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Економічні науки 

 

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

ІМІДЖУ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА 

 

Капля Алла Володимирівна 

Завідувач заочного відділення 

Метою мого докладу є - аналіз особливостей та складників 

іміджу викладача сучасного навчального закладу освіти, вивчення 

функцій та етапів формування іміджу, а також розробка дієвих 

заходів щодо підготовки іміджу педагога та системи управління 

професійним іміджем викладача в умовах надсучасної 

дисципліни «Іміджологія» 

Позитивний педагогічний імідж – найважливіший складник 

майстерності викладача, що зумовлює бажання здобувачів освіти 

до навчання та до результативності цього процесу. 

Природньо, що кожен творчий викладач дотримується свого 

стилю, володіє тільки йому властивими прийомами, навичками, 

методиками, намагається максимально залучити та зосередити 

студентів, що підвищує його власний імідж. 

ЗОВНІШНІСТЬ – ВІЗИТНА КАРТОЧКА ВИКЛАДАЧА!  
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Імідж сьогодні може допомогти викладачу досягнути успіху 

в його професійній діяльності. 

Заповітним бажанням кожного викладача є прагнення 

відчути зацікавленість студентів у вивченні його дисципліни та 

гарні результати її засвоєння. Досягненню цієї мети сприяє 

уміння встановлення контактів зі студентською аудиторією, 

утвердження викладача як авторитетного джерела інформації, як 

особистості, яка своїми знаннями та поведінкою може позитивно 

вплинути на молоде покоління.  

Отже, важливою умовою забезпечення високого рівня 

культури взаємовідносин між викладацьким складом і студентст-

вом є привабливий, педагогічно позитивний особистий імідж 

викладача.  

На жаль, далеко не всі викладачі стурбовані особистим 

іміджем. Дослідження показують, що робітники нашої галузі у 

декілька разів занижують значення свого власного іміджу. 

Наука «Іміджологія» – науковий напрям, покликаний 

розробляти і використовувати теорію і практику формування 

іміджу педагогічних установ, педагогічних працівників, іміджу 

самої системи освіти в країні. 

Педагогічне іміджування – це важливий показник 

педагогічної майстерності і професійної компетентності педагога.  

Сучасний викладач повинен бути професіоналом своєї 

справи, відчувати нагальні проблеми, мати гнучкість мислення, 

інтуїцію, схильність до пошуку нетрадиційних підходів у 

вирішенні педагогічних завдань, мати хорошу логічну пам’ять, 

бути цілеспрямованою особистістю в пізнанні та сприйнятті 

навколишнього середовища. Професійний образ викладача 

сьогодні трактується як виняткове самовираження творця! 

Імідж викладача – це емоційно забарвлений стереотип 

сприймання образу викладача в свідомості здобувачів освіти, 

колег, соціального оточення, у масовій свідомості. При 

формуванні іміджу викладача реальні якості тісно сплетені з 

тими, що приписуються йому оточуючими. 

Формування іміджу – це цілеспрямований організований 
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процес зі створення реальності, що має свою символічну природу. 

Імідж викладача є своєрідним поданням, маркером суб’єкта 

навчального процесу. Імідж викладача знаходиться в прямій 

залежності від його творчої особистості, стилю поведінки і 

взаємовідносин зі здобувачами освіти.  

Позитивний імідж викладача є важливою умовою форму-

вання позитивного ставлення здобувача освіти до конкретної 

навчальної дисципліни, а також сприяє запам’ятовуванню, 

викликає довіру та симпатію, сприяє підвищенню престижу і 

репутації навчального закладу, отже, і авторитету та вагомого 

впливу викладача вищої школи на учасників навчально-вихов-

ного процесу. Позитивний індивідуальний імідж викладача – це 

гармонійне поєднання зовнішніх та внутрішніх індивідуальних, 

особистісних і професійних рис викладача, покликаних 

продемонструвати його бажання, готовність і здатність до 

суб’єктного спілкування з учасниками освітнього процесу. 

Відповідно, створюючи власний індивідуальний імідж, 

сучасний викладач має постійно професійно та особистістно 

вдосконалюватись, ретельно стежити за зовнішністю, манерами, 

продумувати свій стиль одягу, зачіску, макіяж, аксесуари, що 

дасть змогу стати привабливішою, цікавою особистістю для 

здобувачів освіти та колег. 

Зараз пропоную Вашій увазі нескладний тест самодіаг-

ностики☺ 

Завдання для самостійної роботи 

Для формування іміджу педагога важливо мати схильність 

до самовдосконалення.  

Здійсніть самодіагностику, даючи відповіді на запитання 

поданого нижче опитувальника. Відповіді «ні», «частково», 

«так». 

1. Чи читали Ви щось про методи самоосвіти та 

самовиховання? 

2. Відомі Вам ваші сильні та слабкі риси характеру? 

3. Маєте чи мали Ви ідеал (приклад), якому Ви прагнули 

наслідувати? 



 

9 

4. Ви вели коли-небудь щоденник? 

5. Прагнули Ви колись виховати в собі силу волі або інші 

якості? 

6. Часто Ви замислюєтесь про причини своїх помилок і 

негараздів? 

7. Чи бажаєте Ви краще себе пізнати, виявити свої 

можливості? 

8. Як, на Вашу думку, вам необхідні самоосвіта й самовихо-

вання? 

9. Чи вважаєте Ви себе цілеспрямованою людиною? 

10. Чи спроможні Ви продовжувати вирішувати складне 

завдання, якщо перші 2 години не дали вам очікуваного 

результату? 

11. Чи плануєте Ви ваше життя (на день,тиждень,місяць,рік)? 

12. Здатні Ви самостійно оволодіти новими видами 

діяльності? 

13. Чи аналізуєте Ви те, що запланували і не виконали? 

14. Помічали інші коли-небудь «Ваші зміни до кращого»? 

15. Здатні Ви стримувати себе в конфліктній ситуації? 

16. Здатні Ви до ризику? 

17. Чи хвилює Вас ваше майбутнє (те, що відбудеться з вами 

через 5–10 років)? 

Тепер просумуйте бали, які Ви набрали з врахуванням того, 

що відповідь «ні» – 1 бал, «частково» – 2 бали, «так» – 3 бала. 

Дуже високий рівень розвитку: 48 – 51 бал. 

Високий рівень розвитку: 44 – 47 бал. 

Вище середнього: 36 – 43 бал. 

Середній: 32 – 35 бал. 

Нижче середнього: 25 – 31 бал. 

Низький: 21 – 24 бал. 

Дуже низький: 17 – 20 балів. 

З вищесказаного можна зробити наступні висновки: 

1. Імідж – явище багатогранне і складне, зачіпає багато сфер 

життя сучасного соціуму, чия сутність, закономірності і 

механізми формування досі чітко не визначені. На основі підходів 
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різних вчених, визначаємо імідж як цілеспрямовано сформований 

цілісний, динамічний образ, обумовлений відповідністю та 

взаємопроникненням внутрішніх, зовнішніх, індивідуальних, 

особистісних якостей суб’єкта, покликаний надати емоційно-

психологічну дію з метою вироблення певної думки, що 

забезпечує гармонійну взаємодію суб’єкта з природою, соціумом 

і самим собою. 

2. Вважаємо, що імідж викладача можна визначити як 

динамічний образ, що представляє сукупність зовнішніх 

(візуальна привабливість, культура вербального і невербального 

спілкування), професійних (професійна культура) і внутрішніх 

(особистісні якості, моральні, етичні норми та ін.) характеристик, 

який створюється в результаті прямого їх сприйняття в процесі 

взаємодії педагога з учасниками педагогічного процесу, або 

опосередковано через думку інших людей. Імідж не завжди 

повністю відображає особистість його носія, але незалежно від 

цього, образ може викликати до себе як позитивне, так і 

негативне ставлення. 

3. Сьогоднішні ринкові умови вимагають від педагога 

створення позитивного іміджу. Вже не достатньо бути просто 

професіоналом. Особистий імідж сучасного викладача є 

важливим доповненням або необхідною умовою його ефективної 

професійної діяльності. 

4. Культура одягу має не менше значення, аніж культура 

поведінки. В одязі завжди мають бути присутні чистота й 

охайність. 

 5. Одяг є певною візитною карткою викладача. «Одяг і 

одягає, й відкриває людину», стверджує відомий афоризм. Він 

повинен бути зручним і в той же час не суперечити 

загальноприйнятим вимогам пристойності. 

6. Вдало підібраний гардероб допоможе своєму власнику не 

тільки справити сприятливе враження на оточуючих, а й 

підкреслити його професійні та особисті якості!!! 

Ніхто не може навчитися у людини, яка не подобається! 
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МЕТОДИ МІНІМІЗАЦІЇ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ НАСЛІДКІВ 

АВАРІЇ НА АМІАКОПРОВОДІ 

 

Амеліна Л.В., 

аспірантка факультету  

«Промислове та цивільне будівництво» 

Український державний університет 

 науки і технологій 

Дніпро, Україна 

Наразі перед вченими гостро стоїть проблема захисту 

навколишнього середовища від промислових забруднень. У 

докладі буде розглядатись вирішення проблеми захисту від 

забруднень та нейтралізації у випадку аварії на аміакопроводі 

«Тольятті – Одеса». 

Аміакопровод «Тольятті – Одеса» є об’єктом підвищеної 

небезпеки державного значення. Він був побудований у 80 – х 

роках минулого століття, і, в вочевидь, є ризик виникнення аварій 

на такому об’єкті внаслідок зношення труб та обладнання. 

Був проведений аналіз літературних джерел, щодо аварій на 

трубопроводах і виділено наступні їх причини [1, 2, 3]: корозія; 

просадка ґрунтів; дефекти труб та фланцевих з’єднань; відмова 

обладнання; помилкові дії персоналу; пошкодження при прове-

дені земляних робіт; помилки при монтажі трубопроводу і ін. 

Було проведено ряд обчислювальних експериментів, які по-

казали що рівень забруднення атмосферного повітря та підстиль-

ної поверхі у випадку аварійної емісії аміаку при відсутності 

захисних дій будуть мати місце дуже негативні наслідки. Тому, 

для мінімізації рівня забруднення навколишнього середовища на, 

наприклад території насосної станції аміакопроводу, пропонується 

використання спеціальних установок, які будуть подавати розчин 

сірчаної кислоти H2SO4 (реакція нейтралізації) у хмару аміаку. 

Для ілюстрації суті даного методу нейтралізації було 

проведено імітаційний експеримент на кафедрі «Гідравліка та 
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водопостачання» Українського державного університету науки і 

технологій. Базуючись на методі гідродинамічної аналогії, 

імітаційне моделювання процесу нейтралізації проводилось в 

гідравлічному лотку, що розташований на кафедрі. Лоток має 

розміри: 150 см×13 см×14 см. 

Для створення сталого режиму руху в гідравлічному лотку 

використовувалися дві греблі, що були розташовані на довженні 

80 см одна від одної. В лотку, між греблями, встановлювалася мо-

дель будинку насосної станції, розміри моделі: 8 см×13 см×7 см. 

При проведенні моделювання, в якості критерія подібності 

використовувалося число Рейнольдса Re. При розрахунку числа 

Рейнольдса за характерні величини приймалась довжина моделі 

будинка насосної станції, середня швидкість течії 𝑣 в лотку. 

Температура води в лотку – 21°С. Значення числа Re було Re = 

547. Відзначимо, що у відкритому руслі турбулентного руху 

відповідає значення Re = 500. 

Далі, на ділянці між першою греблею та моделлю будинку, 

за допомогою шприца, подавався розчин йоду. Пляма йоду, що 

утворилася на даної ділянці, моделювала зону аварійного забруд-

нення при аварійному викиді аміаку на насосній станції (рис. 1). 

Ця зона забруднення мала специфічний рожевий колір. 
 

 
1 – модель будівлі насосної станції; 2 – зона забруднення 

Рисунок 1 – Зона забруднення в гідравлічному лотку 
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Далі, за допомогою шприца в зону «забруднення аміаком» 

подавався розчин крохмалю. Ця подача моделювала подачу 

розчину нейтралізатора. При взаємодії «йод + крохмаль» у воді 

змінювався колір зони забруднення – він ставав менш рожевим. 

Це моделювало процес «нейтралізації». Далі показано, як, з 

плином часу, змінюється колір зони забруднення біля моделі 

будівлі насосної станції. 

 

 
1 – зона «нейтралізації» 

Рисунок 2 – Зона забруднення в гідравлічному лотку, t = 5 с 
 

Як ми бачимо з наведених рисунків, досить швидко має 

місце зміна кольору зони забруднення, тобто, процес «нейтраліза-

ції» дозволяє зменшити зону забруднення. Але є очевидним, що 

для практики дуже важливо мати розрахункові методи, щоб 

заздалегідь визначити ефективність методу нейтралізації для 

конкретного об’єкту та конкретних умов викиду. Тому, в роботі 

була розроблена математична модель, щоб здійснювати таку 

оцінку. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-

РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УСТАНОВ ПЗФ НА 

ПРИКЛАДІ СИРЕЦЬКОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ 
  

Афанасьєва Л.П., 

 студентка кафедри екології та  

 екологічного контролю 

 Державна екологічна академія  

післядипломної освіти та управління  

 Міністерства екології та  

природних ресурсів України 

 м. Київ, Україна 

 Анотація: у роботі  проаналізовані стратегічні аспекти, 

методологія формування туристично-рекреаційний комплексів в 

сучасних умовах. Встановлено, що у зв’язку зі значним розвитком 

еколого-туристичної діяльності необхідно врегулювати рекреа-

ційні навантаження на законодавчому рівні, особливо на об’єкти 

природно-заповідного фонду з метою збереження, раціонального 

використання та відтворення природних комплексів, ландшафту, 

стану рослинного і тваринного світу, культурної і естетичної 

цінності об’єктів і територій ПЗФ. Досліджено рекреаційне 

навантаження на природні комплекси та об’єкти природно- 

заповідного фонду міста Києва, розроблено пропозицій щодо 

розвитку туристично-рекреаційного комплексу. 
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Обгрунтовано на прикладі проєкту розвитку території Сирець-
кого ДП шлях досягнення збільшення туристичної привабливаос-
ті, потоку відвідувачів та підвищення рівня комфортності їх 
перебування на території дендрологічного парку. 
Ключові слова: природно-рекреаційні ресурси, природно-заповід-
ний фонд, рекреаційне навантаження, екологічна стежка, 
дендрологічний парк, еколого-туристична дестинація. 

Український природно-заповідний фонд складається з цінних 

природних комплексів та об’єктів, що наділені рисами  природо-

охоронної, наукової, екологічної, історичної, естетичної, рекреа-

ційної цінності, які підкреслені з ціллю охорони біорізноманіт-

ності природних ландшафтів, генофонду флори та фауни, 

відновлення загального екобалансу. [1] 

Модель сталого розвитку покликана забезпечувати опти-

мальне економічне зростання при збереженні (а у перспективі і 

покращенні) природного середовища життєдіяльності людини, 

створювати умови для задоволення раціональних і розумних 

потреб особистості. У цьому контексті поняття «економіка» і 

«екологія» трактуються як органічно взаємопов'язані. Природно-

заповідні території виступають невід'ємною складовою природ-

ного середовища та його еталоном. 

Збереження існуючих пам'яток природи, створення еколо-

гічної мережі залучає великі фінансові ресурси, які знаходяться 

шляхом створення місцевої політики кожної окремої ПЗТ. Така 

стратегія має ґрунтуватися на оцінці показників рівня економічної 

та екологічної ефективності системи управління природно-запо-

відної території та містити такі складові: екологічну, соціальну та 

економічну. [2] 

Туристська діяльність складається з різноманітних об'єднань 

інфраструктурних, природних, організаційних, культурно-істо-

ричних та технічних компонентів, учасників ринку туристських 

послуг та територіальних спільнот, що створюють та реалізують 

туристські продукти та послуги, а також інші супутні товари та 

послуги туристам. Наявність таких об'єднань є принципом інте-

грації організації туристської діяльності. Шляхом угруповання 

різних зацікавлених організацій, які можуть бути як приватними, 
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так і державними, підприємців та асоціацій, туристська система 

надає можливість усім учасникам кооперуватися, фінансувати 

створення та впровадження спільних проектів, комплексно 

розробляти та складати туристський продукт, а також керувати 

територією та її ресурсами. Організація туристичної діяльності 

складається із взаємодії чотирьох системних компонентів:  

1) виробників продуктів та супутніх товарів; 

2)  організаторів туристських поїздок; 

3)  туристських дестинацій; 

4)  споживачів послуг.  

Дані складові визначаються інтеграцією взаємозалежних 

чинників, які, в свою чергу, причетні виробництвом благ, 

потрібних туристу для задоволення своїх потреб. Виробники 

продуктів та супутніх товарів виробляють та постачають 

необхідні туристу товари та послуги: транспортні перевезення, 

готельне обслуговування, харчування, розважальні послуги, 

роздрібну торгівлю, а також торгівлю сувенірами, комунікаційні 

та фінансові послуги. Турагенти, індивідуальні підприємці є орга-

нізаторів туристських поїздок, які становлять маршрути туристсь-

ких поїздок, формують туристські продукти, а також забезпечу-

ють організацію обслуговування та споживання даних продуктів 

та послуг туристами та екскурсантами. Туристські дестинації є 

територіями з наявністю певних ресурсів та сприятливих факторів 

для здійснення рекреації та іншої туристської діяльності, які 

становлять певну цінність для туристів.  

Туристська дестинація є вирішальним елементом туристської 

системи. Її можна охарактеризувати як центр (територію) з 

різноманітними зручностями, засобами обслуговування та 

послугами для забезпечення різноманітних потреб туристів. При 

виконанні наступних умов на території дендрологічного парку 

визначаються туристичні дестинації: 

- високорозвинена транспорта система, заклади харчування 

та розваг, що мають підтримувати якість послуг на певному рівні; 

- чинник привабливості для туристів, наприклад унікальні 

рослини, історичні  або архітектурні памятки; 
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- інформаційні та комунікаційні системи (глобальні 

"Amadeus", "Galileo", "Worldspan", "Sabre"), які будуть інформу-

вати туристичний ринок про дестинацію. 

Виділяють основні 4 риси туристичних дестинацій  природ-

них територій, та дендрологічних парків зокрема. 

1) Сукупність слідуючих складових: унікальний культурний 

елемент (природний або створений людиною,); розвинута інфра-

стуруктура, що включає не тільки заклади харчування, а й 

розваги, торгівлю; створення враження гостиного прийому; 

доступність, що включає можлиавіість відвідування маломобіль-

них групп людей, а так оренду транспорту (велосипеди, 

електросамокати, ін.); службі реклами, координації та розвитку, 

управління персоналом дестинації. 

2) Територія має культурне значення. 

3)  Дестинація цілісна, тобто туристський продукт спожива-

ється там, де він безпосередньо виробляється. 

4)  Зручності та переваги дестинації цікавлять не тільки 

туристів, а й місцевих жителів, працівників. Таким чином, заклади 

дестинації не можуть бути спрямовані лише на місцевих жителів 

або лише на туристів, вони мають орієнтуватися на тих та інших. 

Варто відокремити поняття "туристська дестинація" і 

"курорт". Туристська дестинація - це більш обширнее поняття; це 

географічний регіон або територія, що має особливу привабли-

вість (наприклад, для жителя азії Африка це "туристська 

дестинація", а Занзибар курорт). [3 –с.74] 

Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний 

фонд України» (ст. 3, 33) дендрологічні парки є штучними 

об’єктами природно-заповідного фонду України (ПЗФ), які 

створюються з метою збереження і вивчення у спеціально 

створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників та їх 

композицій для найбільш ефективного наукового, культурного, 

рекреаційного та іншого використання. 

Відповідно до мети створення дендрологічного парку та його 

статусу як науково-дослідної природоохоронної установи, 

основними його функціями є: науково-дослідна природоохоронна 
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та рекреаційна, з якою тісно пов’язана екологічна освітньо-

виховна функція (створення умов для відпочинку на лоні 

природи, розширення світогляду людини та виховання еколо-

гічної культури по відношенню до природи, проведення учбово-

педагогічної і науково-просвітницької роботи в галузі ботаніки й 

охорони природи, рослинництва і селекції, декоративного 

садівництва тощо). Не менш важливою є і господарська функція 

дендрологічних парків, яка полягає, зокрема, у розмноженні 

нових видів рослин природної флори і інтродукованих культур-

них рослин, які мають наукове, навчальне, економічне і культурне 

значення для їхнього впровадження в різні галузі господарства, 

вирощуванні посадкового матеріалу для озеленення територій 

населених пунктів тощо.  

Сирецький дендродогічний парк, як об’єкт ПЗФ, було 

створено розпорядженням РМ УРСР від 01.11.1968  № 1085-р в 

категорії пам’ятки природи республіканського значення. 

Сирецький ДП входить до складу природно-заповідного фонду 

України та являється національним надбанням з особливими 

режимами охорони, відтворення і використання. [4] 

Складність у створенні туристичних дестинацій на базі 

дендропарків полягає в тому, що їх основу складають об’єкти 

флори. Їхня головна особливість — постійна видозміна кольору, 

форми та величини. При цьому композиційний вигляд парків не 

лише змінюється, а й може втратитися загалом при відсутності 

професійного нагляду. При утриманні ландшафтних парків 

необхідно застосовувати наступні методи: реставрування деяких 

елементів; реконструювання ландшафтних виділів(куртин); 

консервування окремих рослин; адаптування комплексів до нових 

кліматичних умов. [5] 

Проєкт організації території Сирецього ДП передбачає 

збереження існуючої колекції та збагаченням її новими представ-

никами для створення більш привабливого комплексу. Також 

створює всі умови для розвитку напрямку просвітницької 

діяльності на базі дендропарку, працюючи не лише з  науков-

цями, а й зі школярами, студентами, що дозволить підвищити 
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обізнаність суспільства в розрізі ботаніки та екології загалом. 

Отже, наступні рекомендації являються універсальними для 

створення та розвитку туристично-рекреаційного комплексу на 

базі об’єктів ПЗФ на території м.Києва: 

• розвиток мережі територій та об’єктів природно- заповід-

ного фонду (в т.ч. встановлення меж територій з особливими 

режимами використання);  

• створення ефективної системи управління об'єктами 

природно-заповідного фонду (в т.ч. патронаж з боку наукових 

установ та громадських організацій); 

• створення геоінформаційної системи заповідних територій 

та об'єктів м. Києва; 

• розробка негайних заходів для забезпечення збереження 

найбільш визначних ландшафтних об'єктів, зникаючих 

представників флори та фауни. 

Література:  

1.  Закон України «Про природно-заповідний фонд України» - 

Офіційний портал Верховної Ради України.- [Електронний 

ресурс] – Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/ 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 

695 Про затвердження Державної стратегії регіонального 

розвитку на  2021-2027 роки» 

3. Управління туристичними дестинаціями: підручник / 

Н.В.Корж, Д. І. Басюк.– Вінниця: «ПП«ТД Едельвейс і К», 2017. – 

322 с 

4. Глухова С.А,. Ємець Л.І., Михайлик С.М. Сирецький ден-

дрологічний парк - сад безперервного квітування // Соціально-

екологічна роль заповідних дендропарків України (зб. статей 

конф.). - Полтава: Дивосвіт. 2015. - С. 47-51. 

5. Глухова С.А., Ємець Л.І., Михайлик С.М. Шляхи розвитку 

декоративного розсадника Сирецького дендрологічного парку // 

Охорона біорізноманіття та історико-культурної спадщини у 

ботанічних садах та дендропарках (мат. конф.). - Умань: Вид. 

Сочінський, 2015. - С. 36-39. 



 

20 

______________________________________________________ 

УДК378    Педагогічні науки 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ  

ОНЛАЙН-ЗАНЯТТЯ 

 

Боголєй Л.В., 

викладач  ВСП «Козелецький   

фаховий  коледж ветеринарної 

медицини Білоцерківського національного  

аграрного університету» 
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Методичні рекомендації з проведення  онлайн – заняття. 

Онлайн – заняття це один із основних методів передачі 

інформації в умовах дистанційного навчання. Від якості 

проведеного заняття залежить і якість підготовки майбутнього 

фахівця.  

Для результативного оволодіння навичками, знаннями та 

уміннями  актуально не тільки використовувати найбільш опти-

мальні способи навчальної роботи, а й враховувати тривалість 

безперервного викладу матеріалу студентам, їх індивідуальні 

властивості. Ні принципи, ні методи та прийоми навчання не 

можуть забезпечити умови для продуктивного оволодіння 

навчальним матеріалом, якщо процесу навчання не надати 

відповідних організаційних форм [1, с.46]. 

Викладач має визначитись в якій програмі він буде працюва-

ти. В цій програмі мають  вміти працювати і здобувачі освіти. На 

сьогодні найактуальніша програма Zoom, яка  дає можливість 

збирати велику кількість аудиторії, бачити всіх учасників  навча-

льного процесу та показувати всі матеріали на екран, здобувачі 

освіти можуть також працювати під час заняття на ній одночасно.  

