
У свою чергу, до другої категорії автором віднесено
наступні:
вміння подобатися людям;
мистецтво для правильного вибудовування спілкування;
наявність особистих якостей, за допомогою яких формується
позитивний імідж;
уміння здійснювати вплив на оточуючих тощо [3].
Додатково слід звернути увагу на таку категорію як
«професійно важливі якості», під якою можливо розуміти
індивідуальні психологічні якості та властивості особистості, що
визначають можливість успішного виконання професійної
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діяльності. Вони поділяються на загальні, такі як пунктуальність,
відповідальність, стресостійкість і спеціальні якості, необхідні
саме в рамках професії, що розглядається.
Професійно важливі якості можуть бути стійкими,
вродженими властивостями характеру та особистості, які
неможливо або дуже важко розвинути, мінливими під впливом
втоми від тривалої або напруженої роботи та розвиваються, що
набувають у процесі навчання, тренуються.
Нижче перерахуємо якості, які, як вважає Дж. Д. Гай,
сприяють вибору професії консультанта та плідному розвитку у
ній. Хоча цей список не є вичерпним, він містить ті якості
людини, які роблять його більш менш здатним працювати
консультантом.
1) Допитливість та допитливість. Люди з такими якостями
здатні виявляти природний інтерес до інших.
2) Здатність вислуховувати. Вміння використовувати
слухання як стимулюючий фактор.
3) Легкість у підтримці розмови. Здатність отримувати
задоволення від словесного обміну.
4) Емпатія та розуміння. Уміння поставити себе на місце
іншої людини, навіть людини протилежної статі або належать
іншій культурі.
5) Емоційність. Емоційні люди вільно виявляють
різноманітні почуття, від гніву до радості.
6) Інтроспекція. Здатність бачити чи відчувати свій
внутрішній стан.
7) Здатність до самопожертви. Готовність відкласти власні
справи, щоб вислухати іншу людину чи потурбуватися
насамперед про проблеми інших людей.
8) Толерантність до близьких відносин. Здатність
підтримувати емоційну близькість.
9) Комфорт у відносинах із владою. Здатність визнавати
владу, зберігаючи певний рівень незалежності.
10) Почуття гумору. Уміння сприймати неоднозначні
сторони життєвих подій та бачити кумедне в них [7].
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Варто
окремо
відзначити
деякі
характеристики
професіоналізму,
розкрити
їхню
суть.
Дотримання
конфіденційності – «зобов'язання консультанта не поширювати
відомості про клієнта» сприяє довірливим відносинам з-поміж
них. Консультант може використовувати відомості про клієнта
лише з професійною метою.
Рівень освіти – консультанту необхідно мати освіту у галузі
психології, людського розвитку та консультування. Триступенева
модель підготовки та сертифікації психолога-консультанта
включає: теоретико-практичне навчання, проходження особистої
терапії з висновком консультанта, проходження супервізії.
Життєвий досвід та вміння робити з нього висновки.
Консультантам, яким довелося успішно впоратися деякими
життєвими, психологічними труднощами, у ряді випадків буде
легше зрозуміти клієнта і допомогти у вирішенні його проблем.
Здатність працювати з позицій пережитого емоційного досвіду.
Щирість – одне з основ створення стабільного, робочого
терапевтичного альянсу. Це означає, що в інформації, що
надається клієнту, не повинно бути жодних спотворень. Для
нього консультант є психологічною опорою та джерелом
допомоги у тестуванні реальності, тому так важливо бути чесним.
Але це не означає, що треба говорити про все, що стосується
предмета розмови, а на консультанті лежить відповідальність
говорити тільки те, що потрібно для процесу і результату. Однак,
про те, що частина інформації замовчується, так само важливо
повідомити. Зробити це терапевтично – окремий вид мистецтва.
Толерантність до невизначеності – вміння поводитися з
невизначеністю, що дозволяє почуватися комфортніше у процесі
роботи. Якість, необхідне консультанту, оскільки сама професія
має на увазі часте перебування у ситуації невизначеності.
Найчастіше консультант не може заздалегідь знати, з якою
проблемою прийде новий клієнт або як зміниться запит
нинішнього клієнта між сесіями. Впевненість у своїй інтуїції та
адекватності почуттів, готовність до певного ризику допомагають
переносити напругу, створювану цією ситуацією [7].
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Психолог може використовувати два способи створення або
перетворення свого іміджу, призначеного для людей, які можуть
стати його клієнтами, або звернутися до послуг іміджмейкера, або
вирішити цю проблему власними зусиллями. Звернення до послуг
іміджмейкера - спеціаліста, який цілеспрямовано займається
формуванням іміджу замовника - має деякі переваги. Очевидно,
що іміджмейкер компетентний, досвідчений фахівець, який знає,
який імідж необхідно створити, для кого, і знає, як це зробити.
Але тут постає низка запитань: кого можна назвати
іміджмейкером, звідки вони беруться, хто і де їх готує?
Навчальних закладів, які готують іміджмейкерів на
державному рівні, в Україні немає. Різні курси, семінари тощо, які
заявляють про себе як навчальні заклади з підготовки
іміджмейкерів, або «імідж-технологів», насправді зосереджені на
навчанні візажистів, перукарів, стилістів, які можуть відіграти
якусь роль у розробці іміджу, але тільки на рівні зовнішнього
вигляду замовника. Це звичайно необхідно, але недостатньо для
повноцінного формування іміджу тієї чи іншої людини. Сьогодні
як іміджмейкерами визнаються, як правило, фахівці, що
працюють у сфері реклами, PR, менеджменту, але головним
чином такими виступають висококваліфіковані психологи.
