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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВИХ 

АКТИВІВ В УКРАЇНІ 
 

Березяк В. М. 

студентка 3 курсу 8 групи 

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 

м. Харків, Україна  

Науковий керівник: Маринів Н. А. 

к.ю.н.,  доцентка кафедри фінансового права  

Національного юридичного університету  

імені Ярослава Мудрого  

Вже протягом дванадцяти років у світі функціонує новий вид 

активів, який значно відрізняється від звичних для нас грошей або 

інших фінансових активів. Вперше, про так звані, цифрові гроші 

майбутнього стало відомо у далекому 2009 році, коли певна 

особа, зберігаючи інкогніто, створила першу за історію електрон-

ну валюту – біткоїн. Тоді це відкриття обговорювалось лише у 

вузьких колах, а зараз про нього говорить кожен. На сьогодні, 

кількість різновидів криптовалют сягнула вже більше двох тисяч. 

Разом з тим, станом на березень 2021 року за ринковою капіталі-

зацією лідерами серед них є (у порядку спадання) Bitcoin, 

Ethereum, Binance Coin, Cardano, Tether, Polkadot, XRP, Uniswap, 

Litecoin, Chainlink.[2] Більш того, чи не щодня ми чуємо та 

бачимо новини про курс цих активів, його прогнози на майбутнє, 

та навіть онлайн графіки зростання та спаду. Проте, набагато 

рідше ставиться питання про його законодавче регулювання, що 

є, безумовно, не останнім по пріоритетності.  

Взагалі, в Україні було чимало спроб ввести законодавчу 

базу для електронних валют і технології блокчейн. Але, на відмі-

ну від інших держав, українська криптоіндустрія залишається у 

значному відриві від державного регулювання аж з 2013 року. 

Першою країною, де біткоїн визнали офіційним засобом платежу, 

став Сальвадор. В цілому, беручи до уваги досвід інших країн, 
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зауважимо, що майже всюди аспект легального користування 

криптовалютами є певною мірою врегульованим.[4, с. 124] До 

прикладу, в Японії доходи від них класифікують як "інший 

дохід", закон дозволяє купівлю, продаж та обмін. У Швейцарії 

для контролю цього питання створено спеціальний орган - 

Службу з нагляду за фінансовими ринками (FINMA). Також, 

цікаво, що там прибуток від продажу цих активів підлягає 

оподаткуванню, проте є можливість й сплатити податки двома 

найпопулярнішими електронними валютами – біткоїном та етері-

умом. Щодо комплексного законодавства, яке включає в себе і 

регулювання легального криптовалютного бізнесу, і реєстрацію 

бірж та обмінників, і зайняття майнінгом, то воно існує у 

Білорусі. Але, при цьому, попри доволі прогресивне законодавст-

во, у Білорусі заборонено використання криптовалют як 

платіжного засобу всередині країни.[3, с. 16] 

Втім, незважаючи на перевагу інших держав у сфері законо-

давчого регулювання цього питання, за даними глобальної сервіс-

ної ІТ-компанії Triple-A, Україна посідає перше місце за рейтин-

гом країн, де є найбільше власників криптовалют стосовно усього 

населення. Так, в Україні мають криптовалюту 12,7% населення – 

5,6 млн осіб. Тобто, безперечно, постає питання її легалізації або 

хоча б якогось мінімального регулювання. Відомо, що було заре-

єстровано профільний законопроєкт №3637 "Про віртуальні акти-

ви", згідно з яким, правовідносини в сфері криптовалют визнача-

лись би як ринок віртуальних активів, що відповідало міжнародній 

практиці регулювання цієї галузі, а регулятором ринку вір туаль-

них активів мало виступати Мінцифри. Згідно із законом, регулю-

вання ринку віртуальних активів здійснювалось би різними 

державними органами залежно від виду таких активів, зокрема й 

шляхом створення нового органу центральної виконавчої влади. 

Проте, створення нового органу, потребувало би значних видатків 

з державного бюджету, тому, було запропоновано віднести 

регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Нацкомісії 

з цінних паперів та фондового ринку. Але, на жаль, в кінцевому 

результаті, закон було повернуто до парламенту. 
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Так, підсумовуючи, зазначимо, що Україна потребує легалі-

зації ринку віртуальних активів, адже тільки це створить ком-

фортні умови для роботи компаній і підприємців. Окрім того, 

тільки тоді користувачі зможуть впевнитись у безпеці своїх 

доходів й, однозначно, ми зможемо вивести операції з віртуаль-

ними активами на передові позиції відкритого міжнародного 

ринку. А вже у довгостроковій перспективі законодавче регулю-

вання цього ринку зможе стимулювати цифрову економіку в 

Україні й дасть змогу інтегруватись у світову економічну 

спільноту, а відтак — зробити нашу країну не тільки привабли-

вою юрисдикцією, але й конкурентоспроможною. 

Література:  

1. Устенко С.В., Загоровський І.В. Можливості та перспек-

тиви криптовалют та технології Blockchain. Моделювання та 

інформаційні системи в економіці. 2019. № 97. С. 229–240. 

2. CryptoCurrency Market Capitalizations. URL: http://coinmar-

ketcap.com 

3. Декрет Республики Беларусь от 21.12.2017 №8. О разви-

тии цифровой экономики URL: http://president.gov.by/ru/offi-
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО ТА 

ЗМІШАНОГО ФОРМАТІВ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕКОНОМІКА (ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ)» 
 

Білявська А.М., 

викладач вищої  категорії  

Відокремленого структурного підрозділу 

Київський індустріальний фаховий коледж  

Київського національного університету  

будівництва і архітектури 

м. Київ, Україна 

Дисципліна «Економіка (політична економія)» є базовою 

нормативною дисципліною, що входить до навчальних планів 

підготовки фахових молодших бакалаврів за спеціальностями 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Вивчення 

політичної економії є теоретико-методологічним підґрунтям для 

опанування здобувачами освіти фахових економічних дисциплін з 

обраних спеціальностей і можливе як під час дистанційного, так і 

змішаного форматів навчання. 

 Політична економія як наука досліджує і розкриває суть 

економічних категорій та дію економічних законів, дозволяє ба-

чити шляхи досягнення щонайкращих господарських результатів 

як на власному підприємстві, фірмі, так і в масштабах всього 

суспільства. 

 Значення політичної економії для суспільства полягає в 

тому, що на її основі розробляються принципи, які пізніше 

становлять основу економічної політики держави. 

 Метою запропонованих завдань є забезпечення позитивної 

мотивації здобувачів освіти до вивчення політичної економії, 

формування у них стійкого пізнавального інтересу до дисципліни, 

зростання якості знань. Ґрунтовне вивчення політичної економії 

забезпечується поєднанням теоретичних занять із самостійною 

роботою здобувачів освіти. Самостійне вивчення тем дисципліни 
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не тільки поглиблює знання здобувачів освіти, а й формує вміння 

працювати з літературними джерелами, творчо мислити, користу-

ватися надбаними знаннями. 

 З метою визначення якості засвоєного здобувачами освіти 

матеріалу проводиться поточний (модульний) контроль, який 

здійснюється під час дистанційного та змішаного форм навчання. 

 Основними завданнями модульного контролю знань здобу-

вачів освіти під час дистанційного та змішаного форматів навчан-

ня є : [5, c. 291] 

- оцінювання поточних результатів здобувачів освіти з 

вивчення програмного матеріалу дисципліни; 

- спонукання здобувачів освіти до індивідуальності, самос-

тійності у вираженні своєї точки зору, креативності у вирішенні 

ситуаційних завдань. 

Об’єктами модульного контролю знань здобувачів освіти є: 

- систематичність та активність роботи здобувачів освіти на 

семінарських заняттях під час дистанційного та змішаного 

навчання; 

- виконання тестових завдань для самостійного опрацювання; 

- виконання модульних завдань, що включають письмові 

відповіді на теоретичні питання, обрані варіанти тестів, відповіді 

на практичні завдання. 

  Модуль – це частина програми дисципліни, яка склада-

ється з пов’язаних між собою теоретичних і практичних завдань, 

що оцінюються в балах [1, c. 188]. 

 Навчальний матеріал з дисципліни «Економіка (політична 

економія), що вивчається у першому семестрі, поділяється на два 

модулі. Кожний з модулів включає по шість тем. 

 Модулі містять по десять завдань. При цьому до складу 

кожного модуля входять два теоретичні питання, шість тестових 

та два практичні завдання. Теоретичні та тестові питання допома-

гають більш глибоко розкрити сутність соціально-економічних 

процесів у суспільстві. Виконання практичних завдань навчає 

здобувачів освіти аналізувати факти економічної діяльності, 

робити конкретні математичні розрахунки, будувати графіки. 
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 Оцінювання відповіді на кожне окреме питання модуль-

ного контролю здійснюється за 10-бальною системою, яка пере-

водиться на 4-бальну за такою шкалою: «відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно» [1, c. 177]: 

- оцінку «відмінно» заслуговують відповіді, які показують 

всебічне, системне і глибоке знання програмного матеріалу; 

засвоєння матеріалу з лекційного курсу та додаткових джерел, 

чітке володіння понятійним апаратом з метою вирішення 

виробничих ситуацій і відповідають 10; 9,5; 9; 8,5 балам; 

- оцінку «добре» заслуговують відповіді, які виявляють знан-

ня програмного матеріалу тільки з лекційного курсу і відпові-

дають 8; 7,5; 7 балам; 

- оцінка «задовільно» виставляється при виявленні програм-

ного матеріалу, використанні економічних понять з незначними 

помилками, при неповному вирішенні задач і відповідає 6,5; 6; 

5,5; 5 балам; 

- оцінка «незадовільно» виставляється за грубі помилки у 

вирішенні задач, не розкритті теоретичних питань та неправиль-

ному обранню відповідей на тестові завдання і передбачає 

відповідь менше 5 балів. 

За повну відповідь на кожне теоретичне питання здобувач 

освіти отримує по 1 балу. За кожне правильно обране тестове 

завдання – 0,5 бала. 

     В практичних завданнях ґрунтовне розкриття першого 

питання передбачає 2 бали, а вирішення задачі з другого питання 

– 3 бали. 

 З метою підготовки до модульного контролю знань під час 

дистанційного та змішаного форматів навчання здобувачі освіти 

повинні опрацювати всі теми курсу дисципліни «Економіка 

(політична економія)»: 

Тема 1. Політична економія як фундаментальна суспільна 

наука. 

Тема 2. Виробництво і його основні чинники. 

Тема 3. Економічні потреби суспільства і роль виробництва 

в їх задоволенні. 
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Тема 4. Економіка суспільства як сукупність видів 

економічної діяльності. 

Тема 5. Відносини власності в економічному житті 

суспільства. 

Тема 6. Товарне виробництво і товарно-грошові відносини. 

Тема 7. Загальні основи ринку. Суб’єкти ринкової 

економіки. 

Тема 8. Змішана економіка та її типи. 

Тема 9. Суспільний продукт і його форми. 

Тема 10. Економічне зростання і його чинники. 

Тема 11. Розподіл національного доходу. Споживання, 

заощадження і добробут людини. 

Тема 12. Світова економіка [2, c. 254-255], [3, c. 456-463], [4, 

c. 5-11]. 

Приклад завдання  

МОДУЛЬ 1, варіант 3. 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 

1.  Предмет політичної економії та її функції. 

2.  Товарне виробництво і його роль у розвитку суспільного 

виробництва. 

ТЕСТИ 

1.  Яке з визначень найповніше розкриває зміст категорії “еконо-

мічна ефективність”: 

А) це виробництво, що має найпотужнішу матеріально-

технічну базу; 

Б) це досягнення найкращих результатів за відносно менших 

витрат живої й уречевленої праці; 

В) це виробництво валового внутрішнього продукту на душу 

населення; 

Г) це процес постійного збільшення виробництва матеріаль-

них благ. 

2.  В якому з визначень неправильно названі потреби окремих 

людей: 

А) фізіологічні; 

Б) соціальні; 
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В) духовні; 

Г) абсолютні. 

3.  Об’єктами власності є: 

А) земля, включаючи корисні копалини; 

Б) засоби виробництва, створені людиною; 

В) робоча сила людини; 

Г) усі відповіді вірні. 

4.  Засоби виробництва – це: 

А) комплекс речей, за допомогою яких людина діє на 

предмети праці; 

Б) матеріали, що підлягають обробці; 

В) створені у процесі виробництва всі види засобів праці і 

предметів праці; 

Г) машини, верстати, прилади, інструменти, виробничі 

споруди. 

5.  Причинами інфляції є: 

А) зростання швидкості обігу грошей; 

Б) емісія (випуск) грошей; 

В) порушення закону грошового обігу, коли кількість 

наявних неповноцінних грошей в обігу перевищує потребу в них; 

Г) зменшення обсягу виробленої продукції. 

6.  Гроші як міра вартості – це: 

А) засіб покриття певних зобов’язань; 

Б) засіб кількісного визначення величини вартості та ціни 

товару; 

В) засіб зберігання купівельної сили; 

Г) засіб придбання необхідного товару. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

1.Який характер мають потреби? Від яких факторів 

(чинників) залежить зміст потреб? 

2.Чи є товаром: 

- результат виробництва згущеного молока на Ічнянському 

молочноконсервному комбінаті; 

- результат виробництва шкарпеток на Житомирській 

трикотажній фабриці; 
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- вирощена на власному городі морква; 

- подарована на день народження книга; 

- вироблена для себе книжкова полиця? 
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СИНТАКСИЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ З 

МЕХАНІКИ 
 

Бочарова О. О., 

старший викладач 

Український державний  

університет науки і технологій 

м. Дніпро, Україна 

Сучасні терміносистеми представлені термінологічними 

одиницями, серед яких переважна більшість (понад 70 %) – 

словосполучення, а найбільш продуктивним способом терміно-

творення в сучасній українській мові є синтаксичний спосіб, за 

допомогою якого утворюються так звані складені терміни або 

терміни-словосполучення [4, с. 171]. Таку поширеність термінів-

словосполучень можна пояснити тим, що вони «точніше виража-

ють наукове поняття» [4, с. 126]. Термін-словосполучення має 

властивості терміна-слова, з одного боку, та властивості слово-
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сполучення – з другого. Як термін він характеризується систем-

ністю, наявністю дефініції, тенденцією до однозначності в межах 

свого термінологічного поля, відсутністю експресії та стилісти-

ною нейтральністю. У свою чергу, як різновид словосполучення 

аналітичний термін є синтаксичною одиницею, що утворюється 

поєднанням двох або більше повнозначних слів на основі 

підрядного зв’язку. Одне з цих слів є головним (стрижневим), а 

друге – граматично залежним, підпорядкованим головному.  

Головним компонентом термінологічного словосполучення є 

категоріальне поняття, а залежний компонент вказує на конкрет-

ніші ознаки поняття. 

Найпоширенішими для двокомпонентних термінологічних 

словосполучень є узгодження (вентиляційний канал, зубчастий 

механізм) та керування (рівномірність згину, радіус збіжності). 

Структурно терміни-словосполучення поділяються на дво-, 

три-, чотири- та багатокомпонентні. Найбільше в досліджуваній 

термінології двокомпонентних термінологічних словосполучень, 

що реалізуються за такими моделями: 1) ім. + прикм. (пластич-

ність термічна, діагностика технічна, пристрій зчіпний). Це 

найпродуктивніша модель творення термінологічних словосполу-

чень; 2) ім. + ім. (привід генератора, датчик імпульсів, засоби 

вимірювання). 

Двокомпонентні термінологічні словосполучення стають 

основою для творення сладніших термінів, тобто родова назва 

перетворюється на видову. Так твориться більшість тричленних 

словосполучень, наприклад:  автоматичний пристрій – схема 

автоматичного пристрою. 

Тричленні термінологічні конструкції формуються за схема-

ми: 1) ім. + ім. +ім.: аналіз механізму зупинки, код пункту 

призначення, похибка засобу вимірювання; 2) прикм. + ім. + ім.: 

гідравлічні гасителі коливань, подвійна тяга потягів, ємнісна 

подача імпульсів; 3) ім. + прикм. + ім.: траєкторія вільного 

пробігу, гвинт з поворотними лопатями, конструкція неправиль-

ної форми; 4) прикм. + прикм. + ім.: подвійне ресорне підвішу-

вання, абсорбційні холодильні установки, поїзний диспетчерський 
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зв’язок; 5) ім. + присл. + прикм.: конструкція шарнірно оперта, 

арка статично невизначувана, тіло абсолютно тверде. 

Даний аналіз показав, що до складу термінології з механіки 

входять терміни-словосполучення і складнішої будови, а саме: 

чотиричленні (гіркова автоматична локомотивна сигналізація, 

задирання шийок колісних пар, конус рівних моментів інерції), 

п’ятичленні (камера для очищення та сушіння секцій радіаторів, 

коефіцієнт інтенсивності напружень при поздовжньому зсуві, 

акумулятор гарячої води для промивання цистерн), шестичленні 

(лінійна швидкість точки та кутова швидкість тіла,  розрахунок 

статично невизначуваної рами методом сил, статична перевірка 

епюри дійсних згинальних моментів), семичленні (момент 

рівнодійної системи збіжних сил відносно центру, обертальний 

рух твердого тіла навколо нерухомої осі, застосування теореми 

про зміну кінетичної енергії механічної системи) та восьмичленні 

конструкції (порівняльне розв’язання задачі моделювання руху 

різними методами динаміки, розрахунок на змушені коливання 

безпосереднім розв’язанням диференціального рівняння руху). 

Аналітичні терміни мають виразний систематичний харак-

тер, завдяки їм можна передати ієрархічні відношення, належ-

ність до класифікаційного ряду, що відображає родо-видове 

співвідношення понять. 

Процес стандартизації передбачає визначення оптимальної 

довжини для термінів. Ідеальною довжиною терміна вважається 

така, при якій кожен терміноелемент виражає одне поняття із 

системи понять певної галузі науки чи техніки. Найоптималь-

нішими в термінології з механіки є терміни-словосполучення, що 

складаються з двох або трьох елементів. Отже, аналітичні терміни 

мають виразний систематичний характер, завдяки їм можна 

передати ієрархічні відношення, належність до класифікаційного 

ряду, що відображає родо-видове співвідношення понять.  

Література:  
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 м.Старобільськ, Україна 

Проблема становлення громадянського суспільства в умовах 

суспільно-політичної кризової ситуації в України актуалізує 

питання громадянського виховання студентської молоді. На 

сьогодні одним із пріоритетних завдань системи вищої освіти є 

формування свідомого громадянина, всебічно розвиненої особис-

тості із сформованим демократичним світоглядом і гуманістич-

ною життєвою орієнтацією.  

Завдання громадянського виховання здобувачів вищої освіти 

закріплені рядом нормативно-правових документів, таких як Закон 

України «Про вищу освіту», «Про громадські об'єднання», «Про 

громадські молодіжні та дитячі організації», Концепція громадян-

ського виховання особистості в умовах розвитку української 

державності, Концепція національно-патріотичного виховання мо-

лоді, Концепція виховання дітей та молоді в національній системі 

освіти та інших. Зокрема, у Концепції громадянського виховання 

особистості в умовах розвитку української державності визначено 

важливість системи освіти у процесі виховання молоді, спрямова-

ного на «формування громадянськості як інтегративної якості осо-

бистості, що дає людині можливість відчути себе морально, соці-

ально, політично і юридично дієздатною та захищеною»[3, с.9]. 

Питання громадянськості широко досліджується вітчизняни-

ми науковцями. Так, за визначенням С. Зябревої, «громадянсь-

кість» являє собою «складну інтегративну особистісно-моральну 
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якість, що характеризується усвідомленням прав і обов’язків 

громадян України, почуттям любові до Батьківщини, потребою у 

служінні їй, праці на її благо, свідомим виконанням законів 

держави» [2, с. 8]. Схожої позиції дотримується М. Сєрік, зазнача-

ючи, що «результатом процесу формування громадянськості є 

набуття особистістю громадянської позиції, заснованої на висо-

ких ідеях і почуттях соціальної відповідальності, економічної, 

правової, моральної, національної гідності, готовності особистості 

до діяльності, яка відповідає вимогам суспільства» [4] Як інтегро-

ваний комплекс демократичних якостей особистості розглядає 

громадянську компетентність П.Вербицька [1, с.40]. 

Отже, аналіз літератури дозволяє трактувати поняття «грома-

дянськості студентської молоді» в сучасних умовах як готовність 

молодої людини реалізувати свої права та обов’язки, поважати 

права й свободи інших громадян, розуміти відповідальність перед 

суспільством і державою за свої вчинки з урахуванням психолого-

педагогічних особливостей студентів та необхідних якісних змін 

у суспільно-економічному, духовному житті й ціннісних орієнта-

ціях українського соціуму, інтеграції України в європейську 

спільноту.  

Розглядаючи питання становлення громадянськості студент-

ської молоді сучасних закладів вищої освіти України виділяємо 

такі особливості процесу як: 1) спрямованість на віру в духовні 

сили своєї нації та щасливе майбутнє українського народу; 2) опо-

ра на формування громадянської свідомості і відповідальності, 

надбання позитивного досвіду участі в громадському житті; 

3) виховання толерантного ставлення до духовних цінностей, 

мови, вірувань інших народів; 4) стійке засвоєння демократичних 

настанов та цінностей. 

Література:  
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студент 
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м. Львів, Україна 

Справжнім викликом для кожної держави, її фінансової стій-

кості та безпеки стала пандемія COVID-19, яка не оминула жодної 

сфери економічної діяльності у нашій державі та інших країнах 

світу. Це вимагало миттєвого реагування з боку держав для забез-

печення належного рівня економічної та фінансової безпеки. Всі 

події, які розгорнулися на фоні пандемії певним чином вплинули і 

на ринок страхування життя. Для України вивчення питання стра-

хування життя особливо актуальне у даний момент, оскільки це 

шанс перейти на новий рівень і розвивати страхування як фінансо-

ву послугу, так і фінансову культуру населення [1]. Оскільки стан 

ринку страхування життя безпосередньо залежить від розвитку еко-

номіки країни, необхідно визначити та проаналізувати вплив та нас-

лідки пандемії з метою адаптації страхових компаній до цих змін. 
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Важливо є дослідити вплив пандемії на ринок страхування 

життя в Україні, проаналізувати зміни, які були викликані цим 

явищем, визначити наслідки і подальший шлях розвитку ринку 

страхування. Оскільки станом на 2021 рік, Україна входить до 

топ-5 країн світу із найвищою смертністю. Крім ДТП, найчастіше 

причинами є онкологія та хвороби серця і, також, починаючи з 

2020 року, критичною стала кількість смертей, пов’язаних з 

COVID-19 [2].  

Страхування життя – це вид особистого страхування, який 

передбачає обов’язок страховика здійснити страхову виплату 

згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, 

а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі 

дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору 

страхування та (або) досягнення застрахованою особою визначе-

ного договором віку [3]. 

У сучасних умовах коронакризи суттєво підсилилися страхові 

ризики: переривання роботи або втрата бізнесу, підвищення ризи-

ку втрати здоров’я. Під впливом демографічних та інших соціаль-

но-економічних чинників останні роки спостерігалося постійне 

зростання дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, що стало 

вирішальним аргументом щодо необхідності реформування 

страхового ринку та поширення послуг зі страхування життя [4]. 

Український ринок страхування життя не розвинений. 

Основними причинами цього є низький рівень платоспроможнос-

ті населення, низька культура страхування, недовіра до фінансо-

вих установ та страховиків, зокрема, недостатня капіталізація 

страхових компаній, недосконала законодавча база, особливо в 

податковому законодавстві, неадекватний контроль над компанія-

ми з боку державна, недостатньо розвинена інфраструктура 

страхового ринку та низький рівень розвитку інвестиційних 

ринків [3]. В Україні станом на 2019 рік розмір страхових внесків 

зі страхування життя на людину, що визначається як рівень 

«щільності» страхового покриття ризиків, пов'язаних із життям, у 

доларовому вираженні становлять лише 2,3 долари США [5]. 

По відношенню до COVID-19 різні страхові компанії по-



 

24 

різному побудували свою політику. В одних страховиків є окремі 

програми по страхуванню від COVID-19, а інші страховики, 

особливо на початку пандемії, розглядають захворювання від 

цього вірусу, як виняток. Захист від ковіду для індивідуальних 

клієнтів пропонують такі страхові компанії, як «ТАС», «ARX», 

«Універсальна», «ІНГО», «Оберіг», «АСКА-Життя», «ВУСО», 

«Країна», «Провідна» [4]. Загалом ринок страхування життя 

відчув неабиякий вплив з початком CОVID-19. У 2020 році 

продовжилася тенденція до зростання показників страхових 

премій – приріст становив 12%. Також у 2020 році зросли й 

виплати страхових відшкодувань – на 9% [5].  

Зараз спостерігається тренд на скорочення кількості 

страховиків. Насамперед – через добровільну відмову від ліцензій 

та вихід з ринку за власною ініціативу. Протягом 2020 року рівень 

страхування виплати залишилися майже незмінними – 35% для 

страхування ризиків та 13% для страхування життя. В страхуван-

ня життя, внаслідок кризи коронавірусу, перш за все, премії для 

фізичних осіб знизилися до 40 млрд грн, Але згодом показники 

повернулися на попередній рівень. За результатами У 2020 році 

страховики отримали рекордний прибуток – 2,2 млрд грн, а рента-

бельність активів склала 3,4% [6]. За цим показником страховики 

випереджають інші небанківські фінансові компанії (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Основні показники діяльності ринку страхування життя та його динаміка 

протягом 2018-2020 р. в Україні 
Показники 2018 р. 2019 р. 2020 р. Темпи приросту 

2019/2018 2020/2019 

Кількість договорів, 

крім договорів 

обов’язкового 

страхування, шт 

70 975,6 77 913 115 793,6 2,6 44,9 

Чисті страхові премії, 

млн грн 

33 493,6 40 241,2 37 375,4 20,1 -7,1 

Чисті страхові виплати, 

млн грн 

11 725,8 13 053,8 13 284,8 11,3 1,8 

Рівень чистих виплат, % 35 32,4 35,6 -7,4 9,6 

Джерело: розроблено за матеріалами [6]. 
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Збільшення кількості укладених контрактів компаніями по 

страхуванню життя у 2020-2021 роках свідчить про підвищення 

інтересу населення до страхового ринку. Якщо не враховувати 

обов’язкове страхування, то у 2020 році, порівняно з 2019 роком, 

цей показник виріс майже на 45 %. Але разом з тим зростають 

страхові виплати, зменшуються активи і резерви [6]. 

За період 2010-2020 рр. обсяги надходжень страхових премій 

на ринку страхування життя зросли майже в 4 рази, а обсяги стра-

хових виплат збільшилися в 6,8 разів. У 2018 році український 

ринок страхування життя увійшов в ТОП-3 динамічних ринків 

країн світу за зростанням обсягу страхових премій. Страхові 

премії в даному секторі за рік зросли на 22,2%. В Євросоюзі – 

лише на 6,7% [4]. Отож, незважаючи на позитивну динаміку 

показників, частка охоплення страхового поля залишається, як і 

раніше, незначною і складає менше 1 %, проте, цей момент 

розкриває значні можливості для розвитку ринку страхування 

життя в Україні [7]. 

Вищеозначеним можливо підкреслити, що в умовах пандемії 

утворюються нові загрози для успішного функціонування стра-

хових компаній, проте, і виникають можливості для їх розвитку. 

Варто зазначити, що становлення ринку страхування життя в 

нашій країні, подальший його успішний розвиток залежить від 

розширення переліку страхових послуг та підвищення їхньої 

конкурентоспроможності й розширення інфраструктури; удоско-

налення порядку оподаткування страхових компаній і співвідно-

шення між обов'язковим і добровільним страхуванням, а також 

від масштабів поширення епідеміологічної ситуації, зумовленої 

наслідками COVID-19. 
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Важливою складовою частиною як патріотичного, фізикного, 

так і морально-вольового виховання, особливо під час війни, є 

військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування в 

молодої людини готовності до захисту Вітчизни, бажання 

проходити службу в Збройних Силах України, здобувати військо-

ві професії тощо. При цьому треба бути добре фізично підготов-

леним, морально стійким, рішучим. 

Такі вимоги, як до фізичного, морально-вольового, так і пат-

ріотичного виховання, задовольняє гопак. Гопак – традиційний 



 

27 

плясовий український народний танець запорозького походження 

[1]. 

Історію виникнення гопака пов’язують з бойовими тренуван-

нями козаків Запорозької Січі в XVI–XVIII століттях. На думку 

дослідника козацьких танців В. Куленика, попередником гопака 

був танець козак – боротьба характерів, відкритий вияв емоцій, 

змагання у силі, вправності й творчій фантазії [2]. 

Бойовий гопак – це не єдина система козацького бойового 

звичаю. Поряд існують й інші, такі як: спас (Притула О. Л.), 

хортинг (Єрьоменко Е. А.). Усі вони (бойовий гопак, рукопаш 

гопак, спас, український рукопаш спас, хортинг) офіційно визнані 

українськими видами спорту (занесені до реєстру Міністерства 

молоді та спорту). Так, 25 травня 2017 Верховна Рада прийняла 

Закон про національні види спорту, згідно з яким гопак офіційно 

визнається в Україні видом спорту. Як зазначили депутати, що 

законопроект спрямований на розвиток національного відроджен-

ня, відновлення національно-культурних традицій і патріотичне 

виховання. 

Бойовий гопак – це унікальна бойова система фізичного і 

духовного виховання, відтворена на основі елементів традицій-

ного козацького бою та рухів, що збереглися в народних танцях 

(гопак, метелиця, аркан, козачок). Бойовий гопак – це лицарське 

мистецтво українського народу, яке достойно конкурує з іншими 

одноборствами – французьким боксом «Сават», бразильським 

капу-ейро, китайським кунг-фу, японським карате, грецьким 

панкратіоном, американським кік-боксінгом тощо [3]. 

Гопак – це не лише мистецтво танцю чи бою, а ще й гармо-

нійна система духовного розвитку і виховання особистості. Окрім 

фізичної підготовки, гопак передбачає ще й володіння зброєю, 

співом, грою на музичних інструментах, ораторським мистецт-

вом, написанням віршів, передбачає вивчення іноземних мов. 

Особливу увагу приділено розвитку розумових, духовних і 

фізичних якостей людини. 

Володимир Пилат – один із сподвижників бойового гопака, 

український знавець і дослідник бойових мистецтв. Упродовж 
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сімнадцяти років вивчав східні мистецтва двобою, був сенсеєм, 

майстром карате, а з початку 80-х років ХХ століття розпочав 

дослідження українських танців. Взявши за основу гопак і 

метелицю, новатор виявив низку елементів, схожих з бойовими 

мистецтвами й характерних лише для українських танців. Східні 

бойові техніки та танцювальні рухи В. Пилат поєднав з 

традиційною школою самозахисту, що побутувала на Галичині, і 

таким способом створив нове, суто українське, бойове мистецтво, 

яке отримало назву «Бойовий Гопак». Напрацьовані матеріали 

було викладено в його книзі «Традиції української національної 

фізичної культури» (1991), а книга «Бойовий Гопак» (1994) була 

повністю присвячена лицарському мистецтву України і в 

широких колах української громадськості названа його букварем. 

У 1997 році В. Пилат створив у Львові Центральну школу бойо-

вого гопака, яка займається популяризацією гопака в Україні. У 

серпні 2001 року створено Міжнародну федерацію бойового гопа-

ка, президентом якої також було обрано Володимира Пилата [3]. 

Характерні риси гопака як танцю − сила і спритність, героїзм 

і благородство. У своїй основі – це імпровізаційний танець, який 

виконували лише чоловіки. Гопак можуть виконувати один, двоє, 

троє і більше танцюристів. Перших змін гопак зазнав, коли 

партнеркою чоловікові стала жінка. Вона надала цьому танцю 

грації та елегантності. У сценічній обробці гопак має відповідну 

композиційну структуру, яка складається з окремих танцюваль-

них фігур, що в чергуванні утворюють його орнаментальний 

малюнок. Танцюристи пересуваються парами по колу, хлопці 

змагаються у спритності та наполегливості. Дівчата весело їх 

заохочують до нових трюків, і, відокремившись, скромно і гідно 

танцюють ліричну частину. Потім знову вступають хлопці − це 

шквал віртуозних присядок (гайдук), широких стрибків і всіляких 

примхливих обертань. Ці та інші характерні рухи танцюристи 

намагаються виконати блискуче, вкладаючи в них усе своє вміння 

та здібності. Фінал гопака бурхливий, веселий, феєричний і тем-

пераментний. Проте гопак завжди відзначається героїчним 

забарвленням. Гопак як танець був відроджений Павлом 
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Вірським – у 1940 році ним був заснований ансамбль танцю і 

пісні України. Саме цей балетмейстер створював академічні тан-

цювальні композиції на основі класики і традиційного фольклору, 

і поставив той знаменитий танець-гопак, який є візитівкою 

України [3]. 

Основні напрямки розвитку бойового мистецтва – це оздо-

ровчий, фольклорно-мистецький, спортивний i бойовий [4; 5; 6; 7, 

с. 18–20; 8]. 

Оздоровчий – ідеально підходить людям з вадами здоров’я, 

які шукають шляхи для гармонійного розвитку тіла, розуму i 

духу. Оздоровчим гопаком займаються інваліди, люди похилого 

віку, які в силу своїх вікових особливостей не можуть активно 

навантажувати своє тіло. 

Фольклорно-мистецький – орієнтований на творчі особис-

тості, що прагнуть максимально проявити свої здібності, беручи 

участь у фестивалях, презентаціях та інших показових програмах 

в Україні та за її межами. 

Спортивний напрямок розрахований на активних i наполег-

ливих людей, які через утвердження бойового гопака на українсь-

ких та міжнародних міжстильових змаганнях прагнуть утвердити 

славу українського лицарства, відродити козацьку завзятість, 

правдоборчий дух та лицарське благородство. Спортивний гопак 

дає можливість порівняти i випробувати українське бойове 

мистецтво в між стильових змаганнях та універсальних боях у 

восьмикутнику. 

Бойовий напрямок окреслює шлях українського лицаря, який 

визначився, крокує шляхом захисника Вітчизни, жертовно слу-

жить Україні та сприяє утвердженню правди i добра. Він 

гармонійно розвинув в собі три фактори сили: духу, розуму i тіла 

та скеровує свою діяльність на утвердження рівності, братерства, 

миру i любові в ім’я процвітання нашої держави. Цей напрямок 

передбачає володіння різними видами зброї. 

В бойовому гопаку затверджено п’ять різновидів змагань [5; 

6; 7; 8]: «Однотан», «Тан-Двобiй», «Забава», «Борня», «Герць». 

«Однотан» – це соло-композиція в музичному супроводі з 
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демонстрацією техніки бойового гопака. Вид змагань, коли 

людина використовуючи удари, відходи, сув’язі, уявляє, що 

б’ється з декількома супротивниками, і намагається здолати їх, 

ефективно використовується у реальному бою. У танцювальному 

варіанті «однотану» присутній музичний супровід і деякі 

елементи змінено заради більшої краси. «Однотан» оцінюється за 

майстерність у виконанні технічних елементів і різноспрямо-

ваність ударів. 

«Тан-двобій» – попередньо вивчена показова програма з 

технічних елементів бойового гопака, яка виконується одночасно 

двома учасниками, що імітують двобій у музичному супроводі. 

«Забава» – різновид двобою з обмеженим дотиком. Голов-

ним завданням «Забави» є засвоєння технічних елементів 

бойового гопака та вміння входити в бій і виходити із бойової 

дистанції. 

«Борня» – різновид двобою з легким дотиком. В «борні» 

дозволена серійна робота на середній та дальній дистанції. 

«Герць» – різновид двобою із повноцінним дотиком. У «гер-

ці» передбачено кільканадцять видів дотику, які регламентуються 

правилами змагань згідно з сучасними міжнародними аналогами 

бойових систем – міжстильового та універсального бою. 

В бойовому гопаку шлях воїна починається з Новика і 

передбачає сім рівнів майстерності: «Жовтяк», «Сокіл», «Яструб» 

– учнівські рівні, що відповідають 3-му, 2-му та 1-му спортивним 

розрядам єдиної кваліфікаційної системи України. «Джура» – 

перехідний рівень від учня до майстра, відповідає кваліфікації 

КМС; «Козак», «Характерник», «Волхв» – мистецькі рівні, що 

відповідають МС, МСМК та ЗМСУ [9]. 
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В сучасному швидко мінливому світі конкурентоспро-

можність підприємства є найважливішим та багатовимірним 

показником його стійкості діяльності на ринку, адже відображає 
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його спроможність задовольняти споживачів в умовах конкурен-

ції та впливу конкурентного середовища. Підприємство не може 

бути конкурентоспроможним, якщо його продукція чи послуга не 

має збуту, не потрібна споживачу та не створює відповідної 

цінності. В умовах пандемії і відповідно карантинних обмежень 

питання забезпечення достатнього рівня конкурентоспро-

можності набуває особливого значення.  

 Конкурентоспроможність підприємства - це ефективне 

використання конкурентних переваг для реалізації поставлених 

стратегічних цілей діяльності підприємства та забезпечення 

соціально-економічних потреб споживачів [1, с.7].  

Питання забезпечення конкурентоспроможності вивчалося 

вітчизняними та зарубіжними науковцями, серед яких: Янковий 

О.Г. [1], Лупак Р.Л., Васильців Т.Г. [2], Дмитрієв І.А., Кирчата 

І.М., Шершенюк О.М. [3],. Ткаченко В.В. [6]. 

 На загальну конкурентоспроможність підприємства прямо 

чи опосередковано  впливають чинники макро- та мікросередо-

вища, які формують кінцевий результат діяльності компанії на 

ринку.  

 Забезпечення конкурентоспроможності компанії спрямову-

ється на: 1) подолання негативних факторів впливу, шляхом 

створення відповідного захисту; 2) нарощення конкурентоспро-

можності позитивними факторами впливу, використання їх  для 

своєї ж користі, створюючи конкурентні переваги; 3) гнучкість 

дій та рішень керівництва для поєднання дій в середовищах 

негативних та позитивних чинників [3, с. 228]. 

В умовах пандемії не тільки підприємства, а й цілі галузі 

майже припинили свою діяльність (наприклад, роздрібна торгів-

ля, готельний та ресторанний бізнес, авіаперевезення, торго-

вельно-розважальний центр). Багато компанії втратили конкурен-

тоспроможність на ринку в результаті запровадження обмежу-

вальних заходів,  частка компаній заморозила інвестиції та вироб-

ничі ланцюжки в умовах невизначеності. Карантинні заходи 

негативно вплинули на сферу нерухомості, а саме майже зник 

попит на короткострокову оренду житла, внаслідок збільшення 
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пропозиції від орендарів знизилась ціна на оренду плату 

приблизно на 30% [5].   

Найбільше в Україні від жорстокого карантину постраждали 

пасажирські перевезення (зупиненні на 2-3 місяці). Щодо 

харчової промисловості, то деякі підприємства стикнулись із 

швидким зростанням попиту на продукцію в умовах панічного 

скуповування споживачами, а інші виробники навпаки мали 

менший попит з боку секторів харчової промисловості як 

ресторанний бізнес та кафе. Тому підприємства вдавались до 

зміни асортименту, його удосконалення, упакування продукції “з 

собою”, впровадження додаткових послуг доставки тощо. 