Організація онлайн – заняття це не тільки виклад навчаль-

ного матеріалу. Слід подбати про влаштування місця з якого ви 

будете проводити трансляцію та зовнішній вигляд. Місце 

трансляції має бути добре освітлене та в полі огляду відеокамери 

неприпустимі особисті речі. Зовнішній вигляд викладача, теж 
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говорить про те – який рівень професіоналізму, тут потрібно 

уникати зайвої офіціозності та зайвого одомашнення одягу. 

При проведені онлайн – занять підвищується відповідаль-

ність викладача перед аудиторією. Викладач – це взірець освіти, 

лідер навчання. Тому пунктуальність,  грамотність, охайність 

мови, охайність спілкування повинна бути на високому рівні.  

Для активізації розумового процесу здобувачів освіти, під 

час підготовки до заняття, важливо приділити увагу оформленню 

інформації,  використовувати візуальні матеріали та спеціальні 

інструменти. 

Для наочності  використовувати презентацію з візуальними 

образами, схемами та ключовими тезами заняття. Це зібраний 

якісний матеріал, який відповідає темі заняття та буде зрозумілим 

аудиторії. Одне з основних правил хорошої презентації – 

мінімалізм. Для максимального ефекту використовуйте мінімум 

інструментів, короткий ємний текст, прості слова та речення. При 

підготовці презентації, онлайн – заняття  слід враховувати 

напруження зору. Важливо оформляти онлай- заняття: 

- не зручно читати Caps Lock, не слід їм зловживати; 

- зайве оздоблення, перенасиченість кольорами -  розсіює 

увагу та викликає дратівливість; 

- зловживання виділенням блоків, обтіканням тексту, картин-

ками, обводка – вже не буде досягати цілей, при цьому очі 

втомлюються; 

- не чіткий текст, не чітка картинка – це не коректно до 

учасників освітнього процесу. 

Чат для спілкування, диспут активізує здобувачів освіти. 

Кожні 6-10 хвилин заняття  залучаємо слухачів на обговорення.  

Важливо уникати  надто складних питань. Запитання слід 

висловлювати зрозуміло, поволі їх ускладнюючи. У цьому аспекті 

К.Д.Ушинський  зазначав: ”Добре зрозуміле запитання є вже 

половиною відповіді ”[2, с.436].  Обговоріть кілька відповідей, 

узагальнюйте сказане та продовжуйте онлайн - заняття.  

Навчальні відеофільми – це дієвий інструмент для запам'ято-

вування.  Під час навчання можна показати  свої  відеозаняття.  
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Доцільно підготувати посилання, щоб переглянути відео. Після 

заняття  їх  можна розмістити у чаті або надіслати  на пошту, 

Viber - для самостійного завантаження. Є платформи,  які пропо-

нують свої послуги для створення онлайн – занять. «Всеосвіта» 

пропонує таку платформу,  де можна саме відео вмонтувати в 

заняття. Здобувач освіти, при цьому, не переходить за посилан-

ням, не розфокусовує свою увагу, не стикається з рекламою. 

    Підтримання дисципліни на занятті – це успішний крок 

для розвитку професіоналізму. Перед онлайн – заняттям 

обговоріть правила поведінки, і буде більше часу на виклад 

навчального матеріалу та взаємодію з аудиторією. 

    Лаконічність, грамотність, пояснення, охайність мови, 

пунктуальність, комунікабельність, творчість та бажання навчити 

є запорукою створення вдалого онлайн - заняття, синхронізації 

учасників освітнього процесу в умовах дистанційного чи 

змішаного навчання та формування конкурентоспроможного 

фахівця. 
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М’ясо є традиційним продуктом харчування у раціоні 

українців. Для багатьох людей м’ясо є невід’ємною частиною 

страв національної кухні та культурної спадщини. Страви з м’яса 

є незамінними під час вечері в ресторані або основна страва під 

час обіду з партнерами по бізнесу. Хоча споживання м’яса несе 

очевидні переваги для здоров’я, надмірне споживання може 

призвести до негативних наслідків вплив на здоров'я [1]. Проте 

все більше населення планети віддає перевагу стравам на основі 

рослинної сировини. Споживання продуктів харчування до 

складу яких входить рослинна сировина з кожним роком стає все 

актуальнішою. Вирощування рослин зменшує негативний вплив 

на навколишнє середовище, а продукти з них сприяють загально-

му покращенню здоров’я людини. Не менш активно розвивається 

вегетаріанство. Хоча кількість ваганів порівняно мало із всеїдни-

ми, їх частка у суспільстві помітно зростає. Це сприяє створенню 

нових продуктів харчування на рослинній основі. 

Рослинні білки є найпоширенішими інгредієнтами, які вико-

ристовуються як альтернатив м’ясу. Білки зернових культур 

становлять основну частину споживання білка в усьому світі 

[2,3]. Рослинний білок має величезне значення і викликає значний 

інтерес як альтернатива м’ясу. Попит на використання рослин-

ного білка у щоденному раціоні під час харчування зумовлений і 

тим, що на його отримання потрібні менші площі землі, харчові 
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продукти на основі рослин виробляють менше парникових газів, 

як пов’язані із зміною клімату, у порівнянні з виробництвом 

продуктів тваринного походження. З рослинної сировини найчас-

тіше використовують сою, квасолю, горох, сочевицю, нут, люпин. 

Перевагою використання бобових як альтернативного джерела 

м’яса є те, що вони мають унікальну здатність фіксувати азот. У 

багатьох регіонах світу бобові є основним джерелом білка в 

раціоні харчування. Бобові містять незамінні амінокислоти (гісти-

дин, лейцин, ізолейцин, валін, треонін, метіонін, фенілаланін, 

триптофан і лізин), які необхідні людини і є дефіцитні за вмістом 

сірки. Недоліком бобових є те, що вони містять анти поживні інгі-

бітори гідролази та лектини, які здатні пригнічувати різні функції 

організму та впливати на травлення. щоб зменшити негативний 

вплив бобові пророщують, використовують у вигляді борошна, 

текстурату рослинного білка, концентрату білка, ізоляту. 

Біологічне значення речовин, що містяться в харчових 

продуктах надважливе. На хвилі значного інтересу до здоров’я 

людини, здорового харчування веганство цілком може стати 

невіддільною частиною життя багатьох людей. Тому у сучасному 

світі виникає на фоні необхідності турботи про тварин та 

довкілля, а також контроль за власним здоров’ям та вагою приз-

водить до того, що все більше людей вирішують стати веганами з 

етичних міркувань, екологічних причин або здоров’я [4].  

Веганство визначається як спосіб життя, який намагається 

виключити всі форми експлуатації та жорстокого поводження з 

тваринами, чи то для їжі, одягу чи будь-якої іншої мети [5].  

З цих причин у веганській дієті відсутні всі продукти тварин-

ного походження, включаючи м’ясо, яйця та молочні продукти. 

Тим не менш, споживання продуктів виключно на рослинній їжі, 

може в деяких випадках підвищити ризик дефіциту поживних 

речовин. 

Існують різні різновиди веганської дієти. До найбільш поши-

рених належать веганська дієта з повноцінних продуктів. Дієта, 

заснована на широкому асортименті цільнорослинних продуктів, 

таких як крупи, фрукти, овочі, цільні зерна, бобові, горіхи та 

насіння [6].  
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Вегани у повсякденному житті стикаються з багатьма труд-

нощами. Не зважаючи на те, що значну роль у популяризації 

"рослинного способу життя" відіграли соціальні мережі, пообіда-

ти в ресторані як вегану може бути складно. Заклади ресторанно-

го господарства нашої країни орієнтуються на страви з традицій-

них для нашої кухні інгредієнтів. Тому існує потреба у розробці 

меню з продуктів харчування для ваганів. Немає жодних ознак 

того, що популярність продуктів для веганів і вегетаріанців піде 

на спад. Тому у «Magic Bawls» розроблено та впроваджено страви 

для ваганів Веганський боул з "смаженим рисом", Веганський 

боул з "Кус кусом", Веганський боул "Булгур з соняшником". 

Меню закладу орієнтується на задоволення потреб споживачів та 

розширення асортименту в напряму «їжі для здоров'я». 

Метою роботи є підбір компонентів, розробка рецептур, 

технології та дослідження споживчих властивостей харчового 

продукту  на основі сировини рослинного походження (рису, 

кускусу, булгуру, квасолі). 

Об’єкт дослідження: набір страв із використанням рослинної 

сировини «Magic bowls». 

Завдання роботи: провести аналітичний огляд літератури за 

обраною темою; розробити нові рецептури та технології продукту 

на основі сировини рослинного походження; провести органо-

лептичні та фізико-хімічні дослідження отриманих виробів. 

З метою задоволення потреб споживачів у необхідних 

мікронутрієнтах компоненти страв підібрано відповідно до їх  

збалансованості  хімічним складом. Використано рис, кус-кус, 

булгур, боби, печений буряк, консервовану моркву бейбі, перець 

болгарський червоний, салат з морських водоростей – чука, 

насіння кунжуту та соняшника. 

Технологія приготування веганського боулу з "смаженим 

рисом" полягає в наступному: в соняшниковій олії обсмажують 

бебі моркву. Відважуємо та нарізаємо печений буряк на кубики. 

Відважуємо відварені боби едамаме згідно технологічній карті. 

Формуємо з відвареного рису овально-приплюснуті котлети та 

обсмажуємо на пательні з двох сторін. Формуємо боул з 
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підготовлених продуктів.Технологія приготування інших вегансь-

ких боулів схожа.  

При дослідженні технології страв, було проведено досліджен-

ня наступних органолептичних показників: зовнішній вигляд; кон-

систенція; колір; запах; смак. Усі дослідні зразки набрали досить 

високу кількість балів за результатами органолептичної оцінки. За 

показниками «Смак» та «Запах» максимальною кількістю балів 

відмічено усі зразки. Веганський боул з "смаженим рисом" за 

показником «Зовнішній вигляд» набрав 4,6 бали. Найкращим за 

органолептичними показниками визнано Веганський боул "Булгур 

з соняшником ", узагальнений показник якості якого 4,9 бали. 

При досліджені фізико-хімічних показників страв для веганів 

встановлено, що на збільшення масової частки білка впливає 

використання рослинної  сировини (рису, булгуру) та поєднання 

їх з овочами призводить до високої поживності страв. Зокрема 

веганський боул "Булгур з соняшником " характеризується 

найбільшою енергетичною цінністю – 845, 9 кДж /201,9 ккал.  

Висновки. Зробивши аналіз наукової літератури встановлено, 

що все більше людей відмовляються від споживання м'яса 

віддаючи перевагу рослинній їжі. Зокрема у закладі «Magic 

Bawls» розроблено та впроваджено страви для ваганів Веганський 

боул з "смаженим рисом", Веганський боул з "Кус кусом", 

Веганський боул "Булгур з соняшником ". Дані страи характери-

зуються відмінними органолептичними властивостями та 

енергетичною цінністю. 
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денційність. Відповідно до ст. 30 Конституції України охороняє 

недоторканність житла (територіальну таємницю), ст. 31 - 

Конфіденційність комунікацій, телефонних розмов, телеграм та 

інших повідомлень, ст. 32 забороняє збір, зберігання, викорис-

тання та поширення конфіденційної інформації про особу без її 

згоди, а ст. 28 забороняє медичні, наукові та інші експерименти 

над особами без їх вільної згоди (фізична конфіденційність) [1]. 

Обмеження прав особи, зазначені у статтях 30, 31, 32 

Конституції України, здійснюються відповідно до чинних законів 

та рішень судів. Відповідно до конституції, КПК визначає 

причини та процедури втручання в приватні комунікації та 

мистецтво. Стаття 258 встановлює загальні положення прове-

дення негласних (розшукових) дій, пов'язаних з обмеженням 

права особи на приватне життя. 

Особисте життя визначається як матеріально-духовна сфера, 

яка знаходиться під контролем самої людини, тобто сфера, що не 

піддається прямому зовнішньому впливу. Конфіденційність 

відноситься до певної якості життя, яка визначається її справж-

ньою здатністю здійснювати автономію і свободу в сферах життя, 

які можна вважати «приватними». Цей термін також стосується 

прав людини на автономію та свободу приватного життя, а також 

права на свободу від втручання інших осіб, органів влади, 

громадських організацій та державних установ. 

Частина 1 ст. 258 КПК, спираючись на конституційні 

положення, вказує, що ніхто не може зазнавати втручання у 

приватне спілкування без ухвали слідчого судді. 

Відповідно до систематизації негласні слідчі (розшукові) дії 

поділяють на 2 великі блоки. Першим блоком є втручання у при-

ватне спілкування, а другим - інші негласні слідчі (розшукові) дії. 

До першого блоку відносяться діяльність, яка полягає на 

пошуку та отриманні з різних джерел відомостей інформаційного 

призначення, які передбачені чинним законодавством, а саме 

КПК України параграфом 2 «Втручання у приватне спілкування»: 

1. аудіо-, відеоконтрольособи; 

2. арешт, огляд і виїмкакореспонденції; 
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3. зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж; 

4. зняття інформації з електронних інформаційнихсистем. 

До другого блоку відносяться дії, які згідно з § 3 КПК 

України «Інші види негласних слідчих (розшукових) дій» спрямо-

вані переважно на виявлення і фіксацію даних про конкретні 

злочинні дії, що вчиняються окремими особами та групами, для 

розслідування кримінальних правопорушень, а також на встанов-

лення й затримання злочинців, що переховуються, а саме: 

1. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи 

іншоговолодіння особи (ст.267 КПК); 

2. Установлення місцезнаходження радіоелектронного 

засобу (ст.268КПК); 

3. Спостереження за особою, річчю або місцем (ст.269КПК); 

4. Аудіо- та відео контроль місця(ст.270); 

5. Контроль за вчиненням кримінального правопорушення 

(ст.271КПК); 

6. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст.272 

КПК); 

7. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняль-

ного дослідження (ст.274КПК) [2]. 

Отже, обтяжувальними питанням можна назвати захист 

індивідуального листування у соціальних мережах. Розглядаючи 

судові рішення в «Єдиному реєстрі судових рішень», доречно 

зауважити, що майже весь час слідчі судді під час розгляду кло-

потань слідчого або прокурора про надання тимчасового доступу 

до речей і  документів, дійсно порушують гарантовані права 

особи та надають дозвіл на доступ до листування в месенджерах 

із зазначенням в резолютивній частині рішення приблизно одна-

ковий текст: «надати право на тимчасовий доступ до оригіналів 

інформації, що містяться в  електронному вигляді в  мобільному 

терміналі на якому встановлено програмне забезпечення, а саме: 

Viber, WhatsApp, Google, Facebook, Messenger, Instagram, СМС за 

увесь період використання власником вказаного мобільного 
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терміналу, що містяться в  електронному вигляді та становлять 

охоронювану законом таємницю спілкування особи» [3].  

З огляду на вказане залишається відкритим питання, що до 

доказового значення відомостей, які отриманні слідчим внаслідок 

перегляду листування особи в різних телекомунікаційних 

системах в порядку тимчасового доступу до речей і документів.  

Є відомим, що докази, які одержані після втручання у при-

ватне спілкування особи відповідно до чинного законодавства, а 

параграфом 2 глави 21 Розділу ІІІ КПК України, є  недопустими-

ми, адже процесуальні дії внаслідок яких вони отримані, прове-

дено з  порушенням норм чинного КПК України, а  дозвіл на їх 

проведення отримано з суттєвим порушенням умов встановлених 

КПК України для отримання дозволу слідчого судді. Тобто, під 

час вирішення питання про недопустимість доказів, отриманих 

органом досудового розслідування, в  кожному конкретному 

випадку необхідно враховувати обставини справи [4, с.139]. 

Проте докази, отриманні в  результаті втручання в  приватне 

спілкування без отримання ухвали слідчого судді апеляційного 

суду області, є такими, що отриманні з істотним порушенням 

прав, свобод та інтересів особи, закріплених Конституцією та 

законами України, а також низкою міжнародно-правових актів, 

згода на  обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а 

тому такі докази не відповідають критерію допустимості. 

Втручання у  приватне спілкування може бути не лише під 

час НС(Р)Д.  

Наприклад, під час обшуку. Представники правоохоронних 

органів, приходячи на обшук, в пошуках доказу, можуть перехо-

дити межу та здійснювати втручання у приватне спілкування 

особи, вилучаючи під час проведення відповідної слідчої дії її 

засоби зв’язку, тим самим порушуючи право особи на приват-

ність та вимоги процесуального законодавства.  
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Комунальний заклад «Бериславський  

медичний фаховий коледж»  

Херсонської обласної ради 

 «Знання бувають двох видів: або ми щось знаємо, або 

знаємо, де знайти інформацію про це», -  зауважував С. Джонс. А 

як же запам'ятати і класифікувати велику кількість інформації. 

Більшість з нас думає стандартно, шаблонами. Нам так 

звичніше, зручніше, на все є готова відповідь. До цього прийдуть і 

наші здобувачі, якщо ми з вами не допоможемо їм. На  жаль, не 

всі студенти здатні  якісно засвоювати  програмний матеріал. 

Адже  щоденний обсяг інформаційного потоку, який отримують 

сучасні діти, інколи негативно впливає на мозок. Інформація не 

завжди є корисною, повчальною, а й навіть зайвою. Намагаючись 

запам’ятати, перевантажуючи пам'ять, врешті решт студент 

втрачає цікавість до навчання. 

Отже, у сучасному світі з великим потоком інформації перед 

кожним викладачем постає проблема засвоєння навчального 
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матеріалу. Сократ сказав: "Я не можу навчити нікого нічому. Я 

можу тільки змусити думати ". І наше завдання, як викладачів, 

зберігаючи індивідуальність кожної особистості, навчити  думати 

ії креативно, розвивати творче мислення. 

Вважаю, що  застосування інтелект-карт в навчанні  може 

дати величезні позитивні результати, оскільки студенти вчаться 

вибирати, структурувати і запам'ятовувати ключову інформацію, 

а також відтворювати її в подальшому. Розумові карти допомага-

ють розвивати креативне і критичне мислення, пам'ять і увагу, а 

також зробити процеси навчання цікавішими і результативнішими. 

Отже, ментальні карти – це унікальна технологія роботи з 

інформацією, спосіб зображення процесу загального системного 

мислення за допомогою схем.  

Ментальні карти ще називають картами розуму, інтелект-

картами, картами пам’яті, Mind Maps.  

Автор цієї технології – Тоні Бьюзер, відомий англійський 

лектор, консультант з питань інтелекту. Тоні Бьюзен провів 

паралель між організацією мислення за допомогою інтелект-карт і 

будовою людського мозку: по-перше, сам нейрон виглядає як 

міні-інтелект-карта, по-друге, думки на фізичному рівні 

відображаються як дерева "біохомічних" імпульсів.  

Мета створення карт може бути  різна:   

➢ поліпшити пам'ять, нагадати факти, слова і образи  

➢ генерувати ідеї  

➢ надихнули на пошук рішення  

➢ аналізувати результати або події  

➢ підсумовувати інформацію  

➢ організувати взаємодію в груповій роботі або рольових 

іграх.   

Етапи створення ментальної карти: 

І етап - ідея, педагог зі студентами обирають тему ментальної 

карти і створюють центральний образ на папері.  

ІІ етап – мозкова атака. Це етап виверження асоціацій, які 

виникають під час релаксу.  

ІІІ етап – редакція. На цьому етапі учасники створення 
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ментальної карти обирають базові півідеї і так наша ментальна 

карта поступово розширюється. Бажано використовувати 

різноманітне оформлення: шрифти, стрілки, позначки.  

ІV етап – інкубація, спрямований на те, щоб звести до 

підсумкового рішення.  

Основні правила створення ментальних карт: 

➢ Важливо розміщувати слова на гілках, а не в ромбах і 

паралелепіпедах тощо. Важливо і те, що гілки повинні бути 

живими, гнучкими, загалом, органічними.  

➢ Писати на кожній лінії тільки одне ключове слово. Кожне 

слово містить тисячі можливих асоціацій, тому склеювання слів 

зменшує свободу мислення. Роздільне написання слів може 

привести до нових ідей.  

➢ Довжина лінії повинна дорівнювати довжині слова. Це 

простіше і економніше. 

➢    Пишіть друкованими літерами, якомога ясно і чітко. 

Варіювати розмір літер і товщину ліній залежно від ступеня 

важливості ключового слова. 

➢  Обов'язково використовуйте різні кольори для основних 

гілок. Це допомагає цілісному і структурованому сприйняттю. 

➢  Прагнути такої організації простору, щоб не залишалося 

порожнього місця а гілки не розміщувалися дуже щільно.  

➢ Для невеликої ментальної карти використовуйте аркуш 

паперу формату А4, для великої теми – А3.  

➢ Гілки, що розрослися, можна укладати в контури, щоб вони 

не змішувалися з сусідніми гілками. Розташовувати лист 

горизонтально. Таку карту зручніше читати.   

Розумову карту можна описати як асоціативну мережу, що 

складається з образів і слів, адже саме слово є головною одини-

цею  мови.  

Здобувач освіти сам згадує або знаходить слово, що 

активізує процеси пам'яті і мислення. 

Можна використовувати інтелект-карти на заняттях для: 

1) роботи з лексичним матеріалом: нові слова – терміни, 

поняття; 
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2) роботи з граматичним матеріалом ; 

3) роботи з текстовим матеріалом: складання планів 

переказів текстів, текстів поезій, що необхідно вивчити напам’ять 

у вигляді розумових карт ; 

4) навчання усного монологічного вислову за допомогою 

вербальних опор: 

розумова карта виступає в якості вербальної опори 

висловлювання. 

 5 )  ефективно використовувати карти при підготовці до 

іспиту, оскільки на запам'ятовування і повторення інформації 

витрачається менше часу, її відтворення стає більш осмисленим. 

6)  представлення результатів проектної діяльності: можна  

відтворити  у вигляді розумової карти весь процес створення 

проекту, або тільки результати проекту, нові ідеї і т. інше, а потім 

під час представлення проекту пояснюється все те, що зображено 

на карті; 

7) під час вивчення  творчості  письменників, поетів можна 

складати карти , які можуть включати в себе їх основні твори, 

асоціації до них, рядки з віршів, крилаті вирази, біографію 

письменників. 

       Студенти можуть, як самі складати інтелект-карту, так і 

за допомогою викладача. Учителю краще заздалегідь самому 

скласти свою інтелект-карту, щоб не забути ті чи інші важливі 

моменти при вивченні теми. Карту можна скласти як в ручну, так 

і за допомогою комп'ютерних програм, яких велика кількість. 

На сьогоднішній день існує чимало платформ для створення 

ментальних карт он-лайн. Зокрема, це програми  Freemind, 

Сoogle, Xmind, BubblUs, WiseMapping,  iMindMap. 

Таким чином, Ментальні карти - це зручний інструмент 

для відображення процесу мислення і структуризації інформації у 

візуальній формі.  МК можна використовувати, щоб 

"застенографувати" ті думки і ідеї, які проносяться в голові, коли 

ви роздумуєте над яким-небудь завданням. МК дозволяють так 

оформити інформацію, що мозок легко її сприйме, бо інформація 



 

35 

записана на "мові мозку". МК відображають природний спосіб 

мислення людського мозку.  
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викладач коледжу 

Кожного дня українці та люди інших країн, використовують 

звичайний транспорт. Прикладом можуть бути: автомобілі, 

автобуси, тролейбуси, мотоцикли та інші. Завдяки цим представ-

никам страждає наше навколишнє середовище і загалом людство. 