Фахівці, які працюють у сферах соціальної, політичної,
економічної психології, психології менеджменту, реклами,
безумовно, і насамперед претендують на звання кваліфікованого
іміджмейкера. Знаючи механізми формування власних
індивідуальних та професійних особливостей, вимоги клієнтів,
психолог за відповідної мотивації може цілком успішно
впоратися із завданням формування чи перетворення власного
іміджу.
Одним із факторів, що істотно впливають на формування
такого іміджу є саме соціально-професійна компетентність
психолога. Іміджева компетенція передбачає наявність здатності
та готовності психолога-консультанта самостійно та успішно
вирішувати наступні завдання.
По-перше, оволодіння майстерністю пыдбирати «потрібні
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слова». Звичайно, в процесі консультування психологу не
доводиться виступати перед тією чи іншою аудиторією,
демонструючи своє ораторське мистецтво. Проте, у процесі
спілкування з клієнтом від психолога-консультанта на практиці
необхідно отримати наступне:
говорити мовою не стільки професійною, скільки зрозумілою
та доступною для клієнта;
дотримуватися необхідного темпу мови, грамотно
користуючись прийомами паузації;
використовувати
можливості
мовної
техніки
та
голосоутворення;
застосовувати логічну та емоційно-експресивну інтонацію;
володіти дикцією, що забезпечує чітку і ясну вимову
кожного слова та фрази загалом.
По-друге,
оволодіння
майстерністю
невербального
спілкування з клієнтом, що передбачає необхідність:
управління своїми жестами та рухами тіла;
володіння мімікою та пантомімікою;
управління своєю кінетикою - рухами та розташуванням тіла
у консультативному просторі [1].
По-третє, встановлювати та підтримувати контакт із
клієнтом під час консультації. По-четверте, формування
консультативного простору. По-п'яте, вміти застосовувати на
практиці закони створення та вдосконалення свого зовні
привабливого вигляду, що передбачає необхідність знання основ
дизайну одягу, косметології, візажу, перукарської справи – всього
того, без чого не можна змоделювати свій ефективний
професійний імідж.
Звичайно, є професійні косметологи, модельєри, стилісти
тощо, але завдання психолога, націленого на створення або
перетворення власного іміджу, полягає в тому, щоб об'єднати
зусилля цих професіоналів в єдину особистісну конструкцію.
По-шосте, розвиток особистісних характеристик у процесі
іміджування – важливої умови позитивного особистісного
зростання, професійної успішності, можливості самореалізації.
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По-сьоме, вибудовувати самому технологію самопрезентації.
І це не весь перелік вимог, що висуваються до іміджевої
компетенції психолога-консультанта. Підкреслимо, що у цьому
випадку йдеться про компетентність психолога у формуванні
свого власного іміджу, а не іміджу когось іншого. Для психолога,
зацікавленого у створенні, підтримці, а за необхідності і
перетворення свого іміджу, останній постає як найважливіший
конструкт у системі цінностей психолога-консультанта [1].
Таким чином, при оцінюванні іміджу увага сприймаючого
зупиняється на певних елементах «картинки», яка створює ореол
послання. При формуванні власного іміджу психологу не
потрібно замінювати власні особистісні якості, а слід шукати
адекватні та автентичні йому іміджеві форми презентації. Слід
акцентувти увагу на тих елементах в іміджі, які сприймаються як
довірчі, а також інтегрувати їх із власною ідентичністю. Ці
елементи мають бути залучаючими і спонукати клієнта до
комунікації, але з суперечити реальному «я» психолога.
Особистісні якості психолога та його ставлення до
консультування – це умови для успішного створення
терапевтичного клімату. Терапевтичний клімат має на увазі
створення довірчої обстановки, яка неможлива без якостей, що
виділяли вищеназвані вчені, а саме конгруентність, яка має на
увазі щирість контакту, автентичність, здатність до емпатії,
повага до людей і толерантність до невизначеності, здатність
приймати відповідальність і бути в глиб. Крім цього, психолог
повинен мати сильну особистісну ідентичність, тобто володіти
внутрішньою позицією, і бути зрілою особистістю. Перелічені
якості є основними критеріями успішності консультування.
У деяких дослідженнях іміджу психолога виявлено, що
особливості віку та статі мають як позитивний, так і негативний
вплив на образ психолога у сприйнятті людей, які не займаються
психологією. Дослідники відзначали, що жінка-психолог
цінується більше, ніж чоловік, а образ чоловіка-психолога у
свідомості людей більше асоціюється з науковою діяльністю [4].
Висновки. Таким чином, поняття іміджу має складну
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структуру і включає безліч аспектів: стиль одягу та аксесуарів,
манеру мови, будову тіла, запахи, особисті якості. Імідж – це
образ «я» загалом і зовнішня «картинка», що створюється
особистістю у житті чи професії протягом певного часу.
Створення свого образу є важливою проблемою для
індивідуальності психолога, а також для клієнтів, які шукають
знаки або маркери в іміджі психолога, що дозволяли б їм
відчувати довіру.
Для побудови довірчих відносин психолог-консультант
повинен забезпечити безпечний і підтримуючий процес без
вторгнень, зберігати конфіденційність, поважати принципи,
етнічну приналежність та способи реагування клієнта,
утримувати себе від засудження, стереотипізації, бути
неупередженим та надійним. Завдання психолога бути прозорим,
відкритим. Відкритість та довірливість у контакті з клієнтом
починаються та досягаються за рахунок іміджевого впливу
психолога на контекст взаємодії.
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