 Медична галузь, транспортні служби доставки, галузь теле-

комунікацій (оператори зв’язку, інтернет-провайдери) в умовах 

пандемії мають позитивну динаміку своїх фінансово-економічних 

показників та попиту на продукцію. Диверсифікація та оптиміза-

ція асортименту лікарських масок стала трендом серед вироб-

ників. Тільки за 3 місяці карантину “Укрпошта” відправила 55 

тисяч посилок з медикаментами в регіони України. Підприємства, 

які працювали у сфері рітейлу змушені перейти в онлайн-продажі 

та наповнювати сайти, сторінки повним асортиментом продукції, 

хоча й загальні показники онлайн-продаж не змогли перекрити 

падіння офлайну [5]. 

 Пандемія значно вплинула на різні сфери діяльності під-

приємств, змінила конкурентоспроможність галузей та економік 

країн в цілому. Тому важливим завданням для підприємств в 

умовах пандемії залишилось гнучкість, забезпечення конкуренто-

спроможності, задоволення споживчих уподобань та вибір 

доцільної політики оптимізації асортименту продукції. 

За даними опитування Аналітичного центру економіку-пра-

вових досліджень та прогнозування пандемія Covid-19 значно 

знизила доходи підприємств. Результати представлено на рисунку 

1.1.  

З рисунка видно, що пандемія немає позитивного характеру 

впливу, тільки 2 % опитаних зазнали нейтрального рівня впливу, 

тобто не відчули змін доходів під час обмежень. 
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Рис. 1.1. Рівень зниження доходів/продаж підприємств, % 

Джерело: складено на основі [7] 

Вплив пандемії на діяльність підприємств зображено на 

рисунку 1.2. 

Конкурентоспроможність підприємства формується під 

впливом внутрішніх та зовнішніх чинників впливу. Саме 

професіоналізм працівників, технології, рівень якості, фінансово-

економічні показники є внутрішніми чинниками та впливають на 

конкурентоспроможність продукції і вибір асортиментної 

стратегії. 
 

 
Рис. 1.2. Вплив пандемії на конкурентоспроможність підприємств 

Джерело: складено автором 
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З рисунка видно, зовнішні чинники, серед яких виділяють 

наступні: політичні, економічні, екологічні, ринкові  та, звичайно, 

пандемія , яка формує карантинні обмеження для підприємств, 

що змушують переглядати основну політику діяльності та 

прийняти відповідні заходи із найменшим ризиком зниження 

конкурентоспроможності. 

Можна зробити висновок, що конкурентоспроможність 

підприємства - це гарантія його успіху та здатності задовольняти 

споживчі бажання, а доцільна асортиментна політика допомагає 

забезпечити гідний рівень конкурентоспроможності на ринку. 

Більше того, в умовах сучасного світу карантинних обмежень 

управління асортиментом та його оптимізація - це найбільш 

актуальне питання для підприємств. 
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Вступ. Із розвитком комп'ютерної інженерії у інших сферах 

життя людини, зростає кількість та розмір розроблених систем. 

Створена система підтримується та розширюється за рахунок 

нових функціональних вимог до неї різними людьми або навіть 

компаніями. Це впливає на характеристики програмного 

забезпечення за різними показниками: кількість рядків вихідного 

коду, цикломатична складність, метрики Халстеда та інші. Для 

впорядкування вихідного коду та для вирішення типових задач 

при розробці використовують шаблони проектування. Такий 

підхід дозволяє прискорити розуміння зв'язаності частин коду за 

типовим використанням зв'язків спадкування та реалізації 
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інженерам, що тільки підтримують розроблені системи та не 

приймали участі у створені. Саме тому використання шаблонів 

проектування у існуючих реаліях має свої особливості і є 

актуальним на даний час. 

Теоретична частина. Як відомо, більшість мінеральних 

вод Закарпаття – це мінеральні джерела. Приблизно 80% із них 

знаходяться у гірській частині Закарпаття. Сьогодні закарпатські 

мінеральні води відіграють дуже важливу роль у лікуванні 

різних захворювань, адже кожен мікроелемент у такій воді є 

біологічно активним і впливає на організм хворого [1]. Саме 

тому дана тематика була обрана як предметна область даного 

дослідження. 

Концепцію патернів вперше описав Крістофер Александер 

у книзі «Мова шаблонів. Міста. Будівлі. Будівництво». У книзі 

описано «мову» для проектування навколишнього середовища, 

одиниці якого — шаблони (або патерни, що ближче до оригі-

нального терміна patterns) — відповідають на архітектурні 

запитання: якої висоти потрібно зробити вікна, скільки поверхів 

має бути в будівлі, яку площу в мікрорайоні відвести для дерев 

та газонів [2]. 

Шаблони проектування, які ми знаємо сьогодні, були 

створені Еріком Ґаммою, Річардом Хелмом, Ральфом Джонсоном 

та Джоном Вліссідсом. Вони опублікували книгу «Design Patterns 

— Elements of Reusable Object Oriented Software» [3]. Автори 

представили детальний опис 23 шаблонів проектування. Також 

команда авторів цієї книги відома суспільству під назвою банда 

чотирьох (англ. Gang of Four - GoF). Саме ця книга послужила 

приводом до широкого поширення патернів. З плином часу, 

додавалися нові шаблони проектування, які допомагали 

вирішувати інші типові архітектурні проблеми. Класифікація 

шаблонів проектування за трьома типами: 

-  твірні (породжуючі) шаблони; 

-  структурні шаблони;  

-  шаблони поведінки.  

Кожен із шаблонів проектування може бути формально опи-
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саний за допомогою структурної UML діаграми, а саме діаграми 

класів. 

Результати проектування. Для розробки програмного 

додатку використовувався JavaScript. Середовищем розробки 

був обраний найбільш популярний засіб для створення, реда-

гування та налагодження сучасних веб застосунків і програм для 

хмарних систем – Visual Studio Code. Для структуризації коду та 

розбиття проекту на файли був використаний пакувальник 

статичних модулів – Webpack. Він генерує граф залежностей, 

що дозволяє веб-розробникам використовувати модульний 

підхід для розробки власних веб-додатків. VS Code дозволяє 

встановлювати різні розширення, що можуть полегшити роботу 

над проектами.  

Відмітимо, що у процесі дослідження, для демонстрації 

кожного типу патернів, були використані наступні шаблони: 

будівельник (Builder), спостерігач (Observer), модуль (Module), 

знімок (Memento).  

Оскільки шаблони проектування, з одного боку, можуть 

прискорити процес розробки, надаючи перевірені парадигми 

розробки, а з іншого призвести до нагромадження «надлишкового 

коду» та збільшення цикломатичної складності, то важливо пра-

вильно та ефективно застосувати їх у архітектурних реаліях бажа-

ного проекту, що і було зроблено у межах даного дослідження. 

Першим етапом було використання структурного шаблону – 

builder. Будівельник — це породжувальний патерн проектування, 

що дає змогу створювати складні об’єкти крок за кроком.  У даній 

програмі будівельник створює плашки води різних конфігурацій, 

що обирає користувач за допомогою розробленого конструктора. 

Структуру реалізованого шаблону описано на рисунку 1. 

Для того, щоб сповістити наш об’єкт (bottle) про необхідність 

внесення змін, був використаний шаблон спостерігач. 

Спостерігач — це поведінковий патерн проектування, який 

створює механізм підписки, що дає змогу одним об’єктам 

стежити й реагувати на події, які відбуваються в інших 

об’єктах. 
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Рисунок 1 – Структурна схема  

реалізованого шаблону будівельник 
 

Шаблон спостерігач був використаний для реагування на 

зміни внесені користувачем, а саме отримання поточного стану 

всіх парметрів конструктора. Додавання спостерігачів відбува-

ється при створенні сторінки конструктора. На початку ми 

створюємо нового видавця. Після цього «підписуємо» наших 

спостерігачів. Тепер при взаємодії користувача з конструктором, 

наш видавець буде інформувати про те, що тимчасовий об’єкт 

bottle, необхідно оновити. Структура патерну, реалізованого у 

архітектурних реаліях нашого додатку, зображена на рисунку 

2.  

Після успішної реалізації даних шаблонів, було прийняте 

рішення приступити до розробки корзини з використанням 

шаблону модуль. Патерн модуль за рахунок використання 

замикання, що формується негайно викликаним функціональним 

виразом, і об'єкта, що повертається з цього виразу, дозволяє 

створювати загальнодоступні методи, приватні функції і 

структури даних, з якими не можна безпосередньо працювати 

ззовні. 
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Рисунок 2 – Структурна схема реалізованого патерну спостерігач 

Патерн використовується для розробки корзини. За 

допомогою замикання створюємо фабричним методом об’єкт cart 

Module, що інкапсулює у собі всі методи та структури даних, що 

безпосередньо пов’язані з роботою корзини. Методи 

реалізованого модулю наведені на лістингу нище. 

const cartModule = (() => { 

  let cart = []; 

  const getitem = (index) => {}; 

  const setItem = (bottle) => {}; 

  const getLength = () => {}; 

  const removeElement = (index) => {}; 

  const totalSum = () => {}; 

  const saveLocal = () => {}; 

  const getLocal = () => {}; 

  const emptyCart = () => {}; 

  return { 

    getitem, 

    setItem, 

    getLength, 

    removeElement, 
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    totalSum, 

    saveLocal, 

    getLocal, 

    emptyCart, 

  }; 

})(); 

Можна стверджувати, що тут був частково використаний ще 

один патерн, а саме – memento. Знімок — це поведінковий патерн 

проектування, що дає змогу зберігати та відновлювати минулий 

стан об’єктів, не розкриваючи подробиць їхньої реалізації. Част-

ково, оскільки всі структурні складові (творець, знімок та опікун) 

класичної реалізації об’єднані та інкапсульовані у модулі корзина. 

Висновки. У результаті даного дослідження була реалізо-

вана клієнтська частина для сервісу по замовленню мінеральної 

води, що дозволяє створювати бажане замовлення через 

конструктор, з використанням патернів проектування. Створений 

програмний додаток може бути використаний як клієнтська 

частина для розробки full-stack додатку.  

Особливості шаблонів observer, builder та module значно 

спростили розробку програми та забезпечили читабельність та 

організованість коду. Зокрема, будівельник ізолює складний код 

конструювання продукту від його головної бізнес-логіки, модуль 

дозволяє приховувати деталі реалізації модулів, захищаючи їх від 

випадкових чи навмисних змін, та допомагає підтримувати у 

чистоті глобальну область видимості, а спостерігач значно 

спростив процес контролювання взаємодії користувача з 

створеним конструктором.  

У майбутньому проект може бути розширений для підтрим-

ки інших типів пристроїв (планшети, смартфони). Також можливе 

створення нових модулів системи для додання різноманітного 

функціоналу.  

Найголовнішою перспективою розвитку є створення повно-

цінного full-stack додатку шляхом створення backend частини, що 

дозволить використовувати весь потенціал, створеного у межах 

даного дослідження, проекту. 



 

42 

Література:  

1. Лемко І. С. Мінеральні води Закарпаття – життєдайні 

джерела природи. Діловий вісник. 2001, 4(7), 4-5. 

2. «GoF». Design Patterns: Elements of Reusable Object-

Oriented Software/ The «Gang of Four»: Erich Gamma, Richard 

Helm, Ralph Johnson, John Vlissides — Addison-Wesley, 1994 — p. 

164. 

3. Joshua Kerievsky. Refactoring to pattern / J. Kerievsky – 

Addison Wesley, 2004 - 134 p.  

______________________________________________________ 

УДК  616     Медичні науки 
 

STRUCTURE OF EMOTIONAL-SPECIFIC AND COGNITIVE 
DAMAGES IN MULTIPLE SCLEROSIS 

 

Грицаєнко М. В., Сніга Я.В. , Рудік А.В.  
студентки V курсу  

ІІІ педіатричного факультету 

Ібрагімова О. Л.   

кандидат медичних наук,  
асистент кафедри неврології № 1  

Харківський національний медичний університет  
м. Харків, Україна  

Relevance: Multiple sclerosis is one of the most severe forms of 

organic pathology of the central nervous system. One of the most 

disabling clinical manifestations of the demyelinating process is a 

violation of higher cortical functions, as well as changes in the mental 

sphere. 

Objective: to investigate the structure of emotional, personal and 

cognitive disorders in patients with MS. 

Materials and methods: results of examination of 30 patients 

with reliable MS who were treated in the neurology department of 

Romen Central District Hospital from 2018-2020. Luria. A corrective 

test was used to study mental performance, concentration, resilience, 

and attention span. Cognitive functions, the state of associative 
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thinking were studied using the Raven test. The Spielberg-Hanin 

anxiety scale (1978) was used to differentially assess anxiety as a 

condition and as a personality trait. 

30 healthy people were taken as a control group. 

Results: in accordance with the conducted neuropsychological 

studies, significant differences were obtained in the study groups. 

Short-term memory in MS patients was significantly lower than in the 

control group, indicating decreased concentration and instability. The 

results of corrective tests are confirm  the same. Patients who have MS, 

the workload was lower and the number of errors was higher than in 

the control group (P <0.005). This primarily indicates a violation of the 

adaptability of mental processes and their rapid depletion. The results 

of the Raven test confirmed the conclusion that there is a significant 

violation of cognitive processes in patients with MS. In accordance 

with the objectives of the study, a comparative analysis of reactive and 

personal anxiety was conducted. It was found that in patients with the 

onset of MS anxiety rates were much higher than in the control group 

of healthy individuals, which can be explained as a feature of personal 

reaction to the occurrence of MS, and reflect premorbid personality 

traits. Analysis of personality characteristics obtained by MMRI in the 

group of patients revealed higher group averages on the scales of 

psychostenia, psychopathy, paranoia and autism. This indicates a 

greater tension in patients with mental processes such as anxiety, 

aggression, asthenia. 

Conclusion. Early detection of psycho-emotional and cognitive 

disorders patients with MS allows for psycho-corrective work aimed at 

forming positive attitudes to the course of the disease, learning the 

techniques of adequate emotional reactions 

Literature: 

1. Absinta M., Sati P., Reik D.S. Extended MRI and staging of 

multiple sclerosis lesions // Nat Rev Neurol 2016 

2. Adelman G., Rane S.G., Villa K.F. The Cost Burden of 

Multiple Sclerosis in the United States: A Systematic Review of the 

Literature // Journal of Medical Economics, 2013 

3. Brownlee V.J., Hardy T.A., Fazekas F., Miller D.H. Diagnosis 



 

44 

of multiple sclerosis: progress and problems // Lancet, 2017 

4. Kearney H., Miller D.H., Kachirelli O. MRI of the spinal cord 

in multiple sclerosis - diagnostic, prognostic and clinical value // Nat 

Rev Neurol, 2015 

5. Zhang T, Shirani A, Zhao Yu. Interferon beta exposure and the 

onset of secondary progressive multiple sclerosis // Eur J Neurol, 2015 

______________________________________________________ 

Педагогічні науки 

 

РОЛЬ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО 

ЦИКЛУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» 
 

Гурська А. В., 

викладач відділення «Музичного мистецтва» 

Педагогічний фаховий коледж  

ЧНУ імені Юрія Федьковича 

м. Чернівці, Україна 

У статті піднімається питання підготовки майбутнього 

педагога-музиканта  в контексті освітніх компонентів вокаль-

но-хорових дисциплін до практичної діяльності. Акцентується 

увага на формування духовності підростаючого покоління 

засобами вокально- хорового співу, які займають одне із провід-

них місць у розвитку духовної культури студентів Педагогічного 

фахового коледжу відділення «Музичне мистецтво». Освітні 

компоненти вокально-хорового циклу є профілюючими. У процесі 

вивчення високохудожнього репертуару не тільки формуються 

фахові вокально-хорові  та художньо- виконавські уміння і навич-

ки студента, але і формується ідейне та художнє ставлення до 

особистості учня. 

Ключові слова: музичне мистецтво, освітні компоненти, 

вокально-хорові дисципліни, хоровий клас, хорознавство, 

постановка голосу, диригування. 

Вдосконалення вокально-технічних навиків співу та форму-

вання диригентсько-хорової підготовки у студентів, як основи 

фахового становлення керівника хорового колективу, майбут-
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нього вчителя мистецтва у ЗЗСО  і музичного керівника  у ЗДО – 

є метою і завданням викладачів циклу вокально-хорових дисцип-

лін. Вокально-хорове  мистецтво сприяє вихованню у студентів 

професійних умінь та навичок співу у хорі, формуванню  

художнього смаку за допомогою вдало підібраного музичного 

репертуару, аналізу  хорового  твору.  

У системі  професійної музично-виконавської підготовки 

студентів до практичної діяльності освітні компоненти вокально-

хорового циклу  займають одне із ключових місць. Формування 

вокально-виконавської майстерності – багатогранний процес 

духовної єдності викладача і студента.. Дослідженнями, які 

зорієнтовані на фахову підготовку майбутніх вчителів музичного 

мистецтва, займались такі педагоги-музиканти та вчені, як 

О.Костюк, Б, Асаф’єв, В. Медушевський. 

Основними дисциплінами в програмі підготовки майбутніх 

вчителів музичного мистецтва є хоровий клас, диригування, 

хорознавство, практика роботи з хором, постановка голосу, 

сольфеджіо, гармонія, основний музичний інструмент, в процесі 

оволодіння якими відбувається поглиблення спеціальних та 

загальноестетичних знань, набуваються професійні уміння та 

навички, розвивається специфічне музично-виконавське мислен-

ня Тісний взаємозв’язок між цими дисциплінами, а також глибокі 

знання студентів з основ освітніх наук, історії музики, загально-

освітніх предметів є необхідними умовами високоякісної 

підготовки молодих спеціалістів. 

Вокальний та хоровий спів – мистецтво музики і слова. 

Обидва види мистецтва виросли з одного кореня – живої 

людської мови, яка таїть у своїх відтінках і інтонаціях невичерпні 

емоційно-смислові і емоційно-образні багатства.  

  На заняттях музичного мистецтва аналіз літературного 

тексту завершується слуханням музики написаної на його сюжет. 

Джерела взаємопроникнення слова і музики багатогранні. Пер-

шим елементом літератури є слово, музики – звук. Отже, злиття 

літератури і музики містяться перш за все в їхній однорідній 

інтерпретації. Таке злиття слова і музики лежить в основі 
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народної пісні. Центральне місце на заняттях постановки голосу, 

хорового класу, практики роботи з хором, хорового диригування 

належить народній пісні в усьому різномаїтті її жанрів. Вони 

захоплюють глибиною думки, щирістю, багатством почуттів і 

настроїв. 

На прикладі народної пісні «Над річкою бережком» ми 

знайомимо студентів з чумацькою піснею, яка розкриває своє-

рідну сторінку в житті українського народу. Драматично 

напружена пісня про трагічну долю нещасного чумака: «За 

плечима торбина, ще й латана свитина…» - увесь здобуток його 

гіркого чумакування.  

Вивчаючи обрядові пісні, ми знайомимо з колядками та 

щедрівками, що є важливою складовою частиною обряду зустрічі 

Нового року. В наш час народні традиції збережені або ж 

відроджуються як народний звичай висловлювати добрі 

побажання людям. Вивчаючи веснянки -  виховуємо почуття 

радості з приводу пробудження землі, природи від зимового сну, 

а з нею -  радісний настрій і світлі  надії. 

На заняттях постановки голосу студентів вчать основ 

співацького звукоутворення та практичного вокального вміння. 

В процесі регулярних індивідуальних занять студент пови-

нен озброїтись як теоретичними знаннями, так і практичними 

співацькими навичками. 

Всебічний розвиток студентів, виховання людини, яка по-

справжньому розуміла б, цінувала і сама створювала прекрасне – 

відповідальне завдання викладачів відділення «Музичне 

мистецтво». 

Найдоступнішою, найпоширенішою формою самовираження 

творчого потенціалу студента є освітній компонент - хоровий 

клас. 

Ростовський О.Я зазначав, що неповторна краса мелодій, 

проспіване слово, яке несе в собі значний емоційний заряд 

розкриває дітям багатий і складний світ людських почуттів і 

переживань [5, с. 367]. 

Головною метою хорового класу є формування в учнів умінь 
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і навичок співу в хорі, розвиток їхнього музично-естетичного 

інтелекту, а також навчання методів і прийомів роботи з хором. У 

хоровому класі майбутній фахівець спостерігає і  практично 

опановує метод роботи викладача-хормейстера, навчається 

застосовувати на практиці теоретичні основи хорознавства, 

цілеспрямовано використовує знання, вміння та навички, 

сформовані в класах диригування, постановки голосу, предметів 

музично-теоретичного освітнього циклу. 

Практичне засвоєння найкращих зразків національної 

хорової спадщини і класичної хорової музики, а також найкращих 

хорових творів композиторів сучасності сприяють поглибленню 

інтересу до хорового співу, виховують любов до обраної професії, 

до музичного мистецтва, формують національну свідомість, 

виховують патріотичні почуття. Репертуар, який виконує хоровий 

колектив відділення є основою ідейно-художнього та патріотич-

ного виховання студентів, формує їх естетичні та моральні якості. 

Виховання в них почуття національної свідомості, любові до 

рідної землі, краю, збереження духовності проходять через усі 

роки навчання. Благодатним матеріалом для цього є такі твори, 

які входять в репертуар хорового колективу: «Молитва за 

Україну» М. Лисенка, «Пісня про Лук’яна Кобилицю» - 

муз.С. Сабадаша, сл. І..Кутеня. А яким  теплом і задушевністю 

пройняті твори: «Ой, чого ти почорніло» - муз. Л. Ревуцького, сл. 

Т. Шевченка, «Чотири воли пасу я» - обр. А. Й. Кос-Анатольсь-

кого. «Чи ми ще зійдемося знову» - муз. С.П. Людкевича, 

сл. Т.Шевченка, «Килим», «Глибока кирниця» - обр.А.Кушнірен-

ка;  творами композиторів-класиків та сучасних композиторів – 

«Ой на горі імбер» -  обр. Є Савчука, «Пречистая діва» - 

обр.О.Токар, «Глорія» - А.Вівальді, «Drу bоnе`s» - обр. Л.Джерха-

рда, «Еvеrу tіmе», «Sоmе bоdу`s» - американські спірічуелси та ін. 

Репертуар хору студентів нашого відділення  щорічно 

оновлюється новими різножанровими творами  -  обробками 

народних пісень, творами сучасних композиторів, звучать 

українською, румунською та англійською мовами. 

Освітній цикл «Практика роботи з хором» покликаний  на 
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засвоєння студентами практичних хормейстерських навичок, які 

мають на меті розвивати одну із основних якостей диригента - 

здатність до живого спілкування з виконавцями. А процес 

навчання хоровому диригуванню обов’язково повинен опиратися 

на міцне знання студентами виконуваних творів. Тобто вільне 

володіння грою та аналізом хорової партитури, визначенням 

засобів музичної виразності, а саме зв’язку літературного тексту з 

музикою. Досконало володіючи  прийомами мануальної техніки в 

управлінні хору, шліфуємо та удосконалюємо уміння передачі 

виконавських імпульсів хоровому колективу, системі диригентсь-

ких рухів, необхідних для відтворення художніх намірів. 

Завдання освітнього компоненту хорознавства покликаний 

узагальнити історико-теоретичний та методичний досвід хорово-

го мистецтва. Особлива увага циклу полягає у практичному 

спрямуванні  та тісному зв’язку з вокально-хоровою роботою.   

Таким чином, ми дійшли висновку, що зміст і завдання освіт-

ніх компонентів предметів вокально-хорового циклу є одним із 

найбільш складних видів професійної діяльності. Успішному 

вирішенню освітніх  завдань сприяють міжпредметні зв'язки 

даного курсу з іншими дисциплінами, що забезпечують у 

комплексі фахову підготовку майбутнього педагога –музиканта, а 

також посилюють його професійну підготовленість до практичної 

діяльності. 
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Глухівський національний педагогічний  
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м. Глухів, Україна 

Розпад Югославії у 90-ті роки. ХХ ст. – подія, яка докорінно 

змінила політичну карту Балканського регіону, безумовно, далася 

взнаки і на югославському суспільстві. Його єдності прийшов 

кінець. Розвиток відцентрових сил усередині держави, 

загострення міжетнічних протиріч стали головною причиною 

розколу суспільства. Військові руйнування, важке економічне 

становище призвели до того, що національні держави, що 

виникли, відразу ж опинилися в глибокій системній кризі, що в 

свою черга позначилося на суспільстві. Фактично всі народи 

колишньої Югославії перебували у 90-ті роки. у пошуку нової 

ідентичності. 

У своєму виступі я хотів би зупинитися на сербському 

суспільстві та його трансформації у ХХІ ст. за умов нової 

геополітичної реальності. 

На мою думку, внаслідок розпаду Югославії серби 

опинилися у чомусь найбільш постраждалим народом. Як відомо, 

саме Сербія, яка виступала за збереження єдності Югославії, 

опинилася практично на самоті перед силою США та їхніх 

союзників, які прагнули зруйнувати СФРЮ, підтримуючи 

усілякими способами націоналістичні рухи у Хорватії та Боснії та 
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Герцеговині. Становище головного супротивника НАТО зробило 

Сербію об'єктом різних економічних санкцій та політичного 

тиску, проти неї було розгорнуто інформаційну війну, яка 

проголошувала сербів «ключовою проблемою» і «головним 

злом», які стоять шляху досягнення стабільності у регіоні. Більше 

того, Сербія навіть зазнала прямої військової агресії НАТО 

(бомбардування 1999 р.) [1]. 

Все це, безумовно, сумним чином позначилося на ситуації 

всередині країни. В умовах економічних труднощів та військових 

руйнувань відбулося різке падіння рівня життя, який до війни був 

досить високим для Східної Європи. Географічно та геополітично 

Сербія була відкинута до меж періоду на початок Балканських 

війн. З виникненням національних хорватської та боснійської 

держав серби виявилися розділеним народом, а згодом виникла 

проблема біженців: практично всі серби були вигнані з Хорватії 

та Боснії [1]. Таким чином, зауваження болгарського історика Г. 

Маркова, що наприкінці XX ст. Сербії дістався статус «чорної 

вівці» на Балканах є справедливим [2]. 

Поворотною подією у розвитку політичної ситуації в Сербії 

стало повалення Слободана Мілошевича у жовтні 2000 р. (так 

звана бульдозерна революція). Цей переворот носив характер 

«кольорової революції», він був проведений за участі США. 

Існують численні матеріали, що доводять, що різні американські 

фонди фінансували діяльність сербських опозиційних рухів, 

зокрема молодіжної організації «Отпор», крім того, агенти ЦРУ 

та інших спецслужб брали участь у підготовці мітингів. Таким 

чином, учасники масових маніфестацій у Белграді значною мірою 

висловлювали не громадську думку, громадський протест, а 

виступали лише як сила завдяки яких США досягали своїх цілей 

у Сербії, тобто були інструментами здійснення американської 

політики [1]. Після відставки Мілошевича 6 жовтня 2000 р. до 

влади прийшла демократична опозиція на чолі з новим президен-

том Воїславом Коштуницею, загалом набагато більше лояльним 

Заходу. Нова влада проголосила зміну зовнішньополітичних 

пріоритетів країни і взяла курс на вступ до Євросоюзу [2]. 
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«Жовтневий переворот» і події, що послідували за ним, мали 

великий вплив на сербське суспільство. Незважаючи на наявність 

певної кількості тих, хто вітав нову владу, «нове мислення», 

більша частина суспільства негативно сприйняла повалення 

Мілошевича. Багато сербів оцінювали заяви нових лідерів як 

визнання поразки у боротьбі з НАТО та фактично зрадництво 

національних інтересів. Як пише сербський політолог Зоран 

Обренович: «П'ятого жовтня 2000 р. був революції – ні 

ліберальної, ні демократичної. П'ятого жовтня  Сербія під гнітом 

страху від подальших санкцій та політичного тиску вирішила 

позицію «європейської партії» поміняти на позицію  оєвропейсь-

кого протекторату»[2]. Таким чином, після «бульдозерної 

революції» сербське суспільство, змучене війною та економічною 

розрухою, перебувало у стані глибокого неврозу та страху перед 

майбутнім. Удар по національному самосвідомості призвів до 

виникнення апатії, відчуженості від політичного життя [1]. 

Проголошення нової геополітичної стратегії було, на мою 

думку, головним результатом перевороту жовтня 2000 р. 

Фактично саме зміна зовнішньополітичних пріоритетів визначала 

стан сербського суспільства та його розвиток. Як відомо, практич-

но вся зовнішня політика Сербії з початку 2000-х років. є 

політикою поступок Заходу. Так, Сербія почала активно співпра-

цювати з Міжнародним трибуналом з колишньої Югославії 

(МТКЮ), що знаходиться в Гаазі. Ще в 2001 р. з ініціативи 

тодішнього прем'єр-міністра Зорана Джинджича Слободан 

Мілошевич був заарештований та екстрадований до Гааги. Ця 

акція викликала сплеск радикальних настроїв, і у березні 2003 р. 

Джинджич був убитий [3].  

Проте сербська влада, не звертаючи уваги на громадське 

обурення, продовжила співпрацювати з МТКЮ: у 2002 р. 

трибуналу було передано Мілан Мартич (президент республіки 

Сербська Країна у 1994-1995 рр.), у 2003 р. розпочався судовий 

процес над лідером Сербської радикальної партії Воїслава 

Шешеля. Крім того, у липні 2008 р. був заарештований та 

виданий МТКЮ Радован Караджич, у 1992-1996 рр. президент 
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Республіки Сербської (державного освіти біля Боснії і 

Герцеговини), процес над ним триває вже понад 2 років. Нарешті, 

26 травня 2011 р. відбулося затримання Ратко Младіча, колиш-

нього начальника штабу Війська Республіки Сербської, а 20 

липня 2011 р. був заарештований Горан Хаджич (президент 

республіки Сербська Країна у 1992-1994 рр.). Варто відзначити, 

що затримання Младіча і Хаджича називалася важливою умовою 

прискорення переговорного процесу щодо вступу Сербії до ЄС. 

Співпрацюючи з МТКЮ і в якійсь мірі дотримуючись вказівок 

ЄС, сербська влада визнала ряд обвинувачень у військових 

злочинах, які висувалися проти дій югославської армії у роки 

зіткнень 90-х рр. Наприклад, у березні 2010 р. Скупщина Сербії 

прийняла переважною більшістю голосів резолюцію, що засуд-

жує масове вбивство боснійських мусульман у Сребрениці в 1995 

році і містить вибачення перед сім'ями загиблих[3]. 

Фактичне визнання провини Сербії у масовому кровопро-

литті на Балканах у 90-х рр., видача колишніх національних 

лідерів країни міжнародній спільноті були вкрай негативно 

сприйняті значною частиною сербського суспільства. За даними 

інтернет-журналу «Вся Європа», лише 34% громадян були згодні 

з насильницькою відправкою до Гааги тих, хто в їхньому поданні 

захищав цілісність країни та честь сербської нації [4]. Більшість 

сербів не вважали і не вважають свою державу винною у військо-

вих зіткненнях на території колишньої Югославії і тому розціню-

ють запобігання владі перед Заходом як зраду національні 

інтереси. Співпраця з МТКЮ, яка є яскраво вираженою анти 

сербською організацією, часто розглядається як своєрідна капіту-

ляція, визнання поразки Сербії у боротьбі з НАТО. Погіршилися 

пригнічені, депресивні настрої сербському суспільстві. 

Іншою «хворою» темою сербської весняної політики є 

питання про право деяких територій Сербії на самовизначення. 

Якщо у випадку з відділенням Чорногорії владі вдалося створити 

хоча б видимість легітимності (проведено референдуми), то 

проблема Косово взагалі є головним питанням сучасної сербської 

політики, зокрема й у відносинах між суспільством та державою. 
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Сербська влада ніколи офіційно не підтримувала проголошення 

суверенітету Косовської республіки, що відбулося в 2008 [6]. 

Проте, на думку багатьох сербських громадян, політика влади 

сприяла відділенню Косова. Сприйняття сербським суспільством 

проблеми Косова ускладнюється ще й тим, що, крім суто 

політичного та економічного значення, цей регіон дуже важливий 

для національної самосвідомості (Косове поле, арена знаменитої 

битви між сербами та турками-османами у 1389 р. займає 

найважливіше місце в сербській історії та національній культурі) 

[5]. В цілому, ситуація з Косово змушує сербів дедалі більше 

розчаровуватись у чинній владі, відділення краю було великим 

ударом по національній гордості. 

Політику нескінченних поступок влада Сербії пояснювала 

необхідністю налагодити співпрацю з Європою. Як відомо, саме 

інтеграцію до ЄС було проголошено головним зовнішньополі-

тичним пріоритетом країни. Проте, крім налагодження дружніх 

стосунків із країнами Євросоюзу (колишні супротивники) для 

здійснення даного завдання була потрібна і перебудова самого 

суспільства, певною мірою створення нової ідентичності. Таким 

чином, трансформація суспільства мала служити зовнішньополі-

тичним цілям. Впровадження європейських ліберальних принци-

пів у суспільство відбувалося шляхом так званого соціального 

навчання.  

Передбачалося, що знайомство з європейськими демократич-

ними нормами зміцнить у сербському суспільстві ідею про 

важливість інтеграції у ЄС змусить по-іншому відчувати свої 

інтереси [6]. Крім того, велика увага приділялася утвердженню в 

масовій свідомості ідеї про економічну вигоду від членства в ЄС 

(інвестиції, загальний ринок, можливість трудової міграції). При 

цьому замовчується про можливі негативні наслідки європейської 

інтеграції, наприклад про те, що прийняття європейських норм у 

області сільського господарства завдасть великих втрат 

аграрному сектору Сербії, найважливішому в економіці країни. 

Різноманітні бюрократичні реформи, створені задля приведення 

владної структури Сербії у відповідність до євростандартами 
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можуть вимагати великих інвестицій [9]. 

Загалом дана політика виявилася досить успішною: багато 

сербів почали по-новому оцінювати ідею вступу до ЄС. У той же 

час, існують думки, що ідеї лібералізації та демократизації, 

орієнтація на Європу ущемляють національну гордість сербів. 

Іноді риторика влади про необхідність європейської інтеграції 

сприймається як спроба відвернути суспільство від найважливі-

ших проблем. Як пише Зоран Обренович: «Для сербського 

суспільства значно більшою проблемою є те, що більша частина її 

території (Косово та Метохія) перебуває під окупацією, а не те, 

що демократична культура в Сербії знаходиться не на рівні 

Англії»[7]. 

Якщо міркувати про поточні результати зовнішньополі-

тичного курсу влади Сербії, то вони, як на мене, невтішні. 

Незважаючи на деякі формальні успіхи в досягненні членства в 

ЄС (позитивні оцінки європейськими політиками зусиль 

сербської влади, рекомендація Єврокомісії надати Сербії статус 

кандидата на вступ до ЄС), реальних вигод від взаємодії з ЄС 

поки що практично немає (ні економічної допомоги у повоєнному 

відновленні, ні заохочення інтеграції до інститутів об'єднаної 

Європи). Більше того, Рада міністрів ЄС у грудні 2011 р. 

перенесла вирішення питання про надання Сербії статусу 

кандидата на першу половину 2012 р [8]. Це, безумовно, викликає 

обурення суспільства. Як показують результати соціологічних 

опитувань, приблизно з 2007 р. рівень підтримки суспільством 

ідеї вступу до ЄС почав неухильно падати. 

З близько 70% у 2009 р. він упав до 51% у грудні 2011 р. (у 

грудні 2010 р. за європейську інтеграцію виступали 57% 

громадян, у червні 2011 р. – 53%)[8]. 

Дані деяких неофіційних опитувань свідчать про те, що 

насправді кількість бажаючих вступити в союз із 27 країнами ЄС 

істотно менша за половину населення. На думку експертів, на 

зниження популярності Євросоюзу вплинув «ефект соціальної 

заздрості, коли недосяжний об'єкт простіше лаяти, ніж отримати». 

Сербське суспільство також обурює те, що ЄС постійно потребує 
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нових поступок [7]. Так, зараз все частіше говорять про те, що 

умовою вступу Сербії до ЄС має стати визнання незалежності 

Косова. На думку багатьох сербів, це надто висока ціна. Ідея 

європейської інтеграції (ключова в політиці демократичних сил) 

входить у конфлікт із історичною пам'яттю народу та 

національною гордістю[8]. 

У цілому нині, зміна зовнішньополітичного курсу 2000-ті гг. 

справило і продовжує впливати на стан сучасного сербського 

суспільства. В результаті грамотної та злагодженої роботи медіа, 

які невтомно говорять про шлях євроінтеграції як про єдино 

можливу освіту для розвитку країни, оформилася проєвропейська 

налаштована частина сербського суспільства [9]. Досить велика 

кількість людей вважає, що можна забути про всі приниження, 

про національну гордість заради майбутнього розвитку та 

досягнення економічної стабільності. Водночас значна частина 

суспільства продовжує негативно ставитись до прозахідної полі-

тики влади. Правлячі кола Сербії іноді звинувачують мало не в 

змові із західними країнами, тобто в державній зраді. Наприклад, 

нещодавно у світ вийшла книга журналіста Миколи Врзича 

«Вікілікс» або таємниці Белградських депеш», написана на основі 

публікацій відомого сайту Wikileaks. У цій книзі доводиться, що 

сучасна правляча еліта Сербії, у тому числі і президент Борис 

Тадіч, є ставлениками США і є американськими інтересами. 

Таким чином, на даному етапі геополітичний курс сербської 

влади привів якоюсь мірою до розколу сербського суспільства, 

посилення депресивних настроїв у ньому. Сербія і як держава, і як 

суспільство, і далі залишається тяжким хворим. І не лише через 

зовнішній тиск, але через внутрішні розбіжності та відсутність 

базового політичного консенсусу з основних питань власного 

майбутнього. Відсутність елементарної згоди з цілком конкрет-

них питань (розмови про правову державу, демократію, плюра-

лізм занадто загального характеру і багато не допомагають) і 

завдяки правлінню клієнтурної еліти, приниженню і вказівкам 

великих сил перетворило Сербію на слабке і анемічне 

суспільство.   
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Попри помітне розповсюдження на інтернаціональному рівні 

демократичних ідей та гуманістичних засад, на території 

переважної частини сучасних держав панують закриті системи 

управління – диктатури [4], стійкість яких ґрунтується не тільки 

на глобальних 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 фундаменталь-

них основ авторитаризму в цілому. Вичерпне розуміння тонкощів 

тоталітарного устрою зокрема потребує демаркації властивостей 

особистості та їхніх взаємозв’язків, на яких ймовірно базується 

вищевказаний суспільний порядок. Неабиякої уваги в межах 

даної тематики  заслуговує думка, згідно з якою одним із 

варіантів нормалізації авторитарних спонукань є прищеплення 

альтернативних мотиваційних програм, серед яких суттєву роль 

відіграє типове переживання почуття провини як індикатор 

засвоєння моральних норм. 

Метою даної роботи є дослідження особливостей прояву 

авторитарності в студентської молоді з різним рівнем вираження 

почуття провини. 