Різні машини викидають в атмосферу дуже багато різного діоксин 

вуглецю(CO2), озону, оксид азоту(NOx), двооксид сірки(SO2), 

бензолу, а також дрібно дисперсійні тверді частинки. Ці речовини 

дуже погано впливають на організм людини. Крім такого виду 

забруднення можна виділити ще й інший. Він несе назву, таку як, 

шумове забруднення. Протягом певного часу екологи звернули 

увагу, що шум, який несе представник певного транспорту, також 

негативно впливає на навколишнє середовище, в якому існує 

людство. В чому ж це небезпечне забруднення, що воно собою 

несе? Шум, який викликає певний транспорт, викликає агресію, 

тиннитус (шум у вухах), артеріальну гіпертензію (підвищення 

артеріального тиску), роздратування та агресію. Такі чинники не 

позитивно впливають на наш організм. Такий надмірний гомін 

впливає на орган слуху (вуха), центральну нервову систему та 

серцево-судинну систему, обмін речовин в організмі людини. Він 

спричиняє та прискорює розвиток гіпертонічної хвороби. На 

жаль, в нашій країні не всі звертають на ці, зокрема, глибокі та 

важливі проблеми в житті суспільства. Я знаю один прекрасний 

вислів сказаний Іваном Тургенєвим “Природа не храм, а 
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майстерня, і людина в ній працівник”. На мою думку, цей вислів 

говорить про те, що кожна людина повинна не тільки поважати і 

любити землю, яка їй дана, але і робити її своїми руками, кожного 

дня все кращою і кращою. Не треба дивитися і надіятися на 

когось, чекати поки хтось, щось зробить. Завжди потрібно почи-

нати з себе і тоді всі за тобою підтягнуться, адже тільки разом все 

вийде, ми зможемо змінити наше життя. Перші зміни в транспор-

ті почали робити: Томас Девенпорт (перший електромобіль)[1], 

Вернер фон Сіменс (перший тролейбус)[2] та інші. Зараз в країнах 

почав набувати великої популярності електромобіль, є звісно й 

інші представники. Завдяки таким автомобілям ми зменшимо 

викиди негативних речовин в навколишнє середовище, які погано 

впливають на планету та людей. Електротранспорт є екологічно-

чистим, тому він не несе шкоди ні людям, ні природі. Він змен-

шує викиди різних речовин в атмосферу і таким чином зберігає її 

та менш забруднює. Найважливішою перевагою такого транспор-

ту є те, що він позитивно впливає на економіку країни. Збільшу-

вання використання електромобілів буде призводити до зростан-

ня й необхідності у розвиненій інфраструктурі та певних сервіс-

них послугах. І до чого ж це приведе? Результат буде таким, 

з’являтимуться нові робочі місця, які наразі дуже потрібні людям. 

Почнеться більший прихід фінансів до бюджету, краще розвива-

тимуться бізнеси в цій сфері. Задля того,  щоб у нас були саме 

такі результати, нам необхідно дуже багато працювати над цим. 

Так, не говорити, а саме працювати. Лише роблячи щось, ми всі 

разом, всіма нашими зусиллями дійдемо до поставленої цілі. 

Загалом протягом  2016 року по Україні кількість зарядних стан-

цій виросла на 277% - з 157 до 577 станцій, а кількість швидкіс-

них з нуля сягнула за рік до 44 станцій. Тож зараз на одну зарядну 

станцію приходиться приблизно чотири електромобілі [3]. Отже, 

електричний транспорт значно менше викидає шкідливих речо-

вин у повітря, менше впливаючи на глобальну кліматичну зміну. 

У порівнянні з іншими автомобілями такий вид машин має 

значно менший рівень шуму. 
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терапії, кардіології і неврології ФПО 

Актуальність. В останні роки багато уваги приділяється до 

гіперурикемії як маркера кардіоренальних порушень та ризику 

серцево-судинних подій, особливо при гіпертонічній хворобі (ГХ) 

[1, с. 58-62, 2, с. 1072-1078]. Підвищений рівень сечової кислоти 

(СК) призводить до її прямого негативного впливу на гладкі м'язи 

та ендотелій судин, посилює дисфункцію ендотелію, стимулює 

активацію ренін-ангіотензинової системи та оксидативний стрес, 

сприяє розвитку тубулоінтерстиційного фіброзу, запаленню 

паренхіми нирок [3, с. 1183-1190, 4, с. 1465-1470]. Ще одним 

маркером із доведеною прогностичною цінністю вважається 

мікроальбумін сечі [5, с. 21-22]. Рання діагностика ураження 

нирок та серця з корекцією виявлених порушень є важливими 

профілактичними заходами серцево-судинних ускладнень ГХ.  

Мета. Визначити взаємозв’язок маркерів ушкодження нирок 

із параметрами добового моніторування артеріального тиску та 

кардіогемодинаміки у чоловіків з гіпертонічною хворобою та 

порушеннями пуринового обміну. 

Матеріали та методи. Обстежено 90 чоловіків від 18 до 65 

років (середній вік 48,5 ± 9,16 років) з ГХ та порушеннями 

пуринового обміну, до яких відносили безсимптомну 

гіперурікемію та клінічно маніфестну подагру. Всім пацієнтам 
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проводили дослідження сироватки крові на автоматичному 

біохімічному аналізаторі Accent-200 (Cormay, Польща). За 

стандартними методиками визначали рівень СК та вміст 

креатиніну. Швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) 

розраховували за формулою Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration (CKD-EPI). Концентрацію мікроальбуміну сечі 

вимірювали на імунохемілюмінісцентному автоматичному 

аналізаторі Immulite 100 (Siemens Healthcare, Германія). Для 

визначення показників пуринового обміну додатково були 

визначені рівень СК добової сечі та фракційна екскреція СК за 

стандартними розрахунковими формулами. Патологічними 

вважали підвищення СК в плазмі понад 420 мкмоль/л та в добовій 

сечі більше 5,9 мМ/добу, фракційну екскрецію СК - менше 7%, 

мікроальбумін сечі - понад 20 мг/л. Для проведення добового 

моніторування артеріального тиску (ДМАТ) використовувався 

портативний пристрій АВРМ-04 (Meditech, Угорщина). 

Трансторакальна ехокардіоскопія (ЕХОКС) проводилася на 

ультразвуковому сканері Vivid E9 XDClear Console 4D Expert 100 

(General Electric, США) із застосуванням фазованого датчика 

M5S-D (1,7-4,6 МГц). Статистичний аналіз результатів проводили 

із використанням пакета програм Statistica 13.0 (Statsoft, США). 

Усі тести були двобічними, статистично значущими вважали 

відмінності при p<0,05. 

Результати. При аналізі лабораторних показників встанов-

лено негативний кореляційний взаємозв’язок між рівнем СК в 

сироватці крові та фракційної екскреції СК (r = -0,52) та 

негативну кореляцію між рівнем фракційної екскреції СК та 

мікроальбуміном сечі (r = -0,21), ШКФ (CKD-EPI) (r = 0,28) та СК 

добової сечі (r = 0,28). Отримані дані свідчать про погіршення 

функції нирок при збільшенні показника СК понад 420 мкмоль/л. 

При оцінці параметрів добового профілю артеріального тиску 

(АТ) виявлено позитивну кореляцію між рівнем мікроальбуміну 

сечі та офісним систолічним АТ (САТ) (r = 0,32), позитивний 

кореляційний взаємозв’язок між рівнем СК добової сечі та 

індексом площі САТ в денний час (r = 0,24), рівнем СК сироватки 
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крові та варіабельністю АТ вдень (r = 0,21), негативний 

кореляційний взаємозв’язок між рівнем ШКФ та середнім САТ в 

нічний період (r = 0,21). Таким чином, порушення ренальної 

функції асоціюються із підвищеними показниками офісного та 

добового САТ.  

Аналіз параметрів кардіогемодинаміки визначив позитивний 

кореляційний взаємозв’язок між кінцево-сістолічним індексом 

(КСІ) та СК сироватки і мікроальбуміном сечі (r = 0,30), 

передньо-заднім розміром ЛП і СК добової сечі (r = 0,34). 

Негативний кореляційний взаємозв’язок відмічався між індексом 

ударного об’єму (УО) та СК добової сечі (r = - 0,30), між індексом 

УО та СК плазми (r = - 0,27), швидкості руху латеральної (е' lat) 

частини фіброзного кільця мітрального клапана з 

мікроальбуміном сечі (r = - 0,27). Мав місце позитивний 

кореляційний взаємозв’язок кінцево-систолічного розміру лівого 

шлуночка (КСР ЛШ) з СК сироватки (r = 0,25), СК добової сечі (r 

= 0,27) та мікроальбуміном сечі (r = 0,23), кінцево-діастолічного 

розміру лівого шлуночка (КДР ЛШ) з СК добової сечі (r = 0,23) та 

мікроальбуміном сечі (r = 0,26),  кінцево-діастолічного індексу 

(КДІ) з ШКФ (r = 0,26), СК добової сечі (r = 0,24) та 

мікроальбуміном сечі (r = 0,26), товщини міжшлуночкової 

перегородки (МШП) з СК сироватки (r = 0,22), індексу маси 

міокарду лівого шлуночка (ІММЛШ) з СК сироватки (r = 0,26) та 

мікроальбуміном сечі (r = 0,24), передньо-заднього розміру лівого 

передсердя (ЛП) з СК сироватки (r = 0,26) та мікроальбуміном 

сечі (r = 0,23). Таким чином, виявлені зміни вказують на 

патогенетичний зв’язок та спільні механізми ураження органів-

мішеней при ГХ в умовах гіперурикемії.  

Висновки. Порушення пуринового обміну у чоловіків з ГХ 

негативно впливають на стан ниркової функції. Маркери 

ушкодження нирок асоціюються з параметрами офісного та 

добового САТ, а також патологічним ремоделюванням серця. 

Корекція порушень пуринового обміну при ГХ може потенційно 

покращити стан органів-мішеней, знизити ризик серцево-

судинних подій та прогресування хронічної хвороби нирок. 
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      Восени 2021 року заклади освіти України працювали за 

дистанційною формою навчання. Це відбулося в рамках 

карантину, оголошеного по всій країні у зв’язку з поширенням 

коронавірусної інфекції Covid-19. Перехід на дистанційне 
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навчання, викликаний пандемією, став неочікуваним та доволі 

серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу 

– освітян, викладачів, здобувачів освіти та їхніх батьків. 

Перед викладачами постало складне і неочікуване питання: 

організувати якісне дистанційне навчання, з використанням 

цифрових технологій; надихати й мотивувати здобувачів освіти; 

давати раду технічним проблемам, що виявилось зовсім не 

просто. Але Україна не виняток — жодна держава, жодна освітня 

система у світі не була готова до цього. 

Кожен викладач, зіткнувшись із викликом організації 

дистанційного навчання, має скоригувати власні  робочі 

програми, оптимізувати матеріал та очікувані результати, 

заплановані на період дистанційного навчання. Важливо 

забезпечити досягнення очікуваних результатів навчання, 

водночас пам’ятаючи, що деякі з них можуть бути недосяжними в 

нових умовах, деякі — потребуватимуть незначної корекції, а 

частина — залишаться незмінними [3].       

Дистанційне навчання базується на принципі гнучкості 

місця, часу, темпу навчання. Викладач має враховувати ці 

переваги і використати їх для підвищення внутрішньої мотивації 

здобувачів. Самостійна відповідальність за власне навчання 

формується поступово, тому варто нарощувати автономність у 

процесі навчання. 

Одним із найголовніших аспектів організації дистанційної 

роботи здобувачів освіти є мотивація щодо отримання знань, 

самоорганізація кожного учасника освітнього процесу та 

організація роботи академічної групи в цілому, розробка системи 

оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів освіти. 

Укладено матеріали та розроблено методики проведення різних 

видів занять: теоретичних, практичних, лабораторних. Визначено 

переваги та недоліки використання різних платформ для 

дистанційного навчання. Обґрунтовано критерії оцінювання 

кожного виду контролю, який запроваджено у навчальному 

закладі у процесі викладання дисципліни науково-природничого 

циклу. 
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Згідно із «Положенням про дистанційне навчання», під 

дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес 

набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності 

людини, який відбувається в основному за опосередкованої 

взаємодії віддалених один від одного учасників навчального 

процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі 

сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комуніка-

ційних технологій.               

Отже, важливим є така організація навчально-виховного 

процесу в умовах карантину, яка забезпечує всіх його учасників 

певними функціями, виконання яких передбачає реалізацію 

компетентнісного підходу на засадах партнерства, взаємоповаги 

та взаєморозуміння [2]. Ми проаналізували існуючі настанови про 

дистанційне навчання, ознайомилися з характеристиками 

рекомендованих платформ, обрали форми та методи роботи, 

створили власну лінію їх використання для проведення різних 

видів занять з фармакології.  

Між здобувачами освіти та викладачами налагоджено 

постійний взаємозв’язок через такі платформи, як: Viber, 

Messenger, Telegram, Zoom, Skype, електронну пошту. 

Використовувалася безкоштовна інтерактивна платформа 

Google Classroom(вхід через особистий кабінет). Викладач 

організовує роботу з декількома курсами, дає завдання, в тому 

числі індивідуальні, перевіряє і ставить оцінки. Ми використо-

вували для подання опорних конспектів лекцій, методичних 

рекомендацій для самопідготовки здобувачів освіти, інструкцій 

для практичних та лабораторних занять, алгоритмів виписування 

рецептів, зразків фармакологічного «обличчя» препарату, 

довідникових таблиць, індивідуальних завдань на виписування 

рецептів, розв'язання ситуаційних та фармакологічних задач, 

аналіз допущених помилок, тестування в режимі он-лайн [1]. 

Серед переваг використання зазначеної платформи відмічаємо: 

можливість охопити для роботи велику кількість здобувачів; 

подання різноманітних матеріалів (інструкцій, алгоритмів, 

малюнків, таблиць, графологічних структур) тощо. Серед 
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недоліків - виникнення технічних проблем, пов'язаних з переван-

таженням Google- диску; необхідність «ручної» перевірки 

тестових завдань у разі використання тестів з множинним 

вибором.  

Для проведення лекцій, візуалізації теоретичного матеріалу, 

спілкування, індивідуальних консультацій ми використовували 

ZOOM. Це давало можливість ліквідувати здобувачами прогалин, 

які виникли при інших видах роботи, особливо при розв'язуванні 

розрахункових задач. Але інколи виникали технічні проблеми при 

одночасному застосуванні мікрофону та камери.     

Перспективними напрямками роботи є опанування нових 

платформ, зокрема Google Meet, Moodle Google, більш різно-

манітне використання вище зазначених [1].        

Виконувати тести на платформах Google classroom, Naurok, 

Online Test Pad. 

Одним із пріоритетних напрямків роботи викладача є 

об'єктивне та обґрунтоване оцінювання рівня навчальних 

досягнень здобувачів освіти. У процесі дистанційного навчання 

ми ретельно перевіряли та оцінювали кожен вид діяльності: 

якість виконання самостійної позааудиторної роботи (складання 

графологічних структур, заповнення таблиць, виписування ліків у 

рецептах, розв'язання фармакологічних та ситуаційних задач, як 

типових так й нетипових), практичної або лабораторної роботи, 

враховували результати тестового контролю, заохочували 

творчість здобувачів (створення мультимедійних презентацій, 

буклетів, тематичних відео та аудіо матеріалів, кросвордів тощо). 

Індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти з 

урахуванням його технічних можливостей, визначення та суворе 

дотримання критеріїв оцінювання кожного виду діяльності, 

можливість ліквідувати прогалини у знаннях - запорука 

самоорганізації як окремого здобувача освіти так й академічної 

групи. Оскільки сьогодні дистанційне навчання є однією з 

передових форм організації навчального процесу у КФКВМ 

БНАУ (в умовах карантину), необхідно, щоб конспекти лекцій 

викладача, лабораторні журнали, зошити для практичних робіт 
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були в електронному вигляді. Це допомагає здобувачам освіти 

брати активну участь у навчанні та обговоренні проблеми, 

звітуватися викладачеві за допомогою спілкування. 

Старости груп, лідери студентського самоврядування 

забезпечували постійний зворотній зв'язок, організовували разом 

із кураторами допомогу здобувачам освіти у разі виникнення 

технічних та психологічних проблем, що сприяло зміцненню 

колективів, покращенню стосунків в групах та перехід на більш 

високий рівень само- та взаємоповаги.  

Підбиваючи підсумки, можна визначити як позитивні, так і 

негативні риси, з якими зіткнулися у дистанційній формі 

навчання, визначити шляхи її вдосконалення. Адже, незалежно 

від тих чи інших карантинних заходів, дистанційне навчання 

дедалі активніше входить у навчальну практику закладів освіти. 

Безумовно позитивною рисою дистанційного оцінювання знань, 

як і дистанційної освіти загалом, є усунення перешкод для тих 

учасників освітнього процесу, які з різних причин не можуть 

залишати власну домівку або робоче місце (особи з обмеженням 

життєдіяльності, жінки та чоловіки з маленькими дітьми, люди з 

тимчасовими обмеженнями працездатності, студенти, що 

навчаються без відриву від виробництва тощо). Крім того, 

дистанційне оцінювання знань створює нові можливості для осіб, 

які з поважних причин, наприклад у день іспиту відсутні в 

населеному пункті, де розташований нав- чальний заклад 

(терміновий від’їзд, відрядження). Нарешті, запровадження нових 

освітніх форм позитивно впливає на освітній процес загалом, 

оскільки  урізноманітнює його, залучає в освіту нові технічні 

можливості. 

Разом із тим, на сьогоднішньому етапі дистанційне 

оцінювання знань має низку недоліків і труднощів, які потрібно 

враховувати у роботі викладача. 

Передусім, важливою проблемою є необхідність залучення 

для дистанційного навчання комп’ютерної техніки (смартфонів) 

та програмного забезпечення належного рівня, а також швидкого 

підключення до мережі Інтернет [1]. При передачі завдання 
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здобувачам освіти через інтернет-месенджери змінюється 

масштаб зображень, іноді втрачається якість. Брак психологіч-

ного контакту викладача зі здобувачем освіти «очі в очі»,  

складність запобігання академічній недоброчесності здобувачів і 

списуванню; – додаткові витрати часу на розробку матеріалів для 

дистанційних занять [3].       

Нові умови сьогодення формують нові особливості здобу-

вання освіти. Дистанційне навчання – це насамперед технологія, 

опанування якою потребує від викладача наявності певних 

практичних навичок роботи з інформаційно-комунікаційними 

технологіями, а одже дистанційне навчання у процесі викладання 

ветеринарної фармакології  продемонструвала гнучкість як 

викладача так й здобувачів освіти  в опануванні нових форм та 

методів роботи, зацікавленість всіх учасників навчально-

виховного процесу в результатах співпраці на засадах 

партнерства для досягнення основної мети - підготовки 

конкурентоздатних фахівців ветеринарної медицини.  
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Актуальність. Активне впровадження в наше життя комп’-

ютерних технологій призвело до виникнення цифрової економіки, 

яка впливає на всі сфери соціального та професійного життя 

кожної людини. Це, у свою чергу, вплинуло на зміни, які 
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відбуваються в бухгалтерському обліку. Так, автоматизація 

обліку через використання різних новітніх програмних продуктів, 

запровадження електронного документообігу при взаємодії з 

різними контролюючими органами та застосування бізнесом 

електронного банкінгу значно удосконалило обліковий процес. 

Мета дослідження полягає у розкритті сутності цифрових 

фінансових активів (далі – ЦФА)як важливого елементу для 

економічної безпеки та проблем їх правового регулювання на 

законодавчому рівні. 

Результати та обговорення. На сьогодні ЦФА вже набули 

низку ознак, які варто розглянути, наприклад, ЦФА купуються 

або створюються для продажу; вони не мають матеріальної 

форми; наразі ЦФА є у надзвичайно динамічному ринку у світі; 

їм притаманна досить висока волатильність окремих різновидів, 

зокрема криптовалюти; неодмінна здатність приносити майбутні 

економічні вигоди суб’єкту господарювання; наявні високі 

ризики втрати вартості ЦФА у короткостроковому періоді [1, c. 

38]. Виходячи із вищенаведених ознак можемо стверджувати, що 

криптовалюта як один із різновидів ЦФА може мати обмінний 

курс, виступати в якості обмеженого засобу платежу, виконувати 

функцію грошей в частині обміну на фіатні гроші тощо. 

Слід врахувати те, що на сьогодні не існує єдиних підходів 

до регулювання обігу криптовалюти з боку міжнародних 

інституцій. Це пояснюється тим, що наразі світовими фінансо-

вими установами та центральними банками не розроблено 

системних підходів до використання віртуальних валют. З цього 

виливає, що використання криптовалюти для потреб міжнарод-

них розрахунків потребує належного осмислення та моніторингу 

з боку державних регуляторів. 

Варто зазначити, що законодавство окремих держав по-

різному трактує статус криптовалюти. Так, у Канаді Bitcoin 

вважається нематеріальним активом, в Ізраїлі не визнається 

валютою, в Японії криптовалюта є легальним засобом платежу, у 

КНР розглядається як віртуальний товар. У країнах ЄС крипто-

валюта є цифровим представленням відображенням вартості, яке 
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не підтверджене центральним банком, а тому не може бути 

прив’язане до встановлених валютних курсів [2, с. 72]. 

Оцінюючи практику в Україні, то обіг ЦФА, не ведеться 

через відсутність законодавчого регулювання їх визнання та 

оцінки. Вважаємо, що головним критерієм ідентифікації крипто-

валюти у складі грошей є її визнання на законодавчому рівні як 

засобу платежу. З цього можемо зробити припущення, що 

криптовалюта найбільше відповідає поняттю альтернативної 

валюти. До речі, Вitcoin є першою відкритою, цифровою, альтер-

нативною валютою. Криптовалюта здатна швидко переходити у 

форму традиційних грошей, а тому можемо вважати її одним із 

видів високоліквідних товарів. 

Відмінними ознаками Bitcoin порівняно з традиційними 

фінансовими інструментами виступають: електронні місця 

зберігання (платіжні системи, фондові біржі, Інтернет-мережі); 

ідентифікація учасників для традиційних фінансових систем та 

використання псевдонімів для Bitcoin; публічність інформації для 

системи блокчейн на відміну від конфіденційності операцій, яка 

притаманна класичній фінансовій системі; неможливість скасу-

вати транзакції у системі розрахунків криптовалютою на відміну 

від традиційних фінансових розрахунків [1, с. 39]. 

Дослідження особливості обліку ЦФА має передбачати 

пошук вирішення питання їх нормативно-правового регулювання. 

На сьогодні криптовалюта не підлягає державному регулюванню 

в Україні. Звідси слідує, що криптовалюту не можна: включити 

до складу електронних грошей; використовувати у платіжних 

розрахунках; розглядати як іноземну валюту; визнавати товаром, 

грошовими коштами або цінними паперами, оскільки вона не є 

об’єктом цивільно-правових відносин [1, c. 40]. Застосування 

криптовалюти у вітчизняних платіжних розрахунках є неможли-

вим, оскільки немає законної підстави для проведення таких 

транзакцій. Вказана ціна на товари (роботи чи послуги) в 

криптовалюті з оплатою в національній грошовій одиниці, тобто 

в гривні, не сприймається самою програмою [3, c. 411]. 

Н. Архірейська та О. Кучкова зазначають, що в зарубіжній 
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практиці операції із криптовалютою можуть здійснюватися з 

використанням платіжних систем EasyPay та WebMoney. При 

цьому кожна із названих платіжних систем має свого оператора, 

діяльність якого підлягає ліцензуванню. Такий оператор визначає 

правила проведення розрахунків та здійснює контроль за 

законністю фінансових платежів [3, c. 413]. Р. Бачо з цього 

приводу слушно зазначає, що законодавче визнання ЦФА і 

технології блокчейн може суттєво прискорити процес переходу 

України до цифрової економіки. Це створить передумови щодо 

виникнення нового об’єкта бухгалтерського обліку, а саме цифро-

вих фінансових активів, облік яких потребуватиме належного 

нормативно-правового забезпечення [4, c. 297]. При цьому над-

звичайно важливо зважати на глобальні виклики, що визначають 

потенціал розвитку фінансового ринку у цілому [5, C. 6].  

Висновки. Підсумовуючи наше дослідження, можемо 

зазначити, що криптовалюта є дещо новим, сформованим часом 

фінансовим цифровим активом, який де-факто вже визнаний 

світовою економічною спільнотою, і в майбутньому відбувається 

поступове його визнання у юридичній площині. Однак, врахову-

ючи міжнародну практику, на сьогодні в Україні жоден націо-

нальний стандарт не регламентує порядок визнання, оцінки та 

відображення ЦФА у фінансовій звітності. Вважаємо за доцільне 

розглядати криптовалюту як самостійний фінансовий актив, що 

підлягатиме визнанню, оцінці, документальному оформленню, 

відображенню на рахунках бухгалтерського обліку та у 

фінансовій звітності підприємства. 
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XXI століття започаткувало стрімким розвитком нових 

технологій, розробкою нових методів та суцільною комп'ютериза-

цію процесів. Зауважимо, що все більше зростає об'єм інформації, 

що поступає з зовнішнього світу з різних сфер діяльності. З 

подальшим розвитком технологій об‘єм даних буде стрімко 

збільшуватись, тому постає питання про автоматичну обробку 

цього матеріалу. Дана процедура не обійшла стороною і 

психологію, основою якої є багаточисельні тестування. Виникає 

питання, як обробити велику вибірку даних, що складається з, 

наприклад, 1 000 чи 10 000 рядків? 

Нажаль, у цій дисципліні не передбачено вводити автомати-

зовану обробку даних, що значно ускладнює визначення резуль-

татів та веде до збільшення ймовірностей похибки при обчислен-

ні результатів.  



 

53 

У даний тезах запропоновано один з видів обробки даних за 

допомогою використання мови програмування Python, зокрема 

використання бібліотек для обробки даних: Numpy, Pandas, 

Seaborn, Sklearn та візуальних: Matplotlib, Plotly. 

Для обробки даних був взят тест- «особистісний опитуваль-

ник Айзенка» (Еуsenck Personality Questionnaire, чи EPQ) та 

змодельована вибірка. 