Почуття провини можна тлумачити як фундаментальний 
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феноменологічно-мотиваційний процес, сутність якого полягає у 

своєрідному передчутті шкоди, яку неодмінно заподіює собі 

особистість, порушивши інтеріоризовані стандарти правильної 

соціальної поведінки [1]. Неабиякої уваги заслуговує припущен-

ня, згідно з яким відповідне переживання ідентифікується як 

безпосереднє вираження страху перед зовнішнім авторитетом – 

спадщина конфлікту між потребою в любові та бажанням 

задовольнити потяги [2]. 

Феномен авторитарності являє собою складний соціопсихо-

логічний феномен, що відображає готовність особистості до 

некритичного підпорядкування ригідним цінностям в межах 

ієрархічної структури соціального середовища, а також неприй-

няття будь-яких девіантних зрушень. Загалом на тлі сучасності, 

як правило, зазначене поняття або уподібнюють до специфічної 

ностальгії за минулою епохою усталених традицій, або 

пов’язують з комплексною мережею суспільних перипетій, 

викликаних пануванням певної елітарної групи в межах 

глобального паноптикуму; крайній підхід спонукає розглядати 

авторитарність лишень в контексті прямих чи опосередкованих 

релятивістських взаємостосунків між образом авторитету та 

конкретною авторитарною особистістю. Отже, авторитарність 

варто ідентифікувати не як елемент структури особистості 

конкретної людини, а як частину культури, як складовий компо-

нент домінуючого в контексті певного соціуму наративу [3; 4]. 

Відповідно до мети даної роботи нами було проведено 

емпіричне дослідження на базі навчальної лабораторії кафедри 

психології Донецького національного університету імені Василя 

Стуса. Вибірка нашого дослідження складалася з 100 студентів І-

IV курсів. Середній вік досліджуваних становив 19±2 роки. Перед 

початком дослідження всіх учасників було проінформовано про 

мету його реалізації, а також  отримано їхню добровільну згоду на 

участь у ньому. Дослідження здійснювалося за допомогою 

наступних психодіагностичних методик: «Шкала правого 

авторитаризму» Р. Альтмеєра (адаптація Н. Дьякової); опитуваль-

ник для визначення орієнтації на соціальне домінування Джима 
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Сиданіуса та Феліції Пратто (адаптація О. Р. Агадулліної); 

опитувальник для визначення рівня почуття провини В. Джонса, 

А. Шраттер та К. Куглер (адаптація І. Бєлік). 

З метою визначення у респондентів особливостей вираження 

почуття провини було застосовано опитувальник В. Джонса, А. 

Шраттер та К. Куглер, який дає змогу дослідити зазначений 

феномен як на площині психічного стану, так і як особистісну 

рису. Згідно з отриманими результатами 10,00% досліджуваних 

характеризуються високим рівнем вираження почуття провини-

стану, що свідчить про актуалізоване у відповідних індивідів 

інтенсивне та доволі болюче переживання власної неправоти 

щодо окремого індивіда або групи людей, перед якими вони 

провинилися; розумові процеси даної когорти осіб зорієнтовані 

на розмірковування про помилковість конкретних втілених в 

життя дій, про скривджену внаслідок цього персону, про 

ймовірну помсту з її боку, про шляхи подолання проблеми та 

тому подібне. У 48,00% досліджуваних виявлено середній рівень 

почуття провини-стану, що асоціюється, як правило, із усвідом-

ленням поведінкового прорахунку, який не відповідає моральним, 

етичним або релігійним інтеріоризованим нормам, проте не 

формує на їхньому підґрунті експлозивного внутрішнього 

конфлікту. Психоемоційний стан решти учасників дослідження 

(42,00%) не передбачає переживання вищевказаного психічного 

явища. Високий рівень вираження почуття провини-риси проде-

монстрували 22,00% респондентів, що свідчить про домінування 

в надрах психічної реальності ірраціональних форм відповідного 

переживання, що зазвичай спотворюють як процес спілкування з 

оточуючими, так і соціальну адаптацію особистості в цілому. На 

противагу їм у 30,00% досліджуваних не виявлено диспозиційної 

схильності до зазначеного феномена, що може сигналізувати як 

про доволі гнучку світоглядну систему, так і про патологічний 

субстрат. У 48,00% учасників дослідження спостерігається 

середній рівень вираження почуття провини-риси, тобто 

нормотиповий симбіоз описаних явищ. 

Відповідно до мети дослідження за результатами визначення 
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особливостей вираження почуття провини вибірку досліджуваних 

було двічі диференційовано на підгрупи в межах двох категорій 

залежно від локалізації відповідного психічного явища в межах 

структури особистості. Перша (І) підгрупа респондентів склада-

ється з 42 осіб (42%) з низьким рівнем вираження почуття 

провини-стану, друга (ІІ) – з 48 осіб (48%) з середнім рівнем 

вираження даної якості, а третя (ІІІ) – з 10 індивідів (10%) з 

високими показниками вираження зазначеного параметра. 

Четверта (IV) підгрупа складається з 30 респондентів (30%) з 

низьким рівнем вираження почуття провини-риси, п’ята (V) – з 

48 осіб (48%) з середнім рівнем вираження даної якості, а шоста 

(VI) – з 22 індивідів (22%) з високими показниками вираження 

зазначеного параметра. Подальшу оцінку результатів емпірикного 

дослідження було здійснено у вигляді порівняльного аналізу 

показників серед досліджуваних шести підгруп. 

Впродовж дослідження особливостей  прояву авторитарності 

студентської молоді було використано комплекс опитувальників. 

Згідно з результатами «Шкали правого авторитаризму» Р. 

Альтмеєра 54,76% респондентів з низьким рівнем вираження 

почуття провини-стану продемонстрували схильність до низьких 

показників авторитарності, що може свідчити про лабільну 

систему цінностей, пов’язаних зі сферою соціальних взаємосто-

сунків, про критичне ставлення до панівної еліти, а також про 

відсутність упередженого ставлення до девіантних поведінкових 

проявів; серед досліджуваних з високим рівнем вираження 

почуття провини-стану частка осіб, які характеризуються вище-

вказаними параметрами, зростає до 70,00%. В межах першої 

підгрупи виявлено 4,76% респондентів з високим рівнем 

авторитарності, що передбачає конвенціоналізм, схильність до 

упереджень проти аут-груп та меншин, а також визнання караль-

них заходів з боку правлячої еліти, спрямованих на нешаблонних 

представників суспільства; серед представників третьої підгрупи 

не виявлено індивідів з високим ступенем сформованості 

зазначених авторитарних якостей. Решті учасників дослідження, 

що входять до складу відповідних підгруп, притаманний середній 
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рівень вираження описаних характеристик. 

Серед респондентів з низьким рівнем вираження почуття 

провини-риси виявлено 76,67% досліджуваних з низьким 

ступенем авторитарності; незважаючи на те, що серед учасників 

дослідження з високим рівнем вираження почуття провини-риси 

частка осіб, які характеризуються вищевказаним параметром, 

зменшується до 50,00%, в межах шостої підгрупи спостерігається 

найменша частка осіб з гіпертрофованою сформованістю консер-

ватизму, авторитарного підпорядкування та авторитарної агресії, 

як порівняти з представниками четвертої та п’ятої підгруп. 

Для ретельнішого аналізу особливостей  прояву автори тар-

ності студентської молоді було застосовано опитувальник для 

визначення орієнтації на соціальне домінування Джима Сиданіуса 

та Феліції Пратто. Так, 50,00% досліджуваних з низьким рівнем 

вираження почуття провини-стану продемонстрували слабку 

зорієнтованість на соціальне домінування, що може свідчити про 

схильність віддавати перевагу егалітарним міжособистісним 

стосункам; серед досліджуваних з високим рівнем вираження 

почуття провини-стану частка осіб, які характеризуються 

вищевказаним параметром, зростає до 90,00%. В межах першої 

підгрупи виявлено 4,76% респондентів з високим рівнем зорієнто-

ваності на соціальне домінування, що передбачає прийняття 

ієрархічної соціальної структури, тобто сукупність цінностей, 

згідно з якими суспільство диференціюється на панівну еліту, яка 

безапеляційно визначає вектор загальної спрямованості, та 

підлеглі класи, що втілюють в дійсність волю влади. Серед 

учасників дослідження з середнім рівнем вираження почуття 

провини-стану частка осіб з високим ступенем сформованості 

зазначених якостей зменшується до 4,16%, а серед представників 

третьої підгрупи не виявлено індивідів з високим рівнем 

зорієнтованості на соціальне домінування. 

Серед респондентів з низьким рівнем вираження почуття 

провини-риси виявлено 50,00% досліджуваних з низьким 

ступенем зорієнтованості на соціальне домінування; серед 

досліджуваних з високим рівнем вираження почуття провини-
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риси частка осіб, які характеризуються вищевказаним парамет-

ром, зростає до 86,36%. В межах четвертої підгрупи виявлено 

10,00% респондентів з високим рівнем зорієнтованості на 

соціальне домінування; серед учасників дослідження з середнім 

рівнем вираження почуття провини-риси частка індивідів з 

високим ступенем сформованості відповідної характеристики 

зменшується до 2,09%, а серед представників шостої підгрупи не 

спостерігається подібних особистостей. 

Отже, узагальнюючи отримані результати емпіричного 

дослідження, можна зробити висновок про те, що у студентської 

молоді з високим рівнем вираження почуття провини (як 

психоемоційного стану, так і особистісної риси) виявлено 

найменшу схильність до прояву симптомів авторитарності. 
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Анотація. Проаналізовано динаміку (2010-2021 рр.) якості води 

р. Горинь у межах Гощанського Погориння (на прикладі створів 

Гощанської дільниці РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»). Здійсне-

но оцінку гідрохімічних показників р. Горинь на опорних пунктах 

за блоками сольового складу, трофо-сапробіологічним та специ-

фічних показників токсичної дії. Запропоновано шляхи оптиміза-

ції екологічного стану річки у межах Гощанського Погориння. 

Ключові слова: якість води, гідрохімічні показники, категорії та 

класи води, річка Горинь. 

Актуальність теми. Гощанське Погориння розташоване у 

межах Острозько-Гощанського фізико-географічного району 

Волинської височини. Природний район охоплює східну окраїну 

Гощанського плато. Головною водною артерією ландшафту є р. 

Горинь. Хвиляста поверхня району порізана розлогими субши-

ротними балками та долинами невеликих правих притоків Горині 

(Бухта, Гощанка та ін.). Важливим чинником антропогенної 

трансформації ландшафтів водозбору Горині є високий рівень 

заселення території, активне сільськогосподарське освоєння 

басейнових природних комплексів, водозабір води з підземних 
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водоносних горизонтів у районі Горбаківського водозабору тощо. 

Суттєвий вплив на зміни екологічного стану аквальних 

комплексів Горині та її притоків має зміна клімату, а особливо 

останніх сім посушливих років. Сукупність впливу природних та 

антропогенних чинників у басейново-русловій системі негативно 

відбивається на гідрохімічному стані р. Горинь. 

Мета дослідження – розкрити особливості гідрохімічного 

стану р. Горинь (на прикладі опорних пунктів спостереження 

Гощанського Погориння) та запропонувати шляхи оптимізації 

екологічного стану річки. 

Матеріали і методи дослідження. З метою моніторингу 

гідрохімічного стану р. Горинь у межах Гощанського Погориння 

щомісячно ведуться спостереження Рівненським обласним 

виробничим комунальним підприємством водно-каналізаційного 

господарства «Рівнеоблводоканал» (РОВКП ВКГ «Рівнеоблводо-

канал») та Гощанським районним лабораторним відділенням (до 

2017 р.) Острозького міжрайонного відділу ДУ «Рівненський 

обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 

України». Пунктами відбору проб води з р. Горинь є с. Симонів 

(402 км від гирла р. Горинь), пункт нижче мосту автостради Київ-

Рівне, 05 км вище скиду очисних споруд Гощанської дільниці 

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» (396,5 км), пункт нижче мосту, 

0,5 км нижче скиду очисних споруд РОВКП ВКГ «Рівнеобл-

водоканал» (395,5 км). Використовуючи фондові матеріали згада-

них установ ми проаналізували динаміку (2010-2021 рр.) гідрохі-

мічних параметрів води р. Горинь у пунктах за 0,5 км від скиду та 

за 0,5 км після скиду з очисних споруд Гощанської дільниці 

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал». Протягом 2019-2021 рр. у різні 

сезони року нами відбиралися проби води з р. Горинь у таких 

пунктах: смт. Гоща (набережна побачень), стариця (смт. Гоща, за 

50 м від русла р. Горинь). Аналіз проб води здійснений у сер-

тифікованій гідрохімічній лабораторії ДУ «Рівненський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». 

Результати дослідження. Аналіз середньорічних показників 

(в одиницях ГДК) розчиненого кисню у воді р. Горинь варіює у 
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межах від 3,8 до 8,1 (рис. 1). Перевищення ГДК за розчиненим 

киснем найвище спостерігається у пункті, що знаходиться нижче 

скиду очисних споруд (пункт 2).  
 

 
А) пункт 1 відбору проб води розташований за 0,5 км вище скиду з 

очисних споруд 
 

 
Б) пункт 2 відбору проб води розташований за 0,5 км нижче скиду з 

очисних споруд. 

Рис. 1. Середньорічні показники якості води р. Горинь (2010-2021 рр.) в 

одиницях ГДК Гощанської дільниці РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» 

*за даними РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»; ** за даними Департа-

менту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної 

адміністрації (ДЕПР РОДА); *** за даними ДЕПР РОДА (за три 

квартали). 

0

10 Середньорічні показники якості води в річці Горинь 
(пункт 1) за 2010-2021 рр. 

Розчинений кисень БСК5 Азот амонійний

Нітрити Нітрати Залізо загальне

Хлориди Сульфати Фосфати

0

10 Середньорічні показники якості води в річці Горинь 
(пункт 2) за 2010-2021 рр. 

Розчинений кисень БСК5 Азот амонійний

Нітрити Нітрати Залізо загальне

Хлориди Сульфати Фосфати
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За БСК5 найвищий показник (2,1) виявлено за 0,5 км вище 

скиду з очисних споруд (пункт 1) і найменший (1,5) – в цьому ж 

пункті. Концентрація азоту амонійного знаходиться у межах від 

0,4 до 0,5 за ГДК. Вміст у воді нітритів коливається від 0,8 до 2,2 

за ГДК, останній показник найвищим був у 2012 р. в пункті 2. 

Середньорічні показники у річковій воді нітратів протягом 

досліджуваного періоду є стабільними і становлять 0,03 за ГДК. 

Концентрація заліза загального у досліджуваний період 

перевищувала показники за ГДК в 1,1-2,0 рази. Вміст хлоридів у 

воді на досліджуваних пунктах варіює від 0,01 до 0,1 за ГДК. 

Перевищення вмісту сульфатів є незначним і становить 0,4-0,5 за 

ГДК. Середньорічні показники концентрації фосфатів у річці 

знаходяться у межах від 0,08 до 0,1 за ГДК. Наявність вмісту 

нафтопродуктів у воді в окремі роки (2014-2017 рр.) не спостері-

галося, а загалом знаходилося у межах від 0,01 до 1,1 за ГДК. 

Вміст синтетичних поверхнево активних речовин у водах Горині 

коливається від 0,1 до 0,4 за ГДК. Упродовж 2010-2021 рр. 

виявлено низький вміст у воді кисню в пунктах 1 і 2 (до і після 

скиду стічних вод з очисних споруд), особливо в літній період, 

перевищення ГДК за показниками БСК5, вмістом нітритів, залізом 

загальним. 

Гідрохімічні дослідження в пунктах відбору проб води, 

зокрема р. Горинь поблизу набережної побачень в смт. Гоща 

(пункт 1) та стариця за 50 м від р. Горинь (пункт 2), дозволили 

побачити відмінності за різними блоками якісної оцінки поверх-

невих вод (табл. 1). За вмістом сухого залишку в 1,5 рази переви-

щення ГДКргп у пункті 2 та в 1,02 у пункті 1. За вмістом хлоридів 

і сульфатів у воді спостерігається відповідність нормативам за 

ГДК. Виявлено у 1,5 рази перевищення за ГДКргп вмісту у воді 

нітрогену нітритного у двох пунктах спостереження, в 6 разів 

перевищує ГДКргп (пункт 1) за вмістом нітрогену нітратного. В 

1,5 рази спостерігається невідповідність за показником хімічного 

споживання кисню (біохроматна окиснюваність) за ГДКргп в р. 

Горинь (пункт 1). За біологічним споживанням кисню (протягом 

5 діб) виявлено збільшення в 2 (пункт 1) та в 1,3 (пункт 2) рази за 
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ГДКкпрп, а за ГДКргп спостерігається перевищення в 4 рази 

(пункт 1) та в 2,7 рази (пункт 2). 

Таблиця 1 

Деякі гідрохімічні показники води Гощанського Погориння 

№ 

з/п 
Показник 

ГДК 

кпрп* 

ГДК 

ргп** 

Відбір проб: 

04.11.2021 

Категорія 

якості 

води*** 

Клас 

якості 

води*** 

р. Горинь 

(смт. Гоща, 

поблизу 

Набережної 

побачень) 

Стариця  

р. Го-

ринь  

(смт. 

Гоща) 

1 2 1 2 1 2 

А. Показники сольового складу 

1 Сухий залишок ≤1000 <300 306 451,6 1 1 І І 

2 Хлориди, мг/дм3 350 300 21,1 39,4 2 3 ІІ ІІ 

3 Сульфати, мг/дм3 500 100 72,0 81,6 2 4 ІІ ІІІ 

В. Трофо-сапробіологічні показники 

4 Загальна 

жорсткість,  

мг-екв/дм3 

– – 7,3 7,7    

5 Лужність, 

моль/дм3 

– – 5,8 6,0    

6 рН 6,5-8,5 6,5-8,5 7,1 7,15 1 1 І І 

7 Нітроген амоній-

ний, мгN/дм3 

0,5 0,5 0,4 <0,1 4 1 ІІІ І 

8 Нітроген 

нітритний, 

мгN/дм3 

40,0 0,02 <0,03 <0,03 5 5 ІІІ ІІІ 

9 Нітроген 

нітратний, 

мгN/дм3 

3,3 0,08 0,48 <0,04 3 1 ІІ І 

10 Фосфати,  

мг РО4
3-/дм3 

3,5 2,14 <0,005 <0,005 1 1 І І 

11 Розчинений 

кисень, мг/дм3 

≥4 ≥6 10,1 3,4 1 7 І V 

12 ХСК за БО 30,0 <20,0 30,0 17,0 4 3 ІІІ ІІ 

13 БСК5, мгО2/дм3 6,0 

(t=20) 

≤3 12,0 8,0 7 6 V ІV 

14 Завислі 

речовини, мг/дм3 

0,75 + 

фон 

(30) 

20,0 3,2 14,6 1 3 І ІІ 

15 Кальцій, мг 

Са/дм3 

– 180,0 96,2 100,2     

16 Магній, мг 

Mg/дм3 

– 40,0 30,4 32,8     
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С. Специфічні показники токсичної дії 

17 Ферум 

загальний,  

мкг Fe/дм3 

0,33 0,1 0,18 1,1 1 1 І І 

*ГДК якості поверхневих вод культурно-побутового та рекреаційного 

призначення [1], **ГДК для водойм рибогосподарського призначення 

[2], ***категорії та класи води згруповано за В.М. Романенко та ін. [3], 

кольорова гама використана для класифікації та категоризації якісного 

складу поверхневих вод в Україні. 
 

Доволі значне перевищення вмісту у воді заліза загального, 

зокрема в 1,8 рази (пункт 1) та в 11 разів (пункт 2) за ГДКргп. 

Інші гідрохімічні показники відповідають нормативам або ж не 

лімітовані за ГДК.  

Висновки. Проведені гідрохімічні дослідження водних мас на 

опорних пунктах спостереження дозволили згрупувати отримані 

показники за категоріями та класами якості води. До ІІІ-го класу 

віднесені води стариці за вмістом у них сульфатів, а також за 

показником нітритів води в обох пунктах спостереження належать 

до ІІІ-го класу. У зв’язку з підвищеним вмістом нітрогену амоній-

ного води пункту 1 віднесені до ІІІ-го класу. За показником ХСК 

за БО води Горині поблизу набережної побачень (пункт 1) включе-

ні до ІІІ-го класу. Несприятлива екологічна ситуація у воді опор-

них пунктів спостереження виявлена за розчиненим киснем (пункт 

2) та за БСК5 (пункт 1 і 2), які віднесені до V і ІV класу якості води. 

До головних заходів щодо покращення гідрохімічного стану 

р. Горинь пропонуємо такі:  

− насадження лісосмуг уздовж річки; 

− регулярне виявлення та ліквідація стихійних звалищ сміття 

та несанкціонованого скидання неочищених стоків у річку; 

− регулювання косовиць у межах заплави; 

− проведення на окремих ділянках очищення русла річки; 

− регулювання випасу худоби у заплаві та надзаплавних 

природних комплексах; 

− недопущення використання надмірної кількості мінераль-

них добрив та пестицидів на городніх ділянках, що прилягають до 

р. Горинь; 
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− організація роз’яснювальної роботи серед місцевого 

населення. 
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кафедра англійської філології, 
м. Івано-Франківськ, Україна 

 На сучасному етапі розвитку комунікативно зорієнтованої 

лінгвістики питання дослідження мовленнєвого спілкування, 

природи мовленнєвих актів та особливостей їх функціонування як 

невід'ємних одиниць процесу комунікації викликає дедалі 

більший інтерес як серед вітчизняних, так і зарубіжних лінгвістів. 

Мовленнєвий акт, (далі – МА) розглядається як спосіб досягнення 

індивідом поставленої мети спілкування, адже саме МА пере-

творює мовне висловлювання в носія комунікативного смислу. 

Ось чому дослідження поняття МА та його роль у здійсненні 
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успішного спілкування є досить актуальним на даному етапі 

розвитку теорії [2, с.21] .  

 Метою нашого дослідження є зупинитися на розгляді 

основних типів МА, їхнього лексичного значення та на прикладах 

сучасної англійської мови проаналізуємо способи їх вживання в 

процесі спілкування з досягненням бажаної комунікативної мети. 

Предметом дослідження слугують іллокутивні МА. Аналіз 

проводитимемо на матеріалі сучасної англійської мови. 

 В рамках дослідження варто зазначити, що теорію МА 

вперше підняв філософ Дж. Остін, у 1955 р. у межах Джеймсів-

ського курсу, який він читав у Гарвардському університеті. У 

1962 р. його погляди знайшли своє втілення у посмертно виданій 

книзі «Слово як дія». Ідеї Остіна розвивали філософи-аналітики, 

логіки та прагматики Дж. Серль, П. Строссон, Г. Грайс, Дж. Ліч, 

лінгвісти А. Вежбицька, М. Нікітін та ін. [2] . У дослідженнях 

вчених-лінгвістів МА трактується як «цілеспрямована мовленнє-

ва дія, яка відбувається відповідно до принципів і правил 

мовленнєвої поведінки, що розглядається в межах прагматичної 

ситуації» [1, с.136]. МА завжди співвіднесені з особою мовця і є 

складовою комунікативного акту поряд з актом адитивним (тобто 

комунікативною дією слухача) і комунікативною ситуацією [ 4 ]. 

 Дж. Серль виділив у своїй класифікації п’ять основних типів 

іллокутивних актів: репрезентативи, директиви, комісиви, експре-

си ви, декларації [3, с. 170]. Варто зазначити , що кожен тип даних 

актів несе в собі певне семантичне навантаження і при грамотно-

му вживанні їх в процесі спілкування відбувається успішний 

обмін інформацією та реалізується бажана комунікативна мета.  

 Розглянемо на прикладах сучасною англійською мовою 

особливості реалізації основних типів іллокутивних МА: 

• Репрезентативи, або асертиви. Даний тип МА зобов'язує 

мовця нести відповідальність за істинність висловлювання. 

Наприклад: 

Fish live in the water (риба живе у воді) 

London is the capital of Great Britain (Лондон є столицею 

Великої Британії) 
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All men are mortal (всі люди є смертні) 

Water boils at 100 degrees Celsius (вода закипає при 100 

градусах за Цельсієм) 

The sun rises in the East and sets in the West (сонце сходить на 

сході, а сідає на Заході); 

•  Директиви. Виражають примус адресата робити або не 

робити дещо. Наприклад: 

Be careful when driving tonight (будь обережним за кермом) 

Come in time for the gathering (приходь вчасно на збори) 

Don’t cheat at the exam (не списуйте на екзамені) 

Read the text (читай текст) 

Stop talking (припини говорити) ; 

• Комісиви. Зобов'язують виконати певні дії у майбутньому 

або дотримуватися певної лінії поведінки. Наприклад: 

I solemnly swear to tell the truth (я урочисто присягаюся казати 

правду) 

I will follow all the instructions (я дотримуватимуся усіх 

інструкцій) 

I swear, I will do my best to stop the war (присягаюся, я зупиню 

війну) ; 

Часто комісиви несуть загальний характер: 

I Pledge of Allegiance to flag (я присягаю на вірність прапору) 

We pledge our lives, our fortunes, and our sacred honor (ми 

присягаємося нашим життям, нашими статками, нашою 

священною честю); 

• Експресиви. Типи МА, що виражають психологічний стан 

мовця, характеризують міру його відвертості. Сюди належать 

подяка, вибачення, вітання. Наприклад: 

I thank you for helping me (дякую за допомогу мені) 

We are grateful that you have supported our project (ми вдячні, 

що підтримали наш проект) 

I am sincerely sorry for letting you down (мені щиро прикро, що 

підвів Вас) 

Thanks for giving me a lift (дякую, що підвезли) ; 

• Декларативи. Вживання даних актів змінює стан речей, а 
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отже, дії є авторитетами, які їх здійснюють. Наприклад: 

I appoint you my assistant (назначаю тебе своїм асистентом) 

Bless you good luck (благословляю тебе на удачу) 

I now pronounce you husband and wife (тепер я оголошую вас 

чоловіком та дружиною) ; 

 Підсумовуючи результати нашого дослідження, можемо 

зробити наступні висновки. МА — цілеспрямована мовленнєва 

дія, що здійснюється згідно з принципами і правилами 

мовленнєвої поведінки, прийнятими в даному суспільстві; 

мінімальна одиниця нормативної соціомовленнєвої поведінки, що 

розглядається в межах прагматичної ситуації [4]. Існує чимало 

інших випадків вживання іллокутивних МА в сучасному 

англійському мовленні. Варто зазначити, що кожен тип несе в 

собі конкретне семантичне навантаження тобто слугує у мові для 

передачі конкретної інформації, (н-д, вираження подяки, наказу, 

вибачення , привітання чи надання обіцянки), характеризується 

чіткою структурою і при граматичному застосуванні в процесі 

спілкування сприяє успішному досягненню бажаної 

комунікативної мети. Широке вживання різних типів МА у мові 

дає можливість чітко донести комунікативну мету, сприяє 

збагаченню лексичного складу комунікантів і робить процес 

спілкування між людьми бажаним та успішним. 
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ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У РОЗВИТКУ 

СПІВОЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Злотнікова-Сливка І. А., 

викладач відділення «Музичного мистецтва» 

Педагогічний фаховий коледж  

ЧНУ імені Юрія Федьковича 

м. Чернівці, Україна 

У статті розкривається спів як важливий засіб музичного 

виховання дошкільника, що відіграє суттєву роль у вирішенні 

завдань всебічного і гармонійного розвитку дитини. Роль 

музичного керівника у забезпеченні становлення співочої діяль-

ності, формуванні інтересу до співу, співочих навичок, розвитку 

голосу і слуху. 

Ключові слова: музика, музичний керівник, спів, хоровий 

спів, музичне мистецтво. 

Музика є одним із наймогутніших засобів виховання, що 

надає естетичного колориту усьому внутрішньому відчуттю 

слухача. Вагомість духовної культури становлять естетичні, 

моральні та світоглядні цінності суспільства, а музика є 

інтонаційним способом вираження набутих вражень. 

Формуючи хвилюючий образ світу людини, відкриваючи 

ціннісне, психологічне надбання особистості, започатковуючи 

духовне спілкування між поколіннями, музика стає невід’ємним 

засобом творчого збагачення естетичного досвіду дитини, його 

актуалізації й впливу на майбутнє покоління.  

Музичний керівник має розвивати у дітей розуміння музич-

ного мистецтва, розкривати їм світ краси та чарівності, відтво-

рений у музичних творах, сприяти осягненню животворного 

джерела дитячих почуттів і переживань, навчити зачаровуватися 

неповторністю музики. 

Значного розуміння у цьому процесі є вміла і цілеспрямована 

музично-освітня робота музичного керівника, який має 
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організовувати дітей на самостійну інтерпретацію художнього 

світу музичного твору. 

Спів – один із особливих засобів музичного виховання, є 

невимушеним способом вираження естетичних почуттів, 

ефективним засобом ініціативного залучення дитини до музики. З 

усіх видів виконавського мистецтва він є доступний дітям видом 

музичної діяльності, легко опановується. 

Хоровий спів – прекрасне мистецтво, одне із найзахоплюю-

чих форм, має важливу особливість – це масовість і доступність. 

Незрівнянна краса мелодій, проспіване слово, яке несе в собі 

неабиякий емоційний заряд, все це відкриває дітям величний світ 

людських почуттів і переживань.  

Співаючи, дошкільники пізнають життєві ситуації, викорис-

товуючи музично-слухові уявлення, прямо чи опосередковано 

відтворюють власне бачення життя.  

Впродовж навчання співу розвивається голосовий апарат, 

який є природнім інструментом, визначаються питання форму-

вання особистості дитини. Тому спів як процес відображення 

музики голосом вимагає сформованого вміння сприймати і 

розуміти музику.  

Реалізуючи поставлену мету музичного навчання і виховання 

спів не можна розглядати як розмовну діяльність, він є проявом 

переживань, який пов’язаний з емоційною сферою. Ось чому спів 

заповнює життя дитини, її дозвілля, допомагає організувати 

творчі сюжетні ігри, супроводжує в інших видах діяльності: 

танець, хоровод, гра на дитячих музичних інструментах.  

Ветлугіна Н. підкреслює, що процес навчання співу вимагає 

від дитини великої активності і розумового напруження. Дитина 

вчиться порівнювати свій спів зі співом інших, прислухатися до 

виконуваної мелодії на фортепіано, зіставляти різний характер 

музичних фраз, речень, оцінювати якість виконання пісні [1, 

с. 39]. 

Співи позитивно впливають на дитячий організм, збагачує 

мову, поглиблює дихання, зміцнює голосовий апарат. Під час 

навчання співу великого значення набуває розвиток основних 
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музичних здібностей: музичний слух, емоційна чутливість, чуття 

ритму і спеціальні здібності музичного і музично-рухового 

виконавства, здатність до творчого вираження. 

Пісня є потужним впливом музичного виховання і навчання 

в закладах дошкільної освіти. Зміст та мелодія пісні має допома-

гати вирішувати виховні питання, поглиблювати почуття, розши-

рювати уявлення, відповідати інтересам та потребам дітей, 

формувати співочі навички і вміння. Основою дитячого репертуа-

ру є ідейна спрямованість, художній зміст і доступність для 

виконання.  

Основна вимога сучасної програми розділу «Співи» – 

навчити дитину виразно, щиро співати цікаві, нескладні, зрозумілі 

їй пісні. Навчити дітей навичок і вмінь, які засвоюються, 

ускладнюються і видозмінюються в процесі розучування пісень. 

Від правильної постановки навчання співу на заняттях багато 

в чому залежить уся наступна співоча діяльність дитини: на 

святах, під час розваг, в побуті, що виникає з її ініціативи та за 

пропозицією дорослих. 
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ПАЛІТРА ТВОРЧОСТІ СТЕФАНІЇ ШАБАТУРИ 

  

Ігнацевич І.І.,  

 Матвіїшин Л.П., Хмелик Л.І., 

 викладачі іноземних мов 

Чортківський медичний фаховий коледж 

 м.Чортків, Україна 

Людей захоплюють легенди, бо вони переносять нас у 

глибину непам’ятних віків, розповідають про неймовірні ситуації, 

вчинки, долі – і важко встановити, чи це правда, чи вигадка. Але є 

живі легенди, і так само незвичайні, бо постають на основі 

реальних подій, реальних людей, які дивують, вражають, 

захоплюють і є взірцем для наслідування. 

Ми хочемо згадати світле iм’я мисткинi, Стефанії Шабатури, 

жінки друге iм’я якої – незалежнiсть у всьому, у світогляді, у 

поглядах,позиції, в творчих задумах i їх реалізації. Жінка, доля 

якої вишита орнаментами рідної землі i народу, але вишита 

голками нерозумiння, нaклепів і суворих вироків тоталітарної 

системи. 

Cтефанія Шабатура  – талановита художниця-шістдесятниця, 

ткаля, активна громадська діячка, дисидентка,  член Української 

Гельсінської Групи та Спілки художників України, політув’яз-

нена радянських тюрем та концтаборів. 

Стефанія народилася в селі Іване-Золоте Заліщицького 

району на Тернопіллі. Роки її дитинства та юності припали на 

важкі воєнні та повоєнні роки. її батько, Михайло, спадкоємець 

козацького роду, був майстром на всі руки, будівничим, 

віртуозом з виготовлення дитячих іграшок, служив у польському 

війську, від так його мобілізували на фронт — і під Харковом 

1943-го він загинув. Мати, Ганна, мудра й шляхетна жінка, 

зосталась із маленькою Стефою і пережила всі страхіття 

повоєнного часу: голод, холод, реквізиції, рабську працю в 

колгоспі, обшуки, погрози…  
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Стефанія Михайлівна з атестатом зрілості, малюнками і 

найголовніше - неймовірним бажанням учитись  поїхала до 

Львова. Тут вступила в художнє училище. Навчаючись, Стефанія 

Шабатура, попри своє професійне зацікавлення ткацтвом не 

полишала таємно займатись іконо писанням, хоча в умовах 

атеїстичного розгулу це було досить небезпечно, тому робила це 

таємно. [1, с.151] З легкістю освоювала всі навчальні предмети, 

зокрема живопис, рисунок, текстиль. Після закінчення худож-

нього училища в 1961 р., як одна з найкращих його випускників, 

успішно вступила до Львівського державного інституту 

прикладного та декоративного мистецтва. 

Навчаючись на факультеті художнього ткацтва, змушена 

була перейти на вечірнє відділення, оскільки не могла перебувати 

на маминому утриманні, розуміючи її важку працю у колгоспі. 

Працювала на тимчасових роботах, пов'язаних з малюванням. 

Водночас займалась творчістю, зокрема проектувала, а тоді вже 

ткала гобелени. Брала участь у численних виставках. Вишивала та 

завжди сама носила вишиванки. 

 Після успішного закінчення інституту Стефанія Шабатура 

працювала в майстерні Художнього фонду. Проявила себе і 

як прекрасний педагог -викладала композицію і ткацтво в 

художній дитячій школі, живопис і рисунок - у Львівському 

художньому училищі прикладного та декоративного мистецтва. 

Саме педагогічна діяльність була невід'ємною частиною її життя, 

і вона завжди з великою любов'ю та натхненням передавала свої 

знання студентам. [2, с.211] 

С. Шабатура брала активну участь у роботі львівського 

Клубу творчої молоді “Пролісок”, а також виготовленні та  роз-

повсюдженні самвидаву. Належала до когорти небайдужих моло-

дих митців, роботи яких формою і змістовним наповненням так 

відрізнялися від соцреалізму. У її квартирі збиралися талановиті 

молоді люди на літературні вечори. Водночас займала активну 

громадську позицію, була співавтором і підписантом численних 

заяв, протестів, листів до вищого партійного керівництва на 

захист української культури та проти репресій інакодумців.  
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Проте, над художницею почали збиратись  «темні хмари». 

Вона потрапила у «чорні списки» КДБ, а невдовзі була 

заарештована та ув'язнена під час масових арештів української 

інтелігенції 12 січня 1972 року. Звинувачення були традицій-

ними – «проведення антирадянської агітації й пропаганди». [3, 

с.2]. Їй інкримінували, зокрема, розповсюдження машинописних 

збірок Василя Стуса «Веселий цвинтар», Миколи Холодного 

«Крик з могили», статті Валентина Мороза «Серед снігів».  

Гобелен «Кассандра» став причиною виключення мисткині зі 

Спілки художників й восьмирічного ув’язнення». 12–13 липня 

1972 року вона  була засуджена  до 5 років ув’язнення в таборах 

суворого режиму та 3 років заслання. 

В ув'язненні Стефанію Шабатуру очікувало найгірше - 

заборона творити. Але вона навіть у карцері намагалась 

малювати, а щоб пронести туди олівець - ховала його у волоссі... 

Їй дали можливість творити, після численних протестів, 

голодувань і відмови від табірної праці. У вільні хвилини творила,  

але усі її роботи було знищено. 

2 грудня 1979 року повернулася до Львова. Рiк перебувала 

під адміністративним наглядом. Як й інші політв’язні пройшла 

через відмову у прописці, зіштовхнулася з проблемами праце-

влаштуванням, з тиском за відмову співпрацювати з КГБ. 

Розглядала навіть варіант емiграції до Канади через шлюб з 

канадійцем українського походження. Однак через численні 

бюрократичні перепони та втручання КГБ виїхати їй не вдалося. 

Наприкінці 1980-х рр. С. Шабатура активно поринає в 

національне відродження. Була активісткою Львівських організа-

цій “Меморіал", Народного Руху України, брала участь у боротьбі 

за відродження катакомбної УГКЦ. Впродовж 1990—1995 рр. 

була депутатом Львівської міськради. З 1991 р. – голова 

Марійського товариства милосердя. В роки незалежності 

отримала можливість вільно займатися творчістю і донести її до 

публіки. Гобелени Стефанії Шабатури не раз експонувалися на 

виставках і були високо оцінені критиками та глядачами. 

Щороку відвідувала Тернопільщину, своє рідне село Іване-
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Золоте, де й до нині збереглась рідна оселя. 

Стефанія Шабатура здобула визнання та реабілітована у 

1994 р.  

За свою діяльність Стефанія Шабатура була нагороджена 

орденами: 

• Орден княгині Ольги ІІІ (1999) і ІІ (2009) ступенів,   

• Орден «За вірність» ім. В. Стуса (2001).,  

• Орден «За мужність» І ст. (2006).  

У 2013 р. отримала найвищу відзнаку Rotary International 

PaulHarris Fellow за самовіддане служіння громаді Львова. [4, 

с.10] 

17 грудня 2014 року вона померла у Львові після тривалої 

важкої недуги на 76 році життя. 

Стефанія Шабатура була надзвичайно талановитою. Усі ті 

речі, які вона робила в своєму житті, вона робила насамперед для 

України, для нас із вами. І сьогодні Стефанія Шабатура спонукає і 

нас робити все для кращого майбутнього. Тільки небайдужі люди, 

не зважаючи ні на що, мають сміливість і гідність сказати своє 

слово. Такою була Стефанія Шабатура, такими є і наші хлопці, які 

боронять нашу незалежність на сході України, таким стає наше 

суспільство. 
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У наш час глобальних інтеграційних трансформацій 

проблема мобільності фахівця, який має володіти внутрішньою 

гнучкістю, мати різнобічні інтереси, розуміти необхідність 

постійного самовдосконалення є вкрай актуальною. А в ситуації 

сьогоднішньої військової агресії проблема підготовки майбутніх 

офіцерів повітряних сил до професійної мобільності як важливої 

складової професіоналізації військового, здатного швидко й 

продуктивно виконувати покладені на нього обов’язки службово-

професійної діяльності з мінімальними витратами людських 

ресурсів і матеріальних засобів на будь-якій посаді, гнучко реагу-

вати у певній ситуації, конструктивно розв’язувати поставлені 

задачі, виявляти відповідальність, набуває особливої значущості. 

Професійна мобільність, як здатність і готовність фахівця досить 

швидко й успішно оволодівати новою технікою й технологією, 

набувати відсутніх знань і вмінь, для військового в сучасній 

ситуації є запорукою не лише ефективного розв’язання поставле-

ної задачі з найменшими ресурсними витратами, а й збереження 

здоров’я й життя свого й підлеглих. 

Збройні сили зацікавлені в такому фахівцеві, який уміє 

думати самостійно і вирішувати різноманітні проблеми, застосо-

вувати знання, одержані в процесі навчання; володіє критичним і 
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творчим мисленням, що сформоване в процесі військової освіти; 

вміє здобувати нові знання, здібний до самонавчання, самоосвіти, 

планує свою кар’єру. 

Ми поділяємо думку А. Ващенка щодо змісту поняття «про-

фесійна мобільність офіцера ЗСУ» як інтегрованої сукупності 

соціальних, індивідуальних та військово-професійних якостей 

особистості офіцера, які забезпечують продуктивне виконання 

покладених на нього обов’язків службово-професійної діяльності 

у встановлений термін з мінімальними витратами людських 

ресурсів і матеріальних засобів на будь-якій посаді, як у мирний, 

так і у воєнний час, а також надають змоги планувати свою 

кар’єру та професійний ріст [1, с.6]. 

На нашу думку, саме професійна мобільність майбутніх 

офіцерів повітряних сил виступає необхідним підгрунтям 

подальшого успішного професійного розвитку офіцера ЗСУ та в 

цілому впливає на зміни в структурі особистості, що виявляється 

у мотивованій діяльності і прагненні до професійного розвитку і 

самовдосконалення.  

Формування професійної мобільності майбутніх офіцерів 

повітряних сил під час навчання у вищіх військових навчальних 

закладах забезпечується перш за все через впровадження особис-

тісно орієнтованого підходу до військово-професійної підготовки. 

Впровадження цього підходу дозволяє забезпечити організацію та 

проведення навчальних занять і службових заходів військово-

професійної підготовки з урахуванням нахилів, задатків і умінь 

майбутніх офіцерів ЗСУ. За таких умов успішно відбувається 

розвиток глибоких знань про професійну мобільність, ключові і 

загальнопрофесійні компетентності, соціальна активність, життє-

вий і професійний досвід майбутніх офіцерів повітряних сил. 
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Зелені облігації (green bonds) – це такий інструмент з 

фіксованим доходом, створений для підтримки конкретних 

кліматичних або екологічних проектів, кошти від продажу яких 

спрямовуються винятково на фінансування або рефінансування 

«зелених» проєктів.  

Стурбовані тим, що зміни клімату створюють значний ризик 

для портфелів, група шведських інвесторів шукала можливостей, 

що підтримують кліматичні рішення. Вони шукали високоякіс-

ний продукт, що не несе додаткового проектного ризику, нато-

мість має прямий вплив на збереження навколишнього середо-

вища. У 2006 році шведські інвестори звернулись до World Bank, і 

у співпраці розробили новий інвестиційний продукт – green bond. 

Так у 2009 р. World Bank випустив першу зелену облігацію для 

інституційних інвесторів на суму 900 млн дол.  

Емісія зелених облігацій становить незначну частку 

загального ринку облігацій (приблизно 2 %), проте вона зросла в 

геометричній прогресії з моменту її створення до 200 млрд дол. у 

2019 р. (рис. 1) [1]. Moody's прогнозує 375 млрд. дол. зелених 

облігацій на 2021 р. [2]. 

На сьогодні World Bank є найбільшим емітентом зелених 

облігацій. Якщо говорити про країни, то найбільшу частку 

стабільно становить країни Європи (60%), потім країни Північної 

Америки й Азії. Наприклад, Китай випускає близько 16% всіх 
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зелених облігацій світу, проте китайські вимоги щодо випуску 

зелених облігацій відхиляються від міжнародних стандартів. 

Зокрема, відповідно до стандартів Китаю лише 50% доходу 

потрібно інвестувати у сталі проекти, тоді як у Європі це 

стосується понад 90%. Хоча американські корпорації та установи 

історично не були «величезними емітентами» зелених облігацій, 

зате з приходом Джо Байдена до Білого дому очікується 

збільшення частки США у випуску зелених облігацій [3]. 

 

 
Рис. 1. Емісія зелених облігацій у 2013-2019 рр. [1] 

 

Зелені облігації купують здебільшого інституційні інвестори, 

включаючи пенсійні фонди, страхові компанії та asset management 

компанії (BlackRock, JPMorgan). Придбати зелену облігацію 

World Bank досить складно, так як зелені бонди, як правило, 

продаються «блоками» на дуже великі суми. Великі фонди 

можуть продавати менші частини зелених облігацій дрібним 

інвесторам, проте на вторинному ринку з нижчою дохідністю.  

Однією з найосновніших переваг зелених облігацій – це 

податкові пільги, які передбачають звільнення від сплати 

податків. Подекуди зелені облігації навіть називають tax heaven 

для інвесторів. В часи кризи зелені бонди користуються 

неабияким попитом через їхню низьку ризикованість, так як 

зелені бонди менш чутливі до криз ніж загалом ринок бондів. 

Наразі Україна готує запуск ринку зелених облігацій для 

залучення коштів на енергоефективні та зелені проєкти. На 
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сьогодні уже розроблено проєкт розпорядження Уряду «Про 

схвалення Концепції запровадження та розвитку ринку «зелених» 

облігацій в Україні». Фокус ставлять на муніципальних «зелених» 

облігаціях, а Держенергоефективності стане відповідальним за 

їхню верифікацію. Тобто кожен муніципалітет зможе розробити 

місцеву програму з енергоефективності і для її реалізації 

випустити «зелені» облігації. За даними Міжнародної фінансової 

корпорації, потенціал українського ринку енергоефективності та 

«чистої» енергетики до 2030 р. — 73 млрд дол. Половину з них – 

36 млрд дол. — можна залучити саме завдяки випуску зелених 

облігацій [4]. При цьому варто зважати на сучасні процеси на 

фондовому ринку України, а також необхідність зміни парадигми 

його розвитку, що неодноразово було підкреслено у працях 

українських дослідників [5; 6]. 
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СМАРТ- ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Когуч М.В., 

старший викладач предметної  

циклової комісії суспільних та 

філологічних дисциплін, викладач німецької мови  

Відокремленого структурного підрозділу  

«Мукачівський фаховий коледж  

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України» 

м. Мукачево, Україна 

Oстанні роки в освіті, зокрема у вищих навчальних закладах, 

відбуваються зміни, які охоплюють практично всі сторони 

навчального процесу. Bсе частіше піднімається питання про 

використання сучасних інноваційних технологій у навчанні 

іноземної мови. З’являються нові методи, спрямовані на розвиток 

комунікативних знань  покращення навичок мовлення. Oсновна 

мета іноземної мови як предмета, полягає у практичному її 

застосуванні, у формуванні базових знань, а саме в умінні 

здійснювати іншомовне спілкування з носіями мови. Пошук 

нових педагогічних технологій пов’язаний з недостатньою 

мотивацією студентів до вивчення   іноземної мови. Дуже часто 

позитивна мотивація відсутня, тому що при вивченні іноземної 

мови студенти стикаються з деякими труднощами і не засвоюють 

матеріал в силу своїх психологічних особливостей. Досвід роботи 

показує, що використання сучасних, нових джерел і засобів 
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провокує у слухачів інтерес, підвищує мотивацію до навчання. 

Застосування інноваційних технологій, як принципово нової 

сукупності форм, методів, засобів навчання, сприяє розвитку 

пізнавальної активності студента, формуванню в нього творчих 

навичок і здібностей, орієнтує на самостійне здобуття освіти з 

використанням сучасних технологій. 

Світова глобалізація та динамічний розвиток сучасного 

суспільства посприяли появі «СМАРТ суспільства», в якому 

спостерігається ріст відкритості і доступності інформації та 

інформаційних ресурсів на рівні розвитку інтернет-технологій. 

Відповідно до чинних державних програм, впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій є національним пріори-

тетом освіти України в сучасних умовах. З метою досягнення 

пріоритетних цілей освіти та науки 12 липня 2012 року 

Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України було 

видано наказ № 812 «Про впровадження пілотного проекту 

«Learnin–SMART навчання»[1,с.1]. метою даного проекту є 

змістовне наповнення сучасного електронного інформаційного 

навчального середовища системи загальної середньої і вищої 

освіти, формування нового рівня освіти та підвищення її якості за 

рахунок впровадження інтерактивно-комунікаційних технологій. 

У Smart-cуспільстві освіту розглядають як навчальний 

процес з використанням технологічних інновацій та Інтернету. 

Парадигма Smart освіти зумовлює гнучкість, наявність великої 

кількості джерел, максимальну різноманітність мультимедіа, 

здатність швидко і просто налаштуватися під під рівень і потреби 

студента. А також активний обмін досвідом та ідеями, 

персоніфікацію курсу, економію часу на доопрацювання вже 

існуючого навчального контенту замість створення його з нуля 

[2,с. 64]. 

Стрімкий розвиток інформаційного суспільства дозволяє 

створити нове освітнє середовище, в основі якого лежать: 

SMART-технології – комп’ютерні програми, інформаційні 

технології, інтелектуальні освітні додатки, мультимедіа, а також 

SMART-пристрої і мережа Інтернет, що все разом створює 
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інтегроване інтелектуальне віртуальне середовище для навчання з 

безмежними можливостями для кожного студента. 

Смарт- освіта – це нове, перспективне і неминуче направ-

лення в сфері освіти. Smart-Education – освіта, яка відповідає 

світовим задачам і можливостям сучасності, здатна забезпечити 

високий рівень освіти, який дозволяє майбутнім фахівцям не 

тільки реалізуватися в умовах швидких змін, а й адаптуватися в 

інноваційному суспільстві, яке неможливо вже уявити без 

SMART-технологій, які полегшують будь-яку діяльність і 

активізують її творчий компонент. Основу розвитку SMART-

технологій становить Інтернет, а тому відправною точкою 

процесу формування Smart-суспільстваслідвважати світову 

глобальну мережу. 

Smart-Education є навчання майбутнього та безперечно для 

його функціонування необхідне бажання самих учнів, студентів. 

Обов’язковою умовою функціонування даного Smart-Education 

середовища є матеріальна база та методичне забезпечення та 

кваліфікований фахівець. 

Безперечно, учитель чи викладач зобов’язаний рухатися «в 

ногу з часом», так як не тільки міняється світ, а також міняються 

світобачення в молодого покоління. Старт-навчання на сьогодні 

має стати еталоном, взірцем для усіх поколінь педагогів.  

Smart-Education – це електронне навчання на основі 

використання інтерактивного освітнього середовища, яке існує і у 

нашому коледжі, матеріали якого є у відкритому доступі, не 

тільки для студентів, але й для викладачів та будь-якого іншого 

пересічного користувача. 

Smart-Education надає можливість навчатися використо-

вуючи електронні навчально- методичні комплекси, що містять 

лекційний та лабораторно-практичний матеріал, матеріали для 

тестування, літературу для вивчення курсу, завдання для 

самостійної роботи, питання для підсумкового контролю, 

можливість переглядати роботи студентів, які опанували курс. 

Використання старт-технологій і інформаційно-комп’ютер-

них технологій розширюють можливості викладача у викладанні 
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іноземної мови. Наглядний матеріал цікавіший, особливо якщо 

пригадати про початковий етап навчання, і легше сприймається. 

До елементів ІКТ, які можна використовувати під час навчання, 

відносять: 

- інтерактивні дошки; 

- електронні підручники і посібники; 

- тренажери і програми тестового типу; 

- освітні ресурси Інтернету; 

- медіа файли; 

- аудіо і відео техніку; 

- інтерактивні конференції і конкурси; 

- матеріали для дистанційного навчання; 

- дистанційне навчання. [3, с.5] 

Головне завдання, яке має бути вирішено за допомогою 

СМАРТ-технології – це максимальне донесення навчального 

матеріалу до користувача. Основними вимогами, що мають 

висуватися до даних технологій є:  

доступність – всі учасникинавчального процесу повинні 

мати змогу використовувати ті чи інші технології; 

ефективність – може визначатися як підвищення рівня 

сприйняття навчальної інформації, покращення успішності, 

зростання ініціативності та наукової активності студентів; 

економічність – економіячасу, ресурсів. 

SMART- технології здатні вигідно показати себе у процесі 

навчання іноземної мови, тому що головна мета іноземної мови – 

комунікативна. А для того, щоб навчити говорити, а не просто 

відтворити слова, фрази і речення, треба розуміти їх і вміти вести 

бесіду, вміти чути і слухати, для цього ми маємо розвивати 

навички аудіювання. [4] Наприклад,за допомогою сайтів Британ-

ської Ради для вивчення англійської мови, та Гете інституту для 

вивчення німецької мови, можна провести аудіювання з 

використанням автентичного матеріалу, де буде чутна мова носія, 

можна обговорити актуальні теми і проблеми, тому що особли-

вістю подібних сайтів є регулярне їх оновлення. Працюючи з 

матеріалами з наведеного вище джерела, можна надавати 
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студентам різні вправи, які допоможуть закріпити лексику і 

покращити розуміння теми. До таких вправ можна віднести 

відповіді на запитання, вправи на відповідність до тексту, 

побудову монологу за темою та інші. Відео- і аудіо файли можна 

регулювати, програючи невеликі уривки, за необхідності. Можна 

легко повернутися назад до будь-якого необхідного уроку. Для 

того щоб повторити засвоєний раніше матеріал. 

Раніше неможливо було уявити, що можна слухати носія 

мови в режимі реального часу, але сьогодні завдяки SMART-

технологіями нам надана можливість, що робить вивчення 

іноземної мови простішим і цікавішим. 

Таким чином, зараз неможливо уявити навчальний процес 

без використання старт-технологій. Такі технології надовго 

оселилися в сучасній системі освіти. Сьогодні вчитель іноземної 

мови має безліч можливостей, які допомагають проводити 

заняття цікавіше, пізнавальніше. Ці можливості сприяють більш 

активній діяльності студентів. У порівнянні з традиційними 

методами навчання, нові впровадження в освіті неминуче 

змінюють роль викладача. Таке навчання дозволяє підвищити 

мотивацію, інтерес до навчання, а також дає гарні результати для 

формування комунікативних навичок у порівнянні з традиційною 

методикою. 

Сьогодні технології Smart надзвичайно актуальні. Якщо 

якийсь період часу тому про ці технології говорили лише в 

майбутньому часі, то сьогодення показує нам практичну 

реалізацію цих ідей в концепціях розвитку окремих підприємств, 

громад міст, тощо. Відповідно освіта, якщо вона не лише хоче йти  

в ногу з потребами часу, а й дещо випереджувати вимоги- також 

має використовувати Smart- технології, зокрема SmartClassroom, 

FlippedClassroom та інші. Можемо констатувати, що широке 

використання Smart- технологій мабуть, єдиний вірний шлях до 

надання якісних, сучасних освітніх послуг, і відповідно, шлях до 

підготовки висококваліфікованого професіонала. 

Отже, застосуванняSmart- технологій урізноманітнює 

навчальний процес, підвищує пізнавальний інтерес та мотивацію 
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студентів за рахунок видимого, реального результату їх 

повсякденної професійної діяльності, дозволяє значно розширити 

традиційні технології навчання, оптимізовує витрати навчального 

закладу на матеріально-технічне забезпечення, а також забезпечує 

вихід на новий рівень якості освітніх послуг. 
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Охріменко О. В, 

викладач кафедри спортивних ігор 
Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького, м. Черкаси, Україна 

Здоров’я – це одна з найважливіших умов щастя людини, 

добробуту родини і процвітання держави. Сьогодні на здоров’я 

молодої людини помітніше впливають фактори, дія яких раніше 

була суттєво меншою. Так, зниження рухової активності і 

підвищення нервово-психічного навантаження, інформаційного 

перевантаження, потягу частини молоді до шкідливих звичок, 
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пандемія коронавірусної хвороби призводять до погіршення 

здоров’я людей. 

Тому досить гостро постає необхідність розробки і 

запровадження конкретних дій (доступних, ефективних та 

привабливих), спрямованих на покращення здоров’я підлітків, 

молоді та дорослого населення. Одним із ефективних шляхів 

вирішення цього завдання є створення умов для формування 

фізичного здоров’я, зокрема, через достатню рухову активність. 

Широке застосування в оздоровчій фізичній культурі 

знаходять спортивні ігри: теніс, баскетбол, волейбол, футбол 

тощо. У порівнянні з традиційними біговими вправами вони 

відрізняються значною привабливістю та емоційністю. 

Популярний вид рухової активності у людей різного віку – 

бадмінтон. У бадмінтоні немає вікових обмежень і протипоказань 

за станом здоров’я. Тренування заборонені, як і в інших видах 

спорту, тільки при наявності серйозних захворювань. 

Бадмінтон – одна з найдавніших ігор на Землі і з 1992 року 

олімпійський вид спорту. Сучасний спортивний бадмінтон бере 

свій початок від індійської гри «Пуне». Саме з Індії у 1872 році 

повернулася група офіцерів англійських колоніальних військ, які 

продемонстрували гру з воланом в містечку Бадмінтон (100 км 

від Лондона). Назва невеличкого міста незабаром стала відома 

усьому світові. Бадмінтон – так офіційно стали називати новий 

вид спорту [1]. 

Порівняно з іншими спортивними іграми бадмінтон має 

переваги: виключається контакт із суперником та відповідний 

травматизм, є можливість суворого дозування навантаження; не 

вимагає великої кількості тих, хто займається, великих за 

розмірами майданчиків; доступний для людей будь-якого віку, 

його легко освоїти новачкові [2]. 

Низкою фахівців обґрунтовано, що з метою оздоровлення та 

гармонійного розвитку дитини в процесі фізичного виховання 

можливим є використання гри бадмінтон. Встановлено, що 

використання засобів бадмінтону сприяє ефективнішому 

розвитку фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку, 
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ігрова діяльність створює умови для формування вміння 

налагоджувати дружні стосунки з однолітками і сприяє 

підвищенню рівня позитивних взаємовідносин [3, с. 29]. 

Під час гри в бадмінтон задіяні усі групи м’язів. Так, у 

підлітків добре розвивається координація, швидкісно-силові 

якості. Для дітей цей вид спорту – знахідка, адже окрім того, що 

він дуже корисний, в ньому найменший рівень травматизму. 

Бадмінтон навчає логічно мислити, продумуючи різні комбінації 

у грі. На відміну від любительського бадмінтону, де основне 

завдання гравців – якомога довше втримати волан у повітрі, у 

професіональній грі мета дещо інша. Відбивати волан необхідно 

так, аби загнати суперника у глухий кут, поставити у незручне 

положення і не дати змоги відбити йому. Відтак, в грі необхідно 

розігрувати певні комбінації, що, окрім м’язового, дає також 

розумове навантаження [4]. 

Бадмінтон характеризується великою емоційністю, високою 

руховою активністю, які вимагають від дітей виявлення 

різноманітних фізичних якостей і рухових дій, тому бадмінтон 

вважається фахівцями одним із найбільш  дійових засобів, який 

сприятливо впливає на організм підлітків. Фахівцями розкрито 

взаємозв’язок між засвоєнням дітьми технічних прийомів ігор 

спортивного характеру, рухливими уміннями та навичками та 

розвитком фізичних якостей. Виявлено, що бадмінтон, хокей на 

траві і футбол сприяють розвитку швидкості, спритності, 

гнучкості, витривалості та сили. Гра привчає дітей до колектив-

них дій, взаємодопомоги, вимагає підпорядкування особистих 

прагнень кожного гравця спільній меті. Заняття іграми сприяють 

удосконаленню психічної діяльності, поліпшення швидкості 

реакції й орієнтування, розвитку творчого мислення [4]. 

Велика роль занять бадмінтоном для людей середнього віку, 

для профілактики змін в організмі, які спостерігаються з віком. 

До них відносяться зміни обмінних процесів та функцій (згасан-

ня), зниження адаптаційних можливостей, надійності механізмів 

регуляції та саморегуляції на різних рівнях життєдіяльності 

організму, антигіпоксичної системи тощо (В. И. Медведев, 1982; 
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Н. Н. Яковлев, 1986; В. В. Фролькіс, 1988; М. Бгеё, С. Уппев, 

1994) [2]. 

Ефективно впливати на обмінні процеси дозволяють цик-

лічні вправи великої потужності – біг на 1,5–5 км, лижна гонка на 

5 км тощо. Однак для вирішення завдання ряд переваг, у 

порівнянні з зазначеними вправами, має бадмінтон. Гра в 

бадмінтон дозволяє досягати такого ж активуючого впливу на 

обмінні процеси в організмі, що й інші види м’язової роботи, але 

за емоційним впливом, доступністю, інтересами людей, що зай-

маються, вона значно їх перевершує (Д. П. Рибаков, М. И. Штиль-

ман, 1978; А. В. Скрипко, B. С. Шульман, 1990; Ю. Н. Смирнов, 

1990; Б. В. Ендальцев, В. Д. Мавроматис, 2003) [2]. 

Ефективним є бадмінтон і для профілактики зниження адап-

таційних можливостей. Під час гри частота серцевих скорочень, 

як свідчать дослідження (Б. В. Ендальцев, В. Д. Мавроматис, 

2003), може досягати 170 ударів на хвилину і більше. Це говорить 

про вплив навантажень, що супроводжують гру в бадмінтон, як 

на системний, так і на тканинний рівень адаптаційних реакцій [2]. 

Важливу функцію захисту організму від несприятливих 

впливів виконує антигіпоксична система, надійність якої з віком 

знижується. Гра в бадмінтон супроводжується різними ступенями 

гіпоксії в організмі і тим самим забезпечує ефективний вплив на 

формування надійності антигіпоксичної системи [2]. 

Окрім занять бадмінтоном з оздоровчим впливом на організм 

людини, це і цікавий спорт. Так, з 27 квітня до 2 травня 2021 року 

в Київському Палаці Спорту проходив 28-й Чемпіонат Європи з 

бадмінтону. В Україні цей турнір відбувся вперше. В чемпіонаті 

взяли участь 220 гравців з 36 країн Європи [5]. 

Науковці, що присвятили свої роботи фізичній підготовці 

бадмінтоністів, підкреслюють, як зазначає І. В. Каратник, що 

розвиток, зокрема, спеціальної фізичної підготовленості квалі-

фікованих бадмінтоністів нерозривно пов’язаний із проявами 

їхніх швидкісно-силових якостей (Б. А. Головін, 1987; 

О. В. Жбанков, 1994; Ф. Г. Валєєв, 1998; В. Г. Турманідзе, 2005; 

М. С. Паршин, 2006; Ю. М. Смірнов, 2011) [6, с. 10]. 
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В дослідженнях І. В. Каратник, установлено найбільш 

значущі фізичні якості спортсменів та їх прояви для досягнення 

результативності змагальної діяльності в бадмінтоні: найбільш 

важливими визначено швидкісну та вибухову силу (8,91 та 9,39 

бала), прояви бистрості (бистрість рухових реакцій, бистрість 

поодиноких рухів, частота рухів) – 7,95–9,34 бала, швидкісну 

загалом та спеціальну витривалість (9,08 та 9,47 бала), активну 

гнучкість (9,91 бала), спритність (координованість рухів), оцінку 

й регуляцію динамічних і просторово-часових параметрів руху, 

орієнтування в просторі 8,13–9,43 бала [6, с. 10]. 

Цікаві факти про біатлон [7]: 

- бадмінтон – найшвидший ракеточний вид спорту: швид-

кість польоту волана може досягати 270 км/год. В ході експери-

менту, малайзійський бадмінтоніст Тан Боон Хеон встановив 

світовий рекорд, запустивши волан зі швидкістю 493 км/год і, 

таким чином, потрапив до Книги Гіннеса; 

- максимальна кількість ударів, зафіксована в матчі – 19 725; 

- бадмінтоніст високого класу може грати на пульсі 200 

ударів на хвилину й навіть більше; 

- за даними світової статистики, бадмінтоном захоплюється 

кожна 50-та людина в світі; 

- найтриваліший матч у бадмінтоні відбувався протягом 2 

годин 41 хвилини. Цей рекорд було встановлено на Badminton 

Asia Championships 2016 у півфіналі жіночого парного розряду; 

- за рівнем інтенсивності фізичного навантаження бадмінтон 

входить до світового топ-10; 

- бадмінтон входить до програми підготовки космонавтів; 

- за одну гру гравець пробігає близько 10 км., а настрибує 

близько 1000 м. Волан відбивається близько 400 разів; 

- професіонали встигають обмінятися 7 помахами протягом 

10 секунд; 

- найбільший призовий фонд серед європейських турнірів на 

YONEX DENMARK OPEN – $ 700 000. YONEX ALL ENGLAND 

OPEN ($ 550 000) – один з найстаріших і найпрестижніших 

бадмінтонних турнірів; 
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- у 1985 році вченими було проведено порівняння між 

матчами на турнірі з великого тенісу Wimbledon і Чемпіонатом 

світу з бадмінтону. В одиночній грі в середньому тенісист 

пробігав близько 3-ох кілометрів, в той час як бадмінтоніст за 

матч долав 6 км. Так, гравець в бадмінтон пробігає в матчі, який в 

2 рази коротше тенісного дистанцію в 2 рази більшу. 

Висновки. Для зміцнення здоров’я людини важливим є не 

тільки систематичні заняття фізичними вправами, але й 

забезпечення при цьому зростаючого у своїй дії на організм 

оздоровчо-тренувального впливу. Окрім того, заняття мають 

викликати інтерес та позитивні емоції. Саме таким видом рухової 

активності є спортивна гра – бадмінтон. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА ТВОРЧОГО 

РЕСУРСУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ SMART- 

ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА 

ТЕХНОЛОГІЇ 
 

Кравченко Ю.А., 

Вчитель трудового навчання та технології 

Спеціалізованої школи № 131 

м. Київ, Україна 

Основою всебічного розвитку особистості є діяльність, де 

розвиваються нахили та творчі задатки людини, розкриваються 

здібності, інтереси, самостійність, активність, винахідливість. 

Оптимальною для розвитку дитини є така діяльність, яка створює 

умови для дитячої творчості. «Творчість дітей – глибоко 

своєрідна сфера їхнього духовного життя, самовираження і 

самоутвердження, в якому яскраво виявляється індивідуальна 

самобутність кожної дитини. Цю самобутність не можливо 

охопити якимись правилами, єдиними і обов’язковими для всіх», 

- писав В.О.Сухомлинський. 

Дитяча творчість – це  діяльність дитини, у процесі якої вона 

створює якісно нові для самої себе цінності. Ці цінності мають 
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суспільне значення, тому що необхідні для всебічного розвитку 

дитини і, як наслідок, для розвитку суспільства. Інколи діти 

створюють речі, які мають справжню естетичну цінність, є 

творами мистецтва.  Сьогодні учень має навчатися самостійно, а 

вчитель – надавати йому матеріали для навчання, керувати 

навчальним процесом. Тому головним питанням є опанування 

учнями вмінь та навичок саморозвитку особистості, що значною 

мірою досягається шляхом впровадження інноваційних 

технологій. 

Зазначена мета досягається шляхом залучення учнів на 

уроках трудового навчання до методу проєктів  як провідного 

засобу розвитку і навчання учнів. Це дає можливість формування 

у них здатність до самостійного навчання, оволодіння засобами 

сучасних технологій, умінь конструювати власний процес 

пізнання і на практиці реалізувати заплановане. Технологія 

розвитку критичного мислення пропонує набір конкретних 

методичних прийомів, які потрібні для використання на різних 

рівнях освіти, в різних предметних галузях, видах та формах 

роботи. Технологія розрахована не на запам’ятовування, а на 

осмислений творчий процес пізнання світу, на постановку 

проблеми та її розв’язання. Суть технології полягає в наступному: 

добровільність, відсутність категоричності та авторитарності з 

боку вчителя, надання учневі можливості пізнати себе у процесі 

отримання знань. Дана методична система, впроваджена у 

навчальний процес, створює умови, які дозволяють вчителям 

керувати навчанням школярів. Вона дає можливість активізувати 

мислення, формувати цілі навчання; залучати учнів до плідного 

обговорення; мотивувати навчання учнів; активно залучати до 

навчального процесу; стимулювати зміни; показати різні точки 

зору; допомогти учням ставити власні запитання; забезпечувати 

обробку інформації; здобути навички критичного мислення. 

Процес формування освіти в Україні передбачає застосуван-

ня нових форм в межах традиційної системи. Адже сьогодні 

учень має навчатися самостійно, а вчитель – надавати йому 

матеріали для навчання, керувати навчальним процесом. 
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Головним питанням сьогодення є опанування учнями вмінь та 

навичок саморозвитку особистості, що значною мірою досягаєть-

ся шляхом впровадження інноваційних технологій. Виходячи з 

цього, актуальність мого дослідження: використання інновацій-

них технологій у навчальному процесі, що надає величезні 

можливості для розвитку творчих здібностей та інтересу учнів у 

процесі самостійної роботи. 

Серед основних завдань, які постають перед сучасною 

школою, особлива увага звертається на творчий розвиток 

школярів. Навчальний процес має бути для дитини не лише 

засобом здобуття знань, без яких вона не може обійтися у 

повсякденному житті, а має викликати бажання йти шляхом 

власного розвитку, знаходячи щось нове, цікаве, отримуючи при 

цьому естетичне задоволення від почутого, побаченого й 

пережитого. 

Предмет «Технології» тісно пов’язаний із розвитком творчої 

активності учнів. Адже, за своєю сутністю, це – предмет творчий, 

тому при його вивченні необхідно змістити акценти від фактично 

ремісничого навчання до формування та розвитку творчої 

ініціативи, пошуку, інтелектуального навчання його змісту, 

створення реальних умов для реалізації індивідуальних 

можливостей особистості кожного учня [12]. 

Творча діяльність емоційна, приваблива для учнів, впливає 

на всі сторони життя особистості, допомагає задовольнити 

потреби у діяльності, самопізнанні; спонукає до пошуку. Саме у 

творчій діяльності розвиваються якості творчої особистості. 

Як активізувати пізнавальну діяльність учнів на уроці; 

привити інтерес до трудового навчання? Це питання тривалий час 

турбувало мене. 

Відомо, що творчі здібності учнів найбільш ефективно 

розвиваються у ході продуктивної творчої діяльності. Творчість, 

індивідуальність, фантазія проявляються у навіть мінімальному 

відході від зразка. 

Тому одна із головних цілей в моїй роботі с дітьми – навчить 

учнів творчо мислити. Діти завжди повинні знаходитися в 
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постійному пошуку, кожен раз відкриваючи для себе щось нове. 

В творчій обстановці завжди народжуються нові ідеї, виникає 

атмосфера співробітництва. Майже в кожен урок включаю 

елементи проблемності, завдання які активізують емоціональний 

фактор, які потребують самостійного пошуку. Завдання вчителя 

полягає у розвитку творчого потенціалу учнів. Вчитель повинен 

сприяти пробудженню інтересу до пізнання, розвивати вміння та 

навички самостійно працювати, творчо ставитися до виконання 

завдання. Розвитку творчих задатків учнів сприяють різнорівневі, 

індивідуальні та групові завдання, ігри, художньо – 

конструкторські задачі, інноваційні технології, інтерактивні 

форми навчання. 

На уроках діти працюють як індивідуально, так і в творчих 

групах. Робота в творчих групах над колективними проектами 

має велике виховне значення для розвитку художнього смаку, 

інтересу до мистецтва свого народу, його історії, традицій, для 

професійної орієнтації. Дітям надається можливість відчути себе 

творцями, виконуючи творчі завдання. 

На своїх уроках найбільше використовую проблемно – 

пошуковий, навчально–дослідницький методи. 

Для мене зручно планувати не окремі уроки, а всю тему. 

Спочатку намагаюся оглянути всю тему відразу і розподілити, що 

і на якому уроці вивчатиметься. Відразу визначаю змістове 

навантаження уроків, стараюся передбачити узгодження різних 

форм, можливості повторення і закріплення матеріалу, 

попередньої підготовки учнів до засвоєння нового. 

Упровадження модульної методики викладання сприяє 

глибшому вивченню предмета. Модулі зручні в підготовці до 

виконання проектів, підготовки учнів до олімпіад. Кожний 

модуль допомагає учневі зосередити увагу на головних моментах 

навчального матеріалу, проконтролювати себе в процесі вивчення 

теми. 

Кожний урок технології повинен бути виховним для учнів, 

пов’язаним з життям. Ефективність його визначається, головним 

чином, ступенем засвоєння матеріалу учнями, а майстерність 
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вчителя - умінням залучити всіх їх до активного пізнавального 

творчого процесу. Ідея слідує сучасному подиху новизни, і я 

прагну, в свою чергу, щоб здобувачі освіти вбачали в мені 

наставника, справжню людину, творчого патріота та вчителя, 

який не зупиняється на пошуку новизни, використовуючи 

SMART-технології. Намагаюся зацікавити дітей власним 

прикладом і виховати їх самостійними у виборі та формуванні 

власних естетичних смаків. Для мене важливо навчити дітей 

насолоджуватися працею, отримувати естетичне задоволення від 

праці та від виконання творчих проєктів і бачити щасливі очі 

учнів, які тримають об’єкт праці, що виготовлений своїми 

руками. 

Педагогічна діяльність це створення оптимальних умов для 

творчого розвитку здобувачів освіти, адже можливості SMART 

залучають учнів до активної діяльності, активізують їхній 

творчий потенціал та розвиває критичне мислення. Працюючи з 

вихованцями, ставлю перед собою цілі: 

Specific «Конкретна». Навчити досягати конкретної мети, 

ставити перед собою конкретні завдання та не зупинятися на 

труднощах, які можуть виникати. 

Measurable «Вимірна». Вимірювати результат роботи 

здобувачів освіти позитивними емоціями, бажанням креативити. 

Ambitious «Амбітна». Прагнути пізнавати нове, недосяжне, 

але реально враховувати свої можливості. 

Realistic «Актуальна, реалістична». Здивувати, віднайти 

цікавинки та бути з учнями на одній хвилі новизни, трендів, 

модних тендецій. Поєднувати творчість з віяннями часу. 

Timelined «Визначена в часі». Виховувати особистість, 

інтелігентну своїм духом, спроможну в майбутньому працювати 

для свого народу та обирати актуальну професію. 

SMART-освіта є основною рисою освіти майбутнього, що є 

розширенням часу, простору, навчальних матеріалів та методів 

навчання, які долають обмежені можливості традиційних 

навчальних занять. У своїй педагогічній діяльності використовую 

вже перевірені та напрацьовані форми, методи роботи, але 
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постійно наповнюю їх SMART-технологіями. Гарно володіючи 

інформаційними технологіями, я впроваджую онлайн майстер-

класи, віртуальні екскурсії, 3D-моделювання інтер’єру оселі та 

інше. Намагаюсь кожен свій урок зробити засобом розвитку 

творчих здібностей учнів, їх талантів, інтересів, самовираження та 

самореалізації, постійного прагнення до пізнання й самовдоско-

налення. Технологія застосування інтерактивних методів 

навчання дає змогу створювати таке середовище, де процес 

набуття теоретичних та практичних знань та вмінь тісно 

пов’язаний з опануванням відповідних видів діяльності, а групові 

форми організації навчання використовуються як основний 

механізм розвитку дитини в системі національного виховання. 

Мій урок не проходить без мультимедійного забезпечення, 

відеоряду, технологічних карток і власноруч виготовлених 

виробів. Аксесуари, шитий власноруч одяг вдягаю на уроки і 

власним прикладом доводжу учням, що «Handmade» - це модно, 

зручно і красиво! 

Серед найбільш результативних методів виділяю групові 

(робота в парах, трійках, малих групах тощо) та фронтальні 

(мозаїка, велике коло тощо). Проходять із задоволенням уроки на 

свіжому повітрі, де ми можемо знайти моделі-аналоги об’єктів 

праці та цікаві поєднання біоніки з предметами побуту. На моїх 

уроках трудового навчання здобувачі освіти також займаються 

волонтерською діяльністю. Виготовляючи вироби своїми руками, 

учні залюбки беруть участь у благодійних акціях і аукціонах на 

підтримку воїнів ООС та важкохворих дітей. За допомогою 

SMART-технологій діти оформлюють свої роботи у відео-

портфоліо. 

Систематично проводжу бінарні та інтегровані уроки, май-

стер-класи у режимі онлайн, організовую виставки, конкурси, 

народні свята, екскурсії до етнографічних музеїв, зустрічі з 

майстрами і тим самим підштовхую учнів до розвитку 

дослідницької діяльності. Є активним учасником онлайн-

конференцій, вебінарів, дослідницьких конкурсів, відео-

конкурсів. 
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Переконана, що завдяки засобами SMART-технологій, кожен 

учень може стати не просто старанним виконавцем, але й 

активним творцем свого вибору, досвіду, своїх уподобань. 

Багаторічна практика роботи показала , що зросла кількість 

різноманітних ігрових технологій, які особливо приваблюють 

дітей 5-6 класів. Не відмовляються від рольових ігор і 

старшокласники. Вони з цікавістю ставляться до всього нового, 

незвичайного в навчальному процесі. На уроках трудового 

навчання організація ігор допомагає моделювати творчий процес, 

створює сприятливі умови для розвитку творчих здібностей 

учнів, розвиває інтерес до самостійних досліджень. 
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Розвиток аграрного сектору України і сільського виробницт-

ва, як його основної складової, визнано в Україні однією з 

пріоритетних галузей економіки. Тому підвищення його конку-

рентоспроможності значною мірою залежить від економічної 

діяльності підприємницьких структур, на яку визначальний вплив 

справляє фіскальна політика.  

Для стимулювання та підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників доцільно запроваджувати спеціальні режими 

оподаткування, які б сприяли формуванню збалансованої струк-
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тури аграрного сектору, шляхом вивчення досвіду зарубіжних 

країн [1].  

Особливості оподаткування підприємств цієї галузі дослід-

жувалися у працях зарубіжних вчених, зокрема таких, як: 

Е. Аткінсон, К. Вексел, Т. Гоббс, П. Кларк, Дж. Локк, Р. Лукас, 

Р. Солоу, Л. Штейн. Серед вітчизняних науковців слід відмітити 

праці Е. Бойко, О. Василик, Т. Голобородько, І. Гиренко, А. Кри-

соватий, М. Кучерявенко, Н. Мосійчук, Н. Носань та ін. науковці. 