Спочатку всі дані, які були отримані в ході моделювання 

були конвертовані у DataFrame за допомогою бібліотеки Pandas. 

Наступним етапом йде обробка результатів, спочатку треба 

додати 5 стовпчиків, що відповідають чотирьом шкалам та типу 

особистості. 

Першим етапом аналізу йде виявлення залежностей між 

ознаками. Одним з простих варіантів є побудова кореляційної 

матриці, що складається з парних коефіцієнтів кореляції.  

Парний коефiцiєнт кореляцiї характеризує тісноту i 

напрямок зв’язку між двома корелюючими ознаками у випадку 

наявності між ними лінійної залежності. 

 
Рис.1. Кореляційна матриця ознак 

де: Gender - стать, P - шкала психотизму, EI - шкала екстраверсії-

інтроверсії, N - шкала нейротизму, S - шкала щирості. 
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Аналізуючи дані з Рис.1.  та співвідносячи їх зі шкалою 

Чеддока можна сказати, що зв’язок між величинами слабкий.  

Далі було б цікаво побудувати співвідносну карту (Рис.2), що 

показує кількість людей з певним типом особистості. 

 
Рис.2. Деревоподібна карта типів особистості 

Де у загальному випадку : 0- меланхолічний, 1- флегматично-

меланхолічний, 2-флегматичний, 3- меланхолічно-холеричний,  

4- нормальний, 5- сангвінічно-флегматичний, 6- холеристичний,  

7-холеристично-сангвіністичний ,8- сангвіністичний. 

Графіки (Рис.1) та (Рис.2.) були побудовані за допомого 

бібліотек Numpy та Matplotlib. 

Важливим моментом при кількісному аналізі- це побудова 

порівняльних графіків, щоб можна було оцінити  кількість типів у 

тій чи іншій групі за відповідною шкалою.  

Аналізуючи (Рис.3) можна легко виявити присутність 

кожного типу особистості за різними шкалами. 

Відповідно до цього можна проводити аналіз з різною 

вибіркою ознак. Наприклад, на (Рис.4) показано аналіз типів 

особистості відносно статі. 

Також з розвитком технологій машинного навчання було 

запропоновано багато нових методів та алгоритмів, розглянуто 

нові методики та виявлені нові прикладні задачі. 
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Рис.3.  Порівняльний графік ознак 

 

 
Рис.4. Кількість типів особистості відносно статі 

На (Рис. 4): 0-жінки, 1-чоловіки. 

 

Метод головних компонент - це технологія багатовимірного 

статистичного аналізу, що використовується для скорочення 

розмірності простору ознак з мінімальною втратою корисної 
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інформації. Запропонований К. Пірсоном у 1901 р., а потім 

детально розроблений американським економістом та 

статистиком Г. Хоттеллінгом.  

Перша вісь нової системи координат будується таким чином, 

щоб дисперсія даних уздовж неї була б максимальною. Друга вісь 

будується ортогонально першій так, щоб дисперсія даних уздовж 

неї, була б максимальною з можливих і т.д. Перша вісь 

називається першою головною компонентою, друга - другою 

тощо.  

Метод головних компонент включається до складу більшості 

аналітичних платформ і широко використовується зниження 

розмірності вхідних даних на етапі їх передобробки. 

 
Рис.5. Метод головних компонент 

 

Пояснена дисперсія говорить вам, скільки інформації 

(дисперсії) можна віднести до кожного з основних компонентів. 

Це важливо, оскільки, хоча ви можете конвертувати 6-вимірний 

простір у 2-вимірний простір, ви втрачаєте частину дисперсії 

(інформації), коли це робите. Використовуючи атрибут 

explored_variance_ratio_ з бібліотеки sklearn.decomposition, ви 

можете побачити, що перший основний компонент містить 

30.48% дисперсії, а другий основний компонент містить 22.31% 

дисперсії. Разом ці два компоненти містять 52.79% інформації. А 

три компоненти містять вже 71.497%. 

Підсумовуючи все сказане вище можна зробити висновок, 

що за допомогою комп’ютерної обробки можна візуалізувати 

різні залежності між ознаками і чітко показати переважання того 

чи іншого типу. Важливим аспектом аналізу є швидкість 
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виконання розрахунків та його подальше застосування в різних 

сферах прикладних досліджень. 

Література:  

1. Яровий А.Т., Страхов Є.М. Економетрiя: навчально-

методичний посiбник для студентів математичних та економічних 

фахів. – Одеса: Освіта України, 2017.  

2. А. Т. Яровий, Є. М. Страхов. Багатовимірний статистич-

ний аналіз : начально-методичний посібник для студентів матема-

тичних та економічних фахів. – Одеса: Астропринт, 2015. – 132 с. 

3. Z.Yu.Zhuravlova, A.V.Chernobrovkin, A. Yu. Vorokhta, 

O. V. Likhtarev Applied methods for analysis of accentuation types// 

Modern scientific research: achievements, innovations and 

development prospects. Proceedings of the 6th International scientific 

and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2021. 

Pp. 227-232. 

4. Страхов Є.М., Ворохта А.Ю., Чернобровкін А.В., 

Ліхтарьов О.В. Підходи у комп'ютерній обробці тестувань з 

психології// Topical issues of modern science, society and education. 

Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. 

SPC ―Sci-conf.com.ua. Kharkiv, Ukraine. 2021.Pp. 609-615 

______________________________________________________ 

УДК 316.614.6 (72) “1920/1950”  Соціологічні науки 

 

МЕКСИКАНСЬКИЙ ДИСКУРС 1920–1940-Х РОКІВ ПРО 

“СОЦІАЛІЗАЦІЮ МЕДИЦИНИ” 

 

Зайченко Н.І., 

доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук 

Національний університет “Чернігівський колегіум”  

імені Т.Г. Шевченка 

м. Чернігів, Україна 

Мексиканський дискурс науковців, лікарів, педагогів від 

середини 1920-х років до кінця 1940-х років сповнений оригіналь-
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них ідей про “соціалізацію медицини”, себто про виведення 

медичної діяльності в країні на суспільний рівень та навіть на 

загальнонаціональний. Подолання інфекційних хвороб і епідемій 

не бачилося можливим поза гігієнічним вихованням та 

просвітництвом населення, а для цього медицина мала набути 

суспільного характеру. 

За пропозиціями мексиканського лікаря Пуїга Касауранка 

(Puig Casauranc) задля покращення санітарно-гігієнічних умов та 

профілактики різних інфекційних захворювань необхідно 

“проводити постійні місії у складі соціального працівника, лікаря 

– гігієніста, медсестри – візитера, агронома, експерта з малих 

індустрій” [1, с. 10–11]. 

На переконання П. Касауранка, важливим завданням 

“культурно-просвітницьких місій” у сільських місцевостях 

Мексики має стати “пропаганда гігієни”. Це насамперед 

сприятиме попередженню інфекційних хвороб [2, с. 12]. 

На думку лікаря Мігеля Бустаманте (Miguel Bustamante), 

забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у країні і 

попередження інфекційних хвороб мають здійснюватися 

комплексно, мають охоплювати і індустрію, і освітні установи, і 

домашні господарства. “Лікар – гігієніст і його помічники – 

санітарний працівник, медсестра – візитер і санітарний інспектор 

не можуть залишити поза увагою географічні, економічні, 

культурні, расові й історичні умови, які визначають елементи 

повсякденного життя. Всі ці професіонали мають бути в дійсності 

служителями, підготовленими університетами для держави, котра 

визнала право кожного на охорону здоров’я, стати зберігачами й 

захисниками людського капіталу та й ефективного економічного 

капіталу”, – наголошував він [3, с. 180]. 

Науковець Альфонсо Прунеда (Alfonso Pruneda) у статті 

“Суспільні гігієна і медицина” (Gaceta Medica de Mexico, 1933) 

зазначав, що в освітній сфері питання гігієни торкаються не 

тільки стану шкільних приміщень, як це було раніше, а включені 

у виховний процес. Значно поширена практика гігієнічного 

виховання в освітніх закладах, вихованці шкіл періодично 
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проходять медичне обстеження, у процесі навчання враховуються 

вимоги соціальної і медичної профілактики [4, с. 125]. 

На погляд А. Прунеди, відбувається своєрідна “соціалізація 

гігієни”, коли дедалі більше виявляється її суспільний характер [4, 

с. 125]. 

В іншій публікації “Як можуть освітні установи допомогти 

вивченню та практиці гігієни” (Gaceta Medica de Mexico, 1937) 

Альфонсо Прунеда підкреслював, що в справі практики гігієни 

освітні установи мають зіграти украй важливу роль, оскільки 

вони спроможні “забезпечити гігієнічне виховання громадян та 

сприяти реалізації санітарних ідеалів” [5, с. 332]. 

Лікар доводив, що навчання людини гігієнічних правил 

недостатньо, необхідне гігієнічне виховання – від дитячого 

садка до університету; необхідно, щоби гігієнічне виховання 

стало невіддільним складником загального виховання [5, 

с. 333]. 

У своєму виступі на науковому зібранні 24 квітня 1946 року 

під назвою “Національна програма суспільної медицини” (Gaceta 

Medica de Mexico, 1946) Альфонсо Прунеда зауважував, що в 

сфері охорони здоров’я в Мексиці має бути вирішено п’ять основ-

них проблем: по-перше, збільшено кількість лікарень, гігієнічних 

центрів та інших медичних установ; по-друге, розширено діяль-

ність служб, які надають допомогу в лікуванні, народженні і 

догляді дітей; по-третє, посилено професійну підготовку медич-

них кадрів; по-четверте, налагоджено міцні зв’язки медичних та 

соціальних служб, як це здійснено в інших країнах; по-п’яте, 

встановлено гарантії не втрати заробітної плати внаслідок 

хвороби чи недієздатності [6, с. 394–399]. 

На думку лікаря Карлоса Хіменеса (Carlos Jimenez), 

висловлену ним на конференції 13 липня 1940 року, суспільство 

функціонує подібно до людського організму, суспільні структури 

виконують різні функції, але вони є взаємопов’язаними. Коли дія 

одного з елементів суспільного організму погіршується, страждає 

весь організм. Доповідач визначав чотири сфери, від яких прямо 

залежить нормальне функціонування цілісного суспільного 
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організму, – “економічна, соматично-функціональна, освітня, 

етично-соціальна” [7, с. 230]. 

К. Хіменес аргументовано доводив, що соціальна сторона 

властива медицині, що дія медицини тоді буде ефективною, коли 

вона підкріплюватиметься значущою соціальною роботою. Так 

важлива нині підготовка на наукових засадах соціальних 

працівників у Мексиці [7, с. 231–232]. 

У публікації “Шкільна гігієна і державна допомога” (Gaceta 

Medica de Mexico, 1940) Карлос Хіменес наголошував, що 

шкільна гігієна має на меті формування гігієнічних звичок у 

дітей, без чого не можливий гармонійний фізичний та психічний 

розвиток особистості. На часі створення служби шкільної гігієни 

при Секретарії державної допомоги [8, с. 161]. 

У статті “Громадські консульторії і суспільна медицина” 

(Gaceta Medica de Mexico, 1943) Карлос Хіменес проводив ідею 

про актуальну необхідність “соціалізації медицини”, про важливе 

значення діяльності громадських консульторіїв та інших 

організацій соціальної допомоги, які сприяють розв’язанню 

проблем охорони здоров’я населення. На його переконання, в 

справі соціальної допомоги необхідно впровадити кілька новацій, 

зокрема, каталогізувати всі випадки надання допомоги; 

реорганізувати діяльність служб таким чином, щоби вони 

повністю контролювали процес лікування хворого; утворити 

постійну службу в кожній установі соціальної роботи, яка б могла 

надавати саме медично-соціальну допомогу; загалом налагодити 

взаємодію медичної та соціальної роботи в країні; забезпечити 

підготовку і вдосконалення кваліфікації як медичного персоналу, 

так і соціальних працівників; здійснювати статичний контроль у 

кожній установі з метою отримання кількісних даних та вивчення 

можливостей покращення діяльності служб [9, с. 6–7]. 

У доповіді “Деякі коментарі про медико-соціальну службу 

медичних практикантів” на конференції 16 липня 1941 року лікар 

Сальвадор Ітурбіде (Salvador Iturbide Alvirez) висловлював мірку-

вання стосовно того, що соціальний аспект медично-профілак-

тичної роботи є найбільш значущим у попередженні інфекційних 
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хвороб у Мексиці. Важливо, щоби ця профілактична робота 

проводилася і з індивідами, і з колективами [10, с. 248]. 

Викладач Рауль Гонсалес (Raul Gonzalez Enriquez) у публі-

кації “Вступ до вивчення суспільної медицини” зазначав: 

“суспільна медицина передовсім зосереджується на дослідженні 

соціальних проблем, що впливають на фізичну діяльність 

індивідів” [11, с. 323]. 

Таким чином, проблема “соціалізації медицини” піддавалася 

вивченню й обговоренню мексиканськими науковцями, лікарями, 

педагогами в 1920–1940-х роках. Розв’язання цієї практичної 

проблеми бачилося передовсім у диверсифікації діяльності 

медичних і соціальних служб та установ, а також у налагодженні 

взаємодії інституцій медичної та соціальної роботи, про що 

яскраво засвідчував тогочасний оригінальний мексиканський 

дискурс.   

Література:  

1. Casauranc P. Un aspecto novedoso del trabajo de la Secretaria 

de Educacion en 1928. Declaraciones del Doctor Puig Casauranc a la 

prensa de la capital el 29 de diciembre ultimo. Boletin de la Secretaria 

de Educacion Publica. 1928. T. VII. № 1, enero. P. 9–12. 

2. Casauranc P. El mejoramiento de los maestros y de las 

comunidades rurales. Boletin de la Secretaria de Educacion Publica. 

1928. T. VII. № 2, febrero. P. 5–15. 

3. Bustamante M. La coordinacion de los servicios sanitarios 

federales y locales como factor de progreso higieinico en Mexico. 

Gaceta Medica de Mexico. 1934. T. LXV. № 7–8, julio – agosto. P. 

179–180. 

4. Pruneda A. La higiene y la medicina sociales. Gaceta Medica 

de Mexico. 1933. T. LXIV. № 3, marzo. P. 122–136. 

5. Pruneda A. Como pueden contribuir los establecimientos 

educativos al conocimento y a la practica de la higiene. Gaceta Medica 

de Mexico. 1937. T. LXVII. № 3, junio. P. 332–338. 

6. Pruneda A. Un programa nacional de medicina social. Gaceta 

Medica de Mexico. 1946. T. LXVI. № 6, diciembre. P. 391–402. 



 

62 

7. Jimenez C. A proposito de medicina social. Gaceta Medica de 

Mexico. 1941. T. LXXI. № 2, abril. P. 228–235. 

8. Jimenez C. Higiene escolar y asistencia publica. Gaceta 

Medica de Mexico. 1940. T. LXX. № 2, abril. P. 160–165. 

9. Jimenez C. Consultorios publicos y medicina social. Gaceta 

Medica de Mexico. 1943. T. LXXIII. № 1, febrero. P. 1–8. 

10. Iturbide Alvirez S. Algunos comentarios sobre el servicio 

medico social de los pasantes de medicina. Gaceta Medica de Mexico. 

1942. T. LXXII. № 3, junio. P. 245–261. 

11. Gonzalez Enriquez R. Introduccion al estudio de la medicina 

social. Gaceta Medica de Mexico. 1947. T. LXXVII. № 6, diciembre. 

P. 320–339.  

______________________________________________________ 

УДК 378  Педагогічні науки 

 

РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ 

ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
 

Казьмерчук А.В. 

кандидат педагогічних наук 

начальник навчально-методичного відділення  

Державної установи «Житомирський  

навчальний центр підготовки поліцейських» 

м. Житомир, Україна 

Розвиток України як незалежної держави у процесі входжен-

ня до Європейської спільноти, зростання ролі правоохоронних 

органів сприяють становленню сучасного демократичного 

суспільства. Від ефективності їхньої діяльності залежить рівень 

законності й правопорядку в державі, безпеки громадян, ступінь 

захисту їх прав та інтересів.  

Здійснивши аналіз наукових джерел та аналіз діяльності 

поліцейських,  правоохоронна сфера потребує негайного карди-

нального перегляду принципів її функціонування та удоскона-

лення їх професійного навчання. 
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Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» 

концепція діяльності правоохоронних органів ґрунтується на 

засадах партнерства та наданні поліцейських послуг у сферах: 

забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод 

людини, інтересів суспільства і держави тощо. 

Ефективність діяльності правоохоронних органів, їх автори-

тет у суспільстві знаходиться у прямій залежності від якості їх 

кадрового складу, здатності їх ефективно виконувати службові 

обов’язки, рівня їх професійної культури. 

Сучасна педагогічна теорія і практика свідчить, що одним із 

провідних чинників успіху є професійна підготовка фахівців, 

рівень освіти яких має забезпечити ринок праці кваліфікованими, 

конкурентоздатними фахівцями. Це актуалізує проблему 

формування професійної культури майбутніх поліцейських і 

вимагає вдосконалення процесу їх професійної підготовки у 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 

Аналіз наукових праць засвідчив, що актуальність проблеми 

формування професійної культури майбутніх поліцейських 

зумовлена необхідністю подолання низки протиріч:  

- між потребою суспільства у висококваліфікованих поліцей-

ських та недостатньою теоретичною та методичною розробкою 

проблеми професійної підготовки майбутніх поліцейських;  

- між наявними інноваційними технологіями, у процесі яких 

розвивається професійна культура, і недостатнім рівнем їх 

упровадження в освітній процес закладів професійної (професій-

но-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання;  

- між необхідністю формування професійної культури 

майбутнього поліцейського та відсутністю розроблених програм, 

методик і рекомендацій у визначеному напрямі. 

Для визначення змісту і структури понять “культура” та 

“професійна культура” необхідно визначити місце професійної 

культури в системі загальної культури; взаємозв’язок культури і 

цивілізації; багатовимірність структури професійної культури її 

функції в розвитку правоохоронної сфери. 

Поняття “культура” означає універсальне відношення 
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людини до світу, через яке людина створює світ і саму себе. 

Кожна культура це спосіб творчої самореалізації людини, а також 

є формою, засобом матеріального і духовного життя. 

В педагогічному дослідженні культурологічного феномену 

ми обмежимось однією зі складових, враховуючи те, що 

неможливо охопити культуру в усіх її проявах і подробицях, але 

намагатимемося проаналізувати способи її реалізації, звертаю-

чись до певних деталей і форм її втілення. 

Антропологія культури характеризується трьома основними 

моментами: 

- формування суспільства і людини в ньому; 

- сукупність звичаїв, традицій, звичок та ін.; 

- система, яка протистоїть іншим системам. 

Культура, як і будь яка система, має свою структуру: за носі-

єм (загальнолюдська, національна, культура соціальних груп 

(класова, професійна, молодіжна), територіальна (сільська, місь-

ка), культура малої групи (формальна, неформальна), культура 

окремої особистості); за джерелом формування (народна, 

професійна). 

За допомогою культури людина розвиває внутрішній світ, 

творчо реагує на соціальні потреби, усвідомлює їх моральний та 

політичний сенс, приймає рішення і робить вибір. 

Культура – це спосіб життя та діяльності людини, що розви-

вається, забезпечуючи зміни в житті, підвищуючи рівень 

освіченості, вихованості, оволодіння певним видом професійної 

діяльності. 

Центральним поняттям нашого дослідження є “професійна 

культура”. Аналіз наукової літератури дає нам можливість ствер-

джувати, що нині немає в науці єдиного підходу до визначення 

поняття “професійна культура”. 

Професійна культура як частина загальної являє собою 

нормативні вимоги до діяльності фахівця, тому існує стільки 

видів культури, скільки видів професійної діяльності.  

І. Зязюн [1] професійну культуру розглядає з позиції систем-

ного підходу та визначає її як багаторівневе утворення, що являє 
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собою діалектичну взаємодію професійного мислення, професій-

них здібностей, професійних знань та умінь, індивідуально-

особистісних характеристик фахівця, що виявляються в його 

духовній культурі, інтелігентності, гуманізмі та реалізуються у 

творчій діяльності. 

На думку більшості дослідників, професійна культура фахів-

ця відображає його прагнення вдосконалення своєї діяльності та 

своєї особистості. Майже в усіх дослідженнях основою професій-

ної культури є загальна культура – рівень освіти, характер 

світогляду, ставлення до праці, загальна вихованість, коло 

інтересів та запитів, норми повсякденної поведінки [2, с.3]. 

Професійна культура – володіння особистістю системою 

наукових знань, умінь та навичок, професійних якостей та 

цінностей, способів діяльності та здатності до творчої само реалі-

зації та самовдосконалення у професійній діяльності [3, с.138]. 

Згідно цього теоретико-методологічного положення, голов-

ним ядром педагогічної освіти й підготовки майбутніх 

поліцейських є не стільки набуття певних професійних знань, 

умінь, навичок, скільки формування цілісної особистості, її 

почуттєвої, розумової і духовної сфер у вияві їх діалектичної 

єдності [4, с.50]. 

Серед основних трендів, які впливають на формування 

професійної культури вбачаємо за необхідне виокремити: глобалі-

зацію, автоматизацію, цифровізацію та гейміфікацію. 

На нашу думку, важливим трендом є гейміфікація, так як при  

вступі на службу до поліції кожен підсвідомо стає учасником гри, 

він бачить себе на різних етапах службової діяльності з 

присвоєнням спеціальних звань, отриманням посад. Тому на 

цьому тренді має будуватися первинна професійна підготовка 

слухачів. Зрозумілим є те, що все гейміфікувати просто не мож-

ливо і не правильно, проте врахувавши доцільність, помірність, 

послідовність та зворотній зв'язок це буде одним з пріорітетних 

напрямків формування професійних компетентностей та 

професійної культури слухачів. 

Отже, одним з головних завдань закладів професійної 
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(професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання 

є формування професійної культури майбутніх поліцейських. 

Перспективами подальших досліджень є виокремлення основних 

форм та методів, критеріїв та рівнів формування професійної 

культури майбутніх поліцейських. 
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У сучасному світі перед харчовою промисловістю постали 

важливі завдання щодо удосконалень існуючих та розробки 

нових функціональних продуктів, які б були збалансованими за 

основними показниками та відповідали потребам окремих 

категорій споживачів. Особливу увагу привертає рибна продук-

ція, яка є вагомою складовою раціону людини. Це пов’язане з її 

хімічним складом. Так, білки риби на 97 % є легкозасвоюваними і 

повноцінними, оскільки мають у своєму складі незамінні аміно-

кислоти. З риби готують різноманітні страви та вироби. 

Наприклад, рибні напівфабрикати, в тому числі з рибного фаршу, 

є досить поширеними видами харчової продукції, які користу-

ються популярністю у споживачів. Зазначене пов’язане з 

можливістю швидкого приготування у часи швидкого темпу 

життя українців. У наукових колах неодноразово доведена 

ефективність збагачення рибних напівфабрикатів рослинними 

компонентами, що дозволяє отримувати готові вироби з 

підвищеною поживною і біологічною цінностями за рахунок 

вмісту у такій сировині білків, клітковини, вітамінів та мінералів. 

Зважаючи на зазначене та з метою розширення асортименту і 

удосконалення рибних напівфабрикатів доцільним є розробка 

технології  кулінарних виробів на основі рибного фаршу 

збагаченої рослинною сировиною.  

Серед рослинної сировини вагоме місце займають гриби. 
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Гриби цікаві своїм смаком плодових тіл і наявністю унікального 

комплексу біологічних речовин, зокрема білків, харчових 

волокон, фізіологічно активних сполук, які забезпечують високі 

харчові, сорбційні, онкостатичні, антисклеротичні та антиокси-

дантні властивості, здатні підвищувати імунітет і резистентність 

організму до вірусних захворювань, знижувати шкідливий вплив 

променевої фізіотерапії. Найпоширенішими та доступними 

грибами на території України є гриби шампіньйони та гливи [1]. 

Тому, шампіньйони та гливи можуть бути ефективними 

збагачувачами кулінарних виробів на основі рибного фаршу. 

Разом з цим, з кожним роком все частіше діагностують 

випадки хвороби на целіакію. Целіакія або ентеропатія глютенова 

це – захворювання, яке має хронічний перебіг та є спадковим. 

Пов’язана вона з атрофією слизової оболонки тонкого кишечника, 

яка викликає порушення всмоктування в тонкій кишці необхідних 

організму речовин. Тривалий перебіг захворювання може 

викликати такі вторинні імунні порушенні як інсулінозалежний 

цукровий діабет, хронічний гепатит, виразка кишечника тощо. 

Целіакія пов’язана з несприйняттям організмом глютену 

(проламіну і глютеліну) – нерозчинного у воді комплексу білків 

злаків. Лікування хвороби передбачає відновлення слизової 

кишечника за рахунок суворого дотримання безглютенової дієти. 