Основними факторами, які слід враховувати при формуванні 

податкового механізму в сільському господарстві – це залежність 

даної галузі від природних чинників, сезонності виробництва, 

рівня техніко – технологічного розвитку, розмежування суб’єктів 

господарювання за обсягами, соціально-економічними показни-

ками, розмірами та формами власності тощо. 

Досліджуючи особливості оподаткування сільськогосподар-

ської діяльності в країнах ЄС слід звернути увагу на досвід 

Польщі, оскільки кліматичні умови мало чим відрізняються від 

України. Зокрема в даній країні запроваджено пільгову систему 

оподаткування сільського господарства через звільнення значної 

частини фермерів від сплати податку на прибуток. Для решти 

суб’єктів його величина залежить від виду продукції і середніх 

норм виробництва або понесених фактичних витрат [2]. При 

отриманні у спадщину будівель та земель сільськогосподарського 

призначення, або якщо вони отримані на підставі договору дару-

вання не підлягають оподаткуванню податком на майно. У 

Польщі запроваджено систему знижок на акцизний податок для 

палива, яке використовується у сільськогосподарській діяльності 

[3]. Землі сільськогосподарського призначення площа яких 

перевищує один гектар, оподатковуються сільськогосподарським 

податком. При обчисленні податку використовуються коефіці-

єнти які залежать від особливостей ґрунту, економічних, 

виробничих та кліматичних умов.  

Не слід також забувати і про допомогу аграріям, пов’язану з 

розподілом коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), 

яким займається Агенція реструктуризації і модернізації 
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сільського господарства (ARiMR). Градація категорій щодо 

отримання такої допомоги є досить широкою: від доплат за кожен 

гектар управних угідь й озеленення земель – до дистрибуції 

сільськогосподарських товарів та допомоги молодим фермерам 

на започаткування власного бізнесу. Держава також виплачує 

європейські кошти фермерам за вирощування окремих видів 

культур і за утримання поголів'я худоби. Польські аграрії також 

можуть розраховувати на допомогу від держави і за завдану 

шкоду в результаті стихійного лиха чи інших зовнішніх факторів 

у вигляді отримання кредитів на дуже преференційних умовах [4]. 

Досвід Чехії в оподаткуванні сільськогосподарської діяль-

ності свідчить про наявність значної кількості пільг. Зокрема це 

стосується податку на нерухомість. А саме, згідно з Законом «Про 

податок на нерухомість» пільги мають суб’єкти, які займаються 

сільськогосподарським виробництвом або рибництвом. Окрім 

того муніципалітети можуть загальнообов’язковим указом звіль-

нити певні сільськогосподарські землі від земельного податку. 

Податкову пільгу передбачено і для фермерів, які у своїй 

діяльності використовують сільськогосподарські та лісові 

трактори та їх причепи, а також інші спеціальні транспортні 

засоби [1].  

Законом № 353/2003 «Про акциз» передбачено можливість 

повернення податку на мінеральні олії особам, які використову-

ють ці олії для первинного сільськогосподарського виробництва 

(так званий зелений дизель) [5]. 

У Німеччині аграрії поділені на три категорії в залежності від 

рівня доходу. Самий низький сукупний податок сплачують ті, чий 

дохід невисокий. Розраховується він, виходячи з кількості 

гектарів землі в користуванні. Чим більший дохід, тим вищий 

податок і складність його обчислення. 

До того ж, існує програма сільськогосподарського кредиту-

вання, метою якої є підтримка інвестиційних заходів по 

раціоналізації праці й покращанню умов життя фермерів. Знову ж 

таки, отримати кредит може тільки той сільгоспвиробник, 

загальні доходи якого не перевищують встановлених меж. У 
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регіонах з несприятливими кліматичними умовами держава бере 

на себе погашення 5% по кредиту, в інших – 3%. При цьому 

власний внесок господарства в таку інвестицію повинен 

становити не менше 10% загальної суми. 

Якщо ж говорити в цілому, то основним елементом 

стимулювання розвитку сільського господарства в Німеччині 

виступають прямі виплати як інструмент хеджування ризиків і 

доходів сільськогосподарських підприємств. Спрямовані вони в 

основному на пом'якшення впливу значних коливань цін на 

сільгосппродукцію. Крім того, такі виплати служать як фінансова 

компенсація за дотримання «високих стандартів» у питаннях 

охорони навколишнього середовища та захисту тварин і прав 

споживача [4]. 

В Австрії сільськогосподарською діяльністю займаються в 

основному дрібні та сімейні підприємства. Тому для них застосо-

вуються окремі податкові пільги, а саме використовуються 

спрощені методи оцінки як доходу, так і податку на додану 

вартість. Дохід, який підлягає оподаткуванню від провадження 

сільськогосподарської або лісової діяльності може розрахо-

вуватись на основі повної або часткової фіксованої оцінки. При 

цьому слід враховувати оціночну вартість майна, оборот, площу 

земельної ділянки та кількість одиниць худоби. 

Отож, підтримка сільгоспвиробників повинна надаватись 

через механізм встановлення спеціальних режимів та механізмів 

оподаткування; часткового бюджетного відшкодування вартості 

висіяного високорепродуктивного насіння; підтримки аграрних 

виробників через фінансовий лізинг; виконання цільових держав-

них програм, спрямованих на підвищення родючості ґрунтів, 

боротьбу зі шкідниками та хворобами сільськогосподарських 

рослин і тварин, ефективного ведення аграрного господарства; 

виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю 

оброблюваних угідь [6]. Доцільно також прийняти ряд законо-

давчо-нормативних актів щодо оподаткування надприбутків за 

прогресивними ставками та створення відповідного фонду 

підтримки сільськогосподарських товаровиробників, кошти якого 
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б формувались від надходжень з оподаткування сільськогоспо-

дарських підприємств надприбуткових галузей національної 

економіки. 
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Гендерні дослідження вперше виникли на західноєвро-

пейській лінгвістичній традиції і проводилися на матеріалі 

германських та романських мов. Виникнення робіт в даній галузі 

було спричинено зацікавленістю темою таких мовознавців, як 

О. Есперсен, Ф. Маутнер, Е. Сепір, у працях яких на перший план 

вийшов соціальний аспект у лінгвістичному описі. З позицій 

соціального аспекту мова розглядається у тісному зв’язку із 

суспільством і людиною зокрема, її мовою, набором мовних 

засобів для вираження власних думок тощо. Внаслідок цього, у 

мовознавстві з’явилися нові напрями досліджень: соціолінгвіс-

тики, психолінгвістики, прагматики, теорії дискурсу та 

комунікації. 

Розвиток соціолінгвістики у 60-ті роки ХХ століття дав 

поштовх для більш інтенсивних систематичних гендерних 

досліджень. Вчені отримали можливість користуватися 

величезним об’ємом статистичних даних щодо функціонування 

мови у групах людей, об’єднаних за тим чи іншим критерієм (вік, 

стать, освіта, професія, ареал проживання). 

Дослідження соціолінгвістів довели, що гендерні ролі тісно 

пов'язані зі статевою ідентичністю особистості та впливають на їх 

мовлення. Усвідомлення своєї належності до певної статі та 

готовність дотримуватись відповідних суспільних гендерних 

норм називається гендерною ідентичністю. Остання є одним з 
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вирішальних чинників у становленні соціальних відносин. 

Гендерна соціалізація включає дві взаємозалежні частини: 

освоєння прийнятих моделей чоловічого і жіночого поводження, 

відносин, норм, цінностей і стереотипів; вплив соціального 

середовища на індивіда з метою прищеплення йому визначених 

суспільством правил і стандартів поводження для чоловіків і 

жінок.  

Гендерні дослідження – напрям наукової діяльності та її 

соціальної організації, спрямований на вивчення місця, ролі, 

активності, волевиявлення й самореалізації чоловіків і жінок у 

змінних історичних умовах соціального буття певної епохи [2, 

с. 14]. 

Важливим питанням є розрізнення понять стать (sex) і гендер 

(gender). Стать – це термін, що означає ті анатомо-біологічні 

особливості людей (в основному – в репродуктивній системі), на 

основі яких люди визначаються як чоловіки або жінки. Його слід 

вживати тільки стосовно характеристик і поведінки, які 

випливають безпосередньо з біологічних відмінностей між 

чоловіками і жінками. Термін «гендер» був введений у вживання 

в поведінкових і соціальних науках з метою відрізнити його від 

поняття статі. Термін запозичений з англійської мови, де гендер 

означає граматичний рід. У соціології гендер розуміється як 

соціально-сконструйоване ставлення, пов'язане з категоризацією 

індивідів по ознаці статі [3, с. 317]. В сучасних соціальних і 

гуманітарних дослідженнях гендер використовується не як 

незмінна і універсальна конструкція. Поняття гендер означає не 

річ або предмет, не багато речей або предметів, а комплексне 

переплетіння стосунків і процесів. 

Слід зазначити, що виникнення терміну «гендер» як однієї з 

категорій соціального аналізу пов'язане з ім'ям американського 

психоаналітика Роберта Столлера, який у 1958 році запропонував 

використовувати цю граматичну категорію, щоб підкреслити 

подвійну природу статі людини як, з одного боку, біологічного, а 

з іншого – соціокультурного феномену. На думку вченого, термін 

«гендер» мав підкреслити той факт, що біологічні характеристики 
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сексуальності не дані людині безпосереднім чином, а завжди 

переломлюються через призму індивідуальної свідомості і 

соціальних уявлень, тобто існують у вигляді суб'єктивного і 

зафіксованого в культурі знання про них [4]. 

Гендерна проблематика в лінгвістиці розглядається у двох 

аспектах: 

1. Зафіксовані в мові гендерні стереотипи, тобто узагальнені 

уявлення про те, якими якостями і соціальними ролями володіють 

чоловіки і жінки; 

2. Гендерна асиметрія мови, тобто особливості мови 

чоловіків і жінок, мовних стратегій і тактик, а також власне 

лінгвістичні особливості мовлення обох статей.  

Для нашого дослідження важливим є дослідження сучасного 

лінгвіста Ю. Караулова, який запропонував трирівневу модель 

вивчення гендеру у мовній діяльності обох статей [1, с. 55-58].  

Так, на вербально-семантичному рівні, рівні мовної 

особистості, гендерно маркована ситуація знаходить відобра-

ження у мовних перевагах чоловіків і жінок. Наприклад, для 

вираження одного і того ж змісту чоловік та жінка використову-

ють різні прикметники. Яка чудова ідея! (сказала б жінка), 

чоловік же вибере скоріше інший прикметник: Яка класна/ 

непогана ідея! 

На когнітивному рівні маніфестація гендерних відмінностей 

зводиться до відсутності у чоловіків концептів складних кольорів 

(особливо в яскраво/гарячо помаранчевої частини спектру), а у 

жінок до дефіциту категоризації в галузі технічних пристосувань 

(наприклад, якщо чоловік розрізняє гвинт, шуруп, гайку, то жінка 

називає все це «гвинтиком»). 

На когнітивно-прагматичному рівні гендерна маркованість 

ситуації проявляється у відмінності стратегій розвитку комуніка-

ції, наприклад, в «розмові про неприємності», жінка радше 

просить поради, щоб створити атмосферу довірливості, а чоловік 

розуміє це як заклик до вирішення її проблем. 

Результати наукових розвідок уможливили встановлення 

того факту, що дослідження в галузі гендерології окреслили певні 
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систематичні відмінності у вживанні мови чоловіками та 

жінками. Гендерна диференціація проявляється на різних рівнях 

мовної системи – у фонології, граматиці, лексиці, дискурсі. 

Однак, варіативність мови за критерієм гендерної приналежності 

виявляється на різних рівнях і з різною інтенсивністю – від 

переважного до обов’язкового вживання тих чи інших варіантів. 
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Пандемія COVID-19 гостро вплинула на діяльність закладів 

вищої освіти в Україні, внесла стресові зміни в організацію 

навчально-виховного процесу, але й стимулювала науково-

педагогічні пошуки нових наукових і науково-методичних 
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підходів до формування духовних і професійних якостей 

особистості, яка здобуває вищу освіту в умовах он-лайн навчання. 

Нині на зміст освіти і професіоналізації майбутніх перекладачів у 

закладах вищої освіти активно впливають глобалізаційні процеси, 

які орієнтують освітян і студентів на усвідомлення важливості 

формування людини, яка буде жити й працювати в нових 

соціальних, культурних та економічних умовах. Необхідність 

формування та самоформування у майбутніх перекладачів 

культурно-духовних, творчих, особистісних і професійних 

якостей для конкурентної діяльності в нових умовах стає все 

більш актуальною.  

Проведений нами аналіз досліждень А.Лосєва [1] , Л.Печко 

[2] , С.Рубинштейна [3] , в яких естетична культура особистості 

розглядається як філософська категорія, дозволив визначити її 

духовну, культурологічну, особистісну, професійну сутність та 

роль у становленні особистості перекладача та в його діяльності.  

У культурній спадщині людства, в працях видатних 

філософів та педагогів накреслено ідеальну модель, в якій людина 

виступає цілісним субєктом культури, але підготовка майбутніх 

перекладачів відбувається в закладах вищої освіти з акцентом на 

кваліфікаційні вимоги моноспеціальності й система формування 

естетичної культури майбутніх перекладачів залишається 

недосконалою. 

Естетична культура майбутнього перекладача є системою 

духовних, культурологічних, особистісних і професійних якостей, 

взаємодія яких дозволяє йому в епоху цифровізації життя ї 

діяльності не втрачати їх гуманітарного змісту та власного 

творчого потенціалу. 

Нами було запропоновано структурно-функціональну 

модель формування естетичної культури фахівця, яка складається 

з внутрішніх і зовнішніх факторів впливу: структурних 

компонентів (концептуально-цільового, змістовного, функціо-

нально-діяльнісного, оцінювально-результативного); управлінсь-

ких дій педагогічного колективу; самоорганізації студентів у 

формуванні власної естетичної культури; отриманого результату. 
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Але в умовах дистанційного навчання студентів ця модель не 

може повністю реалізовуватись, бо ряд її системотворних 

факторів перестає спрацьовувати. Однією з причин, на нашу 

думку, є те, що при дистаційному навчанні управлінські дії 

педагогічного колективу значно зменьшуються. Викладачі більш 

уваги спрямовують на трансляцію знань, ніж на формування 

естетичної культури особистості. Головною причиною цього є 

порушення педагогічних умов, необхідних для формування 

естетичної культури студентів: немає актуалізації естетичного 

ставлення майбутніх перекладачів до професійної діяльності; 

гурткова робота не здійснюється; спілування в системах 

викладач-студент, педагогічний колектив-студент обмежено 

формою дистанційного навчання в умовах пандемії.  

 Проблема організації формування естетичної культури 

майбутніх фахівців в умовах пандемії та дистанційного навчання 

потребує подальшого наукового дослідження, бо гальмування 

гуманітарного розвитку суспільства і людини може привести до 

виникнення складних соціальних та економічних проблем 

людства.  

Література:  

1. Бытие и сознание [Текст]. О месте психического во 

всеобщей взаимосвязи явлений материального мира / С. Л. 
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2. Лосев А.Ф. История античной єстетики. Вісокая классика. 

Москва, 1974. С.204-214. 

3. Печко Л.П. Культура человека и ее становление в 
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Анотація. У роботі розглянуто форму цифрового мистецтва 

двох століть – ASCII-art. Розроблено застосунок, що надає 

можливість завантаження цільового зображення з внутріш-

нього сховища або миттєвого фото з камери, та оптимізує 

процес конвертації зображень в ASCII-art. 

Ключові слова: ASCII-art, образотворче мистецтво, конвертація 

зображень. 

У 21 столітті існує безліч форматів зображень, кожен із яких 

має своє призначення. У .jpeg краще зберігати зображення 

завдяки непоганому стисканню, .gif дозволяє робити анімовані 

картинки, .png зберігає досить детальну інформацію. Але існують 

ситуації, в яких використання даних форматів є проблематичним 

або неможливим. Наприклад, коли необхідно відправити не 

деталізоване зображення в чат-форумі без підтримки медіа файлів 

або зберігати його в класичній реляційній базі даних. В таких 

випадках можна використовувати застосунки, які конвертують 

звичайну картинку у набір текстових символів - ASCII-графіку. 

ASCII-графіка – форма образотворчого мистецтва, що 

використовує символи ASCII на екрані монітора або принтера для 

представлення зображень [1]. Малюнки із символів «ASCII-art» 

знаходять широке застосування у соціальних мережах. Вони 

прикрашають стіни форумів (прикладом є всесвітньовідома 

соціальна мереже «Twitter», користувачі якої використовують 

власне відгалуження – «Twitter-art», який має фіксовану довжину 

у 140 знаків, завдяки чому його можна розмістити на власній 
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сторінці), блогів, гостьових книг тощо. «ASCII-art» також 

використовується для оформлення підпису в електронних листах, 

для оформлення упаковок програмних продуктів, для дизайну 

обкладинок компакт-дисків та в інтернет-рекламі. Вони навіть 

використовуються у фільмах (наприклад, Матриця). На деяких 

фестивалях інколи зустрічається окрема категорія для змагань з 

ASCII-графіки. Наприклад, на фестивалях «Chaos Construction» и 

«Di Halt», де за 10 хвилин необхідно створити новий рисунок, 

після чого він буде оцінений членами журі. 

Але, на жаль, у сучасному світі конвертація зображень у 

«ASCII-art» не є надто популярною. Така ситуація склалася через 

те, що на ринку відсутні зручні програмні застосунки, а для того, 

щоб створювати рисунки власноруч необхідно мати просторову 

уяву, на що здатна не кожна людина. Ті додатки, що можна 

знайти у інтернет-магазині, не мають ані високої надійності, ані 

зручного інтерфейсу. Проте, у разі використання досконалого та 

зручного програмного застосунку, можна оцінити всі переваги 

«ASCII-art» (Рис. 1-2), а саме: 

• рисунок має невеликий розмір, який сягає лише декількох 

кілобайт [2]; 

• він універсальний, адже будь-який комп’ютер має можли-

вість роботи з ASCII-таблицею [3]; 

• окремі символи, які ми бачимо кожного дня, перетворю-

ються у картинку, яку дуже легко розпізнати очима [4]; 

• навіть якщо людина не знає, що означають символи у 

ASCII-зображенні, вона все одно зможе зрозуміти зміст картинки 

[5].  

Популяризація цього направлення може принести неабияку 

користь. Наприклад, при впровадженні модулю ASCII-

конвертації у популярну соціальну мережу або форум дозволить 

не тільки залучити нових користувачів завдяки нестандартному 

функціоналу, але і зменшити завантаженість внутрішнього 

сховища на сервері (адже замість надсилання важкого повно-

цінного зображення деякі користувачі почнуть переписуватись за 

допомогою значно легших «ASCII-art» зображень). 
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Рис. 1 Зображення у початковому 

вигляді 

Рис. 2 Зображення після 

здійснення конвертації 

Таким чином, створення модулів для конвертації «ASCII-art» 

зображень дозволить зменшити обсяг інформації, якій зберіга-

ється на серверах, залучити нових користувачів завдяки 

слідуванню молодіжному напрямку разом із дотриманням 

світових тенденцій та популяризувати ASCII-графіку серед вже 

зареєстрованих користувачів. 
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Бердичівський медичний фаховий коледж  

Житомирської обласної ради 

При детальному аналізі епідемічної історії, можна з 

впевненістю сказати, що пандемії, епідемії, пошесті, мори 

супроводжували людство з певною циклічністю. Безумовно, це 

було справжньою трагедією для мільйонів, але, водночас, ставало 

дієвим стимулом до розвитку медицини, гігієни, технологій, 

філософської думки, економіки тощо. Наприклад, пандемії чуми 

та холери змусили мешканців Європи навести порядок у містах, 

модернізувати каналізаційні мережі, підвищити рівень гігієни. З 

давніх часів люди також шукали ефективні методи лікування та 

профілактики масових захворювань. Дієвість вакцинації було 

вперше виявлено народною медициною. В древній Індії та Китаї 

практикували інокуляцію — щеплення рідиною з пустул хворих 

на легку форму натуральної віспи. Недоліком інокуляції було те, 

що з інокуляційним матеріалом вводився патогенний неослаб-

лений вірус, що інколи призводило до летальних випадків. Отже, 

шляхом спроб та помилок людина все ж виходила переможцем у 

боротьбі з вірусами та бактеріями, навіть ціною значних втрат. 

Останнім часом багато кажуть і пишуть про те, що після 

пандемії коронавірусу світ вже не буде таким, яким він був досі, 

що COVID-19 змінить усі сфери нашого життя. Утім, яких саме 

змін чекати ніхто не може сказати з впевненістю. Впевнено 

можна стверджувати лише одне: коронавірус вказав нам на наші 
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вразливі місця і змусив нас працювати над недоліками як в 

особистому, так і у всесвітньому масштабі. Хочеться вірити, що і 

цю пандемію ми з гідністю подолаємо, як це було десятки разів в 

історії людства. 

Всі пандемії, які пережила і зараз переживає наша планета 

змінювали ставлення людей до багатьох звичок і уподобань. Але 

світ ХХ століття став занадто тісним. Поширення вірусу 

відбулось занадто швидко. І локалізувати країну, місто чи навіть 

вулицю – це досить не просто.  Хаос, привнесений пандемією, і 

масштаб непрогнозованих наслідків змушують багатьох 

говорити, що світ вже ніколи не буде таким, як був. Втім, наразі 

будь-які фаталістичні прогнози передчасні. Пандемія все ще 

триває, і поки навіть в короткостроковому періоді неможливо 

зрозуміти, як будуть розгортатися події. Загалом майбутнє світу 

буде вирішуватись за результатами трьох битв: пандемія проти 

технобогів, свобода проти диктатури, нові практики проти старих. 

Сучасні технології  зіграли неабияку роль у стримуванні та 

контролюванні коронавірусу. Найкраще ці технології використо-

вувались у таких країнах, як  Китай, Тайвань та Південна Корея. 

Під час епідемії клінічні дані постійно змінюються. Ситуація 

ускладнюється випадками пацієнтів з хибно позитивними 

випадками захворювання. Штучний інтелект та в даний час 

застосовується для перевірки дотримання карантину, дослідження 

препаратів. Це лише деякі із способів застосування цифрових 

технологій для боротьби з надзвичайними ситуаціями. Багато 

країн,  має безліч прикладів застосування сучасних технологій 

для стримування і контролю поширення COVID-19. 

Використання інтелектуальних камер у Китаї і на Тайвані 

дозволило визначати людей, які не носять маски, а також 

проводити теплове сканування температури тіла людей у режимі 

реального часу для виявлення можливих випадків зараження. 

SenseTime – компанія, яка займається розробкою технологій 

штучного інтелекту оголосила, що її програмне забезпечення для 

безконтактного визначення температури було встановлено на 

станціях метро, в школах і громадських центрах у Пекіні, Шанхаї 
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та Шеньчжені. У свою чергу, гігант роздрібної торгівлі, компанія 

Alibaba запропонувала нову систему діагностики коронавірусу на 

основі штучного інтелекту. Система визначає нові випадки 

коронавірусу з точністю 96%. Для цих цілей застосовуються 

комп’ютерні томографи, що фіксують всі параметри організму 

людини і проводять швидкий аналіз даних. 

Інноватор Graphen спільно з Колумбійським університетом 

намагається визначити канонічну форму локалізації кожного гена 

вірусу і визначити точний зразок. Компанія використовує свою 

платформу Ardi AI, яка імітує функції людського мозку для 

зберігання даних про мутації вірусу і їх візуалізації. В процесі 

візуалізації вірус відображається червоною крапкою. Зелена 

крапка – це набір вірусів, що мають однакову послідовність 

геному. Натиснувши на червону крапку, вчені можуть бачити всю 

інформацію про вірус, в тому числі місце розташування 

заражених людей, їх стать та вік. 

Збір та обробка великих даних в період світової пандемії 

вимагає розробки нових методологій і технологій для збору і 

аналізу інформації. Зокрема, вчені виділяють чотири основні типи 

або методології аналізу великих даних, актуальних на сьогодніш-

ній день: 

1. Описовий аналіз. Це методології і технології, використо-

вувані для опису поточної і минулої ситуації, бізнес-процесів або 

бізнес-проектів, представлені графічним способом показники 

ефективності діяльності; 

2. Предиктивний аналіз. Це інструменти аналізу даних, які 

допомагають зрозуміти, що станеться у майбутньому. Для цього 

застосовують математичні методи, наприклад, регресивні і 

прогнозні моделі; 

3. Прескриптивний аналіз (prescriptive analysis). Використо-

вується для визначення ефективних стратегічних і операційних 

рішень; 

4. втоматичний аналіз. Використовує інструменти, які 

дозволяють виконувати бажану дію в автоматичному режимі і 

відповідно до результатів проведеного аналізу. 
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Від початку пандемії коронавірусу в інтернеті можна було 

побачити чимало відео, на яких роботи роз’їжджають китайсь-

кими шпиталями чи вулицями і пропонують людям дезінфікувати 

руки, самі дезінфікують вулиці або ж закликають людей йти 

додому. 

Але розвозити чи розпилювати дезінфектор – не єдине, на що 

здатні сучасні машини. На вулицях Шанхаю, наприклад, роботи 

частково виконували функції поліцейських, скануючи обличчя 

людей. 

У Китаї роботів також активно застосовували для доставки 

або простої діагностики. Наприклад, компанія Pudu Technology 

розмістила своїх роботів в більш ніж 40 лікарнях по всій країні 

для допомоги медикам. Інша компанія MicroMultiCopter викорис-

товувала дрони для доставки медичних зразків та термального 

сканування. Криза коронавірусу призведе до пришвидшення 

інтеграції роботів у суспільство, що, згідно з оцінками багатьох 

аналітичних центрів, має позбавити мільйони людей робочих 

місць. Тепер це може статися не через 10 умовних років, а 

набагато швидше. І це стосується не лише Китаю. Магазини 

Walmart в Америці, наприклад, використовують роботів для 

очищення підлог. 

Мобільні застосунки у боротьбі з пандемією зарекомен-

дували себе з найкращої сторони. Одними з найбільш успішних 

прикладів у боротьбі з коронавірусом вважають Тайвань і 

Південну Корею. Невід’ємною частиною зусиль обох держав 

стало активне використання сучасних технологій для відстеження 

поширення вірусу, зокрема – застосунків на смартфонах. 

Китай, серед іншого, мав систему персональних QR-кодів. 

Наприклад, для того, щоб залишити місто Ухань після закінчення 

карантину, люди повинні були мати «зелений код». Без 

сканування цих кодів в Китаї також не пускають у публічні місця 

скупчення людей. 

Якби таке суворе стеження зробили у США, людям би це 

точно не сподобалося, припускають автори, адже це суперечить 

західним принципам охорони приватності. 
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Насправді в Європі також використовують подібні технології 

для відстеження поширення коронавірусу та моніторингу людей 

на карантині. 

Від Гельсінкі до Мадрида розробляють програми для того, 

щоб люди повідомляли про свої симптоми лікарям та 

дослідникам, щоб простежити та змоделювати поширення 

грипоподібного вірусу, а також забезпечити, щоб особи, які 

перебувають під карантином, залишалися вдома 

У Польщі, уряд запустив застосунок для смартфонів під 

назвою «Домашній карантин», для громадян, які повертаються з-

за кордону, яким  потрібно було самоізолюватися протягом двох 

тижнів. Для реєстрації вони завантажують особисті дані та 

фотографію. Потім їм надсилають нагадування за допомогою 

текстового повідомлення, і вони повинні відповісти протягом 20 

хвилин, завантаживши нове селфі. Це підтверджується за 

допомогою розпізнавання обличчя, а штамп місця перебування 

перевіряється відповідно до зареєстрованої адреси. 

Україна теж не стала виключенням з використанням 

застосунку для моніторингу тих, хто перебуває в самоізоляції чи 

обсервації. Мандрівники, які прибули до України, отримують 

SMS із проханням встановити на смартфон застосунок «Дій 

вдома». 

Подібні застосунки використовують у багатьох державах на 

карантині, проте в Європі вони стикаються з критикою, мовляв, 

це все «шпигунські програми» які порушують право на 

приватність. Ті, хто виступає на захист таких технологій, 

наголошує: це тимчасові заходи для подолання смертельного 

вірусу. 

Провідна компанія з розбробки штучного інтелекту 

SenseTime повідомила, що її безконтактне програмне 

забезпечення для виявлення температури тіла людей було 

розміщено на підземних станціях, школах та громадських центрах 

у Пекіні та Шанхаї. Компанія також стверджує, що має 

інструмент, який може розпізнавати обличчя, навіть у масках, з 

«відносно високим ступенем точності 
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На інформаційному полі до боротьби з коронавірусом 

долучилися і соціальні мережі. «Фейсбук», наприклад,  

повідомляє користувачам, коли вони реагуватимуть (ставитимуть 

«лайк», ділитимуться чи коментуватимуть) недостовірну 

інформацію про коронавірус. 

Як повідомляє соціальна мережа, вона надсилатиме 

користувачам спеціальне повідомлення з посиланням на розділ 

сайту Всесвітньої організації охорони здоров’я, присвячений 

викриттю фейків про COVID-19. 

Література: 

1. https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-10/ 

south-korea-offers-lesson-best-practices 

2. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-tech-

poland/in-europe-tech-battle-against-coronavirus-clashes-with-privacy-cul-

ture-idUSKBN21D1CC 
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Полтавський державний медичний університет 

м. Полтава,Україна 

Йод – хімічний елемент VII-А групи, неметал, який 

відноситься до групи галогенів і був випадково відкритий 

французьким хіміком Бернаром Куртуа на початку XIX століття. 

Йод необхідний людині протягом всього життя, а його нестача в 

організмі призводить до затримки росту у дітей, порушення 

розумової активності та обміну речовин у дорослих. 

Це мікроелемент, який потрібен організму для створення 

гормонів щитоподібної залози, яка в свою чергу регулює 

метаболізм. Відсутність йоду спричиняє сповільнення або навіть 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-tech-poland/in-europe-tech-battle-against-coronavirus-clashes-with-privacy-culture-idUSKBN21D1CC
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-tech-poland/in-europe-tech-battle-against-coronavirus-clashes-with-privacy-culture-idUSKBN21D1CC
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-tech-poland/in-europe-tech-battle-against-coronavirus-clashes-with-privacy-culture-idUSKBN21D1CC
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зупинку синтезу надважливого гормону щитовидної залози – 

тироксину. Саме він відповідає за контроль та інтенсивність таких 

видів обміну речовин в організмі як: водно-сольовий, 

обмін білків, жирів та вуглеводів, теплообмін в організмі, 

поділ та ріст клітин, роботу печінки та серцево-судинної системи, 

синтез фагоцитів – клітин крові, які постійно знищують чужорідні 

тіла. Слід зауважити, що саме від тироксину залежить стан 

нервової  системи, емоції та психологічне здоров’я людини. 

Різке збільшення ваги тіла – це ще один із наслідків 

йододефіциту, адже при цьому тироксину не витрачає дня 

нормалізації витрат енергії і, як наслідок, її відкладення у вигляді 

запасів жиру. Якщо нестачу йоду тривалий час не поновлювати, 

то це призведе до того що тканини щитовидної залози 

розростатимуться з метою компенсації недоліку синтезу 

тироксину. Таке захворювання називається  ендемічним зобом[1]. 

Надлишок йоду в організмі таке ж небезпечне явище, як і 

його недолік. Оскільки для організму потрібно мікроскопічні дози 

цього елементу, то при його надлишку це небезпечна отрута. 

Відомо, що нерегульовані вживання йодної настойки задля 

захисту від радіації після Чорнобильської катастрофи призводили 

надважких отруєнь. 

Для організму потрібно лише 2-4 мкг йоду на 1 кг маси тіла, 

тобто для дорослого чоловіка це близько 150-200 мкг на добу, 

тоді як молоді, вагітним та жінкам, що годують грудьми щоденна 

доза є більшою 200 мкг.  Хоч і зараз виготовляють спеціальну 

харчову продукцію з вмістом йоду – 20-30 % норми, проте 

найпопулярнішим продуктом все-таки є йодована кухонна сіль, а 

її використання замість звичайної – забезпечить всю добову 

норму цього мікроелементу. 

Крім, того йод має антибактеріальні та протигрибкові 

властивості, які знайшли широке застосування в медицині для 

профілактики, лікування, а також знезараження під час 

хірургічних втручань. Для цього медики використовують 5% 

спиртовий розчин йоду. 

Йод – незамінний мікроелемент буття, адже потрібен людині 
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протягом усього життя, а його надлишок чи нестача спричиняє 

дуже серйозні наслідки[2]. 

Література: 

1. Музиченко В.П. Медична хімія: підручник / В.П. Музи-

ченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська; за ред. акад. АН ВШ України 

Б.С. Зіменковського. — К.: ВСВ “Медицина”, 2010. — 496 с.  

2. Медична хімія : підручник/ В. О. Калібабчук, І. С. Чекман, 

В. І. Галинська та ін.; за ред. проф.В.О. Калібабчук. — К.: 

ВСВ“Медицина”, 2013. –336 с. 
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Дослідження багатьох учених та лікарів свідчать, що фізичне 

виховання має значні можливості в підвищенні ефективності 

професійної діяльності людини (професійно-прикладна фізична 

підготовка), покращенні її працездатності, зміцненні здоров’я та 

формуванні статури, подовженні тривалості життя тощо. 

Ефективним засобом фізичного виховання студентів може 

бути гирьовий спорт, який має ряд переваг: відсутність значних 

матеріальних затрат; компактність інвентарю; можливість 

проведення тренування як в обмеженому просторі, так і на 

відкритій місцевості; можливість проведення як самостійного 

тренування, так і заняття одночасно з великою групою осіб; 

широкий діапазон простих і доступних вправ виключає 
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можливість адаптації до однотипного навантаження; можливість 

проводити заняття одночасно зі студентами з різним рівнем 

фізичної підготовленості; висока ефективність щодо розвитку 

фізичних і морально-вольових якостей; зміцнення м’язів спини та 

всього тіла; профілактика травмування хребта і суглобів тощо [1, 

с. 9]. 

Разом із тим викладачі фізичного виховання в закладах 

вищої освіти (ЗВО) не завжди володіють методикою проведення 

занять із використанням елементів гирьового спорту та 

методикою навчання гирьовому спорту студентів. Таким чином, 

виникло протиріччя, що полягає, з одного боку, у великих 

можливостях гирьового спорту щодо підвищення рівня фізичної 

підготовленості студентів ЗВО, а з іншого – у відсутності науково 

обґрунтованої методичної системи навчання гирьовому спорту 

студентів на заняттях з фізичного виховання. 

Новітня історія гирьового спорту в Україні починається в 

1960-х роках. Змагання з гирями швидко розповсюджуються в 

сільській місцевості, на заводах, в армії і флоті та серед студент-

ської молоді. В 1970 році в Україні затверджуються перші прави-

ла змагань, до яких увійшли три вправи (триборство) – жим гирі 

кожною рукою, поштовх двох гир від грудей і ривок одною 

рукою. Залежно від рангу, змагання проводяться з гирями 16, 24 і 

32 кг. Враховуючи зростаючу популярність і доступність змагань 

з гирями, в Україні 1974 року вперше введено почесне спортивне 

звання «Майстер спорту з гирьового спорту». Після розпаду Ра-

дянського Союзу в 1992 році була створена Міжнародна федера-

ція гирьового спорту і Федерація гирьового спорту України [2]. 

Гирьовий спорт – силовий вид спорту, який ґрунтується на 

підніманнях гир або гирі максимальну кількість разів за 

визначений проміжок часу згідно з правилами змагань в двох 

змагальних вправах – двоборстві: поштовх і ривок або в одній – 

поштовх довгим циклом [2]. У гирьовому спорті змагальна 

діяльність полягає у виконанні максимально можливої кількості 

підйомів гир певної ваги протягом 10 хв. та має циклічний 

характер (Ю. В. Щербина, 2006). 
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Найвидатнішими досягненнями наших гирьовиків можна 

вважати результат Федора Усенка з м. Суми у поштовху двох 

двопудових гир – 149 разів у ваговій категорії до 80 кг, показаний 

ще в 1989 році та, не перевершений до сьогодні, рекорд у ривку 

Юрія Петренка з міста Черкаси – по 110 підйомів кожною рукою 

(1998); а також досягнення 13-ти разового чемпіона світу Романа 

Михальчука з міста Луганська, який першим серед гирьовиків 

України удостоєний високого спортивного звання «Заслужений 

майстер спорту України» [2]. 

На заняттях з фізичного виховання, використовуючи гирі, 

обов’язково слід враховувати вік, стать, рівень фізичної та 

технічної підготовленості, стан здоров’я і психіки студентів. Під 

час навчання (особливо на початковому етапі) студенти, через 

неправильне виконання вправ, можуть отримати значне фізичне 

навантаження (перевтому) або й травму. Це, в свою чергу, може 

призвести до зневіри у власні сили, втрати ініціативи, розладів 

психіки. 

Доступність вправ з гирями для осіб з різним фізичним 

розвитком дозволяє ефективно вирішувати завдання з форму-

вання та корекції статури, фізичної підготовки, зміцнення опорно-

рухового апарату, серцево-судинної та дихальної систем тощо. 

Рівень травматизму на заняттях не значний, вартість гир 

порівняно невисока, а термін використання необмежений. 

Різноманітність вправ з гирями і широкі можливості змінювати 

фізичне навантаження дозволяють успішно використовувати їх у 

заняттях з людьми різного віку, статі та підготовленості. 

Більшість цих вправ не складні за своєю структурою і технікою 

виконання, прості в навчанні і можуть виконуватися на 

майданчиках, в спортзалах, на місцевості тощо. Конструкція гирі 

дає можливість виконувати широкий спектр різноманітних 

силових вправ. Вправи з гирями засвоюються легко і швидко. 

Значна різноманітність вправ дозволяє проводити заняття на 

високому емоційному рівні та з високою щільністю [3, с. 3–4]. 

Що стосується підготовки спортсменів-гирьовиків, то це 

складний та багатогранний процес, який вимагає від тренерів та 
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спортсменів певних знань, а також умінь застосовувати їх на 

практиці. Тому опанування основ гирьового спорту (техніки 

виконання класичних вправ з гирьового спорту, методики 

навчання, методики спортивного вдосконалення, особливостей 

підвищення спеціальної працездатності тощо) є важливим 

завданням під час організації та методики проведення занять в 

загальноосвітніх школах, ЗВО, секціях з гирьового спорту та 

інших організаціях. Тренувальна діяльність у гирьовому спорті 

значною мірою пов’язана із закономірностями побудови 

підготовки в силових видах спорту, але в останній час науково 

доведено, що гирьовий спорт більше відносить до видів спорту, 

які вимагають від спортсмена розвитку загальної та спеціальної 

фізичної витривалості [3, с. 5]. 

Отже, в гирьовому спорті підготовка гирьовиків-початківців 

дещо подібна до підготовки важкоатлета. Проте в тренувальному 

процесі цих видів спорту набагато більше відмітних рис, ніж 

спільних, особливо в ході підготовки спортсменів вищих 

розрядів. Гирьовий спорт – це спорт, який відрізняється 

специфічним характером спортивної (тренувальної, змагальної) 

діяльності та ставить високі вимоги до розвитку загальної та 

спеціальної фізичної витривалості, функціональних можливостей 

серцево-судинної та дихальної систем організму. Навіть зовні 

змінилась конституція тіла гирьовика, яка більше сьогодні 

нагадує легкоатлета або представника будь-якого іншого 

циклічного виду спорту, ніж важкоатлета [3, с. 13]. 