Аглютенова дієта полягає у виключені з раціону продуктів, які 

містять у своєму складі «явний глютен». До них відносять хліб, 

хлібобулочні, кондитерські та макаронні вироби, страви з 

використанням пшеничної, житньої, ячмінної та вівсяної круп [2, 

с. 7-10].  

Технологія виробництва кулінарних виробів на основі 

рибного фаршу передбачає застосування процесу панірування. 

Традиційно для панірування використовують пшеничні сухарі. 

Для створення безглютенових кулінарних виробів на основі 

рибного фаршу, які передбачають панірування, необхідним є 

заміна сухарів пшеничних на їх безглютенові аналоги. Зважаючи 

на вищезазначене та доступність у вільному продажу безглю-

тенових сухарів для панірування з хліба виробленого на основі 
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комбінованого безглютенового борошна актуальним є розробка 

технології кулінарних виробів на основі рибного фаршу 

збагачених грибами шампіньйонами і гливами з використанням 

безглютенової паніровки. 

З метою розширення асортименту та створення кулінарних 

виробів на основі рибного фаршу функціонального призначення 

розроблено безглютенову технологію та розраховано рецептури 

безглютенових шніцелів натуральних фаршированих грибами. 

Для досліджень за контроль обрано традиційну рецептуру «542. 

Шніцель рибний натуральний» [3,с. 254]. Враховуючи попит та 

доступність рибної сировини у більшості українських супермар-

кетів м. Дніпра, за основну сировину обрано рибу минтай. Для 

отримання нових страв за попередніми дослідженнями 

встановлено кількість грибів, які додавали до фаршу (табл. 1), на 

рівні 15 % від маси нетто основної сировини – риби. 
 

Таблиця 1 – Рецептури «Шніцелю рибного натурального» за 

традиційною та новими рецептурами 

Найменування 

сировини 

Маса за 

традиційною 

рецептурою, г 

Маса за новою 

рецептурою, г 

Маса за новою 

рецептурою, г 

Брутто Нетто Брутто Нетто Брутто Нетто 

Риба минтай 230 106 195,5 8,5 195,53* 8,5 

Гриби шампіньйони 

свіжі 
- - 19,7 15,9 - - 

Гриби гливи свіжі - - - - 19,7 15,9 

Цибуля ріпчаста 24 20 24 20 24 20 

Петрушка зелень 5 4 5 4 5 4 

Молоко 10 10 10 10 10 10 

Яйця 1/8 шт 5 1/8 шт 5 1/8 шт 5 

Сухапі пшеничні 15 15 - - - - 

Сухарі 

безглютенові 
- - 15 15 15 15 

Маса 

напівфабрикату 
- 156 - 156 - 156 

Олія 13 13 13 13 13 13 

Маса смаженого 

шніцеля 
- 125 - 125 - 125 

 

Технологія приготування страв полягала у наступному. Філе 

риби без шкіри та кісток із зеленню петрушки, цибулею ріпчастою 
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і грибами нарізають на шматки та пропускають через м’ясорубку 

з великими отворами. Підготовану масу солять, додають перець 

мелений, формують вироби овальної форми, змочують у яйці, зби-

тому з молоком, та панірують у безглютенових сухарях, обсмажу-

ють з обох сторін 8…10 хв і доводять до готовності у жарочній 

шафі протягом 5 хв. При відпуску «Шніцель рибний натуральний» 

гарнірують та поливають розтопленим маслом вершковим. 

Визначали якість розроблених безглютенових шніцелів нату-

ральних фаршированих грибами проведенням органолептичної 

оцінки та порівнювали отримані результати з традиційними 

виробами. Вироби тестували за такими показниками як: смак, 

запах, колір на розрізі, консистенція, поверхня.  

Комплексний показник якості органолептичних показників 

шніцелю натурального (контроль) та безглютеного шніцелю 

фаршированого грибами (дослідний зразок) наведено у таблиці 2. 
 

Таблиця 2 – Комплексний показник якості органолептичних  

показників «Шніцелю рибного натурального» за традиційною  

та новими розробленими рецептурами 

Найменування 

0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 

Загальна 

оцінка Смак Запах 

Колір 

на 

розрізі 

Консистен-

ція 
Поверхня 

Шніцель рибний 

січений натуральний 
4,80 4,80 4,80 4,80 5,00 4,82 

Шніцель рибний 

січений натуральний 

з шампіньйонами  

4,60 4,80 4,60 5,00 5,00 4,76 

Шніцель рибний 

січений натуральний 

з гливами  

4,76 4,88 4,76 4,92 5,00 4,84 

 

Загальна оцінка органолептичних показників розроблених 

безглютенових кулінарних виробів на основі рибного фаршу з 

використанням грибів шампіньйонів і глив становила 4,76…4,84 

бали і знаходились на рівні з контрольними зразками. 

Дегустаторами відмічена незначна відмінність у кольорі та смаку 

паніровки шніцелів дослідних зразків з контрольним. Поруч з 

цим, підтверджено доцільність використання безглютенової 
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паніровки та грибів для фарширування кулінарних виробів на 

основі рибного фаршу з метою отримання біологічно збагачених 

функціональних готових виробів. 

Література:  

1 Пешук Л.В. Перспективи використання культивованих 

грибів у інноваційних м’ясних продуктах. URL: http://food-

ind.donnuet.education/download/ua/2014/32/peshuk.pdf (дата 

звернення: 02.02.2022). 

2 Литинська Т. О. Целіакія: етіологія, патогенез, класифіка-

ція, клінічна картина, сучасні методи діагностики та лікування. 

Український журнал дерматології, венерології, косметології. 

2008. № 2. С. 7-10. 

3 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий / 

А.С. Ратушный и др. Москва, 1982. 719 с. 
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УДК 681.2.088  Технічні науки 
 

ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ 

ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ 
 

Кузьменко Т.М.  

науковий співробітник 

Українського науково-дослідного  

інституту спеціальної техніки  

та судових експертиз 

Концепція «невизначеності» стала результатом розвитку 

теоретичної метрології та витіснила звичну узаконену в багатьох 

вітчизняних нормативних документах теорію похибок. Згідно 

існуючого ДСТУ ISO/IES 17025:2019 [1, с.5],  випробувальні 

лабораторії повинні періодично проходити процедури оціню-

вання невизначеності вимірювання, тобто оцінювати наскільки 

точні результати отриманих вимірювань. При оцінюванні харак-

теристики похибок та обчисленні невизначеності вимірювань 

мають місце: аналіз рівняння вимірювань; виявлення всіх джерел 

похибок (невизначеності) вимірювань  та їх кількісне оцінювання; 

http://foodind.donnuet.education/download/ua/2014/32/peshuk.pdf
http://foodind.donnuet.education/download/ua/2014/32/peshuk.pdf
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введення поправок на систематичні похибки, які можна 

виключити  [4]. 

Методи обчислення невизначеності, так само як і методи 

оцінювання характеристик похибок запозичені з  математичної 

статистики, однак при цьому використовуються різноманітні 

інтерпретації закону розподілу  ймовірності випадкових величин.  

Існуючі алгоритми такого оцінювання є складним і 

трудомістким процесом, тому що складові вхідних величин 

групують у відповідності зі способом їх оцінювання, а при 

обчисленні невизначеності застосовується теорія статистичної 

математики зі складними математичними обчисленнями з 

урахуванням похибок всіх джерел невизначеності вимірювань. 

Але можна підійти до цієї проблеми з точки зору фізичних явищ і 

не проводити повну ідентифікацію усіх помітних джерел 

невизначеності, що значно спрощує обчислення кінцевого 

результату, тобто розширеної невизначеності. 

Запропонований  алгоритм оцінювання  призначений для 

тих, хто займається метрологією, проте не має достатньої 

наукової бази в області математичної статистики, але вимушений 

у стислі строки розібратися в основних принципах оцінювання 

невідповідності вимірюваня. В результаті опрацювання норма-

тивної документації та проаналізувавши сучасні наукові досяг-

нення запропоновано спрощений алгоритм обчислення 

(визначення) розширеної невизначеності геометричних розмірів, 

який детально описаний та представлений нижче. Розрахункові 

характеристики сумарної стандартної невизначеності та розшире-

ної невизначеності підраховані класичним методом з урахуван-

ням усіх джерел, які були отримані в результаті проведення ряду 

досліджень трьома операторами представлені в таблиці 1. 
 

  Таблиця 1 

№ вимірювання 

Вхідні дані, виміряні операторами, 

мм 
Номіналь-

не зна-

чення, мм Оператор 1 Оператор 2 Оператор 3 

1 50,0050 49,9987 49,9995  

50,00 2 49,9950 49,9997 50,0077 
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3 50,0000 50,0015 50,0009 

n (кількість вимірювань) 3 3 3 

Середнє арифметичне 

значення, мм              

50,0000 49,9966 50,0027 

*Розширена невизначеність, U, 

мм,          

0,00624 0,00500 0,00498 

**Розширена невизначеність, 

U, мм,          

0,00609 0,00542 0,00544 

Коефіцієнт охоплення, к 2,0 2,0 2,0 

Рівень довіри, Р, % 95 95 95 

 Примітка 1. * Результати, розраховані класичним методом з 

урахуванням усіх видимих джерел невизначеності ** Результати, 

розраховані шляхом розробленого (спрощеного) алгоритму оцінювання 

 

Розглянемо запропонований алгоритм оцінювання невідпо-

відності вимірювань лінійних розмірів деталей точної механіки у 

випробувальній лабораторії [2, с.7-12] (використаємо калібровану 

автоматизовану  відео вимірювальну систему).  

Для оцінювання невизначеності вимірювань маємо [3, 51 c.] : 

кожне вимірювання передбачає отримання n результатів спосте-

режень (згідно з методикою, в більшості випадків n=3); в якості 

об’єкта вимірювання використовується калібрований стандарт-

ний зразок - калібрувальний блок  (плоско паралельна кінцева 

міра з номінальним значенням 50,00мм);  маємо наявну інформа-

ція щодо вимірювальної процедури: час вимірювання, обладнан-

ня, кліматичні умови проведення вимірювання, оператора  тощо.  

Використання стандартного каліброваного зразка дозволяє 

вилучити більшість систематичних похибок. Розглянемо приклад 

розрахунку розширеної   невизначеності U, використовуючи  

результати вимірювань першого оператора.  

Починаємо розрахунок зі складання модельного рівняння, 

яке виражає залежність між вихідною величиною (величина , що 

вимірюється) Y  і вхідними величинами 

Y = f ( X1 + X2 + …+ Xm ) 
 

Оцінюємо вхідні величини - значення вхідних величин 

знаходимо шляхом багаторазового вимірювання лінійних 

розмірів. Знаходимо середнє арифметичне результатів ряду 
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вимірювань, шляхом триразового вимірювання фіксованого 

розміру 50,00мм та отримуємо наступні результати: 50,005 мм; 

49,995 мм; 50,00 мм, (дивитись таблицю)                                      

 𝑥 =   ∑ 𝑥j𝑛
𝑖=1 =

50,005+49,995+50,00

3
 = 50,00 (мм) 

Знаходимо дисперсію за формулою :  

 D(x) = 
  1

n−1
   ∑ (xj −  x)2n

i=1  

 

D(x) =  
  (50,005−50,00)2 + (49,995−50,00)2 + ...  + (50,00−50,00)2

2
 = 

=0,000025(мм)2 

 

середньоквадратичні відхилення окремих показників обчислю-

ємо за формулою: 

S(𝑥) =  √𝐷(𝑥) = 0,005 (мм) 

Знаходимо стандартну невизначеність типу А (uA) 

використовуючи формулу : 

uA ( 𝑥) =  
S(𝑥)

√𝑛 
 = 0,00288(мм) 

Знаходимо стандартну невизначеність типу В, яка 

знаходиться в залежності від апріорної інформації щодо 

мінливості вхідної величини. Для каліброваних засобів 

вимірювальної техніки вона розраховується за формулою :   

uВ = 
U

𝑘
 =   

0,002

2
 = 0,001 (мм) , 

 де числове   значення розширеної невизначеності  U,  яке 

складає 0,002 мм (беремо із сертифіката щодо калібрування, де 

вказано, що коефіцієнт охоплення k=2 для рівня довіри , р = 

0,95%). 
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Визначаємо сумарну стандартну невизначеність вимірю-

вань, враховуючи, що всі коефіцієнти впливу дорівнюють 

одиниці:  
 

u с(у)=  √   0,002882 +  0,0012  = 0,003048 (мм) 

Обчислюємо розширену невизначеність U за формулою   

U =  𝑘  Uc  

U =  0,00609 (мм) 

Проаналізувавши таблицю 1  бачимо, що розширена 

невизначеність U, розрахована стандартним та спрощеним 

методами відрізняється не суттєво. 

Висновки. Оцінка невизначеності вимірювання  засобів 

вимірювальної техніки  – є однією із найважливіших задач 

випробувальних лабораторій, яка  обов`язково проводиться після 

ремонту та періодично під час експлуатації. Розрахунки, наведені 

в цій роботі є цілком виправдані, тому що контроль результатів 

проводився з метою забезпечення стабільності процесів 

вимірювання, а перевагою даного алгоритму є виключення 

необхідності оцінювання ідентифікації джерел невизначеності, а 

саме: виключення похибок в процесі вимірювання способами 

заміщення;  усунення джерел похибок до початку вимірювань; 

внесення відомих поправок в результаті вимірювань; оцінювання 

границь  систематичних похибок, які не можна виключити.  

Література:  

1. ДСТУ ISO/ IES 17025:2019 Загальні вимоги до 
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2.  Кузьменко Т.М. Оцінювання невизначеності вимірювань 
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випробувальних лабораторіях / «Вчені записки Таврійського 
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УДК 343.982.42   Юридичні науки 
 

НОВІТНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗАХИСТУ ГРИВНІ  
 

Литовська Вікторія Віталіївна 

судовий експерт сектору технічного  
дослідження документів та обліку  

відділу криміналістичних видів досліджень  
Харківського науково-дослідного  

експертно-криміналістичного центру  
Міністерства внутрішніх справ України 

На сьогоднішній день гривню підробляють всіма відомими 

способами. Починаючи від малювання, так із застосуванням 

сучасної копіювальної техніки. Швидкий розвиток кольорової, 

копіювально-множильної техніки призводить до того, що до рук 

шахраїв потрапляють доступні та ефективні засоби відтворення 

елементів захисту документів, що в свою чергу підвищує їх 

кількість і якість підробок. Підроблені банкноти мають дуже 

низьку якість і якщо просто уважно її розглянути, можна відразу 

відрізнити підробку від справжньої банкноти. [2] 

Для покращення захисту від підробки Національний банк 

України розпочав випуск та введення в обіг банкнот нової серії. У 

2015 році першими серед оновлених банкнот були випущені 100 і 

500 гривневі купюри. У 2016 році введена банкнота номіналом 

500 гривень. У 2017 та 2018 роках були випущенні банкноти 

номіналом 20 гривень, одна з яких присвячена 160-річчю від дня 

народження письменника Івана Франка. У 2019 році були 

випущенні банкноти номіналом 50 і 1000 гривень. У 2020 році 

була випущена банкнота номіналом 200 гривень. У 2021 році 
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були введені пам’ятні банкноти до 30-річчя незалежності України 

номіналом 100 і 500 гривень. 

Для підвищення рівня захисту від підробки на оновлених 

банкнотах застосовують додавання нових сучасних елементів 

захисту, дизайн який наслідують банкноти нового модернізо-

ваного покоління та удосконалення основних елементів захисту, 

що присутні в кожній банкноті.  

Розглянемо нові сучасні елементи захисту: 

- Оптично-змінний елемент SPARK, що має кінематичний 

ефект. При зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення 

спостерігаються поступові переходи від кольору до кольору. 

Наприклад, зміна кольорів на новітніх банкнотах: 20-гривнева 

купюра присвячена 160-річчю від дня народження письменника 

Івана Франка має перехід від пурпурного кольору до золотисто-

зеленого; 100-гривнева купюра має перехід від золотистого 

кольору до зеленого; 200-гривнева купюра має перехід від 

пурпурного кольору до золотисто-зеленого; 500-гривнева купюра 

має перехід від зеленого кольору до синього; 1000-гривнева 

купюра має перехід від золотистого кольору до нефритового.  

- «Віконна» полімерна стрічка темно-сірого кольору, 

частково введена в товщу паперу, з яскраво вираженим 

кінематичним ефектом, що розміщена біля правого краю 

банкноти. Стрічка містить зображення числового позначення 

номіналу та графічного знака гривні. При зміні кута нахилу 

банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення 

стрічки. Розміщена на банкнотах номіналами 20 (присвячена 160-

річчю від дня народження письменника Івана Франка), 100, 200, 

500, 1000 гривень оновленого ряду. 

- Серійні номери виконані високим друком. Горизонтально – 

червоним кольором на зворотному боці. Вертикально - чорним 

кольором зі змінною висотою знаків та розташований 

вертикально вздовж правого краю зворотного боку банкноти. [1] 

Основні елементи захисту, які легко виявляються користу-

вaчaми при уважному візуальному та тактильному контролі: 

1. Водяний знак. Багатотоновий – зображення портрета, що 



 

78 

повторює портретне зображення, надруковане на лицьовому боці 

банкноти. Зображення розміщено локально з лівого краю 

лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти 

проти світла. Світлий елемент – зображення цифрового 

позначення номіналу, розміщене вертикально в правій нижній 

частині багатотонового водяного знака. Зображення видиме під 

час розглядання банкноти проти світла.[4] 

2. Захисна стрічка. Занурена в товщу паперу полімерна 

стрічка, видима праворуч від портрета під час розглядання 

банкноти проти світла. 

3. Рельєфні елементи – елементи, шорсткість яких 

відчувається на дотик. Присутні тільки на лицьовому боці 

банкноти (портрет, написи, мікротексти). 

4. Елемент для людей з послабленим зором – рельєфний 

елемент, що відрізняється на кожній банкноті, знаходиться по 

середині лівого краю на лицьовому боці. 

5. Латентне зображення – цифрове позначення номіналу, 

розглядається на рівні очей проти світла під гострим кутом, 

розташоване по середині правого краю банкноти.  

6. Наскрізний елемент (суміщене зображення) – зображення, 

всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час 

розглядання банкноти проти світла. 

7. Орловський друк – спеціальний вид друку, що забезпечує 

різкий перехід одного кольору в інший на елементах дизайну без 

їх розривів і зміщення.  

8. Райдужний друк – спеціальний вид друку, що забезпечує 

поступовий перехід одного кольору в інший на елементах 

дизайну без їх розривів. [3] 

У 2016 році для покращення функціональності та захисних 

властивостей банкнот до паперу додали льон вітчизняного 

виробництва, що за своїми природними властивостями забезпечує 

кращу зносостійкість паперу. 

Таким чином, питання розробки сучасних захисних елемен-

тів банкнот української гривні залишається актуальним. Варто 

наголосити на тому, що лише один окремий захисний елемент 
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не гарантує повноцінний захист банкноти від часткової 

підробки. Лише всі компоненти у комплексі – папір, барвники, 

вид та спосіб друку, дизайн, кольорова гама та набір елементів 

захисту можуть забезпечити надійність банкнот української 

гривні.  
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В процесі розслідування та розкриття злочинів, широко 

використовуються положення однієї з найдавніших галузей 

криміналістики – дактилоскопії (ідентифікація людини по слідам 

рук, ніг). Галузь криміналістики успішно використовується в 

експертній, оперативно-розшуковій, судовій, прокурорській, 

адвокатській діяльності тощо. 

Одним із важливих завдань криміналістики є впровадження 

інновацій та розробка новітніх технологій та криміналістичних 

засобів, їх адаптація до практики застосування, впровадження 

сучасних методик дослідження та виявлення слідів рук для 

ефективного розслідування та розкриття злочинів. 

Оперативно перевіряти сліди рук за дактилоскопічним облі-

ком в Україні допомагає автоматична ідентифікаційна дактилос-

копічна система (АДІС), яка аналізує ознаки в закодованих 

слідах, перевіряє їх по сотням тисяч відбитків та відтисків рук 

(долонь), внесених до масиву та видає список найбільш схожих, 

які потім перевіряються експертом власноруч. 

Особлива увага практичних працівників досудового розслі-
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дування націлена на якість збирання та обробки дактилоскопічної 

інформації осіб, причетних до вчинення злочину, при огляді місця 

події та в лабораторних умовах. 

Важливість загального дактилоскопіювання та застосування 

дактилоскопічних обліків в Україні диктується багатьма факто-

рами. В першу чергу - це потреба для активізації міжнародного 

співробітництва для протидії тероризму, організованій трансна-

ціональній злочинності, нелегальній міграції, торгівлі людьми, 

відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом. Слід також 

враховувати, що Україна запобігає перетинанню державного 

кордону іноземцям, які намагаються дестабілізувати ситуацію на 

території країни. Другий фактор - це велика кількість невпізнаних 

трупів під час зростання кількості природних та техногенних 

катастроф або які раптово померли, ефективний розшук безвісти 

зниклих громадян, особливо неповнолітніх, встановлення осіб, які 

раптово захворіли (амнезією тощо). 

В Україні сьогодні використовують комп’ютерну обробку 

дактилоскопічних даних під час розшуку безвісно зниклих осіб, 

встановлення осіб невпізнаних трупів, ідентифікації осіб по 

слідам які були вилучені при огляді місця події та встановлення 

анкетних даних осіб які були дактилоскопійовані в підрозділах 

правоохоронних органів. 

Складність і багатоаспектність проблеми збирання, дослід-

ження і використання дактилоскопічної інформації в процесі 

розслідування та розкриття злочинів зумовлюють необхідність 

подальшої розробки правових основ діяльності органів слідства 

та прокуратури, експертів, удосконалення засобів прийомів, 

методів роботи з дактилоскопічною інформацією [1]. 

На теперішній час є велика кількість різноманітних засобів та 

методів виявлення латентних (невидимих) слідів рук. Тільки 

дактилоскопічних порошків нараховується більше сотні, правиль-

но використати в кожному конкретному випадку той або інший 

спосіб виявлення слідів, залежить від поверхні на якій залишені 

сліди рук та умов слідоутворення. 

Вчені з університету США створили робочий прототип 



 

82 

системи, яка дозволяє істотно прискорити зняття відбитків 

пальців. Нова безконтактна система забезпечує швидкість зняття 

відбитків пальців рук та відрізняється більш високою точністю 

ніж традиційні скляні пластини. Зняття відбитків проводиться 

шляхом зйомки пальців при спеціальних умовах освітлення, а 

саме структурованим світлом «Structure Light Illumination». 

Оскільки система SLI є безконтактною, забезпечується більш 

висока точність при ідентифікації відбитків пальців рук [2]. 

Подібна система вже використовується в діяльності ФБР 

США. При огляді місця події користуються спеціальними 

сканерами відбитків пальців, які відразу ж відправляють зразки у 

центральну лабораторію. Щодоби система отримує від оператив-

них служб велику кількість дактилоскопічної інформації, які 

потрібно миттєво перевірити та проаналізувати. 

Отже, можна зробити висновок, що Україні є до чого праг-

нути і чого вчитися у іноземних колег, бо криміналістика 

розвивається дуже активно при цьому розширяється список 

біометричних ідентифікаторів, відомості про які, потрібно 

включати до бази даних правоохоронних органів нашої країни. 
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У сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки в центрі 

уваги перебувають місцеві бюджети, що відіграють визначну 

роль у соціально-економічному розвитку територій та становлять 

фінансову основу органів місцевого самоврядування. Тобто під 

поняттям місцевих бюджетів необхідно розуміти фонди фінансо-

вих ресурсів, мобілізованих і витрачених на відповідній території. 

Згідно з законодавством до місцевих бюджетів належать 

бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети 

та бюджети місцевого самоврядування [1]. Основою для 

здійснення перетворень у сфері регіонального розвитку в Україні 

має бути врахування фінансових можливостей різних регіонів. 

Адже саме фінансова спроможність є підґрунтям для забезпечен-

ня більш якісного виконання органами місцевого самоврядування 

своїх функцій. 

Протягом 2020-2021 рр. фінансовою основою місцевих 

бюджетів стали податкові надходження (більше 50%), частка ж 

доходів від органів державного управління зменшилась і 

становить дещо більше 30%. У 2019 році їх частка у загальній 

наповнюваності місцевих бюджетів була практично однакова 

(48,3% та 46,4% відповідно) [2]. 

Видатки місцевих бюджетів виступають інструментом 
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регулювання і стимулювання розвитку різноманітних сфер еконо-

міки регіонів в територіальному, галузевому аспектах, а також 

відображають розвиток територій. На рис. 1 можна побачити, що 

протягом 2019-2021 років структура видатків місцевих бюджетів 

певною мірою змінилась. Так, у 2021 році збільшилась частка 

видатків, порівняно з 2019 роком: на освіту − на 10,7%; на еконо-

мічну діяльність − на 5,27%; на житлово-комунальне госпокарст-

во − на 3,89%; на загальнодержавні функції − на 1,9%. Водночас 

на протязі даного періоду зменшилась частка видатків на суспіль-

но важливі категорії, такі як: соціальний захист населення та соці-

альне забезпечення − на 13,29%; охорона здоровя − на 10,05%; 

охорона навколишнього середовища − на 0,17% [2]. 

 

 
Рис. 1. Структура місцевих бюджетівУкраїни  

за видатками у 2019-2021 роках* 

*Джерело: складено на основі [2] 
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програм соціального розвитку регіонів України. Зокрема, скоро-

чення видатків на здійснення таких програм становить не єдину 

перешкоду в забезпеченні ефективного соціально-економічного 

розвитку територій. Річ у тім, що при незначних обсягах субвен-

цій місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку, левова частка коштів із них не використо-

вується та залишається на рахунках місцевих бюджетів (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Надання та використання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій у 2020-2021 рр. (грн)* 

№ 

з/п 

Одержувач 

субвенції 

Фактично перераховано, 

станом на: 

Залишок коштів на 

рахунках місцевих 

бюджетів, станом на: 

 01.01.2020 01.12.2021 01.01.2020 01.12.2021 

1. Львівська область 
188 802 

050,00 

123 903 

000,00 
45 223 647,51 

60 021 

361,33 

2. Черкаська область 
42 607 

355,00 

163 755 

964,00 
6 658 070,81 

111 694 

027,77 

3. 
Дніпропетровська 

область 

143 890 

641,00 

302 657 

000,00 
23 762 190,14 

185 539 

953,97 

4. Київська область 
195 462 

977,00 

178 804 

308,00 
20 699 682,03 

131 904 

987,76 

5. Одеська область 
97 598 

208,00 

205 305 

000,00 
8 573 447,02 

127 793 

779,75 

*Джерело: складено на основі [3] 

 

З метою більш детального вивчення даної проблеми 

розглянемо приклад надання та використання субвенції 

обласними бюджетами у такому географічному розрізі регіонів 

України: на Заході − Львівською областю, у Центральній Україні 

− Черкаською областю, на Сході − Дніпропетровською областю, 

на Півночі − Київською областю, на Півдні − Одеською областю. 

За даними, наведеними у табл. 1, можна підтвердити той 



 

86 

факт, що впродовж останніх років значна сума отриманих коштів 

місцевими бюджетами не використовується у повному обсязі. 

Варто відмітити те, що у 2021 році обсяг коштів, що залишився на 

рахунках обласних бюджетів, відносно фактично перерахованих 

коштів більший, ніж це було на початок 2020 року. 

Таким чином, на кінець 2021 року місцевими бюджетами не 

було використано такий обсяг субвенції від фактично отриманих: 

Львівська область − 48,4% (на початок 2020 року − 23,9%); Чер-

каська область − 68,2% (на початок 2020 року − 15,6%); Дніпро-

петровська область − 61,3% (на початок 2020 року −16,5%); Київ-

ська область − 73,8% (на початок 2020 року − 10,6%); Одеська 

область − 62,2% (на початок 2020 року − 8,8%). Це пов’язано із 

недоцільністю політики органів місцевого самоврядування в нап-

рямі отримання та використання фінансових ресурсів. Cтаном на 

сьогодні органи місцевого самоврядування ще не здатні раціо-

нально розпоряджатися тим обсягом субвенцій, який надходить з 

державного бюджету на їхні рахунки. 

Це дозволяє стверджувати, що велика частина коштів (понад 

50%) залишається на рахунках місцевих бюджетів, що зі свого 

боку впливає на зменшення обсягів фінансування програм 

соціально-економічного розвитку. 

Отже, місцеві бюджети виступають одним із ключових дже-

рел задоволення суспільних потреб населення, а також сприяють 

розвитку економіки, підтримці та оновленню інфраструктури 

регіонів України. Проте впродовж останніх років процес 

управління коштами місцевих бюджетів як основної складової 

фінансового забезпечення відповідних територій характеризуєть-

ся недостатністю дохідної бази, залежністю від міжбюджетних 

трансфертів, нераціональним використанням отриманих субвен-

цій, що у свою чергу негативно впливає на соціально-економіч-

ний розвиток регіонів України. 

Саме з цих причин важливим завданням є досягнення 

реальної бюджетної самостійності через збільшення дохідної 

частини місцевих бюджетів для забезпечення розширення 

фінансування суспільно важливих сфер життя населення країни, 
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покращення інвестиційної привабливості, підвищення ефектив-

ності управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів та 

посилення контролю і відповідальності за їх використанням.  

Література:  

1. Бюджетний кодекс України від 1січня 2022 р. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text. 

2. Структура місцевих бюджетів України за січень-листопад 

2021 р. : Державний веб-портал бюджету для громадян. URL : 

https://openbudget.gov.ua/. 

3. Інформація щодо надання та використання субвенції на 

соціально-економічний розвиток2020-2021 рр. : Державна казна-

чейська служба України. URL : https://www.treasury.gov.ua/ua/kaz-

nachejstvo-informuye/mizhbyudzhetni-transferti/subvenciya-na-

socialno-ekonomichnij-rozvitok. 
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УДК 37.02          Педагогічні науки   

  

НЕТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ЗАНЯТЬ. ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ. 

 

Ляхова В.П., 

викладач української мови і літератури 

ВСП Київський індустріальний  

фаховий коледж КНУБА 

м. Київ, Україна 

Ідея інтеграції стала останнім часом предметом інтенсивних 

теоретичних і практичних досліджень у зв’язку зі процесами ди-

ференціації в освіті. Її сучасний етап характерний як емпіричною 

спрямованістю, так і теоретичною – створенням та удосконален-

ням інтегрованих курсів, які в ряді випадків об’єднують велику 

кількість предметів (дисциплін), вивчення яких передбачено 

навчальними планами навчальних закладів. Інтеграція дає можли-

вість, з одного боку, показати здобувачам освіти «світ в цілому», 

перешкоджаючи дисциплінарну відокремленість наукових знань, 

а з іншого -  навчальний час, який звільняється за цей рахунок, 
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використовувати для повноцінного здійснення профільної 

диференціації в освіті. 

Інакше кажучи, з практичної точки зору інтеграція передба-

чає посилення міжпредметних зв’язків, зниження перевантажень 

здобувачів освііти, розширення сфери інформації, яку отримують 

здобувачі освіти, посилення мотивації освіти. 

Методичною основою інтегрованого підходу до освіти є 

формування знань про навколишнє середовище та про його 

закономірності в цілому, а також встановлення внутрішніх 

зв’язків в засвоєнні основ наук. 

У зв’язку із цим інтегрованим заняттям  називають будь-яке 

заняття, вміння та результати аналізу матеріалу, який вивчають, 

методами інших наук, інших навчальних предметів (дисциплін) 

[2]. Не випадково, тому інтегровані заняття називають ще 

міжпредметними, а форми їх проведення самі різі: семінари, 

конференції, подорожі і таке інше. 

Загальніша класифікація інтегрованих занять за способом їх 

організації є складовою частиною в ієрархії ступенів інтеграції, 

яка у свою чергу має такий вигляд: 

- конструювання та проведення занять двома і більше 

викладачами різних дисциплін; 

- конструювання та проведення інтегрованого заняття одним 

викладачем, який має підготовку за відповідними дисциплінами; 

- створення на цій основі інтегрованих тем, розділів, курсів; 

- театралізоване заняття. 

Виділення такого типу заняття пов’язане із залученням 

театральних засобів, атрибутів та їх елементів при вивченні 

закріплення та узагальнення програмного матеріалу. Театралізо-

вані заняття з української літератури цікаві тим, що вводять у 

студентське середовище атмосферу свята, піднятий настрій, 

дозволяють молоді виявити ініціативу, сприяють розвитку 

почуття  взаємодопомоги, комунікативних вмінь. 

Нестандартні уроки зорієнтовані на розвиток особистості. 

Учні набувають знань в процесі самостійного пошуку вирішення 

навчальних завдань. Практика показала, що під час проведення 



 

89 

нестандартних уроків української літератури варто використову-

вати метод проектів та метод «перевернутий клас», які сприяють 

самовираженню, спілкуванню, залученню учнів до активної 

пізнавальної, дослідницької діяльності. Працюючи над розробкою 

і проведенням нестандартних уроків (урок-дослідження, урок-

семінар, урок-диспут, урок-вікторина, урок-гра, урок-подорож, 

урок-екскурсія, урок-суд, урок-концерт, урок-конференція, урок-

змагання тощо), обидва суб’єкти – учитель і учні – знаходять своє 

місце і взаємодіють на принципах партнерства. Кожен учень 

залучається до самостійної діяльності, усвідомлює навчальне 

завдання і відшукує шляхи його розв’язання. Нестандартні уроки 

мотивують учнів до навчання, надихають їх створювати власні 

проекти, презентації, сприяють розширенню світогляду, форму-

ють ключові та предметні компетентності [1]. 

Як правило, театралізовані заняття поділяють за формою їх 

організації: вистава, кафе, казка, студія і т.ін. 

Під час підготовки до таких занять навіть робота над сцена-

рієм та виготовлення елементів костюмів стає результатом колек-

тивної діяльності викладача та студента. Адже в цей період як і під 

час самого театралізованого заняття складається демократичний 

тип взаємовідносин, коли викладач передає не тільки знання, але й 

свій життєвий досвід, розкривається перед ними як особистість 

Безпосередньо під час самого заняття викладач позбавля-

ється авторитарної ролі того, хто навчає, адже він виконує лише 

функцію організатора вистави. Вона починається, як правило, з 

промови  ведучого, обов’язки якого необов’язково покладати на 

викладача. 

Сама вистава після інформативної частини може бути 

продовжена постановою проблемних завдань, які безпосередньо 

підключають до активної роботи на занятті всіх студентів. У 

заключній частині вистави, ще у стані розробки, бажано перед-

бачити етап підведення підсумків та пов’язаний з цим підбір 

критеріїв оцінювання, врахувати всі види діяльності студентів під 

час заняття. Їх основні положення повинні бути заздалегідь ого-

лошені всім студентам. Слід зауважити, що потрібно запланувати 
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достатньо часу для проведення заключного етапу театралі зо-

ваного заняття, не підбивати підсумки поспіхом, при можливості 

повторити та узагальнити використаний у виставі матеріал, а 

також оцінити знання студентів.  

Прикладом інтегрованого заняття є заняття з української 

літератури за повістю М.Коцюбинського «Тіні забутих предків». 

Крім довідки про історичні процеси, яка описує закони, звичаї та 

побут гуцулів ХІХ ст., вважаю доцільним залучити студентів до 

роботи над ілюстраціями М.Жука та Г.Якутовича. Після розповіді 

викладача образотворчого мистецтва про творчу історію ілюстра-

цій викладач української літератури проводить паралелі з текстом 

твору М.Коцюбинського. Після обговорення картини і повісті 

дається творче завдання студентам художніх спеціальностей: на-

малювати власні ілюстрації до твору, показати своє бачення обра-

зів. На цьому ж занятті студенти мають можливість передивитися 

уривки з кінофільму С.Параджанова «Тіні забутих предків».  
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1. Кизименко О.М. Нестандартні уроки української літера-

тури – вимога сьогодення. Всеукраїнська науково-практична 

конференція  «Методика викладання української мови в сучасній 

школі: теорія та практика». 31 березня 2020 р.м. Харків Центр 

Прогресивної освіти «Генезум» Режим доступу: https://gene-

zum.org/library/nestandartni-uroky-ukrainskoi-literatury--vymoga-

sogodennya. 

2.Никифорова Л.В . «Модель організації науково-методичної 
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УДК 528.3        Природничі науки 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ В 

ЗЕМЛЕУСТРОЇ 
 

Мартиненко В.О. 

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри  

бізнес-економіки та адміністрування 

Сумський державний педагогічний  

університет ім. А.С.Макаренка 

м. Суми, Україна 

Сьогодення, в якому ми живемо, характеризується високою 

динамічністю. Кожного дня навколо нас відбуваються зміни: 

ущільнюються забудови населених пунктів, з’являються нові 

парки, земельні ділянки для сільського господарства та іншого 

використання, змінюється внутрішньогосподарська організація 

території КСП, фермерських господарств та інших господарю-

ючих суб’єктів, межі землекористувань, міст та інших населених 

пунктів тощо. Все це відбувається настільки швидко, що дуже 

часто картографічні матеріали цих об’єктів, як паперові так і 

електронні, показують застарілу і неактуальну інформацію. Тому 

потреба в оперативному одержанні точної топографо-геодезичної 

інформації про зміни, що відбуваються навколо нас є актуальною 

і, як наслідок, виникає необхідність пошуку підходів, напрямів 

для її вирішення. 

За цих умов стає очевидним, що землеустрій має важливе 

соціально-економічне значення і потребує відповідного технік-

ного, інженерно-геодезичного забезпечення, оскільки в суспіль-

стві підвищуються вимоги до точності геодезичного забезпечення 

землевпорядних робіт та їх достовірності, зниження витратності 

та швидкості їх виконання, полегшення отримання вихідних 

даних про просторові об’єкти та інші. 

Для цього використовувалися та продовжують використову-

ватися різноманітні технології отримання даних, серед яких на 

сьогоднішній день існують наступні технічні засоби та методи - 
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засоби нівелірування, тахеометричної зйомки та лінійних вимірів, 

GPS-знімання та інші. Але майже усі класичні методи отримання 

точної топографо-геодезичної інформації мають певні недоліки 

коли постає питання вирішення певної прикладної проблеми. 

Переважно при використанні матеріалів, виконаних цими 

методами, основна увага приділяється більше загальній картині, 

ніж конкретній ситуації, тому вони не в повній мірі відповідають 

сучасним вимогам надання швидкої, надійної, високоточної 

інформації  у реальному часі. 

За останні кілька років геодезичне обладнання стало стрімко 

удосконалюватися і модернізуватися, значно розширилися їх 

функціональні особливості, покращилися технічні характеритики 

[1]. Одним із нових способів, своєрідною «революцією» у 

топографо-геодезичній діяльності, для отримання найбільшої 

точної і докладної інформації при проведенні геодезичних робіт в 

землеустрої стало лазерне 3D-сканування (лідарна зйомка). 

Воно дозволяє провести оперативний аналіз цікавої нам території 

і в той же час дає можливість до найдрібніших деталей дослідити 

необхідні об’єкти, а також дозволяє з високою швидкістю та 

точністю визначати координати значної кількості точок (хмар 

точок) на поверхні об’єктів, які характеризують його форму, 

розміри та розташування в просторі [2]. За допомогою лазерного 

сканування можна отримати трьохвимірну растрову і векторну 

моделі земельних ділянок, територіальних зон, лісових і водних 

масивів, та інших об’єктів, описаних великою кількістю точок, 

кожна із яких  має координати X, У, Z. Дана модель становиться 

основним джерелом інформації для створення 3D ГІС. Отримана 

ГІС дозволить оперативно керувати будь-якими змінами на 

об’єкті, завдяки чому вона завжди буде  актуальною.   

Перевагами лазерного сканування територій перед іншими 

методами зйомки є те, що воно має високу швидкістю сканування 

поверхні при виконанні геодезичних робіт та точність вимірю-

вання;  безпечність під час зйомки важкодоступних і небезпечних 

об’єктів; призводить до ефективності зйомки площ з великою 

кількістю об’єктів і збільшення щільності точок знімання; істотно 
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скорочує терміни польових робіт за рахунок високого ступеня 

автоматизації; не потребує втручання оператора; має сумісність з 

традиційними геодезичними методами; дає змогу збирати 

максимально повну інформацію про досліджуваний об’єкт у 

цифровому вигляді та можливість повторного використання 

результатів зйомки [3, 4].   

Залежно від характеристик об’єктів і умов робіт може засто-

совуватися повітряне, наземне або мобільне лазерне сканування 

тим самим забезпечується більш детальними даними досліджу-

вані об’єкти. 

Тепер для розв’язку комплексних задач в сфері землеустрою 

буде  використовуватися не набір з окремих приладів (тахеометр, 

нівелір, теодоліт та інші геодезичні прилади), а інтегральний 

інструмент, який є найбільш прогресивним засобом отримання 

високоточних та якісних геопросторових даних в режимі 

реального часу.  

Підсумовуючи вищенаведене, можна цілком обґрунтовано 

стверджувати, що лідарна зйомка є потужним технічним засобом 

для проведення широкого кола геодезичних робіт в землеустрої і 

матиме визначальний вплив на розвиток галузі у найближчій 

перспективі.  
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У статті визначено та проаналізовано труднощі, що виникають 

під час перекладу науково-технічної літератури та надані 

варіанти перекладу науково-технічних аспектів за допомогою 

стилістичних та лексичних трансформацій. Висвітлено думки 

науковців на нетипові аспекти застосування перекладацьких 

трансформацій. 

Актуальність проблеми. Трансформації є невід’ємною час-

тиною перекладацької діяльності. Актуальним є питання викорис-

тання перекладацьких трансформацій у науково-технічній літера-

турі. При перекладі науково-технічних текстів перевага надається 

різним типам трансформацій, а тому доречним є проведення дос-

лідження, метою якого є виявлення тих трансформацій, що є 

найбільш часто вживаними та характерними для текстів даного 

стилю. Наукова спільнота вже давно обговорює цей вид перекла-

ду через різні види трансформацій. Однак остаточного рішення 

щодо їх застосування не прийнято, оскільки доречно було б 

враховувати обґрунтовану думку кожного вченого. Характерис-

тиками науково-технічних текстів є термінологія, професійна 

лексика, галузеві терміни, стійка структура, що мають бути чітко 

відтворені в перекладі шляхом трансформації лексики та стилю. 

Наша стаття присвячена актуальним аспектам перекладу з вико-

ристанням лексико-стилістичних трансформацій. 

Аналіз останніх досліджень. Загальновідомо, що наука 
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теорії перекладу відносно молода порівняно з іншими науками, 

хоча в цій галузі було проведено чимало досліджень, особливо 

стосовно питання використання трансформацій у перекладі. Ці 

аспекти досліджували такі науковці, як Карабан В.І. [2], 

Коваленко А.Я. [3], Проніна Р.Ф. [5] та ін.  

Метою статті є: 1) визначити основні стилістичні та лексичні 

трансформації; 2) з’ясувати використання трансформацій в 

кожному окремому випадку. 

Виклад основного матеріалу. Під час відтворення 

оригіналу науково-технічного стилю перекладач стикається з 

низкою труднощів, які стосуються таких розділів мовознавства як 

стилістика, лексикологія, морфологія, синтаксис тощо. Науковий 

стиль – функціонально-стильова видозміна літературної мови, яка 

стосується різних галузей науки, техніки та виробництва й 

втілюється в жанрах монографії, наукової статті, дисертації, 

тезисів, наукової доповіді, лекції, рецензії, науково-технічної 

літератури [1].  

Перекладацькі лексичні трансформації – це заміни лексичних 

одиниць оригіналу під час перекладу для чітко вираженої 

передачі семантичних характеристик із дотриманням норм мови 

перекладу. 

Як зазначає Коваленко А.Я. [3], усі слова-терміни можна 

виокремити за будовою на такі категорії: 

1) прості, що складаються з одного слова: «turbine» – 

«турбіна»; 

2) складні, що мають два та більше слів, котрі пишуться 

через дефіс або разом: «needle-bearing» – «голчастий підшипник», 

«wing out» – «гайка»; 

3) терміни-словосполучення, які складаються із кількох 

компонентів: «scrap pieces» – «технічні відходи». 

Одним із способів перекладу науково-технічної літератури є 

експлікація. Це лексико-стилістична трансформація, під час якої 

лексична одиниця мови оригіналу заміщується описовою фразою. 

У такий спосіб можна передати значення будь-якого 

безеквівалентного елемента в оригіналі. Проте на нашу думку, 
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цей спосіб має великий недолік, а саме багатослівність. Наведемо 

приклади: «fuel saver» – «режим збереження палива».  

Трансформація компенсації має місце бути у тому випадку, 

коли неможливо передати зміст кожного слова, терміну 

буквально. Компенсація – це спосіб перекладу, у якому конкретні 

елементи змісту, які опущені в оригіналі, відтворюються в тексті 

перекладу іншим засобом, маючи відмінність лише у місці в 

реченні та перекладеним елементом. Отже, можливо компенсу-

вати втрачений зміст та відтворити ширше контекст. «Gradually it 

was realized that the characteristics were noticeable changing» та 

переклад: «Поступово стало зрозуміло, що характеристики 

помітно змінюються». 

Конкретизація значення слова є однією з провідних транс-

формацій. Наприклад, «the first protons go into the lowest casings 

until these are complemented» – «Перші протони залітають на 

найнижчі оболонки, поки ті не заповняться». Доречно заува-

жити, що терміни з англійської мови можуть перекладатися не 

лише за допомогою прийому конкретизації, а також способом 

вилучення [2]. 

Антонімічною трансформацією до конкретизації можна 

вважати трансформацію «генералізації значення слова», яка 

призводить до втрати точності оригіналу. Використання якої 

необхідно лише у разі, коли переклад іншими методами не зможе 

забезпечити відтворення оригіналу. «Engine operation is 

dangerous» – «Робота двигуна вважається небезпечною» [3]. 

Перекладацькі стилістичні трансформації – це заміни 

стильових ознак оригіналу шляхом використання відповідних 

функціональних засобів та лексичної групи в перекладі. Викорис-

тання стилістичних трансформацій залежить від багатьох причин. 

У двох досліджуваних мовах значення одного слова визначається 

різними ознаками. Наприклад, англійське словосполучення 

«instant substance» буде перекладатися українською  «розчинна 

речовина», хоча в словнику термін «instant» не має значення 

«розчинний» (для технічних галузей). Як відомо, виокремлюють 3 

основних види стилістичних трансформацій: заміни, компенсація 
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та описовий переклад та виділяють такі типи перекладу як 

синонімічні заміни, описовий переклад, прийом «компенсації». 

На думку сучасних мовознавців, до даних трансформацій можна 

віднести також логізацію та модернізацію [6].  

Як зазначає Коптілов В.В. [4], стилістична трансформація 

потрібна для збереження стилю оригіналу й адекватного 

перекладу та надає можливість обрати переклад слова із 

синонімічного ряду, яке обґрунтовує зміст оригіналу в цільовому 

тексті. Поряд з думкою інших лінгвістів, він акцентує увагу на 

тому, що стилістична трансформація характеризується збільшен-

ням кількості слів у перекладі. Головне завдання – це зберегти 

стиль оригіналу. 

Трансформація «логізація» –  це спосіб перекладу заміною 

емоційного елементу стилістично нейтральним відповідником [7]. 

Насамперед цей спосіб застосовується під час перекладу текстів 

технічного направлення. Наприклад: «discharge» має декілька 

варіантів перекладу: «розвантажувати», «підривати», «випус-

кати», «розряджати», «виплачувати». «It was discharged the 

craft» - «Літак було розвантажено». Зауважимо, що в перекладі 

було логізовано експресивну одиницю оригіналу. На нашу думку, 

ця трансформація часто вживається разом з трансформацією 

«додавання». Ще одним прикладом може слугувати наступне 

речення: «Requirements for lift-and-carry fitments and devices for 

disassembly and construction on-machine». Переклад: «Вимоги до 

транспортного, підйомно-транспортного устаткування і 

пристосувань для розбирання та складання на місці». Відбува-

ється додавання елементу для уникнення повторів і лаконічної 

передачі змісту, що є притаманним науково-технічним текстам.  

Трансформація «стилістична нейтралізація» [2, с. 273] – 

умотивована відмова від експресивного, функціонально-стиліс-

тичного відтінку з метою досягнення нейтралізації у перекладі. 

Наприклад, «provision» – «забезпечення», «представлення»» у 

розмовній мові, а «науковою мовою» – «резерв». 

Трансформація «компенсація»  [2, с. 275] – це спосіб 

перекладу, у якому конкретні елементи змісту, які опущені у мові 
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оригіналу, передаються в тексті перекладу іншим засобом, маючи 

відмінність лише у місці в реченні та перекладеним елементом. За 

допомогою цього, можна компенсувати втрачений зміст та 

відтворити ширше контекст. «Slowly it was realized that the 

characteristics are visibly changed». «Поступово стало абсолютно 

ясно, що характеристики помітно змінюються». 

Висновки. Опрацювання перекладу кожного тексту має бути 

окремим, оскільки лексичні одиниці відповідають лише конк-

ретній галузі, а стилістичні особливості мають бути відтворені в 

перекладі. Нами виділено основні та найбільш часто використо-

вувані трансформації, а також структури, що реалізують еквіва-

лентність перекладу науково-технічного стилю. У тексті з’явля-

ються нові структури, які водночас цікаві для фахівців і складні 

для перекладачів. Вони перекладаються з мови оригіналу 

засобами опущення, додавання, генералізації явищ тощо. Фахів-

цям доводиться ретельно відбирати всі можливі варіанти перек-

ладу нового терміну, який важко донести сталими структурами 

української мови. Саме тому застосування необхідних трансфор-

мацій однозначно призведе до полегшення перекладу та 

покращення розуміння читачем. Подальші дослідження доцільно 

спрямувати на вивчення неологізмів у науково-технічній галузі. 
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ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ ЗІ 

СКОЛІОЗОМ 

  

 Сабран Н.М., Мишаківська Л.О. 