Тривала і систематична підготовка гирьовика приводить 

його організм до стану високої спортивної працездатності, тобто 

до піку спортивної форми. В такому стані підготовленості 

гирьовик здатний показати свої найкращі спортивні результати. 

Стан спортивної форми пов’язаний з повним узгодженням у 

діяльності різних органів і систем організму спортсмена: серцево-

судинної, дихальної, обміну речовин, м’язової координації, 

точності розподілу силових зусиль під час виконання вправ тощо 

[3, с. 63]. 

Підсумуємо, чому варто займатися гирьовим спортом [4]: 
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1. Достатня технічна простота вправ. Вправи гирьового 

спорту циклічного характеру і помірної ваги. Вони освоюються 

порівняно швидко, оскільки не пов’язані з яким-небудь 

безопорним переміщенням в просторі системи спортсмен–снаряд 

(як, наприклад, у важкій атлетиці) або складним переміщенням 

спортсмена (як у гімнастиці, акробатиці). І хоча переміщення 

загального центру ваги є, воно відбувається в кожному циклі 

вправи ідентично. Як показує практика, спортсмен із середнім 

рівнем фізичного розвитку опановує техніку вправ гирьового 

спорту протягом 4–6 місяців. Це дозволяє приділяти більше уваги 

розвитку і вдосконаленню фізичних якостей. 

2. Можливість займатися як в групах, так і індивідуально. 

Кращою формою організації занять спортом є заняття в нав-

чальній групі, секції. Однак робота по змінах і багато інших видів 

трудової діяльності людини часто не дають можливості тренува-

тися в секції чи групі, а змушують переходити на індивідуальні 

заняття з періодичним контролем тренувальних планів досвід-

ченим тренером. Для індивідуальних занять гирьовим спортом не 

потрібні спортивні зали чи великі спортивні майданчики, 

достатньо вільної площі 4–5 м2, де можна піднімати гирі. 

3. Простота матеріального забезпечення. У порівнянні з 

багатьма видами спорту, гирьовий спорт найменш трудомісткий в 

матеріальному забезпеченні: гирі, костюм для тренувань і 

виступів – труси, майка, будь-яке спортивне взуття. Слід 

зазначити про довговічність гир як спортивного снаряда та, 

практично, не обмежений термін їх експлуатації. Це створює 

значну перевагу гирьового спорту перед багатьма іншими, де 

потрібні великі витрати на матеріальне забезпечення занять. 

Все, що стосується матеріального забезпечення, звичайно, 

слід розглядати дещо ширше. Гирьовикам потрібно займатися 

штангою, бігом, метанням, виконувати вправи на гнучкість, 

займатися лижним спортом та іншими видами, які вимагають 

додаткових матеріальних витрат. 

4. Максимальне виключення випадків травматизму. 

Вивчення вправ гирьового спорту та участь у змаганнях не 
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вимагають сторонньої страховки спортсмена. Виконання вправ не 

пов’язано з елементами ризику. Як правило, травми з’являються у 

вигляді зривів ділянок шкіри на долонях, що виникають з 

причини незадовільної підготовки снаряда для виконання вправ 

(ручка гирі повинна бути гладкою, ретельно відполірованою, що 

не має іржі); трапляються такі травми і при добре підготовлених 

гирях, але це буває, як правило, після значної перерви у 

тренуваннях, коли «ослабли» кисті. Отже, природа травм у 

гирьовому спорті лежить не в самій суті гирьового спорту, а в 

побічних факторах, які можна виключити. 

5. Широкий віковий діапазон атлетів. Гирьовий спорт, як 

засіб фізичного виховання, має велику цінність, тому що може 

бути використаний людьми різних вікових груп. Хоча питання 

про вікові межі занять гирьовим спортом в даний час ще не 

вивчений в повній мірі, однак практика показала, що вік атлетів 

коливається в досить широких рамках. 

Що стосується фізичних якостей в гирьовому спорті то його 

основа – силова витривалість. Гнучкість, координація, швидкість 

в гирьовиків не виступають на перший план, як це спостері-

гається в гімнастиці, фігурному катанні, акробатиці і багатьох 

інших видах спорту. Як відомо, сила і витривалість (а їх поєд-

нання – силова витривалість) розвиваються і удосконалюються в 

досить широких вікових межах, тому і спортивний результат у 

гирьовому спорті можна підвищувати більш тривалий час і в 

більш широкому віковому діапазоні. 

Отже, зважаючи на велику користь і доступність засобів 

гирьового спорту його варто використовувати у фізичному 

вдосконаленні студентів ЗВО. 
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Сучасний розвиток регіональної економіки вимагає 

постійного пошуку шляхів підвищення ефективності підприємств 

галузей виробничого комплексу. Цей процес передбачає 

формування високотехнологічних об’єктів на основі досягнень 

науки та техніки, що вимагає розширення та оновлення 

виробничої бази підприємств. Розширення виробництва приведе 

до організації нових робочих місць, що дозволить знизити 

показник рівня безробіття в регіоні.  А процес удосконалення 

виробничих процесів та реалізації послуг споживачу приведуть 

до підвищення професійності та кваліфікації трудових ресурсів 

країни. Дана стратегія стане можливою при умові організації 

виробничої діяльності з врахуванням європейського досвіду. 

Ефективним способом організації господарської діяльності у 

світі стало створення індустріальних парків, які можна визначити 

як юридично відокремлені певні території, що характеризуються 
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наявністю як промислового так і виробничого сектора [1]. Вони 

здатні забезпечувати розвиток території або підприємств із 

спільною розвиненою інфраструктурою, координувати роботу 

об’єктів комплексу, спостерігати за станом впливу індустрі-

ального парку на довкілля. Крім цього, індустріальні парки 

виступають ефективним інструментом залучення інвестицій, що є 

головним пріоритетом для його створення. 

Під час впровадження політики децентралізації регіонів, 

принципи управління регіональним розвитком зазнали значних 

змін. Процес децентралізації передбачає створення умов до 

формування мотиваційного механізму, інструментів розвитку 

шляхом надання свободи підприємницьким ініціативам стосовно 

залучення інвестицій, активізації виробництва, що дозволить 

наповнювати бюджет регіону. Також цей процес  знайшов своє 

відображення у створенні укрупнених регіональних центрів 

шляхом приєднання невеликих областей до бюджетоутворю-

ючого регіону. Це дозволило планувати створення центрів 

зосередження промислових комплексів або виробничих структур 

з метою проведення процесу нової індустріалізації всієї країни.  

Процес створення індустріальних парків може стати саме 

тою рушійною силою, яка здатна стимулювати економічне 

зростання країни та створювати інноваційні технології. Завдяки 

створенню на території індустріального парку нових робочих 

місць, зростає відсоток зайнятого населення, що позитивно 

позначиться на показниках рівня безробіття у регіоні [2].      

Бізнесові процеси, які відбуваються на території індустрі-

ального парку, можуть стати дієвим мотиваційним інструментом 

до стимулювання процесу цифровізації виробничих процесів при 

здійсненні своїх функцій. Як показує світова практика, тери-

торії індустріальних парків зазвичай підтримуються державою 

за допомогою проведення політики пільгових кредитів на землю, 

а також певних податкових та митних преференцій. Всі ці 

положення прописані у ЗУ «Про індустріальні парки» [3]  

В Україні процес створення індустріальних парків відбуває-

ться надзвичайно повільними шляхами. Причин цьому є декілька: 
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- недостатня аргументація для місцевих органів влади у 

позитивному впливі індустріального парку на розвиток регіону; 

- недостатнє фінансування процесу створення індустріаль-

них парків; 

- відсутність бажання у відповідних чиновників розуміння 

ролі та необхідності індустріальних парків у розвитку економіки 

країни та її окремих регіонів, 

- високий рівень корупції у місцевих та державних органах 

влади.  

Але головною проблемою України в питаннях індустріаль-

них парків є відсутність досвіду та практики у створенні та 

керуванні ними. Сьогодні парки створюються кількісно (без 

концепції розвитку та організаційно-економічного механізму дій), 

а не якісно. Збільшуючи їх кількість, показники економічного 

розвитку регіону будуть зростати дуже повільними темпами, що 

означає створення кількості парків, а не дослідження та 

заглиблення у суть свого створення. 

Це знижує перспективи України на отримання значних 

інвестицій від провідних світових компаній, які ще у 2004 році 

надходили у нашу країну. Несприятливий інвестиційний клімат 

для європейського інвестора є потужним бар’єром для прийняття 

рішення щодо інвестування в українську економіку.  

Стосовно ролі держави в питаннях створення індустріальних 

парків під плином часу та зовнішніх факторів, вона дещо 

змінилась: від надання дозволу користування надбанням країни у 

технічній сфері (використання виробничої бази, сировинної 

платформи, транспорту) до юридичної підтримки та стимулю-

вання учасників індустріальних парків. До таких стимулів, які 

сьогодні ефективно використовуються в міжнародній практиці є 

кредитування за пільговими умовами, запровадження певного 

терміну звільнення від податків та мит, дотація зі сторони 

держави на природні ресурси та електроенергію, спрощенні митні 

процедури на кордоні тощо [4]. 

Незважаючи на складну політичну та економічну ситуацію в 

Україні, станом на березень 2021 року було зареєстро-
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вано 47 індустріальних парків, найбільша кількість з яких 

розташовується у Київській та Львівській областях. Такий 

розподіл пов'язаний із розміщенням  великих промислових 

центрів, наукового потенціалу, кваліфікованих трудових 

ресурсів та наявністю ефективної налагодженої логістичної 

системи.  

Створення привабливого інвестиційного клімату шляхом 

запровадження механізму інвестиційних парків дає можливість до 

державної фінансової підтримки високотехнологічного 

виробництва та експорту продукції, надає  доступні довгострокові 

кредити учасникам індустріального парку, контролює створення 

та реалізацію українського продукту за межі країни, а також 

можливість реалізації великомасштабних інфраструктурних 

проектів у транспортній галузі. Саме індустріальним паркам 

належить майбутній розвиток промислового виробництва, так як 

вони будуть створювати основу економічної системи.  
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ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

Осмальчук А.П., 

викладач вищої категорії 

 Відокремленого структурного підрозділу 

Київський індустріальний фаховий коледж  

Київського національного університету  

будівництва і архітектури 

м. Київ, Україна 

Пандемія коронавірусу COVID-19 та введений карантин зму-

сили майже всі країни переглянути освітні стратегії навчання. Згі-

дно  з наказом МОН №406 від 16 березня 2020 року «Про органі-

заційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-

19» та офіційного листа №1/9-176 від 25 березня 2020 року «Щодо 

особливостей організації освітнього процесу під час карантину» 

заклади освіти зобов’язані функціонувати дистанційно [ 1 ]. 

Дистанційне навчання (англ. Distant learning) – це новий засіб 

реалізації процесу навчання, в основі якого використання 

сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, що 

дозволяють навчатись на відстані без безпосереднього, особис-

того контакту між викладачем і здобувачем освіти. В Україні 

вперше заговорили про дистанційне навчання у 2000 році, 

затвердивши «Концепцію розвитку дистанційної освіти в 

Україні». Наказ Міністерства освіти та науки України № 466 

«Про затвердження Положення про дистанційне навчання» від 

25.04.13 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства 

освіти і науки № 660 від 01.06.2013, № 761 від 14.07.2015) надав 

можливість використання дистанційного навчання у навчальних 

закладах. Сьогодні нові закони України «Про освіту», «Про 
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фахову передвищу освіту», «Про повну загальну середню освіту» 

дозволяють здобувачам освіти обирати дистанційну форму 

навчання як одну з форм здобуття освіти. І саме в період 

карантину організація освітнього процесу із використанням 

технологій дистанційного навчання стала обов’язковою і єдиною 

формою виконання освітніх програм закладів освіти. Саме 

завдяки цій формі навчання, незважаючи на карантин, освітній 

процес у закладах освіти не призупинено. 

  Проте, не завжди  дистанційне  навчання  можна  легко  

застосувати.  Для дисциплін, де переважає  теоретичний  матеріал  

і  ключовим  є  уміння  оперувати думками (наприклад, психо-

логія, філософія), перехід на дистанційну форму навчання 

створює менше  труднощів, адже роль викладача  полягає  в  

тому,  щоб  допомогти здобувачам освіти,  стимулювати  їх  до  

самостійних  роздумів,  нових  поглядів  на  явища та  предмети.   

Натомість у викладанні технічних дисциплін не завжди 

вдається повноцінно забезпечити вивчення у дистанційній формі.  

Гостро проблему дистанційного навчання відчули дисцип-

ліни, в яких переважна доля засвоєння навчального матеріалу 

ґрунтується на відпрацюванні практичних навичок. Зокрема, 

дисципліни, пов’язані із здобуттям навичок  з креслення,  коли  

для  наочної демонстрації  процесу виконання графічних вправ і 

завдань потрібно було шукати нові підходи і методики.  

Впровадження ІКТ у систему освіти пов’язані із застосуван-

ням комп’ютерів і телекомунікацій, спеціального устаткування, 

різних пристроїв, програмних та апаратних засобів, систем 

обробки інформації.  

Сучасне освітнє середовище на основі ІКТ передбачає 

застосування сучасних технічних засобів навчання, зокрема, 

таких найпопулярніших девайсів як: 

- графічні планшети; 

- графічні інтерактивні дисплеї; 

- смарт-блокноти. 

Графічний планшет (дігітайзер) – пристрій, який у поєднанні 

з методикою його використання в освітньому процесі, дає 
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можливість спростити процес навчання (легко конвертувати в 

цифровий формат у синхронному режимі написані від руки 

формули, схеми, графіки) без використання звичайної дошки [3]. 

Графічні планшети та графічні інтерактивні дисплеї 

підключаються до комп’ютера або ноутбука. Деякі можуть 

з’єднуватися зі смартфонами на базі Android. Останнє особливо 

зручно – навчання можна вести абсолютно з будь-якого місця, де 

є інтернет. Графічний планшет працює з популярними програ-

мами для проведення відеоконфенцій: Zoom, Microsoft Teams, 

Skype, Googl Meet. Графічний планшет – це, по суті, просто 

електронна дошка, на якій викладач пише або виконує креслення, 

а отриманий результат здобувачі освіти бачать на екрані 

комп’ютера (ноутбука, смартфона) [4]. 

Графічні планшети допомагають викладачам істотнім чином 

взаємодіяти із здобувачами освіти, зображуючи на екрані те, що 

вони звичайно зображують на дошці, пояснювати складні явища 

та процеси. 

Використання графічного планшету на лекційних, практич-

них, лабораторних заняттях дозволяє оптимально використовува-

ти різні методи та форми навчання, раціонально використовувати 

час лекційного заняття; індивідуалізувати та диференціювати 

процес навчання, а також активізувати психічні процеси 

здобувачів освіти для стимулювання їх пізнавальної активності і 

самостійності; підвищити ефективність педагогічної діяльності і, 

як наслідок, якість засвоєння матеріалу. 
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З появою нових технологій у світі виникло питання про 

модернізацію виробництва на підприємствах з метою зменшення 

ймовірності виготовлення неякісної продукції. Останнім часом 

для більш точних розрахунків та контролю виробленої продукції 

використовують оптичні лазерні системи. 

Оптична лазерна система у своїй будові має: джерело енергії, 

робоче тіло пристрою та систему дзеркал («оптичний 

резонатор»). Актуальність застосування опричних лазерних 

систем ґрунтується на таких якостях, як гостра спрямованість 

світлового випромінювання та узгодженість внутрішніх коливань, 

монохроматичність та висока щільність енергії. 

Розвиток сучасних технологій ставить перед підприємствами 

вимогу щодо модернізації процесу виробництва та запровад-

ження новітніх методів контролю якості виробленого продукту, 

адже з появою інновацій також з’являються нові вимоги до тих чи 

інших сфер промисловості. На сьогодні, враховуючи стрімкий 
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розвиток сучасної наукової думки, сформовано фундаментально 

нові та ефективні оптичні лазерні системи, покликані вивести на 

новий рівень застосування їх у різноманітних технологічних 

процесах. [1, с.74]. 

Фізичною основою будь-якого лазера є квантово-механічне 

явище вимушеного (індуційованого) випромінювання. 

Випромінювання лазера може бути неперервним, з постійною 

напругою, або імпульсним, що досягає гранично високих 

показників напруги.  

Зазвичай лазери класифікують за їх активними елементами 

або за типом випромінюваних частинок, які викликають 

стимульоване випромінювання. Останні включають в себе атоми 

та молекули в розрідженому газі, органічні молекули, розчинені 

при відносно низькій концентрації у різких розчинах, напівпро-

відникові матеріали та діелектрики (до них відносять кристалічні 

тверді тіла або скло) з впровадженням високої концентрації іонів.  

Виконання умов посилення лазерного випромінювання при 

наявності позитивного зворотного зв'язку через оптичний резона-

тор дає необхідні енергетичні передумови для само генерації 

випромінювання. Процес збудження лазерної речовини, що 

приводить до виникнення лазерного активного середовища, 

називається накачуванням лазера. Значення енергії накачування 

значно більше енергії лазерного випромінювання, тобто лазер – 

неекономічний генератор. Але за своїми якісними показниками 

лазерне випромінювання унікально. Перша найважливіша 

властивість лазерного випромінювання полягає в його спрямова-

ності, яка пов'язана з просторовою когерентністю: лазерне 

випромінювання поширюється у вигляді майже плоскої хвилі, 

розбіжність якої може наближатися до мінімально граничної 

дифракційної розбіжності. 

Лазерне випромінювання високо монохроматично [2], так як 

лазер генерує когерентні оптичні коливання на частоті 

максимального посилення і мінімальних втрат випромінювання в 

резонаторі. Таким чином, лазер перетворює енергію низької 

якості в когерентне випромінювання, тобто у гранично 
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високоякісну форму енергії, або, використовуючи терміни 

термодинаміки, можна сказати наступне: енергія накачування, що 

має низьку температуру і високу ентропію, перетворюється в 

лазерне випромінювання з винятково високою еквівалентною 

температурою і гранично низькою ентропією. [1, с.75]. 

Лазер є генератором електромагнітного випромінювання 

оптичного діапазону, тому повинен містити, по-перше, елементи, 

що забезпечують накачування лазера, по-друге, лазерну речовину, 

в якій в процесі накачування може бути створене лазерне активне 

середовище. 

Математичний аспект формування синтезу оптично-лазерної 

системи на основі лазерного активного елементу реалізовано на 

наступних співвідношеннях: 

 

2ℎ𝑝2
′ = 2ℎ𝑝1√𝛼; 

𝑧𝑘2
′ = 𝑧𝑘1𝛼; 

𝑧𝑝2
′ = (𝑧𝑝1 + ∆

𝑧𝑝1
2 + 𝑧𝑘1

2

𝑓1
′2 ) 𝛼; 

𝐿 = 2(𝑓1
′ − 𝑓2

′) − 𝑧𝑝1(1 − 𝛼) + ∆ (1 + 𝛼
𝑧𝑝1

2 + 𝑧𝑘1
2

𝑓1
′2 ) 

𝑁𝑑1 =
𝑓1

′

𝐷св1
=

𝑓1
′

2𝐾𝑑ℎ𝑝1√1 + [(𝑓1
′ − 𝑧𝑝1)/𝑧𝑘1]

2
; 

𝑁𝑑2 =
𝑓2

′

𝐷св2
=

𝑓2
′

2𝐾𝑑ℎ′
𝑝2√1 + [(𝑓2

′ − 𝑧′
𝑝2)/𝑧′

𝑘2]
2

; 

де 𝑧𝑘1 та 𝑧′
𝑘2 – параметри конфокальності пучка на вході та 

виході; 

𝑧𝑝1 – положення перетяжки вхідного пучка відносно 
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переднього фокусу 𝐹1 першого компонента оптичної системи 

(відповідає положенню торця волокна); 

𝑧′
𝑝2 – положення перетяжки вихідного пучка відносно 

заднього фокусу 𝐹′
2 другого компонента оптичної системи; 

∆ – відстань між фокусами 𝐹1 та 𝐹2 оптичної системи; 

𝑓1
′ та 𝑓2

′ – задні фокусні відстані компонентів оптичної 

системи; 

𝐿 – довжина системи, тобто відстань від перетяжки вхідного 

пучка до перетяжки вихідного пучка; 

𝑁𝑑1,2  – діафрагменні числа компонентів (відношення 

фокусної відстані до його світлового діаметру); 

𝐾𝑑 – коефіцієнт, що визначає перевищення світлового 

діаметра компонента над діаметром пучка, що перетворюється на 

ньому (діаметр пучка на якому зосереджено 86,5 % потоку 

випромінювання); 

𝛼 – еквівалентне повздовжнє збільшення двокомпонентної 

лазерно-оптичної системи, 

 

𝛼 = (
𝑓2

′

𝑓1
′)

2
1

𝑃(𝑧𝑝1, ∆)
 

де 𝑃(𝑧𝑝1, ∆) – поліном, що характеризує залежність повздовж-

нього збільшення двокомпонентної лазерно-оптичної системи від 

її конструктивних параметрів та параметрів вхідного пучка, 

 

𝑃(𝑧𝑝1, ∆) = (1 +
𝑧𝑝1∆

𝑓2
′ )

2

+ (
𝑧𝑘1∆

𝑓2
′ )

2

. 

В умовах сьогодення, вельми важливим завданням розробки 

оптичної лазерної системи є забезпечення малих спотворень 

розподілу поля вихідного лазерного пучка. Ця властивість 

характеризує якість реальної оптичної лазерної системи, з якою 

вона формує лазерний пучок у порівнянні з ідеальним 

перетворенням вихідного лазерного пучка. 
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м. Бердянськ, Україна 

Незважаючи на теорії «відмирання» оперного жанру, які 

з’явилися у XX ст., варто відзначити, що опера займає важливе 

місце в сучасній культурі. У нашому дослідженні ми розглянули 

один витвір з її постмодерного періоду.  

У широкому значенні постмодернізм – це течія загального 

характеру в європейській культурі, що має свою філософську 

базу; це своєрідне світовідчуття, особливе сприйняття дійсності. 

У вузькому розумінні постмодернізм – це течія в літературі та 

мистецтві, що виразилася у створенні конкретних творів. 

Найдоречнішим вважаємо визначення, що це світоглядно-

мистецький напрям постіндустріальної епохи, продукт розпаду 

цілісного погляду на світ; відхід від модернізму [1, с.51]. 

Значущі дослідження літератури північної країни провели 

Leena Kristinä, Пірйо Луутікейнен, Міка Халіла та Пяйві Коівісто. 

На їх рахунку десятки статей про сучасних видатних співвітчиз-

ників.  

Розпад Радянського Союзу в 1991 році, дві світові економічні 
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та екологічні кризи, падіння веж у Нью-Йорку у 2001 році, вступ 

Фінляндії до Європейського Союзу в 1995 році  – все це, на думку 

Пяйві Коовісто, вплинуло на літературу холодної країни [2, с.55]. 

Ми зосередимося на періоді від 1980-х років, бо 80-ті були 

десятиліттям, коли модерн зустрівся з постмодерном у Фінляндії. 

Криза модернізму принесла в мистецтво підвищений інтерес до 

соціального значення статі, іронії й до традиційних прийомів 

передачі почуттів й ідей. Важливою подією стало зростання 

економіки тих років. На якийсь час стало модним вкладати гроші 

у мистецтво. 

Найяскравішим першим проявом постмодернізму в літера-

турі Фінляндії вважаємо брошуру 1987 року “Jälkisanat: Sianhoito-

opas” («Епілог: Посібник із вирощування свиней») Маркка 

Ескелінена та Юркі Лехтола. Ці молоді чоловіки запекло 

стверджували, що фінська література та її дослідження застаріли 

через постійне захоплення міметичним реалізмом.  

Оуті Ойя звертає увагу на романи “Tainaron. Postia toisesta 

kaupungista” («Тайнарон. Пошта з іншого міста») Ліни Крон, “Far 

och son” («Батько і син») Йорна Доннера, “Romaanihenkilön 

kuolema” Матті Пулккінена, “Tarua ja totta eli ihmisen kuvaus” 

(Смерть персонажа. Легенда і правда або опис людини) і збірку 

оповідань Рози Ліксом «Yhden yön pysäkki» («Одна ніч»). Однією 

спільною рисою цих творів є гносеологічні питання: що є істиною 

у художній літературі? Яке відношення має вигадка до реальності 

і яка реальність художньої літератури? Питання репрезентації має 

важливий вплив на їхні наративні стратегії та структури. Читач 

займає позицію Я-оповідача [3, с.112]. 

Ліна Крон відмовилася від повсякденного кухонного 

реалізму, з якого стартувала її кар’єра, почала об’єднувати 

онтологічно та гносеологічно різні матеріали у своїх наративах. Її 

книги стали нагадувати збірки оповідань: “Pereat mundus” та 

“Romanani, eräänlainen” (1998). Перший є різновидом роману, в 

якому в кожному окремому епізоді фігурує персонаж на ім’я 

Хокан, хоча він завжди різний. Також Крон використала фразу 

“Pereat mundus”, яка відноситься до латинського висловлювання 
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“Fiat justitia, et pereat mundus” та до Іммануїла Канта. Філософ 

перефразує це як «Нехай панує справедливість, навіть якщо від 

неї загинуть усі негідники світу». Цей інтертекстуальний прийом 

створює своєрідний гумор у апокаліптичному романі, де всі 

налякані й чекають кінця світу.  

Рік 1998 особливо виокремлюється фінською феміністичною 

літературою. Зрозуміло, що дорослішання для дівчат – нелегка 

справа, адже вони повинні звикнути до свого фізичного існування 

та зовнішнього світу з його вимогами. Потрібні були позитивні 

моделі для вирішення цих проблем. Моніка Фагерхольм і Сірпа 

Кяхконен представили феміністичне мислення без ворожого 

ставлення до чоловіків.  

Представники сильної статі почали писати у відповідь. У 

1999 році маскулінність стала центральною темою в кількох 

збірках оповідань, таких як “Suuret kertomukset” («Великі 

оповідання») Юхи Сеппеля, “Miesvahvuus” (Сила чоловіків) 

Ханну Райттіла, та “Tutkimusmatkailija ja muita tarinoita” («Дослід-

ник та інші історії») Юркі Вайнонена. Іншими прикладами є такі 

романи, як «Оушен Сіті» Кауко Рьойкя та “Naisten mies” 

(«Людина для дам») Марко Карпіо. Головне питання полягало в 

тому, як бути чоловіком, а не як стати чоловіком. Яскравим 

прикладом цієї дискусії є успішний роман Карі Хотакайнена 

«Juoksuhaudantie» (2002) («Окопний бойовий шлях»). Він показує 

життя чоловіка після боротьби жінок за свободу й як фінський 

чоловік бореться за власну ідентичність на двох фронтах: вдома 

та в суспільстві ринкової економіки.  

У 1998 році роман Юхи Сеппеля “Sydänmaa”, “Ei minulta 

mitään puutu” Ханну Райттіла та “Mustat morsiamet” Сірпи 

Кяхконена були знаковими для переосмислення національної 

ідентичності. Існували дві причини для такої переоцінки: перша – 

членство Фінляндії в Європейському Союзі, що викликало 

загальну дискусію про фінську мову, а друга – занепад в 

економіці, після якого ніхто не повторював гасла: «Народитися 

фіном – виграти приз в лотерею». Швидше, потрібно було відро-

дити старий фінський дух, тобто всі ці якості: наполегливість, 
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працьовитість, безкорисливість, які можна було знайти в класич-

ній літературі, як у Йохана Людвіга Рунеберга (1804–1877).  

Сучасні автори не погоджувалися з ідеєю повернення до 

національного романтизму; Юха Сеппель у “Sydänmaa” не вірить 

в ідеалізоване щастя працьовитих. Рабська праця у лісі для 

заробітку собі на життя не загартовує тіло й душу хлібороба, а 

краса природи, якою захоплюється романтична поезія, не 

полегшує тягаря життя.  

Нове тисячоліття також було відкритим для підозр та 

провокацій в історичних романах. Ярі Терво поставив під сумнів 

політичну етику президента Урхо Кекконена у своїх романах 

“Myyrä” (2004, Кріт) і “Ohrana” (2006). Улла-Лена Лундберг мала 

сміливість писати про майже міфічні теми, такі як Зимова та 

Продовжувана війни у своєму романі “Marsipanssoldaten” (2001, 

«Солдат з марципану»).  

Всі вище зазначені події й твори стали культурним плацдар-

мом для того, щоб у 2016 році Самі Паркінен написав лібрето для 

опери «Індиго».  Її сюжет перегукується із класикою кіберпанку, 

де нові межі свідомості відкриваються через високотехнологічні 

експерименти, а навколишній світ – похмура утопія. Описується 

майбутнє де мегакорпорація CoOpCo розробила препарат, що 

дозволяє людям спати лише дві години. Людство почало його 

вживати, але за сім років виявилися страшні побічні ефекти.  

Машина, за допомогою якої тестується препарат, дозволяє 

поринути в мозок людини і дістатися глибоких пластів підсвідо-

мого. Щоб зробити препарат безпечним, слід увійти в підсвідо-

мість "до кінця", до "рівня Індиго". Але експеримент припинився 

після того, як один учений загинув під час тестів. На хвилі 

протестів корпорації хочуть продовжити експерименти.  

З добровільного вигнання повертається автор ліків, щоб 

возз'єднатися зі своєю коханою, і, зрозуміло, знову зв'язатися з 

похмурими процесами всередині корпорації. Завдяки дослідам 

герої отримують здатність опинятися в якомусь особливому світі, 

де можуть зустрічатися з тими, хто потрапив туди раніше. 

Сюжет розгортається як реальному світі, і у видіннях підсві-
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домості. Цей поділ підкреслюється візуально - над рівнем сцени 

іноді піднімається окрема платформа, де може відбуватися друга, 

паралельна дія. Також він позбавлений несподіваних поворотів. 

Акцент зроблено не так на динаміці сюжету, як на формі та ідеї. 

У ході дослідження ми провели аналіз елементів постмодер-

ну в опері. Були виокремлені визначальні риси, завдяки яким 

можемо віднести твір до даного поняття. Спершу звернемо увагу 

на потяг до архаїки, міфу, колективного позасвідомого. У другій 

частині опери, під час перебування у вимірі Індиго герої зустріча-

ють Ancient Child (Стародавню дитину), яка по черзі забирає 

прибулих героїв й, скоріше за всього, дарує їм вічний спокій.  

Цікавим є також те, що опера не розкриває суті всього 

побаченого – логіка того, що відбувається в підсвідомості, так і 

залишається здебільшого містичною таємницею, ніби натякаючи 

на великий незвіданий світ "за межею свідомості". 

Наступним вважаємо необхідним зазначити бачення повсяк-

денного реального життя як театру абсурду, апокаліптичного 

карнавалу. Людство готове бунтувати заради відновлення іспитів 

препарату, який повільно вбиває, збагачуючи фармакологічну 

компанію.  

Далі не можливо не помітити, що сюжети творів це легко 

замасковані алюзії  на відомі сюжети літератури попередніх епох. 

У творі наявне шекспірівське кохання в італійському 

романтичному оперному обрамленні та навіювання антиутопії 

Оруелла, а саме схожість дії препарату та наркотика соми. 

Запозичення, перегуки спостерігаються не лише на сюжетно-

композиційному, а й на образному, мовному рівнях. 

Останньою на черзі, але не по значущості вважаємо іроніч-

ність та пародійність, які були створені заради вдалого витіснення 

на передній план ідей про жадібність, владу, жертовність та 

любов.  

Таким чином, період постмодерну в мистецтві Фінляндії 

можна з впевненістю назвати плідним. Культура прошла 

оновлюючу трансформацію й дала нам кіберпанк оперу «Індиго». 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ ЗНИЖЕННЯ 
РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Пономаренко І.В.,  

студентка фінансово-правового факультету 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 
м. Харків, Україна 

Консалтинг у сфері бізнесу поступово зростає з точки зору 

обсягу та різноманітності напрямків. Бізнес-консалтинг - це 

форма інтелектуального підприємництва, яка виступає в якості 

інфраструктури для підприємницької діяльності. Бізнес-

консалтинг акумулює практичні та теоретичні знання і виступає 

сполучною ланкою між наукою і діловою практикою, передаючи 
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знання і пропонуючи рішення проблем підприємств на основі 

розроблених консалтингових технологій. У зв'язку з важливістю 

бізнес-консалтингу як інфраструктури управління обґрунтовано 

необхідність розширення підготовки бізнес-консультантів в 

системі вищої освіти.  

Підприємництво відіграє вирішальну роль у розвитку 

матеріального життя суспільства, у залученні нових ресурсів, 

появі нових ринків і технологій [1]. У новій економіці з'являється 

і розширюється інтелектуальне підприємництво. Інтелектуальне 

підприємництво - це створення підприємств, в яких основним 

підприємницьким ресурсом є інтелект - здатність отримувати, 

обробляти, виробляти і використовувати нову інформацію. Тому 

сферу інтелектуального підприємництва можна віднести і до 

освіти, і до інноваційно активних підприємств, що працюють з 

інформацією. До останніх відносяться підприємства сектору 

інформаційно-комунікаційних технологій та сектору інтелекту-

альних послуг, що в свою чергу включає консалтинг, навчання, 

психологічну допомогу тощо.  

Підприємницька діяльність в ринкових умовах пов'язана з 

напруженими ситуаціями, які в свою чергу з фінансовими, 

економічними та іншими ризиками. Ефективне управління 

підприємством в умовах ринкових відносин неможливе без 

використання різних методів аналізу і управління ризиками. 

Треба звернути увагу, що виробнича та комерційна 

діяльність завжди несе певні ризики. Менеджер або підприємець 

несе відповідальність за прийняті управлінські рішення. Тому 

завжди необхідно враховувати можливий вплив на економічний 

стан компанії і її наявність ресурсів. Для цього повинен бути 

проведений ретельний аналіз проектів і угод. Це правило 

особливо актуально під час фінансової кризи або високої інфляції, 

при залученні великих кредитів. Помилки в цьому аналізі 

призводять до збитків компанії різних масштабів. 

Підприємницький ризик - це небезпека обставин, які припи-

няють роботу підприємства при вкладенні особистих коштів. 

Виникає необхідність розгляду аналізу ризиків, що вимагає 
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використання наявної інформації для оцінки ймовірності певних 

подій і можливих масштабів їх наслідків. Аналіз ризиків 

допомагає виявити їх потенційні позитивні наслідки. Необхідно 

виявити майбутні проблеми і оцінити перспективи розвитку. 

Аналіз ризиків проводиться на кількісному та якісному рівнях 

(методи аналізу ризиків підбираються індивідуально). При 

кількісному аналізі досліджуваним явищам присвоюються 

числові (кількісні) значення, використовуються емпіричні дані. 

На цьому рівні аналізі є надзвичайно об'єктивним і точним (для 

цього методу) [2]. Якісний аналіз включає в себе внутрішню 

(інстинктивну) оцінку виникаючих обставин. На цьому рівні 

допускається суб'єктивність і пов'язані з нею сумніви. 

Вивчення ризиків і їх проявів дозволяє розробити способи їх 

зниження, які спрямовані на зниження ймовірності їх виникнен-

ня, а також зменшення обсягу втрат [2]. Найбільш поширеними 

способами зниження ризиків є наступні: страхування, хеджу-

вання, диверсифікація, про які можна зазначити нижче. 

Страховка дозволяє компенсувати можливі негативні 

наслідки. Ризики варіюються в залежності від сфери підприєм-

ницької діяльності, тому використовуються різні види 

страхування, в тому числі особисті (при необхідності) для 

співробітників організації. Окремо розглядається страхування 

банківських або фінансових операцій, а також ризики від 

зовнішньоторговельної діяльності. Хеджування передбачає 

страхування шляхом переходу від однієї людини до іншої ризику, 

пов'язаного з майбутньою зміною ціни. 

Диверсифікація передбачає поділ капіталу і його подальший 

розподіл на різні об'єкти, не пов'язані один з одним. Важливо 

відзначити, що в залежності від ситуації можуть використову-

ватися різні форми і методи диверсифікації. 

Диверсифікація господарської діяльності фірми передбачає 

використання іншої можливості отримання доходу, не пов'яза-

ного один з одним. При такому способі зниження ризиків, в 

умовах форс-мажорних обставин, один з видів діяльності 

продовжить приносити прибуток для підприємства. Диверсифіка-



 

149 

ція портфеля цінних паперів. Рівень прибутковості інвестицій-

ного портфеля не знизиться, так як така форма диверсифікації 

сприяє зниженню інвестиційних ризиків. Диверсифікація 

реальної інвестиційної програми. При такому способі компанія 

вирішує інвестувати не в один капіталомісткий проект, а в кілька 

проектів з меншою капіталізацією. 

Наступне на що треба зробити увагу це диверсифікація 

кредитного портфеля. При такому підході компанія повинна 

розподілити видачу кредитів своїм позичальникам, які ведуть 

діяльність в різних галузях економіки, що значно знижує ризик не 

взяти ворота вчасно, більшу частину кредитів [3]. 

Таким чином, найважливішою умовою ефективного функ-

ціонування та розвитку сучасних підприємств є здатність 

керівництва здійснювати аналіз, прогнозування, профілактику та 

управління ризиками. 

Так, неважко помітити, що основні проблеми знаходяться в 

сфері належного забезпечення процесів управління ризиками, а 

не в сфері власне застосування інструментів локалізації або 

нейтралізації ризиків, таких як страхування, хеджування або 

превентивні заходи.  

Вирішення зазначених проблем можливе шляхом організації 

на підприємствах служб внутрішнього ризик-консалтингу, 

ключовою функцією якого є внутрішній моніторинг ризиків, як 

інструмент, здатний надавати на вимогу в потрібний момент часу 

необхідну і достатню інформацію для консультування та 

розробки рішень в області управління ризиками. 
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Зовнішній державний борг важливий для кожної країни, так 

як це пряме отримання валюти тої країни, в якої була взята 

позика/кредит. І відповідно до цього і повернення боргу не менше 

важливе ( все таки гривні брати інші країни не захочуть, тому 

відповідно повернення боргу відбувається у валюті тієї країни, 

яка виступає кредитодавцем). 

Зовнішній державний борг – це борг країни перед іншими 

державами, міжнародними економічними організаціями та ін. 

Державний зовнішній борг є частиною валового зовнішнього 

боргу країни.  

Валовий зовнішній борг (ВЗБ) на певну дату являє собою 

загальну суму боргу, сплаченого боржником за всіма наявними 

зобов'язаннями резидентів країни перед нерезидентами. Іншими 

словами, це загальний борг країни та несплачені відсотки за 

зовнішніми позиками.  

Вплив зовнішнього боргу країни на динаміку національної 

валюти є непрямим: нагромадження зовнішнього боргу є 

важливою передумовою збільшення грошової маси та створення 
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негативного сальдо платіжного балансу, що, у свою чергу, 

стимулює знецінення гривні [1]. 