 викладачі  

Фахового колледжу  Кременецької обласної  

гуманітарно-педагогічної   

академії ім. Тараса Шевченка 

 м. Кременець, Україна 

Проблема дитячого сколіозу дедалі гостріше постає в 

сучасному світі. Малорухливий, сидячий спосіб життя призвів до 

того, що 10% дітей в Україні хворіють сколіотичною хворобою. 

Частіше від сколіозу потерпають дівчата (у співвідношенні з 

хлопцями 1:6), що пояснюється менш досконалим фізичним роз-

витком. Найчастіше хвороба проявляється в 7-12 років, хоча не 

рідкісним є прояв її симптомів уже в 4-6 роки, а інколи і в 2-3 

роки. 

Через сколіоз, в першу чергу, страждає дихальна, а потім 

серцево-судинна системи, що призводить до тривалої кисневої 

недостатності. Сколіоз викликає серйозні порушення травної та 

сечовидільної систем. Він також може супроводжуватися 

спінальними порушеннями і навіть парезами та паралічем 

внаслідок стиснення нервових корінців [1]. 

Причини сколіозу прийнято ділити на три групи: 

− первинні хворобливі чинники: порушення росту та роз-

витку хребців, вроджені клиновидні хребці, наявність 
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додаткового ребра, зрощування п'ятого поперекового хребця з 

куприком; 

− статико-динамічні чинники, що призводять до компенса-

торного викривлення хребта, яке виникає при довготривалому 

асиметричному положенні тіла внаслідок вкорочення однієї 

кінцівки, при наявності великих опікових та іншого походження 

рубців на одній стороні тіла, хронічних захворювань периферич-

ної нервової системи і хребта; 

− зниження опірності організму після тяжких захворювань в 

період інтенсивного росту організму. 

Лікування сколіотичної хвороби комплексне. Разом із 

загальнотерапевтичними гігієнічними засобами, ортопедичними 

методами лікування застосовують засоби фізичної реабілітації, 

ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапію [3]. 

Лікувальна фізична культура є найважливішим засобом у 

комплексному лікуванні сколіотичної хвороби, її головні 

спеціальні завдання: 

− запобігання подальшому прогресуванню сколіотичної 

хвороби, виправлення сколіотичної деформації на ранніх стадіях 

захворювання; 

− розтягування скорочених м'язів і зв'язок на ввігнутій 

стороні хребта і зміцнення їх на опуклій стороні дуги; 

− зміцнення м'язів спини і грудної клітки, створення м'язо-

вого корсета, виправлення хребта; 

− покращання діяльності дихальної і серцево-судинної 

систем; 

− виховання і закріплення навички правильної постави. 

Для розв'язання цих завдань використовуються гімнастичні 

вправи для зміцнення м'язів спини, живота, бічних м'язів тулуба 

переважно з положення лежачи на животі, спині, в упорі стоячи 

на колінах. Це дає змогу підвищити силову витривалість м'язів 

тулуба у найвигідніших умовах формування м'язового корсета і 

закріплення досягнутої корекції. В процесі застосування ЛФК 

широко використовують такі прилади: гімнастична стінка і лавка; 
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похила площина; м’який та жорсткий валик; гімнастична палка; 

гантелі; манжети для обтяження ніг (0,5-1,5 кг); медицинболи; 

гумові стрічки. Пропонуємо вашій увазі приклади вправ для 

зміцнення м’язів спини та живота при сколіотичній хворобі [2]. 

Вправи для боротьби зі сколіозом 

Вправи для зміцнення м’язів спини 

Вправи з м’ячем 

Вихідне положення – лежачи на животі, руки з м’ячем 

спереду біля голови. 

1. Трохи підвести голову й плечі, відтак прокотити  м’яч 

уперед, випрямляючи руки. Повернутися у в.п. 

2. Трохи підвести голову й плечі, прокотити м’яч уперед, 

скласти руки в «крильця», витягнути вперед, взяти   м’яч, 

повернутися у в.п. 

3. Трохи підняти голову й плечі, прокотити м’яч уперед, 

покласти руки за голову, потім у «крильця», на пояс, знову в 

«крильця», за голову, витягнути вперед, взяти м’яч і повернутися  

у в.п. 

4. Трохи підвести голову й плечі, прокотити  м’яч уперед, 

скласти руки в «крильця», розвести в сторони, знову скласти  в 

«крильця», покласти на пояс, відвести назад. Виконати всі рухи у 

зворотному порядку й повернутися у в.п. 

Вправи для зміцнення м’язів живота 

Вихідне положення – лежачи на спині, руки на поясі, ноги 

прямі, стопи утримують м’яч 

1. Зігнути ноги з м’ячем під кутом 90˚ (утворити «лавочку»). 

Повернутися у в.п. 

2. Зігнути ноги з м’ячем, як у попередній вправі, випрямити 

їх під кутом 45˚, знову зігнути, опустити, повернутися у в.п. 

3. Зігнути ноги з м’ячем, випрямити вертикально вгору, 

повільно опустити прямі ноги.  

4. Підняти прямі ноги з м’ячем вертикально вгору. 

Опустити. 
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За останні роки проблема ранової інфекції (РІ) стала 

надзвичайно актуальною. Різко зросла кількість інфекційних 

ускладнень операційних ран, викликаних грамнегативними 

мікроорганізмами, а також мікроорганізмами, стійкими практич-

но до всіх сучасних антимікробних препаратів [1, c. 51].  

Протягом багатьох років лікарі і науковці медичної галузі 

розробляли методи профілактики та лікування РІ. Однак, 

незважаючи на великі досягнення в медицині, частота розвитку 

гнійних ускладнень залишається на високому рівні [2, с. 214].  

Збільшення числа ускладнень РІ пов'язано з широким і 

нераціональним використанням антибіотиків, що призводить до 

зростанням стійкості мікроорганізмів до них, а також зниженням 

резистентності мікроорганізмів [3, с. 576; 4, с. 72 - 75]. Більша 

частина відомих синтетичних засобів з протимікробною і 

протизапальною дією при тривалому застосуванні викликає 

побічні реакції та має виражену ульцерогенну дію [5, с. 6]. Також 

інтерес і постійна увага до цієї проблеми пояснюється важким 
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перебігом ранового процесу, збереженням тенденції до зростання 

кількості хронічних і рецедивуючих процесів. Місцева інфекція з 

тривалим перебігом і затримка в загоєнні рани, порушення 

загальних і місцевих механізмів призводять до ранового 

виснаження і генералізації інфекції [6, с. 19; 7, с. 577; 8, с. ].  

У сучасній медицині для лікування ран і РІ використовують 

різні методи. Більш повно протимікробна, протизапальна і 

ранозагоювальна дія проявляється при використанні лікарських 

засобів природного походження. З цією метою в медичній 

практиці широко застосовуються рослинні препарати, що містять 

в своєму складі комплекс біологічно активних речовин 

(поліфенольний комплекс, алкалоїди, сапоніни, полісахариди, 

вітаміни, макро- і мікроелементи). [9, с. 149]. 

Серед рослинних речовин, що можуть бути застосовані при 

лікуванні РІ, перспективними є екстракти плодів роду Juglans. 

Хімічний склад плодів і листя цих рослин представлені феноль-

ними сполуками (нафтохінони, флавоноїди, фенолкарбонові 

кислоти, дубильні речовини), білками, вітамінами, жирним 

маслом, вуглеводами, органічними кислотами, макро- і мікроеле-

ментами [10, с. 161-163]. На території України плоди роду Juglans 

почали досліджувати з 1809 року. Ці рослини відрізняється 

унікальними фармакологічними властивостями. 

Експериментально доведено, що летючі фракції фітонцидів, 

тканинний сік і водні витяги з листя і зеленого оплодня горіха 

волоського мають виражену антимікробну активність. Причому 

бактерицидна активність різних розведень тканинного соку і 

водного вилучення знаходиться в прямій залежності від 

концентрації розчину і експозиції його впливу. Тканинні соки 

листя надають фунгіцидну дію на патогенні гриби і можуть бути 

рекомендовані для використання при лікуванні захворювань 

шкіри, викликаних патогенними дріжджоподібними грибами 

роду Candida [11, с. 112; 14, с. 365-366]. 

На основі сировини горіхів здійснено кілька розробок, приз-

начених для медичного застосування. До Державного реєстру 

лікарських засобів включений лікарський препарат «Югланекс» – 
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рідкий екстракт, одержуваний з свіжих плодів волоського горіха 

[12, с. 38]. Препарат Юглон (відновлена форма), який одержано з 

оплодня горіха волоського, має антимікробні та фунгіцидні 

властивості, застосовується у вигляді мазі на основі вазеліну або 

ланоліну для лікування стафілококових і стрептококових уражень 

шкіри. Використовується юглон при лікуванні опіків, інфікованих 

ран як антисептичний, ранозагоювальний засіб [12, с. 39; 15]. 

Складний патогенез ранового процесу зумовлює необхід-

ність створення принципово нових лікарських засобів багатоспря-

мованої дії. За цих обставин важливим є створення багатокомпо-

нентних препаратів, що містять антибактеріальні та протиза-

пальні речовини, антиоксиданти, місцеві анестетики.  

При місцевому лікуванні ран важливим є також пригнічення 

больового синдрому. У зв’язку з цим до лікарського засобу 

необхідно додавати речовину з місцевоанестезуючою дією 

(лідокаїну гідрохлорид, анестезин, тримікаїн), із урахуванням 

таких факторів як тривалість та глибина дії, рівень токсичності 

анестетика та час настання анестезії. 

Для місцевого медикаментозного лікування часто використо-

вують існуючі препарати без урахування фази ранового процесу, 

видового складу мікрофлори рани тощо. Більшість з використову-

ваних традиційних препаратів мають односпрямовану дію: тільки 

осмотичну (гіпертонічні розчини, однокомпонентні сорбенти), 

тільки антибактеріальну (антибіотики, антисептики) або некролі-

тичну (ферменти), а для лікування I фази необхідно впливати на 

рановий процес як мінімум у трьох напрямках: посилення відтоку 

з рани, пригнічення інфекції, знеболювання [13].  

Завдяки наявності перелічених вище терапевтичних власти-

востей екстрактів плодів роду Juglans при лікуванні в усіх фазах 

ранового процесу доцільно використовувати нові комбіновані 

композиції на основі екстрактів плодів роду Juglans препарати в 

ранні терміни після травми. Разом з тим, цілком можливо їх 

застосування і в інших фазах ранового процесу, до завершення 

епітелізації. Виходячи з вищевикладеного, розробка нового оригі-

нального комбінованого лікарського засобу на основі рослинної 
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сировини – екстрактів горіху чорного або горіху волоського для 

лікування ран і ранової інфекції є доцільним і перспективним. 
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УДК 37.09   Філологічні науки 

 

НАВЧАННЯ УЧНІВ РЕЦЕПТИВНИХ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. АУДІЮВАННЯ. 

 

Нестеренко О.В., 

 учитель КЗ «Чугуївька гімназія № 4»  

Чугуївської міської ради Харківської області,  

Україна 

На сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетним 

напрямом у сфері освіти має стати постійне підвищення її якості, 

оновлення її змісту та організаційних форм. Сучасному суспільст-

ву потрібна особистість із збільшеним почуттям власної гідності, 

високим рівнем самосвідомості, яка прагне до саморозвитку та 

самовдосконалення, до подальшої безперервної освіти протягом 

усього життя. Сьогодні всі ми спостерігаємо за тим, як різко 

змінилася комунікаційна і, відповідно, мовна ситуація в 
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суспільстві. З'явилися нові способи збереження й переробки 

вербальної (усної, словесної) інформації, серед яких домінують 

аудіо- та аудіовізуальні джерела мовлення (радіо, телебачення, 

телефонний зв'язок). Усе це є нові різновиди усного мовлення. І 

якщо донедавна проблеми вироблення мовленнєвих навичок були 

актуальними, як правило, для професій гуманітарної спрямова-

ності, то сьогодні практично для всієї системи освіти важливим є 

формування в учнів умінь розв'язувати комунікативні завдання. З 

якою метою? Щоб кожен випускник середньої школи міг стати не 

просто особистістю, а мовною особистістю. 

Головне завдання вчителя-словесника – розвивати в учнів 

уміння вільно спілкуватися українською мовою в різних 

мовленнєвих ситуаціях (так визначено в чинній програмі). Як 

реалізувати це завдання? Мовленнєва діяльність формується в 

усіх її видах: аудіюванні, читанні, говорінні, письмі. Рівень знань, 

умінь, навичок у старшокласників визначається через сформова-

ність мовної, мовленнєвої, комунікативної компетенцій. 

Компетенція (за словником іншомовних слів) – це коло питань, у 

яких певна людина має певний досвід. 

Мовна компетенція (лінгвістична) характеризує особистість 

як людину, яка володіє мовою і вміє нею користуватись на основі 

життєвих правил. Отже, учні повинні знати мову, її будову та 

функціонування. Формування мовної компетенції тісно пов'язане 

з формуванням мовленнєвої компетенції – аудіюванням, читан-

ням, говорінням, письмом. 

Проблема аудіювання в процесі спілкування є надзвичайно 

важливою, оскільки саме аудіативні вміння визначають у 

подальшому успіх навчання та повноцінного спілкування в 

повсякденному житті, бо вміння чути й розуміти почуте – це один 

із способів пізнання навколишнього світу. 

Як показує шкільна практика, учні старших класів 

стикаються зі значними труднощами, коли їм доводиться на 

заняттях історії, географії, літератури тощо правильно сприймати 

й глибоко усвідомлювати розповідь учителя. Ще складніше їм 

підготувати усне завдання, яке потребує зв'язного монологічного 
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викладу засвоєного матеріалу, не можуть під час слухання 

правильно й швидко добирати потрібний матеріал, виділити 

головне, не володіють умінням складати конспекти, тези 

почутого. Усе це й пояснюється тим, що в школярів належним 

чином не сформовані уміння й навички аудіювання. Завдяки 

спеціальним дослідженням установлено, що час, присвячений 

окремим аспектам комунікації, розподіляється таким чином: 

слухання – 30%, говоріння – 45%, читання – 16%, письмо – 9%. 

Отже, у навчальному процесі аудіювання – це основне 

джерело мовних знань і важливий засіб мовленнєвої практики на 

уроці та в позаурочний час. 

У системі механізмів аудіювання психологами виділено три 

компоненти: сприймання, порівняння-розпізнавання, розуміння. 

Сприймання пов'язане з механізмом слухової пам'яті. Слухова 

пам'ять складається з короткочасної, довготривалої, оперативної. 

Таким чином, працюючи над розвитком аудіативних умінь 

учнів, у першу чергу треба вчити їх запам'ятовувати чуже 

висловлювання, тримати його в пам'яті, при цьому важливо 

враховувати особливості пам'яті людини.   

Із досвіду роботи я переконалася, що «дзеркальна», або 

оперативна пам'ять зберігає мовленнєву інформацію, якщо не 

докласти спеціальних зусиль, протягом десяти секунд. Після 

надходження наступної частини інформації попередня 

«витирається». Довготривала пам'ять зберігає інформацію довго. 

Але в переробленому вигляді – опорних пунктів, пов'язаних з 

виділенням ключових слів. 

Для розвитку механізму слухової пам’яті  в учнів я проводжу 

такі завдання: 

Завдання.1.Прослухайте речення і знайдіть у них ключові 

слова: 

- [ ґ] – це давній звук нашої мови ( А.Матвієнко) 

- Звуки – це щось надзвичайно своєрідне у мові, її жива 

плоть і кров. 

- Через мову проявляється характер особи, її ставлення до 

об’єкта. (П.Мовчан) 
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Завдання.2. Прослухайте все речення, а потім тільки 

початок. Повторіть усе речення повністю. 1.Фразеологізми – це 

образи, що зупинили рух і дію предметів, щоб указати на їхні 

характерні деталі, висвітлити їх з якогось боку (В.Ужченко). 

Фразеологізм – це образи … 

2. На все в наших предків було образне слово – і насамперед 

на людину: як вона сидить чи ходить, сумна вона чи весела, 

пихата чи проста й доступна. (В.Ужченко). На все в наших 

предків було образне слово… 

Важливою умовою ефективного аудіювання є вміння 

концентруватися, аналізувати зміст почутого, конспектувати 

матеріал. Тому я готую учнів до аудіювання, налаштовую їх на 

відповідну тему. Серед вправ, що формують фонетичні навички 

аудіювання, важливими є вправи на диференціацію звукової 

форми слова та його розуміння, що привчають уважно слухати. 

Тут можна добирати пари слів, що відрізняються лише одним 

звуком. Наприклад: 

1. З’ясуйте, якими звуками розрізняються подані парами 

слова. Що вони означають? 

Розлив-розрив, сила-сіла, сім - сам, лук – люк. 

2. Порівняйте вимову слів у російській та українській мовах. 

Поясніть їхнє значення і вкажіть, якими звуками вони 

відрізняються. 

Сома – сьома, знак – зник , вал –віл, рак – рік, сила – сіла, 

яблоня – яблуня, молодой -  молодий. 

Щоб допомогти учням ознайомитися з експресивними 

можливостями звуків української мови, я пропоную сприйняття 

текстів на слух ( звукописом, алітерацією, асонансом): 

1. Дощ полив і день такий полив'яний. 

2. Осінній день, осінній день, осінній!О синій день, о синій 

день, о синій !  

Осанна осені, о сум! Осанна. Невже це осінь, осінь, о!- та 

сама (Л.Костенко). 

У своїй роботі впроваджую систему вправ такого типу, щоб 

довести справедливість твердження про «особливу музикаль-
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ність» (Д.Павличко) української мови. Доцільно організувати 

спостереження учнів сформувати глибоке переконання: вибір 

прийменника, частки залежить від фонетичних умов. Переконати 

учнів у милозвучності української мови допоможуть спостеріган-

ня за вживанням постфікса - ся та його фонетичного варіанта – сь 

( сміятися - сміятись, умиватися –умитись і под.).  

Загальновідомо, що рівень знання будь-якої мови залежить 

від словникового запасу людини та вміння користуватися ним у 

конструюванні власних висловлювань. Тому збагачення словника 

учнів українською лексикою та фразеологією вимагає особливої 

уваги. Буде доцільно запропонувати учням такі вправи: 

1. Прочитайте текст, випишіть власне українські слова, 

з'ясуйте їх значення. Перший весняний місяць нерідко називають 

господарем полів та лісів. Довкола вже зникли лісові кучугури, на 

обійстях заяріли під парким сонцем цятки талої води, на 

пагорбах почала тужавіти земля, прокльовуючись ранньою 

травичкою. Березень – найочікуваніший місяць селянина. 

2. Поясніть значення фразеологізмів. 

Дати гарбуза, стрибати у гречку. Заливати сало за шкуру, 

не ликом шитий. 

Аудіювання – це вольовий акт, що містить вищі розумові 

процеси, які необхідно організувати вчителеві. Тут важливе 

значення мають психологічні установки. Різні установки можуть 

викликати різний ефект в одному й тому ж класі, як-от: Настанова 

1. Сьогодні ми починаємо вивчення нової теми «Будова тексту» 

вам необхідно все запам'ятати, бо в підручнику матеріалу дуже 

мало. Це знадобиться і для виконання домашнього завдання. А 

тепер послухайте. 

Настанова 2. Сьогодні починається новий тиждень. Я бачу, 

що за вихідні ви добре відпочили, усі в гарному настрої. Я люблю 

ваші посмішки. Посміхніться, будь ласка. Скажіть, ви що-небудь 

чули про будову тексту? Ні? Сьогодні ми про це дізнаємось. Я 

розкажу вам про це. А тепер сідайте зручніше, уважно слухайте 

мою розповідь і виділіть головне. 

Настанова 2 виявилась більш ефективною, оскільки не тільки 
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організовує діяльність дітей, а й знімає напругу, емоційно 

налаштовує на сприйняття. 

Отже, завдання словесника – переконати учнів у тому, що 

вміння слухати не менш важливе ніж уміння говорити, що 

аудіювання й говоріння надзвичайно важливі у спілкуванні. Якщо 

у людини є вміння слухати, то їй легко буде встановити будь-які 

контакти, в умінні слухати виявляються вихованість, толерант-

ність, чемність співрозмовника. 

______________________________________________________ 

УДК 159.964.21      Пояснення (інтерпретація) психічних процесів 

 

БОЙОВІ ПСИХІЧНІ ТРАВМИ ТА ПСИХОЛОГІЧНА 

РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 

Кирило Пантєлєєв 

викладач кафедри Фізичного виховання 

Анна Куценко 

курсант 341 навчальної групи  

факультету правоохоронної діяльності 

Андрій Куценко 

курсант 332 навчальної групи  

факультету правоохоронної діяльності 

Національна академія Державної  

прикордонної служби України 

м. Хмельницький, Україна 

Чому виникає необхідність проведення психологічної 

реабілітації військовослужбовців? 

Причиною є психологічні травми на ґрунті стресу і 

проблематика адаптації людини у спокійному, відносно мирному 

житті. Людина не в змозі після пережитого стресу, шоку в якому  

знаходиться довгий час адаптуватись до реалій сьогодення. Бойові 

психологічні травми потребують висвітлення та розуміння усіма 

людьми такої проблематики. Їх реабілітація дуже важкий і процес 

роботи з людиною, як показує практика це не місяць, і навіть не 

рік наполегливої роботи лікарів, психіатрів та спеціалістів по 
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спихічній реабілітації військовослужбовців. 

Аналізуючи відомі статті Сельє, про адаптивний та загальний 

стрес, та Вебера Ернеста Генріха який досліджував проблему 

мовленевого мислення у військових після війни, вивчивши аналіз 

наших співвітчизників щодо операції об'єднаних сил, на наш 

погляд важка обстановка на сході нашої країни призводить до 

зростання випадків психологічного захворювання на ґрунті 

стресу, а в наслідок цих захворювань значно погіршується 

адаптація військовослужбовців після воєнних дій, ускладнюється 

соціально-психологічна адаптація а також це відображається не 

тільки на окремому суб'єкті а і на здоров'ї його нащадків. Ця 

проблематика може гостро постати у найближчому майбутньому. 

Так як за аналізом Сельє, 25% військових які перебували в зоні 

бойових дій страждають на посттравматичний розлад. 

Це обумовлює обов'язкове висвітлення та вивчення цього 

питання серед військового та цивільного контингенту. 

У результаті чого виникає необхідність здійснення психоло-

гічної реабілітації війсьвослужбовця? 

По-перше, у військових які у певний тривалий період 

знаходяться під впливом стрес-факторів, виникає елементарна 

стомленість, що вкрай негативно показується на  бойовій 

ефективності та діяльності. 

Стомленість-це відчуття слабкості, безсилля, дискомфорту 

що супроводжується негативними емоційними станами, втратою 

інтересу до життя та мотивації до бойового завдання. 

Стомленість дуже негативно пливає на організм людини, на 

всі психічні та психофізіологічні процеси військовослужбовця. Як 

правило знижується увага, координація, мислення, можуть 

виникнути ілюзії конфліктних ситуації з іншими військовослуж-

бовцями та інша проблематика яка дуже негативно діє на 

моральний стан. Вилікуватись від стомленості не можливо 

відпочинком, вона має схильність накопичуватись і досягати рівня 

неповернення. У дослідженнях видатного вченого з Німеччини  Е. 

ДИНТЕРА встановлено, що довготривале перебування військо-

вого на нульовій ліній більше місяця не є ефективним. 
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Це дійсно переплітається з тим, що після досягнення 

максимуму психічних можливостей, які зазвичай вичерпуються 

через 15-20 днів, у людини наступає критинчий момент який 

виражається у стрімкому спаді її можливостей. 

По-друге, у людини яка тривалий час перебувала на передо-

вій позиції, можуть виникати психічні травми та психологічні 

розлади, під цим терміном розуміють порушення та захворюван-

ня, які ведуть до часткового або повного виведення військово-

службовця зі строю та робить його зовсім не ефективним для 

виконання завдань. Це травмує психіку військовослужбовця та 

умов військової служби під час ведення бойових дій, а також 

навіть довгий час після їх закінчення. 

Вивченням та аналізом цих порушень почали займатись 

психіатри. Як приклад на початку 1900 років англійські лікарі 

розглядали психічні проблеми військових як результат 

довготривалого шоку. Тому під час першої світової війни аналіз 

лікарів які намагались ставити діагноз бойової психологічної 

травми та лікувати її там, на передньому краї. Стику боїв та 

свисту куль. Вони прийшли до висновку, що основною 

проблематикою бойових психічних травм можуть бути як і 

фізичні травми так і довготривалі стресові фактори, так й інші 

психогенні фактори обстановки. З того часу ці фактори отримали 

назву стрес-фактори бойової обстановки. 