Задля того, щоб оцінити суму заборгованості та ймовірність 

її погашення, слід розрахувати такі показники: 

• Співвідношення боргу до експорту (граничний рівень 

150%); 

• Співвідношення боргу до ВВП (до 40%, але за даними 

МВФ – 50%) [1, 3]. 

Більше 60% щорічної суми боргу – це валютні борги, які 

украй важко рефінансувати через низький кредитний рейтинг 

України. У таких умовах девальвація національної валюти вмить 

призводить до стрімкого зростання співвідношення боргу до 

ВВП. 

Іноземна валюта потрібна для фінансування зовнішніх 

операцій (оплата зовнішніх позик), а отримати його можна за 

рахунок експорту [1]. 

Розглянемо співвідношення боргу до експорту та ВВП і 

порівняємо як ці показники впливали на іноземну валюту, в 

приклад наведено найбільш популярну – долар США.  

Отже, таблиця 1.1. показує нам, що при зменшенні показника 

Борг/ВВП відповідно і такий ж тренд можна побачити і в у 

співвідношенні з обсягами експорту і відповідно так само з 

ростом. Так само реагує і валюта на данні умови, у 2015 році борг 

від ВВП становив 52,68%, а від експорту аж  

 

Таблиця 1.1. – Зовнішній державний борг до обсягів експорту та ВВП і 

динаміка обмінного курсу гривні щодо долара США 

Рік 
Борг/ВВП, 

% 
Борг/Експорт, % 

Грн. за 1 дол. США на 

кінець періоду 

2014 39,04 71,97 15,76 

2015 52,68 113,95 24,00 

2016 52,03 125,42 27,19 

2017 46,1 113,23 28,06 

2018 39,26 106,61 27,68 

2019 29,17 97,78 23,29 

2020 36,22 109,21 28,26 

Джерело: розроблено за даними [ 1 ] 
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113,95%, що і дало поштовхом до збільшення курсу валюти і 

як ми бачимо, що долар США виріс до 24 грн , у порівнянні з 

попереднім роком це аж на 8,24 грн більше. Далі бачимо при 

зменшенні показників і більш менш стабільність курсу іноземної 

валюти, і ось у 2020 році знову частка боргових зобов’язань 

збільшується та відповідно долар теж зростає.  

Слід звернути увагу, що при збільшенні державного боргу 

відбувається і стрімкий ріст курсу валюти, що наглядно показано 

на Рис. 1.1., що доказує нам який серйозний та великий вплив 

здійснюють зовнішні запозичення на динаміку національної 

валюти.  

Наведемо приклад впливу зовнішнього боргу на валютний 

ринок України. На Рис 1.1. показано стан долара США відносно 

української гривні за 2015 рік (курс є середнім значенням за 

місяць). Так як це час, коли постало питання про реструкту-

ризацію Українського боргу. 
 

 
Рисунок 1.1. – Взаємозв’язок динаміки обмінного валютного курсу 

гривні до долара США та зовнішнього державного боргу України у 

період 2014-2021рр. 

Джерело: розроблено за даними [ 1 ] 

За даними вітчизняних та зарубіжних досліджень, рівень 

економічної безпеки державного та гарантованого державою 

боргу України становить близько 35% відносно ВВП. Ця 
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заборгованість досягла критичного рівня з 2009 року, а зовнішній 

борг на 1 червня 2015 року досяг 43518,6 мільйонів доларів. 

Відмінною рисою цієї заборгованості є її короткостроковий 

характер, що загалом створює значне навантаження на фінансову 

систему країни. При цьому основним джерелом фінансування 

боргу є нові запозичення, які безпосередньо не використовуються 

в реальному секторі економіки і лише погіршують фінансове 

становище держави.  

На момент підписання угоди про реструктуризацію боргу 

основними кредиторами України були: Franklin Advisors Inc., 

BTG Pactual Europe LLP, TCW Investment Management Co. і T. 

Rowe Price Associates Inc., які були власниками українських 

облігацій на 9 мільярдів доларів. Ще 3 мільярди доларів 

фінансових зобов’язань залишалося перед Росією, які  надійшли 

від фінансування попереднього режиму Януковича в грудні 2013 

року (так званий «Борг Януковича») [2].  

Отже, з Рис 1.2. ми бачимо, що в лютому відбувся різкий 

стрибок курсу долара з близько 16 грн до 25 грн (проте, якщо 

розглядати архівні данні курсу, то ми побачимо, що в лютому 

долар досягав відмітки в 30 грн), так як одним і найголовнішим 

чинником був занадто велика сума боргу та у березні вже 

відбувається початок переговорів за його реструктуризацію, чого 

далося добитися 27 серпня 2015 року і це мало такі наслідки як те, 

що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило 

рейтинг дефолту, який загрожував Україні, за зобов'язаннями в 

іноземній валюті до «С» з «СС», що дало шанс нашій державі на 

відбудовування національної економіки [2].  

Також, як ми бачимо далі на протязі всього року більш-менш 

стійкість курсу долара до національної валюти, що залишається в 

діапазоні 21-23 грн.  

Тобто, у свій час такі фактори як початок війни на Сході 

країни, через яку відбувається термінове та тотальне фінансу-

вання української армії, взяті раніше позики президентом 

Януковичем та нестабільність економіки молодої країни призвели 

до володіння боргом, з яким фінансова система просто не в змозі 
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справитися та в свою чергу валюта починає дешевіти та українсь-

ка гривня стає все менш привабливою для іноземних інвесторів, 

так як Україна має все ще високий рівень ризику для них. Наразі 

у 2020 році були взяті ще зовнішні запозичення задля врегулю-

вання ситуації з пандемією, та долар США зріс у ціні, проте все 

одно залишається на більш стабільному рівні, що позитивно 

впливає як на валютний ринок та економіку загалом.  

 

 
Рисунок 1.2. – Динаміка курсу долара США відносно гривні 2015 року. 

Джерело: розроблено за даними [ 1 ] 
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 Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут» 

м. Харків, Україна 

Машинне навчання застосовується у великій кількості 

областей, наприклад, у медичній діагностиці, дорожньому русі, 

розпізнаванні жестів та мови, прогнозуванні. Найбільш пошире-

ною задачею навчання з вчителем э задача класифікації. Проте 

потрібно пам’ятати і про мінуси цього підходу: потрібно достатня 

кількість прикладів, що охоплюють (бажано) усі можливі 

ситуації, великі часові затрати на виконання процедури навчання, 

поведінку навченої ШНМ не завжди можна передбачити, що 

збільшує ризик їх використання.  

Одним з методів, що може вирішити проблему з великою 

тривалістю навчання та невеликою тренувальною вибіркою, є 

самонавчання (SSL). Зазвичай самонавчання проходить у два 

етапи: вирішується підготовча задача з використанням нерано-

тованих даних, а потім шари нейронної мережі заморожуються 

і вирішується основна задача. Підготовча задача (pretext task) – 

задача зі штучно створеними мітками (псевдо-мітками), на якій 

навчається модель, щоб вивчити хороше уявлення (репрезен-

тації) об'єктів. Основна задача (downstream task) – задача на 

якій перевіряють якість отриманих уявлень. Псевдо-мітки 
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(pseudo labels) – мітки, які отримують автоматично, без ручної 

розмітки, але навчання яких сприяє формуванню хороших 

уявлень. Головним чином, методи самонавчання відрізняються 

один від одного видом та складністю підготовчої задачі [1]. 

Наприклад, розфарбовування зображення, задача передба-

чення контексту та інші. 

Розглянемо підготовчу задачу на визначення кута, на який 

повернуто зображення. Метою використання геометричних 

перетворень є те, що ЗНМ неефективно працює в рамках 

поворотів. Тобто, для згортки зображення та його повернена 

версія – це абсолютно різні масиви пікселей. Вважається, що 

розуміння орієнтації зображення допоможе нейронній мережі 

краще класифікувати як тренувальний датасет, так і реальні дані 

[2]. Ми припускаємо, що ШНМ, яка здатна розпізнавати кут 

повороту зображення, навчиться кращим ембедінг векторам ніж 

це робить звичайна CNN. Таким чином, мережа буде лише 

засобом створення векторів ембедінгу, які потім класифіку-

ватимуться будь-яким звичайним методом класифікації, 

наприклад, методом k-найближчих сусідів. 

Ідея задачі складання пазлу полягає у припущені, що 

нейронна мережа буде здатна ототожнювати частини зображення 

та зображення в цілому, і це допоможе їй звертати увагу на 

значущі елементи зображення. Вхідними даними для вирішення 

цієї задачі будуть зображення цілком та визначена кількість 

частин цього зображення. Слід зауважити, що зображення не 

цілком розділяється на пазли. Спочатку випадково обирається 

область, яку вже потім розділяють. Ділення на частини теж 

проходить не рівно по границях, а з деяким відступом. Метою 

тренування є створення таких репрезентацій частин і всього 

цілого, щоб ці репрезентації були схожі. 

Література:  

1 «Self-supervised Visual Feature Learning with Deep Neural 

Networks: A Survey», 2019 [Електронний ресурс] : Режим доступу: 

https://arxiv.org/pdf/1902.06162.pdf 

2 «Unsupervised representation learning by predicting image 
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rotations», 2018 [Електронний ресурс] : Режим доступу: 

https://arxiv.org/pdf/1803.07728v1.pdf 

______________________________________________________ 
Економічні науки 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ  ПОЛІТИКИ 
УКРАЇНИ 

 

Рудя Є.В. 

Університет державної  
фіскальної служби України 

Податки виступають дуже складною та впливовою фінансо-

вою категорією в економіці країни, оскільки податкова політика 

забезпечує формування достатнього обсягу надходжень до 

бюджету. 

Актуальність дослідження даного питання обумовлене 

відсутністю в Україні достатнього науково-практичного досвіду в 

стратегічному управлінні податковою політикою.  

Мета дослідження полягає у характеристиці податкової 

політики України, як засобу впливу на розвиток держави та 

висвітленні перспектив її розвитку.  

 Питання теоретичної та практичної реалізації аспектів 

податкової політики  досліджена у працях видатних науковців та 

ін. 

Об’єктом дослідження є податкова політика України. 

Сучасна українська податкова політика має орієнтуватись на 

побудову стабільної та чіткої системи оподаткування, забезпе-

чення збалансованості інтересів держави та платників податків. 

Звичайно, суспільство негативно ставиться до податкової 

політики та безпосередньої сплати податків, оскільки держава 

ставить обов'язок сплачувати податки. Однак сааме завдяки 

сплаті податків поповнюється державний бюджет. 

Реформування податкової політики передбачає розвиток 

податкового законодавства держави та його наближення до 

законодавства європейських країн. 
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Податкова політика держави ґрунтується на таких 

принципах:  

• Податок має бути пропорційним доходові; 

• сума сплаченого податку повинна бути еквівалентною 

вартості отримуваних від держави благ і послуг;  

• об’єктом оподаткування може бути тільки дохід, а не його 

джерело і розмір витрат; 

• усі податки повинні мати цільове призначення;  

• умови оподаткування мають бути простими і зрозумілими 

платникові;  

• платники податків мають бути про інформовані урядом про 

використання сплачених ними податків; 

Зміст податкової політики визначається тактичними та 

стратегічними діями органів державної влади з розробки 

концепції розвитку податкової ситсеми з визначення основних 

напрямів застосування податкового механізму, а також щодо 

практичного використання всіх елементів податкової системи та її 

контролю. 

Сучасна проблема розвитку податкової політики в Україні – 

відсутність достатнього науково-практичного досвіду в 

стратегічному управлінні податковою політикою, через це 

держава повинна йти шляхом експерементального пошуку 

кращих варіантів податкової системи, роблячи багато 

помилок. 

Однією із найбільших проблем податкової політики вражає-

мо й те, що в Україні так і не сформовано власної традиції, 

механізму напрацювання рішень у даній сфері, як у інших 

країнах. 

Законодавчим документом, через який здійснюється правове 

забезпечення та реалізація податкової політики України  є 

Податковий кодекс. В основному, кодекс встановлює такі 

податки, які відповідють європейським стандартам. 

Однак, на відміну, від європейських країн, податкова 

структура України не сприяє зростанню економічної активності 

суб’єктів господарювання. 
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Варто виділити основні недоліки податкової політики на 

рисунку 1. 
 

 
 

Вище зазначені недоліки призвели до ряду таких проблем як: 

ухилення від сплати податків, податкова заборгованість перед 

бюджетом, бюджетна заборгованість з відшкодувння податку на 

додану вартість, податкове навантаження та інші. 

Для реалізації пріоритеті в розвитку податкової політки, 

необхідно здійснювати комплекс стимулюючих заходів, які 

передбачають: зниження податкового тиску, стимулювання 

інноваційної діяльності, сприяння розвитку малого підприєм-

ництва, підвищення фіскальної ефективності податків за рахунок 

розширення податкової бази, поліпшення адміністрування, 

зменшення масштабів ухилення від сплати податків, декриміна-

лізація податковогозаконодавства. 

Таким чином, здійснення податкової політики в Україні 

залишається складним та суперечливим через податкове 

законодавство, внесення численних змін до податкових законів, 
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надмірне податкове навантаження на платників, конфлікти між 

контролюючими органами у сфері оподаткування та платників 

податків. 

На мою думку, для покращення ситуації в податковій 

політиці України необхідно провести податкову реформу, як буде 

включати в себе: 

• Поступове наближення сучасного законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу; 

• Засоби автоматизації процесів оподаткування із залученням 

сучасних технолій; 

• Скорочення витрат платників на сплату податків і їх 

адміністрування; 

• Підвищення за інтересованості суб’єктів господарювання у 

веденні бізнесу на території України (надання пільгового періоду 

суб’єктам господарювання на початку їх діяльності). 

Отже, виходячи з дослідження, виникає необхідність удоско-

налення податкової політики України за такими напрямами: 

підвищення ефективності системи адміністрування; вдоскона-

лення законодавчого забезпечення податкової системи шляхом 

розробки і прийняття Податкового кодексу України, реформу-

вання спрощеної системи. 

Література:  

1. Mizhnarodnyy(standart)bukhhalters'kohoobliku 19 «Vyplaty-

pratsivnykam»URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_0-

11#Text 

2. Verbylo, O.F.Improving accounting and remuneration. 2015. 

С. 25-29. 

3. Polozhennya (standart) bukhhalters'kohoobliku 26 «Vypla-

typratsivnykam».URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0499-

99#Text 
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Київського національного університету  

будівництва і архітектури 

м. Київ, Україна 

За своїм призначенням і характером усі форми і методи 

перевірки й дидактичної оцінки рівня засвоєння учнями певної 

сукупності знань, навичок, вмінь і професійно важливих рис 

розподіляються на попередні, поточні, контрольні (періодичні), 

підсумкові. 

Поточний контроль здійснюється педагогом у ході 

повсякденної навчальної діяльності (в основному під час 

планових занять) шляхом систематичних спостережень за 

навчальною діяльністю учнів на кожному уроці. Мета його – 

оперативне отримання об'єктивних даних про рівень знань учнів і 

якість навчальної роботи на уроці, а також вирішення завдань 

керівництва навчальним процесом [ 4 ]. 

Однією з форм поточного контролю знань, яка дозволяє 

перевірити знання студентів всієї групи, є фізичні диктанти. Це 

короткочасні перевірочні роботи, розраховані на 10-15 хвилин. 

Диктанти дозволяють виявити міцність засвоєння матеріалу, 

розвивають пам'ять і увагу студента, формують уміння 

працювати в заданому темпі, швидко приймати вірні рішення, що 

важливо для підготовки до життя в сучасному динамічному 

суспільстві. Фізичні диктанти дають можливість підготувати 

студентів до підсумкових занять узагальнюючого характеру. 

Вони є одним із засобів перевірки свідомого виконання 

домашнього завдання, дозволяють виявити уміння студентів 

застосовувати теоретичні знання в учбовій практиці при 
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розв’язуванні якісних та розрахункових задач, підготовленість до 

виконання експерименту. 

За допомогою фізичних диктантів вирішуються наступні 

дидактичні завдання: діагностування знань, корегування процесу 

навчання, запобігання виникненню пропусків в знаннях, 

перевірка досягнення кінцевого результату навчання. 

Диктант складається з обов'язкового для засвоєння матеріалу. 

Це фізичні формули; умовні позначення фізичних величин; 

означення фізичних величин; одиниці вимірювання фізичних 

величин та співвідношення між ними; формулювання фізичних 

явищ, законів, математичні зв'язки між величинами; призначення 

фізичних приладів, правила поводження з ними. При виборі 

питань необхідно орієнтуватися на репродуктивну діяльність 

студентів, яка легко контролюється і самоконтролюється в 

процесі написання диктанту. Матеріал, що вимагає складних 

розумових операцій, до диктанту не вводиться. 

Зміст диктантів складають питання, що вимагають від всіх 

студентів, незалежно від їх рівня знань з фізики та психологічних 

особливостей, приблизно однакового часу на осмислення 

відповіді та його запис. До диктанту не включаються якісні 

завдання, оскільки в цьому випадку оцінка за роботу, як показує 

педагогічний досвід, не є об'єктивною. 

Оцінювання диктанту проводиться згідно з критеріями, 

запропонованими викладачем напередодні диктанту. Як правило, 

до диктанту добираються рівноцінні питання кількістю кратною 

12. І тоді легко визначити кількість балів за кожне питання. В разі 

само- або взаємоперевірки студент оцінює сам себе або іншого 

студента. Викладачеві така форма роботи дозволяє за короткий 

час зробити фронтальне опитування всієї групи та накопичити 

достатню кількість оцінок. 

Перевірка знань шляхом фізичних диктантів дозволяє 

студентові одразу ж отримати інформацію про свої недоліки в 

знаннях, а викладачеві – про міру засвоєння вивченого матеріалу, 

про готовність групи до виконання інших видів роботи. 

Використання диктантів дозволяє викладачу здійснювати 
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поетапний контроль набутих здобувачем освіти знань, умінь і 

навичок та бути вчасно поінформованим щодо рівня їхніх 

навчальних досягнень [ 1 ]. 

Систематичне проведення фізичних диктантів впливає на 

студентів також і психологічно, виховує почуття обв’язку 

систематичного опрацювання навчального матеріалу. Студенти 

розуміють, що для успішного написання диктанту необхідно 

готуватися до нього протягом всього часу вивчення даної теми, 

працювати з текстом підручника, уважно слухати пояснення 

викладача на лекції. Вони привчаються вдумливо і серйозно 

вивчати матеріал, звикають до того, що знання кожного з них 

будуть перевірені і оцінені. Це сприяє вихованню працьовитості, 

дисципліни праці, а зрештою позитивно впливає на розвиток  

інтелектуальних здібностей. 
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Сьогодні набуває актуальності проблема пошуку нових 

методологічних засад реформування військово-освітньої сфери, 

які б сприяли вдосконаленню процесу формування військово-

спеціальної, тобто фахової, компетентності майбутніх офіцерів 

сухопутних військ з урахуванням сучасних реалій, зокрема 

розв’язаної гібридної війни в східних регіонах України, в якій 

важливого значення набуває інформаційна складова.  

Розвиток та широке застосування інформаційних технологій 

в будь-якій суспільній мирній галузі, а також у збройних 

конфліктах, що стає однією з особливостей війн нового поколін-

ня, висуває перед військовим спеціалістом нові вимоги до рівня 

його фахової компетентності. А отже, і процес його професійної 

підготовки буде ефективним, якщо широко використовувати-

муться сучасні інформаційні технології. 

В останні роки проблема формування і розвитку фахової 

компетентності особового складу ЗСУ розглядається українським 

науковцями у різних контекстах: формування фахової компетент-

ності майбутніх офіцерів тилу у сфері військово-економічної 

логістики (О. Маслій, 2011), розвиток фахової компетентності 

начальників фізичної підготовки і спорту військових частин ЗСУ 

в системі післядипломної освіти (Д. Погребнюк, 2018), розвиток 
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фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих 

військових навчальних закладів у системі післядипломної освіти 

(О. Рибчук, 2017), розвиток фахової компетентності посадових 

осіб кадрових органів ЗСУ у системі післядипломної освіти 

(О. Тракалюк, 2020) та ін. Проте і далі відчувається брак 

ґрунтовних наукових досліджень, зокрема у контексті підготовки 

майбутніх офіцерів сухопутних військ. 

Зазначимо, що у педагогічній науці існують різні підходи до 

трактування понять «фахова компетентність». Нам близьке 

визначення Л. Волошко фахової компетентності як «особливого 

типу організації спеціальних знань, умінь і навичок фахівця, що 

забезпечує йому можливість приймати ефективні рішення в 

процесі професійної діяльності» [1, с. 24]. Важливим для нашого 

дослідження є тлумачення фахової компетентності О. Тракалю-

ком як «інтегрального фахового утворення, що містить цінності 

та мотивацію фахової діяльності, фахові знання, навички, уміння, 

професійно важливі якості, військово-професійний і фаховий 

досвід, що забезпечують іхню здатність і готовність самостійно 

здійснювати фахову діяльність, ухвалювати рішення й нести 

відповідальність за результати їх реалізації у процесі виконання 

функціональних обов’язків за посадою»[2, с.7].  

Спираючись на ці положення, ми визначаємо фахову компе-

тентність офіцерів сухопутних військ як сукупність відповідних 

знань, умінь, навичок, способів і засобів досягнення цілей, а 

також уміння актуалізувати вже наявні накопичені знання й 

уміння в потрібний момент і використовувати їх у процесі 

реалізації професійних функцій відповідно до посадових функцій 

та займаної посади.  

На нашу думку, формування фахової компетентності 

офіцерів сухопутних військ під час навчання у вищих військових 

навчальних закладах має спиратися на використання інформа-

ційно-комунікаційних технологій як провідного тренду розвитку 

суспільства й освіти зокрема і як засобу створення якісного 

навчального контенту. До таких інформаційних технологій ми 

відносимо ресурси Інтернет, он-лайн ресурси трендхантингу, 
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інструменти когнітивної візуалізації, Web 2.0-технологій 

тощо. 
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The impact that the coronavirus pandemic has had on the higher 

education system differs from country to country and has its specifics 

in different regions of the world. Nevertheless, the general vector of 

these changes can be traced: the pandemic has put universities in 

difficult conditions, forcing them to adapt to the current events in the 

shortest possible time, spend significant funds for accelerated 

digitalization, and often make decisions without taking into account the 

possible consequences. The pandemic had a negative impact on 

international cooperation in the field of education and science: 

international travel was cancelled, exchange and academic mobility 

programs for students and academic staff were suspended, and many 

research cooperation programs were paused. [1] 

Education systems around the world have taken steps to reduce 

the negative impact of the coronavirus (COVID-19) pandemic on 
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education. And although they could not foresee all the problems that 

educational organizations will face in connection with the mandatory 

universal transition to distance learning in a situation of global 

quarantine and self-isolation of the population, the pandemic served as 

an impetus for the further development of pedagogical science.  

The pandemic has created the prerequisites for a sharp 

breakthrough in digitalization. After the closure of museums and 

theatres, they presented some of their proposals in digital format, and 

advertisements for online concerts, online ballet, virtual tours of the 

best museums, etc. appeared. The temporary closure of educational 

institutions has led to the need to use a distance format using digital 

learning tools. The digitalization of education has made significant 

changes in the education system, fundamentally changing the very 

structure of education and the organization of the educational process, 

which is the initial condition for the development of digital pedagogy 

[2, p. 179–185]. This concept leads to the consideration of a new 

educational field, the creation of educational materials, the effective 

delivery of information and knowledge of students, an effective way of 

teaching. The novelty of this phenomenon is the consistent movement 

of the educational process towards the development of an independent, 

self-taught, self-regulating personality, ready to acquire the knowledge 

necessary to select and regulate educational and cognitive activities in 

the flow of constantly changing information. At the same time, the 

personality of the student is put at the forefront, since the combination 

of achievements in the field of information technology and pedagogy 

makes it possible to introduce the latest technologies into the 

educational process. The main goal of integrating digital technologies 

into the process of teaching foreign languages is the gradual adaptation 

of the student to the use of computer technologies, which implies the 

formation of the student's information culture, taking into account the 

individual characteristics of his thought processes and the 

implementation of educational and pedagogical activities regardless of 

the teacher. All this leads to the introduction of new pedagogical 

technologies, one of which is the process of self-regulatory learning, 

namely the mastery of such culturological methods as – situation 
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analysis, planning, finding a problem, setting tasks, self-control, self-

esteem, providing results, self-regulation. The student learns himself to 

find a problem and ways to solve it, to set the terms and time of 

training, without help from outside to master in new professional and 

social directions. The development of informatization will force the 

teacher to acquire a different mentality, perception of the picture of the 

world, a different teaching approach. Practical work with the 

methodology of self-regulated learning in the context of digitalization 

of education shows that with a relatively high readiness for self-

regulated learning, most students have a low level of self-actualization 

and self-regulation, pedagogical conditions and methods of integrating 

digital technologies in educational and cognitive activities have not 

been identified. 

The system-structural analysis of autonomous learning activity 

allows us to proceed to the consideration of the constituent components 

of educational and cognitive activity in the process of self-regulating 

learning: 

• motivational (motivation); 

• performing (goal setting, planning); 

• control and evaluation (control, self-assessment).  

The motivational component serves to enrich the student’s 

personality meaning. The performing component includes elements of 

logical, methodological educational activity. The student studies these 

elements independently in the process of independent work, finds 

information, systematizes, transforms, interprets the data obtained and 

summarizes, and as a result, accordingly, increases the quality of 

personal self-improvement. The control and evaluation component is a 

separate structural component in educational and cognitive activities 

and enables the student to form the skills of managing their activities. 

The implementation of autonomous educational and cognitive 

activities in the context of the digitalization of education must meet 

certain technical requirements, namely:  

• the presence of digital devices and technical teaching aids, 

which provide a full-fledged pedagogical process in the conditions of 

the autonomy of the activities of its participants;  



 

169 

• access to the educational platform and applications used, the 

mutual compatibility of the software products used and their cross-

platform nature (the ability to work on various stationary and mobile 

digital devices running different operating systems); 

• access to the Internet and the use of Internet resources to obtain 

information in the conditions of autonomous learning;  

• the introduction of the most promising technologies for the 

implementation of operational feedback using digital technologies 

(cloud technologies for data exchange, presentations, video 

conferencing on the Internet, etc.). 

In the context of digitalization, students develop the ability to use 

ICT tools for independent work (fluency in hypertext and multimedia 

technologies, search services, Wiki resources), for the development of 

instrumental and analytical skills, of finding, understanding, 

transferring new information when working with web resources, the 

ability to flexibly adapt to various digital technologies [3, p.177]. This 

is followed by an assessment and analysis of the results, an analysis of 

difficulties in working on a thematic section, the reasons for their 

occurrence, an analysis of future steps in order to avoid mistakes at the 

next stage of work. The interaction of all of the above components is 

an important condition for their joint functioning, and the effectiveness 

depends on the relationship between them.  

Modern conditions for society development dictate new 

requirements for the training of university graduates, forcing teachers 

to look for effective ways to organize the work of students to master 

the discipline, which would avoid a decrease in the quality of training. 

Modern education prepares a qualified specialist capable of continuous 

professional growth, social mobility, continuous self-development, the 

desire to replenish and update knowledge, to use it in practice, which 

leads to competitiveness and success in life. 
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Аннотация. Статья посвящена истории создания Церкви 

Иисуса Христа на земле. Вначале статьи поданы факты, 

которые предшествовали возникновению Церкви, а именно: 

избрание Иисусом учеников, обучение Апостолов основам 

христианского учения о важности исполнения Божьего Закона, о 

любви и о милости Всевышнего ко всем любящим Его, о спасении 

человеческой души через покаяние для обретения вечной жизни. 

Основанием для зарождения Церкви стало обетование Иисуса в 
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Кесарии Филипповой, в одной из римских колоний, в которой 

евреи и паломники чтили языческих божеств. На примере 

истории из Библии автор показывает, какой «камень» Бог 

закладывает в основание Своей Церкви. И таким «камнем» 

стала крепкая вера Симона-Петра, который получил за это 

символическое имя Кифа (Пётр). В конце автор делает вывод, 

что обетование Христа о нерушимости Его Церкви, остаётся 

актуальным и сегодня, потому что Бог, как и прежде, ищет 

Своих учеников и призывает людей к Себе на служение в Его 

единую вселенскую Церковь. 

Ключевые слова. Апостолы, обетование Бога, Кесария 

Филиппова, оккультизм, Христос – Помазанник Божий, Церковь 

Иисуса Христа, «камень твёрдой веры». 

Введение. Начало первоапостольской Церкви 

Основой христианства является личность Иисуса Христа, 

Учителя, жившего в Палестине в первом веке. В возрасте 30-ти 

лет Иисус Христос избрал Себе в ученики 12 человек, которые 

названы в Писании Апостолами. Слово апостол (гр. ἀπόστολος) 

переводится с др.-греч. языка как «посол, посланник» (от гр. слова 

ἀποστέλλω – «посылать») и указывает на ближайших учеников и 

последователей Иисуса Христа, проповедовавших Евангелие и 

устрояющих Церковь на земле [3, с. 136; 6, с. 225].  

Иисус учил и наставлял Своих учеников долгих три с поло-

виной года, подготавливая их к очень важной и великой миссии. 

Изо дня в день Иисус ходил с учениками по разным городам, 

проповедуя о Боге Отце и о Его Небесном Царствии [2, с. 40].  

Господь Иисус говорил о важности исполнения Божьего 

Закона, о любви и о милости Всевышнего ко всем любящим Его, 

о спасении человеческой души через покаяние для обретения 

вечной жизни. Всё это время ученики внимательно слушали 

Христа, учились у Него и расспрашивали Своего Равви о том, 

каким на самом деле есть Небесное Царствие Отца [7, с. 162]. 

 Когда время Иисуса, которое Он должен был прожить с 

учениками на земле, подходило к концу, Он начал приоткрывать 

им особую тайну Своей Божественной Миссии Спасителя и 

Первосвященника. Иисус знал, что близится время, и они должны 
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были идти вскорости в Иерусалим, на юг Израиля, в место, где 

Христу надлежало пострадать и заплатить за грехи всех людей. 

Но перед этим должно было произойти важное и знамена-

тельное  событие в северной части государства в городе, который 

назывался тогда Кесарией Филипповой. Об этом нам 

рассказывает евангелист Матфей в 16 главе. Информации по 

этому эпизоду из исторических источников сохранилось не очень 

много. Этого города сегодня нет на карте мира. И читателям 

может показаться, что это не особо яркое событие, и оно не имеет 

большого значения. Но на самом деле это не так [8].   

Господь Иисус Христос должен был привести Своих 

учеников в Кесарию Филиппову, чтобы оставить им очень 

важное обетование о Церкви. Это был поворотный момент в 

истории человечества. 

Цель работы – дать определение церкви в библейско-

христианском понимании и проследить историю от начала 

зарождения и существования церкви Иисуса Христа на земле. 

Само слово «Церковь» (с др.-греч. ἐκκλησία – «экклéсиа», 

производное от «экклéсис», что значит «зов, призыв») переводит-

ся как собрание святых, которых Бог отделил от «сынов тьмы» 

для Себя как особое священное воинство, которое Он призывает к 

Себе на служение. Cлово «кадош» (ивр.  קדיש) переводится на 

русский язык как «отделенный», «предназначенный» для Бога (от 

слова «леhакдиш» - «предназначить») [6, с. 225].  

Таким образом, Церковь предназначена была Богом для того, 

чтобы явить Божью славу на земле и призвать избранных на слу-

жение людей ради спасения других неспасённых душ [3, с. 436]. 

Материалы и методы. 

Опираясь на исторические данные, историко-системный 

метод, контекстуальный и сопоставительный методы анализа, 

становится очевидным, что Кесария Филиппова во времена 

Иисуса находилась в северной части Иудеи и была её админист-

ративным и культурным центром. Тогда Иудея как и остальные 

части Израильского Царства являлась провинцией Римской 

Империи. Римская власть управляла и контролировала всё в 
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Иудее, как и во многих других захваченных Римом колониях. 

Действующим на то время царём, наместником Рима был 

Ирод Филипп II. Ирод всячески хотел угодить римской власти во 

главе с кесарем Тиберием Клавдием Нероном. Так, Ирод решил 

назвать город Кесарией, как производное от греческого слова 

«кесарь» или «цезарь» (греч. Καίσαρας, лат. Caesar – титул 

римских императоров). Вторая же часть названия города 

Филиппова носила имя самого римского царя Филиппа, что 

изрядно тешило самолюбие правителя [5, с. 85-92].   

Подчиняясь власти Рима, который завоёвывал не только 

огромные земли соседних государств, но и заимствовал у них их 

представления о мифических божествах, Кесария Филиппова 

стала настоящим сосредоточием язычества, мистики и 

оккультизма. Так, к примеру, одним из наиболее почитаемых 

божеств в той местности стал мифический бог дикой природы и 

плодородия Пан.  

Когда Христос и ученики пришли в этот город, они увидели, 

что он имел великолепную архитектуру, красивые здания, храмы, 

улицы и богатые дома римских граждан и еврейской знати. Но 

когда Иисус и Апостолы пришли в то место у скалы, они увидели 

там толпы людей, которые направлялись прямо к культовому 

храму. Это был жертвенник и капище бога Пана.  

До этого Иисус не говорил Своим ученикам открыто о Себе 

как о Мессии. Но именно это место в Кесарии Филипповой 

Господь Иисус выбрал для того, чтобы открыть ученикам Своё 

тайное пророчество о Себе и Божьей Церкви на земле [7, с. 174]. 

Тогда Иисус спросил учеников: «За кого люди почитают 

Меня, Сына Человеческого?» (Мф. 16:13) [9]. Немного поразмыс-

лив, ученики сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за 

Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков» (Мф. 16:14) 

[9]. И действительно многие люди знали Иисуса как Сына плот-

ника Иосифа и его жены Марии. Они не могли поверить в то, что 

Иисус из Галилеи был Сыном Божьим. Другие же полагали, что в 

теле Иисуса Христа воплотился ветхозаветный пророк Илия или 

Иеремия. Кто-то принимал Иисуса за Иоанна Крестителя.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 Иисус знал, что многим иудеям было непонятно Его учение 

и слова. Для них Он был настоящим реформатором, Который 

часто говорил необычные и даже радикальные вещи. Но когда 

Иисус услышал этот ответ учеников, Он обратился к ним, сказав: 

«А вы за кого почитаете Меня?» (Мф. 16:15) [9]. 

Для учеников Христа этот вопрос был неким экзаменом и 

проверкой. В тот момент их Учитель стоял молча и ждал от 

Своих учеников правильного ответа. Он часто открывал им тайны 

Своего Небесного Отца, говоря о Себе и о Его единстве с Богом 

Отцом. Они часто слышали Его слова: «Я и Отец – одно. Я – Сын 

Божий. Верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что 

Отец во Мне и Я в Нём» (Ин. 10:30, 36, 38) [9]. 

Тогда Пётр быстро и с полной уверенностью в правильности 

своих слов дал такой ответ: «Ты – Христос, Сын Бога Живого» 

(Мф. 16:16) [9]. Другими словами он сказал: «Я знаю, кто Ты, 

Иисус! Ты – Мессия! Сын Бога Живого! Ты – Христос, 

Помазанник Божий, посланный нам на землю с небес Своим 

Небесным  Отцом».  

И Христос ответил Апостолу Петру, которого звали на то 

время Симоном: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не 

плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на 

небесах» (Мф. 16:17) [9]. Именно Дух Божий открыл Петру 

истину и побудил его произнести эти слова. 

Это был момент истины. Тогда Христос произнёс важное 

обетование, которое Он оставил человечеству на все века [4, с. 

12]. Иисус сказал Петру: «Ты – Пётр, и на сём камне Я создам 

Церковь Мою, и врата ада не одолеют её; и дам тебе ключи 

Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано 

на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на 

небесах» (Мф. 16:18-19) [9]. 

Именно там в Кесарии Филипповой за свою твёрдую веру и 

признание Христа Мессией Иисус дал Своему ученику Симону 

новое имя, которое  по-арамейски звучало как Кифа или Пётр 

(Petros) по-гречески, что значит «камень, скала». Новое имя 

Апостола стало символом прочного основания и фундамента для 
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Христовой церкви на все века. Другими словами, Иисус сказал 

ученикам: «Видите эту скалу, эту твердыню и оплот язы-

чества? Они стали поклоняться сатане через идолов и совер-

шенно забыли о Господе Боге. Но зло не будет торжествовать 

на земле! Я создам МОЮ ЦЕРКОВЬ, и верный Божий народ 

станет служить Богу и бороться за тех, кто пошёл неверной 

дорогой на пути в ад. Но эти ВРАТА АДА никогда не одолеют 

Церковь Господа Бога! Никто не сможет разрушить её, потому 

что Церковь Христа нерушима и непоколебима» [7, с. 163]. 

Результаты и обсуждение. 

Иисус ревновал о деле неба и о Своей Миссии. Видя 

бесчинства людей, небесный план просто «горел» внутри Него. 

Теперь это не было больше тайной. Это была истина, которую 

Христос открыл Своим ученикам. 

Когда Иисус произнёс эти слова, Он говорил не как Сын 

плотника, но как Мессия, как Помазанник Бога-Отца, полноправ-

ный Господин и Владыка всего существующего в этом мире. Это 

обетование Христа звучит и сегодня с той же громогласной 

силой, как и две тысячи лет назад.  

Так есть и так будет, потому что во всей вселенной нет 

больше силы, которая превозмогла бы Самого Господа Бога, 

Нашего Творца и Вседержителя. И это было пророчество от 

Самого Всевышнего. Это было сильное обещание, невероятное 

заявление и план Бога, частью которого являемся также и мы как 

христиане, последователи и ученики Христа. 

Так, в Кесарии Филипповой Апостолы стали свидетелями 

обетования, которое Христос дал всем Своим ученикам на века. 

Таким было начало основания Христовой Церкви на земле.  

Выводы. 

1. Христианство сожиздется на учении Иисуса Христа, 

Божьем Сыне, Который пришёл на землю с мессианской целью 

не только для того, чтобы спасти души людей и искупить их 

Своей жертвой из рабства греха и смерти. Одной из главных 

целей в Миссии Христа было основание Божьей Церкви на земле.  

2. Для достижения Своей цели по созданию Церкви Господь 
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Иисус Христос в возрасте 30-ти лет начал призывать к себе на 

служение учеников, которые были названы Апостолами Христа, в 

буквальном смысле «посланниками» Бога (от гр. слова ἀποστέλλω 

– «посылать»). Это означает, что целью Христа было обучить 

учеников Божьим истинам для того, чтобы послать их на 

служение проповеди Евангелия. 

3. Господь Иисус говорил о важности исполнения Божьего 

Закона, о любви и о милости Всевышнего ко всем любящим Его, 

о спасении человеческой души через покаяние для обретения 

вечной жизни.  

Иисус учил и наставлял Своих учеников долгих три с 

половиной года, подготавливая их к очень важной и великой 

миссии. Изо дня в день Иисус ходил с учениками по разным 

городам, проповедуя о Боге Отце и о Его Небесном Царствии. 

4. В городе Кесария Филиппова, которая была в первом веке 

римской провинцией, еврейский местный народ, исповедуя 

языческих богов,  поклонялся мифическому богу плодородия 

Пану. Когда же Христос с учениками прибыли в это место, 

Иисус, видевший всю картину происходящего, установил там 

Свой Закон о сотворении на земле Божьей Церкви.  

5. В противовес «вратам ада», примером которого и было 

языческое капище в Кесарии Филипповой, Иисус Христос 

утвердил Свою Церковь на «камне твёрдой веры», которым и 

стал изначально Апостол Пётр. Пётр, который был некогда 

простым рыбаком, стал «камнем» в основании Церкви.  

 6. Обетование Христа о том, что никто и ничто не разрушит 

Его Церковь, звучит и сегодня с той же громогласной силой, как и 

две тысячи лет назад. Это было сильное обещание, невероятное 

заявление и план Бога, частью которого являемся также и мы как 

христиане, последователи и ученики Христа. 

7. Бог призывает сегодня каждого человека прийти к Нему и 

стать частью Его Церкви, которая есть вечная и единая, потому 

что она принадлежит Его Небесному Царству и является его 

воплощением здесь на земле.  
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студент інженерно-технічного факультету,  
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м. Ужгород, Україна  

Вступ. Спеціалізоване програмне забезпечення дає змогу 

зберігати,  редагувати та обробляти дані, а також забезпечує 

простоту у використанні та швидкість роботи. Воно стало 

невід’ємною частиною багатьох компаній, де  потрібно постійно 

вести облік персоналу, транспорту, приміщень тощо. Зазвичай, 

саме підприємства стають замовниками спеціалізованого 

програмного забезпечення, адже потреба в структуризації та 

обробці даних існує, а на ринку інформаційних  технологій не 

завжди є потрібне рішення під конкретні задачі.  

Найгострішою проблемою автотранспортних підприємств 

(АТП) в умовах  конкуренції є формування ефективної структури 

управління, яка оперативно  реагувала б на зміни зовнішнього та 

внутрішнього середовища, що зумовлює актуальність досліджень 

спрямованих на вирішення завдання з удосконалення  організа-

ційної структури управління підприємства [1,с.1].  

В результаті виконання курсового проекту по дисципліні 

«Системне програмне забезпечення» було проведено дослідження 

організаційної структури ТОВ «Л-Транс Оптима», що дозволило 

зробити висновок, що дана структура  потребує змін та оновлення 

роботи в цілому.  

Таким чином, здійснюючи перетворення організаційної 

структури необхідно  орієнтуватися на стратегічні цілі підпри-

ємства; забезпечити здатність до постійного  удосконалення; 

створити механізм узгодженого ефективного функціонування  
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підприємства [1,с.8]. Після проведення таких досліджень, виникла 

потреба у  створенні системи, яка б спростила ведення обліку на 

підприємстві.  

Метою проєкту є розробка та практична реалізація програм-

ного забезпечення  системи обліку автотранспорту компанії. 

Даний програмний засіб стане в нагоді як  невеличким службам 

таксі, так і корпораціям, де в автопарку знаходиться велика  

кількість різного виду транспорту.  

Теоретична частина. Для реалізації спеціального програм-

ного забезпечення  були використані патерни проєктування. 

Патерни описують типові способи  розв’язання проблем, які часто 

зустрічаються при проєктуванні програм (архітектури програм). 

На відміну від функцій чи бібліотек, патерн неможливо  просто 

взяти та скопіювати у програму.  

Патерн представляє собою не якийсь конкретний код, а 

загальну концепцію  рішення тої чи іншої проблеми, яку потрібно 

буде ще налаштувати на потреби  конкретної програми. Патерни 

часто плутають з алгоритмами тому, що обидва  поняття описують 

типові рішення яких-небудь відомих проблем. Якщо алгоритм – це 

чіткий набір дій, то патерн – високорівневе описання рішення, реа-

лізація якого  може відрізнятись в двох різних програмах [2, с.14].  

 

 
Рисунок 1 — Структурна діаграма патерну Builder 

 

Під час виконання розробки були використані патерни: 

Builder; State; Iterator. Патерн Builder пропонує винести 
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конструювання об’єкта за межі його власного  класу, доручивши 

дану справу окремим об’єктам, які називаються будівельниками.  

Структурна діаграма патерну Builder, яка створена для 

системи обліку  автотранспорту, наведена на рисунку 1. 

Результати проектування. В рамках вивчення предмету 

«Системне програмне забезпечення» було реалізовано програмне 

забезпечення на основі  шаблонів проєктування для системи 

обліку автотранспорту компанії.  

Для написання програми були використані наступні 

бібліотеки: iostream,  string, locale, vector, list, algorithm, 

Windows.h, iomanip та простір імен std. Програма реалізована за 

допомогою патернів і складається з декількох класів  та головної 

функції int main(). В основній функції реалізовано меню за 

допомогою методів switch/case та циклу while.  

Візуалізація інтерфейсу користувача в консольному додатку 

представлена на рисунку 2: 

 

Рисунок 2 — Візуалізація інтерфейсу користувача в консольному 

додатку 

 

Додавання даних було реалізоване за допомогою 

патерну Builder [3].  

class Builder  

{  

public:  

 virtual ~Builder() {}  

 virtual void TransportMarkAndModel()const = 0;  

 virtual void TransportVIN() const = 0;  

 virtual void TransportType() const = 0;  



 

181 

 virtual void TransportDriver()const = 0;  

 virtual void TransportState() const = 0;  

};  

 

Додавання нового об’єкту за допомогою консольного 

додатку наведено на  рисунку 3.  

 

Рисунок 3 — Додавання нового об’єкту за допомогою консольного 

додатку 
 

Збереження інформації відбувається за допомогою 

глобального контейнера  vector <string> basic. Було реалізовано 

модифікований патерн проєктування Iterator, який застосовується 

не тільки для проходження по елементам контейнера, але й для  

коректного виводу даних [4]. 

Структурна діаграма патерну Iterator наведена на рисунку 4.  

 

Рисунок 4 — Структурна діаграма патерну Iterator 
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Висновки. В процесі розробки було створено програмне 

забезпечення для  транспортного підприємства з використанням 

шаблонів проектування. Результатом  проєкту є система обліку 

автотранспорту, що забезпечує можливість виконання  наступних 

операцій: перегляд відомостей про автотранспорт; додавання 

нових  даних; видалення даних; редагування поточних даних.  

Дана розробка є тільки моделлю, але її можна прив’язати до 

конкретного  підприємства для спрощення роботи при веденні 

обліку з урахуванням реальних  потреб.  
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Прикладна задача, що розглядається, полягає у потрібній 

переорієнтації штучного супутника Землі (ШСЗ) та підтримці 

заданої орієнтації у просторі під час орбітального польоту. До 

складу бортової системи керування ШСЗ, що виконує вказану 

функцію, входять датчики кутової швидкості (ДКШ), бортовий 

обчислювач, у якому реалізовано алгоритм керування, та інерці-

альні маховики (ІМ) у якості виконавчих органів. Керування 

здійснюється за замкнутою схемою зі зворотнім зв'язком. При 

цьому контур керування працює наступним чином: первинні 

виміри кутової швидкості, які забезпечуються ДКШ, за 

спеціальними алгоритмами у обчислювачі перетворюються у 

керуючі сигнали, що поступають до ІМ та ведуть до виникнення 

керуючих впливів до корпусу ШСЗ.  

За штатних умов функціонування, коли всі компоненти 

системи керування справні, найкращими за показниками якості є 
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класичні алгоритми модального керування або оптимальне 

керування за квадратичним критерієм [1, 2]. Втім, при непередба-

чуваній деградації стану ДКШ, при якій з'являється певна 

невизначеність систематичних похибок, що зросли, точність 

функціонування системи керування з класичними регуляторами 

стрімко погіршується до рівня, при якому експлуатація ШСЗ 

може стати неможливою.  

Для запобігання таких наслідків розроблено алгоритм 

нечіткого керування, у якому використовуються дві вхідні змінні: 

оцінка поточної кутової швидкості та оцінка куту переорієнтації, 

кожна з яких має по шість термів, та одна вихідна змінна – 

потрібний керуючий момент також із шістьома термами. Шляхом 

розгорнутого моделювання здійснено налаштування функцій 

приналежності та бази правил нечіткого виводу. Розроблено 

модель залежності похибки реалізації потрібної орієнтації ШСЗ у 

просторі від систематичних похибок ДКШ при суттєво неліній-

ному законі нечіткого керування. 

За результатами моделювання встановлено, що при 

виникненні постійної похибки вимірів ДШК похибка реалізації 

потрібної орієнтації для класичних регуляторів зростає з часом 

функціонування. В той же час, для нечіткого регулятора похибка 

реалізації потрібної орієнтації також має місце, але її зростання 

набагато повільніше, що дозволяє використовувати ШСЗ за 

призначення у нештатному випадку значно більший час, ніж для 

класичних законів керування. 

Таким чином, встановлено межі ефективного використання 

класичних регуляторів для системи керування орієнтацією ШСЗ; 

доведено доцільність використання нечіткого регулятора у 

нештатних випадках; отримано нелінійну модель похибки 

керування від похибки вимірів первинної інформації у разі 

нечіткого регулятора. Результати можуть бути корисними при 

проектуванні сучасних та перспективних ШСЗ.    

Література:  
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м. Глухів, Україна 

З появою адаптивного карантину, в освітньому процесі 

відбулися певні зміни, що стосуються у першу чергу гнучкості та 

нестандартного підходу у наданні матеріалу. Змішане навчання – 

це поєднання онлайн з офлайн навчанням. Уроки історії не є 

виключенням у даному питанні. Навчання онлайн – передбачає 

надання освітніх послуг через гаджети: телефон, ноутбук, 

планшет, персональний комп’ютер. Зазвичай уроки історії, які 

проводяться онлайн мають певний графік, але можливе 

ознайомлення з додатковим матеріалом дистанційно, де 

учень/учениця обирають собі зручний час, місце за яким буде 

зручно працювати. Зазвичай учитель історії створює у додатку 

Google – Classroom, куди приєднуються за посиланням чи 

спеціальним кодом учні певного класу. Завдяки цьому 

безкоштовному додатку, учитель історії має змогу прописати 

тему уроку, а також додати посилання, закріпити відео, таблиці, 

документи, якими легко можна скористатися у будь-який момент, 

головною умовою є вільний та якісний доступ до мережі Internet. 

Офлайн навчання – передбачає безпосередній взаємозв’язок на 

уроках історії. Учні працюють в основному в групах, парах, 
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індивідуально, відбувається живе спілкування. Взагалі існують 

моделі змішаного навчання, якими активно користуються учителя 

історії на своїх уроках, особливо в умовах адаптивного карантину 

це є актуальним [1]: 

1. Ротаційні моделі – коли відбувається поєднання 

навчання у школі, а онлайн виконуються окремі завдання, в 

основному домашні. Зазвичай учні на уроках за певним 

розкладом, де чітко розуміють, коли відбувається навчання з того 

чи іншого предмету. 

2. Ротації за станціями – учитель історії поділяє клас на 

підгрупи, учні переходять від станції до станції і проходять від 

початку і до кінця, станції можуть бути як в межах однієї 

аудиторії, так і в межах декількох аудиторій.  

3. Ротація за лабораторіями – засвоєння матеріалу 

відбувається завдяки інтеграції уроків історії та інформатики, 

коли у комп’ютерному класі кожен учень засвоює матеріал 

самостійно онлайн. 

4. Перевернутий клас – коли учитель історії дає наперед 

тему нового уроку, учні її самостійно освоюють, а потім 

приходять у клас і відбувається перевірка домашнього завдання. 

Таким чином, педагог може чітко з’ясувати на, що потрібно 

звернути увагу, де потрібно попрацювати підсилено, а в яких 

випадках матеріал засвоєно на достатньому рівні. 

5. Індивідуальна ротація – коли кожен учень має доступ за 

допомогою програмового матеріалу до станції, виконує завдання 

у зручний час, але має чіткі часові межі.  

Використання різних ротацій робить уроки історії живими, 

цікавими, зі змінною діяльністю. Засвоєння матеріалу та перевір-

ка знань різними способами  тільки ефективно впливає на рівень 

знань учнів. Загалом, педагоги та учні, а також батьки підкреслю-

ють, що змішане навчання створює комфортне освітнє середови-

ще. Методика змішаного навчання має деякі особливості [2]: 

- матеріали в основному подаються в електронній формі; 

- можливість здавати роботи як електронному форматі так і в 

написаному; 
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- регулярне оцінювання, до якого додає педагог коментарі; 

- використання інтерактивних вправ, завдань. 

Головний аспект змішаного навчання – двостороннє 

спілкування, навчання відбувається в комфортній обстановці, 

інтеграція з цифровими технологіями. Завдяки таким форматам та 

формам навчання активно розвивається самоосвіта, змінюється 

фокус бачення використання інтернет-ресурсів не тільки в 

ігрових цілях, а й в навчальних. Освоєння постійно нового сприяє 

підвищенню самооцінки як учня так і учителя, розвиваються 

міцні партнерські взаємозв’язки. Учні стають більш 

вмотивованими, завдяки цьому стає популярний проєктний 

метод, який залучає у діяльність цілий клас. 

Підсумовуючи, можна вказати ряд позитивних аспектів 

змішаного навчання [3]: 

- учитель завжди доступний; 

- навчання онлайн може відбуватися у зручній та комфортній 

обстановці як для учителя так і для учнів; 

- електронний контроль за навчанням; 

- використання мультимедійних технологій; 

- розвиток навичок самостійного навчання та самоконтролю; 

- рейтинговість; 

- матеріальні заощадження. 

Література: 
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Мистецтво відіграє значну роль у процесі розвитку людини й 

житті суспільства. Будучи художнім відображенням дійсності, 

воно чинить досить сильний вплив на розвиток особистості, 

формує почуття , думки, моральність і життєві принципи. 

Залучення дитини до мистецтва є необхідним і особливо 

актуальним питанням в наш час. 

Класичне мистецтво від свого початку формувалося за 

принципами відображення кращих рис навколишнього світу. 

Класичне мистецтво не містить в собі агресію, заспокоює думки 

людини, спонукаючи їх відчувати і передавати любов, 

здійснювати добрі вчинки.  

Саме музичне мистецтво створює можливість побачити світ 

навколо й зазирнути всередину в себе. Воно має творче начало, а 

творчість відкриває в дитячій душі джерела добрих почуттів. 

Витоки творчих здібностей і обдарованості дітей знаходяться на 

кінчиках їхніх пальців і чим більше майстерності в дитячий руці, 

тим розумнішою є дитина[1, c.272]. 

Залучати дітей до мистецтва можна і навіть потрібно від 

самого народження. У дошкільному віці вони найбільш сприйнят-

ливі до різних видів мистецтва. Саме на цій стадії розвитку важ-

ливо починати формувати любов дитини до класичного мистецт-

ва. Саме в цей час і виникає необхідність додаткової освіти. 

Одним з видів установ є школа мистецтв. В процесі навчання 
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дітей в школі мистецтв вирішуються найважливіші завдання: 

формування предметних і універсальних способів дій, відбуваєть-

ся формування вміння вчитися здатності до самоорганізації з 

метою вирішення навчальних завдань, відбувається індивідуаль-

ний прогрес в основних сферах особистісного розвитку – емоцій-

ній, пізнавальній, сфері саморегуляції. Дуже важливу роль в про-

цесі виховання, розвитку й становлення особистості відіграють 

предмети  художньої спрямованості, оскільки вони орієнтовані на 

формування образного мислення й творчого потенціалу дітей, на 

розвиток у них емоційно-ціннісного ставлення до світу[ 2, c.667]. 

Музичне мистецтво відіграє важливу роль у розвитку 

особистості дитини: 

- формуються естетичні смаки; 

- поліпшується дрібна моторика рук; 

- дитина стає більш уважною до деталей, вчиться з усього 

потоку інформації виокремлювати головні та другорядні речи; 

- в дитини з’являється прагнення до першості, до бажання 

бути кращим, ніж інші; 

- діти опановують основні теорії музичного мистецтва; 

- в результаті у дітей розвиваються дуже важливі якості: 

слух, метроритм, голос, уважність, прагнення; 

- музичне мистецтво для дітей, як і для дорослих, є корисним 

для душі й морального задоволення. 

Під час планування навчальних занять нами враховуються 

наступні види мотивації – соціальна мотивація-не жаліти похвали 

для дитини за успішне виконане завдання; прагматична 

мотивація- посилення уваги до предмету; змістова мотивація- 

змістове наповнення занять[3, c.251].  

Діти, які мають досвід музичної творчості часто є більш 

успішними і в інших предметах. Вони спостережливі, більше 

знають про світ  і почуття, дихають емоціями. Люди, які в 

дитинстві багато і з захопленням займалися музичним мистецт-

вом, не стануть руйнівниками, оскільки музичне мистецтво має 

досить вагомий позитивний вплив на формування особистості 

дитини, а в подальшому -людини як члена суспільства.  
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Економічне становище, безробіття, міграційні процеси 

призводять до збільшення випадків контрабанди. Внаслідок такої 

невтішної характеристики необхідно шукати шляхи удоскона-

лення кримінальної відповідальності за  правопорушення, 

передбачене ст. 201 КК України [1]. З цією метою, вважаємо за 

доцільне вивчити та проаналізувати досвід європейських 

держав. 

Значно менший перелік злочинів, пов'язаних із незаконним 

переміщенням товарів, передбачений законодавством Німеччини. 

Загальні норми,які містять покарання за контрабанду, містяться в 

Німецькому положенні про податки від 16.03.1976 р. Незалежно 

від виду та кількості товару, що переміщується, законодавством  

передбачається позбавлення волі строком до п'яти років. За 

кваліфіковану контрабанду із застосуванням насильства чи в 

складі групи із застосуванням вогнепального зброї, передбачено 

збільшення строку позбавлення волі від трьох місяців до п'яти 
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років. Цікавим є той факт, що  окремо не виділяються норми про 

контрабанду наркотичних засобів та інших обмежених у вільному 

обороті предметів. Відповідно до Кримінального кодексу 

Німеччини [2] до контрабанди належить ввезення та вивезення 

матеріалів, що використовуються для виготовлення службових 

посвідчень. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді 

позбавлення волі строком на два роки або штраф [3, с. 63]. 

У Англії відповідальність за контрабанду наркотиків 

встановлено Законом про митницю та акцизи 1979 р. (ст. 50 та 

68), згідно з яким особи, винні у незаконному імпорті та експорті 

наркотиків класу А, за обвинувальним актом караються довічним 

тюремним ув'язненням та штрафом у необмеженому розмірі, 

наркотиків класу Б – тюремним ув'язненням на строк до 14 років 

та (або) штрафом у необмеженому розмірі [4, с. 43-44]. 

В свою чергу, кримінальне законодавство Франції встанов-

лює покарання за контрабанду наркотиків у вигляді 10 років 

тюремного ув’язнення та штрафу у розмірі 50 000 000 франків. 

Кваліфікований склад (скоєння діяння організованою бандою) 

тягне за собою покарання у вигляді 30 років кримінального 

ув'язнення та штрафу у розмірі 50000000 франків. Контрабанда 

вибухових речовин криміналізується відповідно до ст. 421-1 КК 

Франції. Зазначене діяння в деяких випадках може бути віднесене 

до актів тероризму. Встановлення цієї обставини істотно посилює 

покарання [5]. 

Кримінальний кодекс Швейцарії містить дуже актуальний на 

даний час склад злочини, пов'язаний із ввезенням до країни 

різного роду предметів (звукові записи, фотографії, зображення та 

ін.) з нав'язливим зображенням жорстокості щодо людей чи 

тварин. Цим порушуються елементарні цінності. Стаття 135 КК 

Швейцарії встановлює, що за подібні діяння особа карається 

ув'язненням або штрафом. Кваліфікований склад даного злочину 

утворює корисливий мотив. Підлягають кримінальній відпові-

дальності особи, які вчинили дії, пов'язані з ввезенням у країну 

програм для неправомірної зміни чи ліквідації даних чи з метою 

зробити їх непридатними (ст. 144-б КК Швейцарії). Винна особа 
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карається тюремним ув'язненням або штрафом. Кваліфікований 

склад цього злочину матиме місце у разі, якщо особа займається 

цими справами у вигляді промислу. Покарання для таких осіб 

встановлено ув'язнення на строк до 5 років. Ввезення в країну та 

вивезення з країни. для незаконного розшифрування кодованих 

матеріалів, що підлягають кваліфікації за ст. 150-б КК Швейцарії. 

За подібні діяння винні караються тюремним ув'язненням або 

штрафом. Стаття 236 КК Швейцарії встановлює відповідальність 

за умисне ввезення корми, шкідливі для здоров'я тварин, або 

засобів для корму. Покарання для подібних осіб встановлено у 

вигляді тюремного ув'язнення або штрафу, а за необережне  вчи-

нення цих діянь покаранням передбачено штраф. КК Швейцарії 

передбачає відповідальність за ввезення фальсифікованих 

банкнот, металевих монет чи службових знаків оплати, а також 

фальшивих паперових грошей. Максимальне покарання за ці дії – 

ув'язнення до  в'язниці терміном до 5 років (Ст. 243, 244 КК 

Швейцарії) [6, с. 72]. 

Отже, аналіз  кримінальної відповідальності за контрабанду в 

європейських державах свідчить що існують різноманітні підходи 

щодо ступеня суспільної небезпеки такого кримінального 

правопорушення як контрабанда. Примітно, що в деяких 

державах не передбачено окремо відповідальність за контра-

банду. Проте, наприклад, в Англії передбачено відповідальність 

за контрабанду наркотиків,  яка передбачена окремим законом. У 

кожній державі ступінь суспільної небезпеки і відповідальність 

залежить від об’єкта незаконного переміщення та кваліфікуючих 

ознак. Таким чином, кримінальна відповідальність в Україні 

потребує удосконалення,тому перейняття успішного досвіду 

європейських держав є дуже важливим етапом. 
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У практиці сільського господарства досить широко 

застосовуються синтетичні інгібітори росту – ретарданти [1]. 

Препарати ретардантного впливу здатні уповільнювати ріст 

осьових органів, що призводить до їх потовщення. Адже за їх 

допомоги можна впливати на інтенсивність і спрямованість 
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фізіологічних процесів, пришвидшувати чи сповільнювати не 

лише ріст, але й цвітіння, хід розвитку бруньок, зав'язі і росту 

плодів, викликати опадання листя, прискорювати дозрівання 

культур [2], змінювати напрямок потоку асимілятів і метаболітів в 

рослинах в бік посиленого відкладання їх у запасаючих органах, 

що призводить до збільшення врожайності культур [3]. 

Для районів з помірним і вологим кліматом основною 

багаторічною травою польового травосіяння є конюшина лучна. 

Вирощування конюшини має велике агротехнічне значення. 

Після однорічного використання цієї культури в ґрунті 

залишається 60-100 кг/га азоту. Сіно з конюшини містить у 

середньому 10, а зібране у період бутонізації – до 16% білка, в 

якому багато незамінних амінокислот. Сіно і зелена маса 

конюшини є цінним кормом для сільськогосподарських тварин: 

100 кг сіна конюшини відповідають 51 кормовій одиниці. 

Борошно, виготовлене з сіна конюшини, використовують як 

домішку до концентрованого корму [4]. 

Одним із перспективних шляхів підвищення продуктивності 

конюшини стає застосування ретардатнів. Тому метою нашої 

роботи було з'ясувати дію триазолпохідного препарату Сетар на 

мезоструктурні характеристики листків рослин конюшини лучної 

сорту Тіна. 

Листки в рослин роду Trifolium складні трійчасті, що є родо-

вою ознакою. Форма листків залежно від виду буває яйцевидною, 

оберненояйцевидною, еліптичною, ромбовидною. Листок дорсо-

вентрального типу зі значною опуклістю середньої жилки на 

нижньому боці та різним ступенем інтенсивності малюнка. З 

верхньої сторони покритий типовим одношаровим епідермісом, 

під яким знаходиться 1-2 ряди стовпчастої паренхіми. Губчаста 

паренхіма досить щільна з незначними міжклітинниками. Кліти-

ни мезофілу містять велику кількість крохмальних зерен. Товщи-

на листкової пластинки є досить стійкою видовою ознакою, хоча 

може дещо змінюватись залежно від умов зростання. 

Ретарданти при правильному їх застосуванні здатні 

пригнічувати ріст, викликати посиленння генеративної сфери і 
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гарантувати отримання додаткового врожаю. Тому застосування 

ретардантів з метою підвищення продуктивності у світовому 

рослинництві є загальновизнаним.  

Літературні дані свідчать, що ретарданти по-різному вплива-

ють на мезоструктурні організацію різних сільськогосподарських 

рослин. Так, за дії тебуконазолу збільшувалась кількість продихів 

у рослин цукрового буряка [5], бобів кормових [6]. При цьому 

слід відмітити, що збільшення кількості продихів на одиницю 

площі епідермісу корелювала зі зменшенням розмірів основних 

клітин епідермісу.  

Обробку рослин конюшини лучної сорту Тіна тріазолпо-

хідним препаратом Сетар (0,5 %) здійснювали на 40-ий день після 

появи сходів. Мезоструктурні характеристики листка визначали 

на 70-ий день після обробки на фіксованому матеріалі за загаль-

ноприйнятою методикою А. Т. Мокроносова та Р. А. Борзенкової. 

Результати наших досліджень свідчать, що обробка Сетаром 

(0,5%) листків конюшини лучної сорту Тіна призводила до змін у 

формуванні продихового апарату (табл. 1).  
 

Таблиця 1 

Мезоструктурні показники листка рослин конюшини лучної сорту Тіна 

за дії ретарданту 

Показник Контроль 
Сетар 

(0,5 %) 

Кількість продихів на 1 

мм2  абаксіальної 

поверхні 

 

170 ± 4,6 

 

*175 ± 4,6 

Площа продихів, мк3 689 ± 4,8 *640 ± 3,5 

Товщина верхнього 

епідермісу, мк 

80,2 ± 3,82 *69,4 ± 2,26 

Товщина хлоренхіми, мк 636,2 ± 6,84 *848,4 ± 4,64 

Товщина нижнього 

епідермісу, мк 

79,2 ± 4,62 *59,8 ± 3,82 

Примітка: * - різниця достовірна при Р=0,05. 
 

У рослин оброблених триазолпохідним препаратом Сетаром 

збільшувалась кількість продихів на 1 мм2  абаксіальної поверхні, 

проте зменшувалась площа продихів у порівняні з контролем. 

Оскільки продихи забезпечують транспірацію, то на нашу думку, 
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інтенсивність транспірації у дослідних рослин збільшувалася. 

Дослідження товщини верхнього та нижнього епідермісів листка 

рослин конюшини лучної сорту Тіна показали, що у оброблених 

рослин товщина епідермісів зменшувалася у порівняні з контро-

лем. Проте у дослідному варіанті за дії ретарданту збільшувалася 

товщина хлоренхіми. Отже, потовщення листкової пластинки у 

дослідних рослин конюшини лучної відбувалося за рахунок 

розростання хлоренхіми. Аналогічні результати спостерігалися і 

при обробці хлормекватхлоридом рослин картоплі за дії [7]. 

Таким чином, за дії Сетару (0,5 %) у листків рослин 

конюшини лучної зменшувалася товщина верхнього та нижнього 

епідермісів, проте відбувалося потовщення листкової пластинки 

за рахунок розростання хлоренхіми; збільшувалась кількість 

продихів на 1 мм2  абаксіальної поверхні, проте зменшувалась 

площа продихів у порівняні з контролем. 
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СВІТОВИЙ РОЗВИТОК НАУКИ ТА ТЕХНІКИ В УМОВАХ 
ПАНДЕМІЇ 

 

Шпак А.В.,  Гуцалюк О.О. 

викладачі циклової комісії  
Інформаційних технологій та  

природничо-наукових дисциплін  
ВСП «Хмельницький торговельно-  

економічний фаховий коледж КНТЕУ» 
м. Хмельницький, Україна 

Новий коронавірус 2019 року (SARS-CoV-2, або 2019-nCoV) 

— це новий вірус, який спричиняє розвиток респіраторних 

захворювань у людей (зокрема гострої респіраторної хвороби 

COVID-19) та може передаватися від людини до людини. Цей 

вірус уперше був ідентифікований під час розслідування спалаху 

в м. Ухань, Китай, у грудні 2019 року. [1] 

Спалах пандемії COVID-19 у всьому світі повністю порушив 

політичну, соціальну, економічну, релігійну та фінансову системи 

світу. Вірусна інфекція виявилася своєрідною перевіркою на 

ефективність роботи систем охорони здоров’я різних країн, 
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здатності органів державного управління, місцевого самовряду-

вання, економіки та національної безпеки протистояти подібним 

серйозним викликам і загрозам, а також розкрила безліч проблем 

у всіх сферах життєдіяльності суспільства, протестувала його 

нинішню соціальну зрілість. 

Карантинні обмеження зумовили в усьому світі сплеск 

попиту на електронні пристрої, ґаджети та програмні продукти, 

призначені не лише для дистанційної роботи чи навчання, а й для 

дозвілля і розваг. 

Пандемія COVID-19 призвела до того, що навчальні заклади 

в усьому світі змушені терміново пристосовуватись до потреб 

сьогодення, використовуючи у навчальному процесі доступні 

технологічні інструменти задля створення контенту під час 

дистанційного навчання учнів у всіх галузях. 

Водночас вірусна інфекція сприяла розвитку освітньої галузі: 

• дистанційне навчання мотивувало вчителів удосконалю-

вати свої цифрові навички; 

• керівники закладів освіти отримали цінний досвід адаптації 

освітнього процесу до нової реальності й створення безпечних 

умов для вчителів та учнів; 

• українська освіта отримала шанс подолати наявний 

цифровий розрив. [2] 

Проте, перехід на дистанційне навчання не у всіх країнах та 

місцевостях був організований максимально якісно. Слід 

зазначити, що і сам процес дистанційної освіти, навіть при його 

високій організації, не може забезпечити тієї якості знань, умінь 

та навичок, яких школярі та студенти набувають в класах та 

аудиторіях у здоровому конкурентному навчальному середовищі. 

Загалом, коронакриза чітко продемонструвала в яких сферах 

можна обійтися без фізичної присутності людини на робочому 

місці, в яких можлива робота у дистанційному режимі, а де 

взагалі можна замінити людей роботами. 

Так, у кількох країнах вже створено роботів, які допомагають 

медикам доглядати за хворими на коронавірус. Вони можуть 

розносити їжу, роздавати маски, протирати ручки дверей, 
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вимірювати температуру, забезпечувати відеозв’язок між лікарем 

і пацієнтом, що зменшує контакти лікарів з хворими, а отже, і 

ризик їх зараження. [3] 

Пандемія коронавірусу також внесла корективи в інші сфери 

діяльності людини, з яких, найбільш відчутних змін зазнав бізнес. 

Оскільки він останнім часом, переживає порівняно важкі часи, 

перебуваючи в турбулентному стані та змушений постійно 

пристосовуватись до кризових явищ. Критично зменшуються 

обсяги виробництва в різних країнах світу, а отже, і обсяги 

торговельних операцій. [3] З огляду на глобальний характер 

сучасної економіки це призводить до розриву ланцюжків 

постачання і, відповідно, негативно впливає на виробництво не 

лише в країнах, що найбільше потерпають від коронавірусу, а й в 

усіх тих державах, що мають з ними торгівельні відносини. 

Значних збитків зазнають і такі галузі, як туризм, спорт, 

культура, освіта, індустрія розваг, сфера громадського харчування 

і послуг, на відновлення яких після скасування карантинних 

обмежень знадобиться не менше року. Примусове закриття 

бізнесів, вимушені відпустки працівників та інші карантинні 

обмеження можуть призвести до серйозного зниження ВВП 

країн. [4,5] 

І якщо економічні наслідки через призупинення 

виробництва, закриття кордонів, падіння ВВП, можна порахувати 

та оцінити зараз, то наслідки, в т. ч. і економічні, від втрат у сфері 

охорони здоров’я (кількості трудових ресурсів) та сфері освіти 

(якості трудових ресурсів) світ буде рахувати та оцінювати через 

багато років. 

Отже, за результатами проведеного дослідження можна 

дійти до висновків, що через епідемію COVID-19 приріст ВВП 

багатьох провідних країн світу став від’ємним. Вплив вірусу на 

світові економіки є досить руйнівним, тому необхідно, щоб уряди 

країн та міжнародні організації співпрацювали для зменшення 

економічних наслідків пандемії у майбутньому, з точки зору як 

економічних втрат, так і людських. Вирішення коронавірусної 

кризи є можливим лише за умови глобального підходу. 
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Коронавірус показав і надважливість розвитку цифрової 

економіки. Для подолання кризи у подальшому важливим є 

переведення більшості державних послуг у діджитал – площину. 

Окрім того, пандемія є поштовхом для розвитку науки та техніки, 

оскільки надзвичайно актуальними є дослідження у сфері 

біоінженерії, нанотехнологій та інше. 

Все вищезазначене, надасть змогу людству в подальшому 

бути більш пристосованими до можливих епідемій та криз 

спричинених ними.  

Література:  

1. Центр Громадського Здоров’я МОЗ України. URL: 

https://phc.org.ua (дата звернення 11.01.2022). 

2. Міністерство освіти і науки України. організація праці. 

URL:https://www.mon.gov.ua/ua (дата звернення 11.01.2022). 

3. Державна служба статистики України. URL:http://ukr-

stat.gov.ua (дата звернення 11.01.2022). 

4. Міжнародний валютний фонд. URL:https://www.imf.org/ 

(дата звернення 11.01.2022). 

5. Міжнародна організація праці. URL:https://www.ilo.org/ 

(дата звернення 11.01.2022). 

______________________________________________________ 
УДК   37-042.4:004          Педагогічні науки 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ 
ПЛАКАТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ 
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вчитель початкових класів  
Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ступеня №9 

м. Прилуки, Україна 

Мультимедіа технології вже міцно увійшли до нашого життя. 

Щодня з'являються все нові і нові способи їх використання. Не 

обійшла ця тенденція і галузь освіти, дозволивши використову-

вати в процесі навчання більш наочні, змістовні й ефективні 

матеріали.  

https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/koronavirusna-infekciya-covid-19
https://www.mon.gov.ua/
https://www.imf.org/
https://www.ilo.org/
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Останнім часом все більше уваги заслуговує використання 

інтерактивних плакатів. Плакат – це наочне зображення, яке може 

бути використане з найрізноманітнішою метою: реклама, агітація, 

навчання і т.д. Важливим є те, що плакат по своїй суті – цей засіб 

надання інформації, тобто основна його функція – демонстрація 

матеріалу [5]. 

Під інтерактивністю розуміється здатність інформаційно-

комунікаційної системи активно й різноманітно реагувати на дії 

користувача. Таким чином, інтерактивний плакат – це засіб 

надання інформації, здатний активно й різноманітно реагувати на 

дії користувача [2]. З цього слідує, що інтерактивний плакат не 

може бути статичною ілюстрацією або набором мультимедіа 

компонентів – він повинен забезпечувати взаємодію контента 

(зміст плаката) з користувачем. Інтерактивність забезпечується за 

рахунок використання різних інтерактивних елементів: посилань, 

кнопок переходу, областей текстового, цифрового введення і т.д 

[4].  

У процесі навчання інтерактивний плакат дозволяє досягти 

двох дуже важливих результатів: 

- за рахунок використовування інтерактивних елементів 

залучити учня до процесу отримання знань; 

- за рахунок використання різних мультимедійних об'єктів 

добитися максимального унаочнення інформації [1]. 

Інтерактивний плакат у процесі використання повинен 

реалізовувати такі можливості, як: неодноразове використову-

вання, наявність основного блоку інформації, робота з яким буде 

проходить протягом вивчення теми. Крім того, даний програмний 

засіб повинен відповідати ергономічним та дидактичним вимогам 

до програмних засобів[3]. 

Розглянемо електронний навчальний посібник, який 

складається з інтерактивних плакатів, покликаних полегшити 

вивчення таблиць множення і ділення учнями початкових класів. 

Даний плакат складається з титульної електронної сторінки та 

електронної сторінки, де можна обрати інтерактивні плакати  з 

відповідної теми (рис. 1).   
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Рис. 1. Зображення титульної електронної сторінки та електронної 

сторінки для вибору відповідної теми  

 

Розглянемо роботу з інтерактивними плакатами такого типу 

на прикладі інтерактивних плакатів «Таблиця множення і ділення 

числа 2» (рис. 2). Спочатку даний плакат має вигляд, як 

звичайний плакат на друкованих носіях. Але за допомогою 

кнопок, які зображені у вигляді роботів жовтого та зеленого 

кольорів, можна закривати та відкривати записи. Крім того, у 

процесі натиснення лівої кнопки миші на зображенні, яке 

закриває відповідний запис, це зображення стає невидимим і 

запис відкривається. Це дуже зручно. Адже відкрити відповідний 

запис можна після того, як учні дадуть відповідь на поставлене 

запитання. Це допомагає організувати роботу так, щоб учні не 

просто підглядали відповідь, як це можлво у випадку з плакатами 

на друкованих носіях, а й думали над поставленим запитанням. 

Вчитель сам вирішує, коли учням можна показати той чи інший 

об`єкт інтерактивного плаката. 

 

 
Рис. 2. Зображення електронної сторінки «Таблиця множення числа 2» у 

процесі роботи 
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На рис. 3 зображено інтерактивний плакат, який можна 

використовувати на етапі закріплення. Наприклад, закривши всі 

записи, можна по черзі відкривати приклади з таблицею 

множення числа 2. Відповідь можна відкрити лише після 

відповіді учнів. Вчитель сам обирає приклади. Найскладнішим 

завданням є завдання, коли вчитель «називає» добуток, а учні 

повинні назвати множники (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Зображення електронної сторінки «Таблиця множення числа 2», 

яку можна використати для закріплення знань 
 

Даний програмний засіб можна використовувати протягом 

часу, коли вивчається таблиця множення і ділення. Крім того, 

електронний навчальний посібник може слугувати вчителям та 

учням тоді, коли потрібно повторити  таблицю множення і 

ділення. Тобто, даний електронний посібник можна використо-

вувати щонайменше протягом двох років. 

За допомогою інтерактивних електронних плакатів  можна 

встановити діалог між учителем і учнем на вищому рівні.  

Використання даних плакатів дозволяє організувати роботу з 

класом, використовуючи мультимедійний проектор та інтерак-

тивну дошку чи екран.  Використання інтерактивних електронних 

плакатів на уроках дозволяє вчителю конструювати заняття у 

відповідності до поставлених завдань. 

Отже інтерактивні плакати є допоміжним засобом навчання, 

який можна використовувати в процесі навчання для отримання 

нових знань, удосконалення та закріплення набутих знань учнів. 

Використання інтерактивних електронних плакатів  покликане 
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покращити якість освіти та підвищити когнітивні здібності учнів 

початкової школи, викликати інтерес до навчання.  

Сприяє інтенсифікації навчального процесу, раціональній 

організації діяльності молодших школярів та вчителів, дозволяє 

залучити ефективні методи навчання і встановити хороший 

зворотний зв'язок. 
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