З накопиченням практичного та теоретичного матеріалу з 

вивчення цієї проблеми та різкою постановкою цього питання у 

1980 роках виникла нова галузь психологічних наук-психологія 

травматичного стресу. Найбільш широке розповсюдження та 

розвиток вона отримала у США, Британії, Німеччині а згодом і  у 

нашій ненці, Україні. З того часу стресові наслідки стали вивчати 

не як наслідок бойового  шоку який виник безпосередньо на 

передньому краї так і після того як людина повернулась звідти. А 

також як результат певного періоду мирного життя, місяць, рік і 

більше. 

З цією проблематикою необхідно на всі сто знати передумови 

та причини виникнення бойових психічних травм, їх форм та 
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проявів, наслідки, способи надання допомоги. 

Сприянню виникненя психчних травм є 

1. Постійна реальна загроза життю людини; 

2. Велика відповідальність за виконання бойового завдання; 

3. Недостатня інформованість персоналу; 

4. Дефіцит часу у прийнятті важливих рішень; 

5. Невідповідність морально-психологічних якостей людини; 

6. Психічна непідготовленість до бойових дій; 

7. Акумулятивність у колективі стресу; 

8. Порушення режиму сну; 

9. Незвичні умови проживання та повсякденної діяльності; 

10. Фізичне виснаження та психічна напруга; 

Чому потрібно знати ці причини? Для виявлення передумов 

та визначення напрямку роботи з психічної реабілітації людини. 

Наприклад за даними США тридцять відсотків всі ветерани 

війни з В'єтнамом мали виражені посттравматичні стресові дії 

під час всього життя людини. На 1988 рік у більш ніж двадцяти 

відсотків ветеранів чоловіків та десяти відсотків ветеранів жінок 

були помічені після бойові психічні розлади.  інших людей, а 

саме національних меншин ці відсотки набагато більші. У афро-

американців більше ніж двадцять шість відсотків, іспаномовних 

ветеранів  більше тридцяти відсотків. Досвід тієї війни був 

використаний у всіх наступних військових діях американських 

військ, наприклад у Персидській затоці. У результаті з цим всі 

стрес-фактори які можуть бути подразником і викликати 

психічні трави, ними були кваліфіковані і поділені на три великі 

групи: 

1. Бойовий шок, бойової обстановки. Це може бути загроза 

життю, отримання поранення, ураження артилерією, вогнем 

противника, смерть близьких і друзів. 

Участь у операціях з виконання спеціальних завдань, боязнь 

відповідальності за смерть. 

2. Не бойовий шок, бойової обстановки, інформація про 

відхід союзників, боязнь застосування противником ракет з 

хімічним та біологічним ураженням, очікування бойових дій які 
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можуть принести страти чи поранення. 

Негативні умови повсякденного життя. 

3. Інші стрес-фактори, ізоляція від рідних, близьких, друзів. 

Змінна обстановки. 

Зазвичай це стосується військових резерву. 

В результаті дії стресу у людей можуть виникати проблеми у 

функціях психіки. 

Можна визначити таку психо-кваліфікацію розладів у 

бойових умовах. 

1. Розлади у яких кваліфікуючою ознакою є фобія-

патологічних страх, характерний симптомами якого є сухість у 

роті, тремтіння кінцівок, збільшений пульс, заїкання або німота. 

Можна виділити три форми страху 

1)Рухома форма проявляється у без контролі дій, наприклад 

пересуванні по приміщенню без потреби. 

2) Пасивна форма проявлення у бідноті міміки, байдужості, 

тощо. 

3) Закрита форма проявляється у безглуздій ативності, яка як 

результат 

приводить до зриву планування завдання, його виконання 

паралізує будь-яку ефективну роботу. 

2. Бойовий шок і стомлення. 

Бойовий шок проходить у трьох стадіях: 

1) Розвиток цієї стадії стрімкий до декількох дій його 

характер можна обумовити почуттям непотрібності  та паніки, 

страхом та різкою зміною настрою. 

2) Стадія характеризується як гостра, вона проходить у 

проміжку часу до декількох тижнів проявляться розвитком 

психосоматичних порушень невротичного характеру. 

3) Заключна стадія розкривається  в акумуляції, характером її 

є тривала психічна декомпенсація із тимчасовою зміною 

особистості. 

3. Посттравматичний синдром включає групу психічних 

розладів, що виникають у результаті несвідомих намагань особою 

витіснити з своєї підсвідомості стресові епізоди, які мали місце у 
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активних боях. Загальною формою цього синдрому є часткова або 

повна соціальна деградація, зниження рівня активності життя, 

постійні думки про бойові дії, та самогубство, почуття постійної 

стомленості та непотрібності, неспроможність концетрація уваги 

на предметі, порушення режиму відпочинку, алкоголізм, 

наркоманія, мігрені, неузгодженість у шлунку, проблеми у 

інтимних відносинах, тощо. 

Кваліфікуючи за ступенем важкості травми, їх поділили на 

три основні категорії : 

1. Легкі, що помічаються у дратівливості, замкненні, 

мігренях, порушеннях режиму сну. 

2. Середні, помічаються істеричними реакціями, 

агресивністю, втратою орієнтації у просторі, депресією, страху,  

шуму, страху до життя. 

3. Тяжкі, помічаються у порушеннях слуху, зору, координації 

рухів, прогресуючою втратою реальності та безвідповідальності 

вчинених дій. 

  Розглянемо основні напрямки профілактики таких травм та 

розладів. 

1.Навчання та відточення навичок командирів, а як наслідок 

цього всіх військових основам психології та навичок і вмінь 

розпізнання психічних порушень з аналізу простих методик 

оцінки стресу, опрацювання навичок контролю і спостереженням 

за підлеглим складом. 

2. Пояснення військовим природи стресу та переконання їх в 

особистій  відповідальності  за свій психологічний стан, опану-

вання найпростіших прийомів зниження стресу. Відпрацювання 

елементарних навичок самоконтролю. 

3. Повне забезпечення усім потрібним, становлення у них 

засад вимогливості, правильний прийом їжі а також своєчасне 

надання допомоги. 

4. Завчасне виявлення військових з засадами психічних 

розладів 

Важливими критеріями  для виходу з бойових дій є: розлади 

які виводять зі строю військовослужбовця , неправильна оцінка 
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обстановки , зменшення розуміння соціуму , не розуміння інших 

військових . 

Військова боєздатність яка не відновлюється протягом 2-3 

годин, мають евакуюватися до медичного центру  або окремої 

медичної роти, де вони мають перебувати від 2-3 годин до 4-5 діб 

залежно від важкості стресу пережитого, кількості потерпілих і  

обстановки. Для  лікування цих осіб використовують метод 

психокорекції, раціональної трудотерапії з обов'язковими 

елементами бойової та фізичної підготовки. Головним завданням 

колективних та індивідуальних бесід має бути звільнення 

уражених у можливості їхнього швидкого лікування та 

повернення у підрозділ , зразу потрібно попередити про те, що 

строк лікування не перевищує 12 діб. 

Психологічне забезпечення  періоду відновлення має 

включати: 

- психологічне інформування складу про вірогідні психічні 

наслідки бойової діяльності та шляхи їх подолання; 

- діагностування  психічного стану людей, що складають 

групу ризику (військові, які виконували найважчі завдання, 

бували в стресогенні обстановці, раніше отримували психічні 

травми, мають ускладнене становище в родині, допускали 

помилки у здійсненні бойових завдань, перебувають в ганебному 

становищі  в підрозділі; військові жінки та старшого віку, тощо); 

- психологічна консультація військових з питань, які 

виникають через переживання у відновному періоді; 

- психологічну й соціально-психологічну підтримку воїнів, 

що переживають труднощі періоду відновлення; 

- використання спеціальних психічних  методів, спрямованих 

на прискорення відновних процесів у військових  (психофізіоло-

гічний ,  тренінги, групи інтенсивної комунікації ) . 

У разі виникнення у людини певних відхилень від 

нормального розвитку процесів  з ним здійснюється психо-

корекційна діяльність, при появі стійких психічних труднощів 

надається швидка  психотерапевтична допомога. Ці дві форми 

психологічної допомоги можуть використовуватись у підрозділі 
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певним  психологом у взаємодії з медичними працівниками  цього 

підрозділу. У цих випадках людина є суб‘єктом  відновного 

періоду головним завданням є  особистість воїна. 

 У разі отримання важких бойових психічних травм психічна 

реабілітація здійснюються спеціалістами. Вона може отриму-

ватись  в звичайному  вигляді й бути частиною медично-

психологічної реабілітації та проводитись з військовими , що 

лікуються у зв'язку з фізичними та психічними травмами  Вона 

може мати  доповнення  професійною та соціальною роботою . 

В іншому варіанті психологічна реабілітація - це особливий 

вид психологічної допомоги, що надається воїнам, які 

переживають або гострі реакції на стрес, або загострення 

відстрочених негативних психічних наслідків, відстрочених 

реакцій та розладів, що зумовлені раніше пережитим.  

 Психологічна реабілітація є основною ланкою реабіліта-

ційного процесу і доповнюється медичною реабілітацією або 

лише певною медичною допомогою. При наявності відповідних 

умов у медичному підрозділі військової частини здійснюється 

звичайна психологічна реабілітація, яка може розпочатися і 

завершитися в умовах військової частини або бути першим 

етапом наступної, спеціальної психологічної реабілітації в умовах 

військового шпиталю. 

Не специфічність або специфічність психологічної реабіліта-

ції визначається глибиною і важкістю бойових психічних травм 

військовослужбовця і рівнем спеціалізації способів психологіч-

ного впливу, які потрібні для вирішення проблем психологічної 

реабілітації. 

Здійснюючи психологічну реабілітацію після завершення бо-

йових дій, обов'язково необхідно звертати увагу на такі фактори: 

- рівень активності військової частини, підрозділу і конкрет-

ного бійця в бойових діях (чим більше та активніше діяли військо-

вослужбовці в зоні бойових дій, тим оперативнішою, масштабні-

шою і повноцінною має бути психологічна допомога; рівень 

активності визначається за характером і кількістю бойових дій, в 

яких брали участь військовослужбовці, за рівнем їх бойової 
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інтенсивності та значущості для виконання більш масштабних 

бойових завдань); 

 - кількість бойових втрат у військовій частині, а також 

характер і причини поранень, контузій, травм, опіки, дози опромі-

нення та інших видів фізичного впливу на здоров'я військово-

службовця. 

 Під час надання психологічної допомоги у відновний період 

щодо кожного бійця враховуються: 

 а) ситуація, в якій було отримано пошкодження здоров'я; 

 б) рівень впливу на нього випадків смерті товаришів 

(особливо близьких по службі та побуту); 

в) характер його відношення до явищ, що визначені в 

пунктах а) і б); 

г) особливості відношення до цього командування; 

д) нагороди та заохочення, що так чи інакше пов'язані з цим 

явищем; 

є) характер сприйняття даних явищ у свідомості товаришів 

по службі тощо; 

- час відходу підрозділу із зони бойових дій (чим раніше та 

швидше  буде надано психологічну допомогу людині , тим 

меншою буде вірогідність  виникнення згодом психічних травм, 

зумовлених бойовим шоком; 

- особливості соціально-психологічного клімату і між осо-

бистісних взаємовідносин  у підрозділі , характерні взаємини 

суб'єкта з іншими суб'єктами; 

- особливості та специфіка діяльності , підрозділу після 

виходу з бойових дій (нормальна і добре продумана організація 

життєдіяльності , підрозділу, конкретного суб'єкта сприятиме 

психічному здоров'ю всього особового складу і мінімалізує 

необхідність психологічної допомоги та реабілітації); 

- особисті переживання конкретного суб'єкта, що може бути 

пов'язано з реальним знищенням солдат противника, смерті 

товаришів по службі, веденням бойових дій у оточенні, 

перебування у полоні, виконання  небезпечних завдань; 

- обов'язково взяти до уваги обставини соціальних, етнічних, 
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релігійних, родинних умов, що мають великий  вплив на процеси 

психологічної реабілітації кожного військовослужбовця. 

Отже, існує досить чітка система надання психологічної 

допомоги та реабілітації військових, що мають певні хвороби 

зв'язані  з психічним здоров'ям або отримали важкі  психічні 

травми. 
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Анотація: У статті розкривається основна мета і завдання 

викладання історії на сучасному етапі розвитку суспільства в 
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умовах модернізації суспільної думки. Досліджується процес 

формування навичок критичного мислення. 

Ключові слова: критичне мислення, осмислення, рефлексія, 

технології розвитку критичного мислення. 

Annotation: The article reveals the main purpose and objectives of 

teaching history at the present stage of development of society in the 

modernization of public opinion. The process of forming critical 

thinking skills is studied. 

Key words: critical thinking, comprehension, reflection, technologies 

of critical thinking development. 

На сучасному етапі розвитку української держави постає 

завдання необхідності створення в процесі вивчення історії умов 

формування у студентів власного погляду на події, явища та 

процеси, які відбувалися на історичному шляху розвитку людства 

через навчання та самостійний аналіз багатьох фактів і думок. Це 

завдання може реалізовуватися за умов систематичного та 

послідовного удосконалення творчих, критичних, дослідницьких 

навичок. 

Дуже важливою є здатність людини мислити і вчитися 

змінювати світ. Психологи  практично довели, що мислення 

можна покращити. Отже, одним з найважливіших завдань роботи 

викладача є навчити студентів мисленню. Навчивши молодь 

мислити, ми тим самим збільшуємо ймовірність того, що зміни в 

світі будуть успішними. 

Варто зазначити, що результатом розвитку критичного 

мислення є творча особистість. Активне вивчення матеріалу – 

ідеальний шлях для знайомства з критичним способом 

мислення. 

Сучасні лекції з історії мають навчати студентів не тільки 

пасивному запам’ятовуванню фактів та їх оцінюванню, а і 

вміти самостійно орієнтуватися в історичних джерелах, 

знаходити причинно-наслідкові зв’язки між історичними 

подіями, відокремлювати основне в історичних подіях від 

другорядного. 

В процесі навчання необхідно виховувати історизм – вміння 

розуміти і оцінювати події минулого у їхньому взаємозв’язку, 
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унікальні для кожного окремого історичного періоду, враховуючи 

постійні зміни в суспільстві, в їх цілісності, процес виникнення, 

розвитку і зникнення цих явищ. 

Важливим завданням лекцій з історії є сприяння соціалізації 

молодої людини, тобто самовизначенню студента як особистості, 

розумінню його свого місця у суспільстві, свого історичного 

коріння. 

В площині критичного мислення з історії головним є 

розвиток у студентів можливостей самостійно освоювати новий 

досвід, результатом якого для здобувача освіти є поява нових 

знань, навичок та поглядів. 

Варто зазначити, що основними вимогами у процесі 

вивчення історії є:  

1. Сприяти формуванню існуючих у студентів ідей та 

уявлень, вміти висловлювати їх. 

2. Презентувати здобувачам освіти явища, які є супереч-

ливими з їх думками. 

3. Допомагати студентам вигадувати альтернативні 

пояснення, догадки.. 

4. Надавати можливість студентам використовувати свої 

уявлення у вільній формі, в залежності від ситуації. 

Наразі дуже часто на заняттях з історії дуже часто 

використовується прийоми та технології критичного мислення. 

Мета цієї технології – розвиток розумових здібностей 

студентів, необхідних не тільки для навчання, але і в звичайних 

життєвих ситуаціях. 

Використання технологій критичного мислення на заняттях 

історії дозволяє створити максимально сприятливі умови для 

активізації і розвитку мислення у студентів. 

З огляду на викладене варто зазначити про мету і завдання, 

які стоять перед здобувачами освіти: 

1) Формування нового стилю мислення, для якого характерні 

відкритість, гнучкість, осмислення внутрішньої багатогранності 

своєї позиції та різних точок зору, альтернативності рішень, які 

приймаються. 
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2) Розвиток таких базових якостей особистості, як критичне 

мислення, комунікативність, креативність, мобільність. 

Зокрема,  ДЖ. А. Браус і Д. Вуд визначають критичне 

мислення як рефлексне мислення, направлене на те, в що 

вірити і що робити. Критичне мислення на їхню думку – це 

пошук здорового глузду і вміння відмовитися від власних 

думок. Люди, які критично мислять можуть пропонувати нові 

ідеї і бачити нові можливості, що дуже важливо при вирішенні 

проблем. Д. Халперн виокремлює критичне мислення у своїй 

праці «Психологія критичного мислення», як напрямок 

мислення, воно відрізняється зваженістю, логічністю і 

цілеспрямованістю. Це відкрите мислення, яке не базується на 

теоріях, а розвивається шляхом отримання нової інформації в 

процесі життєвого досвіду.  

Фахівці зазначають, що структура лекцій з критичного мис-

лення поділяється на три види: виклик, осмислення, рефлексія. 

Сучасний педагог повинен старатися досягти сприятли-

вого середовище для досягнення максимального успіху для 

навчання студентів. Це і є те сприятливе середовище, яке 

розкриє індивідуальні можливості кожного здобувача вищої 

освіти. 

 Тому, протягом всього вивчення історії основним крите-

рієм успішності є формування у студентів навичок критичного 

мислення. 

Існує дуже багато методів і стратегій, які можуть бути 

використані на різних етапах лекції для формування навичок 

критичного мислення у молоді. Найбільшого поширення і 

застосування набули методи: «Асоціативний кущ», «Розминка», 

«Обери позицію», «Прес», «Різнокольорові капелюшки», «Мозко-

вий штурм», «Рюкзак», «Дискусія», «Сенкан», «Есе», «Метод 

проблемних запитань», «Бліц-опитування» тощо. 

Отже, суть і мета застосування технологій критичного 

мислення така: 

1. Освіта не надається викладачем, вона здобувається самим 

студентом. 



 

124 

2. Викладач повинен сам оволодіти новим мисленням, 

відповідним чином сприймаючи зміст програмного матеріалу, 

вибирати і застосовувати саме ті методи і прийоми навчання, які 

сприятимуть розвитку критичного мислення. 

Критичне мислення можливе лише на чітко продуманій лекції 

та складеній за певною технологією. Процес планування лекції для 

розвитку критичного мислення можна поділити на три етап 

1) Підготовка лекції; 

2) Проведення лекції; 

3) Організація роботи після лекції. 

Плануючи лекції з розвитку критичного мислення слід 

пам’ятати, що формування критичного мислення у студентів 

можна здійснити завдяки використанню групової навчальної 

діяльності. Адже однією із вимог успішної адаптації випускника 

навчального закладу в суспільстві є вміння працювати з людьми 

та вміння працювати в колективі. 

XXI століття диктує нові вимоги до викладача, тому що 

змінюються його функції у професійній діяльності, з трансфор-

матора знань він перетворюється в організатора і в координатора 

самостійної пізнавальної діяльності студентів. Отже, час диктує 

викладачеві відмову від традиційних методів навчання і перехід 

до методів активних і інтерактивних. 

Технологія розвитку критичного мислення створює умови для 

розвитку творчих здібностей, активізує пізнавальну діяльність. 

Створюючи атмосферу для гармонійного розвитку особис-

тості кожного студента, враховувати оптимальні умови, 

адресного впливу на нього, та керуючись статистично обґрунто-

ваними, значущими стратегіями людського розвитку свободи та 

безпеки. Саме в цьому полягає творча діяльність педагога. 
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В умовах бурхливого розвитку інформаційних систем, 

актуальними стають дослідження в області впровадження ІТ-

технологій у роботі державних фінансових органів для контролю 

за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів. 
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Для громадян «цифрова економіка» буде означати перехід на 

новий рівень цифрових сервісів, можливості одержання держав-

них послуг в електронній формі, що зведе до мінімуму корупційні 

ризики та буде сприяти якнайшвидшій інтеграції України в 

єдиний цифровий простір Європейського Союзу (ЄС) [5]. 

Вагомий внесок у вивчення проблем становлення системи 

державного фінансового контролю в умовах цифровізації в 

Україні зробили І. Басанцов [5. 6], С. Бєлов [2], О. Зубарєва [2, 4], 

О. Радчук [1] та інші. Недостатньо дослідженими залишаються 

проблеми трансформації державного фінансового контролю в 

умовах цифровізації економіки України. 

Система державного фінансового контролю – це невід'ємна 

складова державного управління. Жодна країна у світі не 

відмовляється від важелів контролю та цілеспрямованого впливу 

на ринкові відносини, що є необхідною умовою підтримки соці-

альної стабільності [6]. Ефективність використання державних 

фінансових ресурсів є ключовим чинником переходу економіки 

України на інноваційний шлях розвитку та зведення до мінімуму 

наслідків впливу пандемії, а також посилення конкурентоспро-

можності та економічної безпеки держави в довгостроковій 

перспективі. Це визначено багатьма нормативно-правовими 

документами як один з пріоритетних напрямків розвитку 

держави. 

Підвищення ефективності використання коштів платників 

податків, а також контроль над бюджетними витратами – це один 

з пріоритетних напрямків розвитку нашої держави. Однак слід 

відмітити, що на сьогоднішній день значна частина державних 

ресурсів і бюджетних коштів перебуває поза зоною ефективного 

фінансового контролю, що призводить до нецільового викорис-

тання цих ресурсів і створює передумови для корупційних 

злочинів. Це, у свою чергу, є істотною перешкодою для вступу 

нашої держави в ЄС і перешкоджає досягненню стратегічних 

цілей, що стоять перед Україною. В епоху цифровізації економіки 

вагомим методом боротьби з системною корупцією може стати 

розробка та впровадження у системі державного фінансового 
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контролю спеціалізованої інформаційно-аналітичної підсистеми 

фінансового е-контролю, яка дозволить підвищити ефективність 

державного контролю витрат бюджетних коштів. Ця задача стала 

досить актуальною саме останнім часом, коли світом поширю-

ється епідемія коронавірусу. Але без модернізації існуючої систе-

ми державного фінансового контролю, що базується на основних 

принципах і кращих практиках ЄС провести згадані вище 

реформи практично неможливо[2]. 

Бурхливий розвиток інформаційних технологій змусив 

органи державного фінансового контролю активніше використо-

вувати передові технічні рішення: створювати великі центри 

обробки даних, генерувати централізовані рішення на основі 

Web-Технологій тощо. У державному управлінні цілеспрямовано 

проводять низку реформ, що дозволять поетапно реалізувати 

сучасні механізми та інструменти обробки інформаційних потоків 

у сфері управління фінансами. Важливо відзначити, що викорис-

тання нових форматів держуправління в умовах діджиталізації 

(перехід до цифрової економіки) здійснюється відповідно до 

Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні [7] і 

проекту Закону України «Про Стратегію сталого розвитку 

України до 2030 р.» [8]. Тому з метою підвищення ефективності 

державного контролю використання бюджетних коштів доцільно 

розробити та впровадити інформаційно-аналітичну систему – 

фінансовий електронний контроль. 

Фінансовий електронний контроль (фінансовий е-контроль) 

– це інформаційно-аналітична система, що забезпечує автома-

тизацію ведення обліку, контролю цільового та ефективного 

використання засобів платників податків, аналізу і управління 

економічною інформацією в електронному виді. Слід зазначити, 

що застосування інформаційно-аналітичної системи – фінансо-

вого електронного контролю дасть змогу автоматизувати управ-

лінські процеси, а саме: скоротити час на збір й аналіз фінансової 

інформації при перевірці ефективності використання бюджетних 

коштів; забезпечити реалізацію процесного підходу та відповід-

них моделей керування і контролю витрат коштів бюджету; 
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впровадити сучасні засоби контролю цілісності інформації від 

джерел даних, підвищити ефективність і забезпечити достовір-

ність результатів аналізу; прискорити процес аналізу отриманої 

інформації та підготовку аудиторами звітної документації; 

організувати оперативний доступ перевіряючих до результатів 

попередніх контрольних заходів; прискорити контроль усунення 

порушень фінансової дисципліни; забезпечити дотримання стан-

дартів державного фінансового контролю; систематизувати та 

оперативно узагальнювати інформацію при здійсненні фінансо-

вого моніторингу з метою розробки пропозицій щодо модерніза-

ції системи державного фінансового контролю в Україні. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ 
ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Поляк-Свергун М. М., 

к.е.н.  кафедри фундаментальних  
та  спеціальних дисциплін  

Чортківського навчально-наукового  
інституту підприємництва і бізнесу, ЗУНУ 

Особливості економіки України підтверджують необхідність 

ефективної внутрішньої політики, яка має ціллю соціально-

економічний розвиток України, становлення верховенства права, 

економічної та політичної незалежності. Фіскальна політика 

відіграє важливу роль, особливо в ситуації економічної та 

соціальної нестабільності.  

Реформування в Україні потребує зміцнення економічної 

ситуації та підвищення довіри жителів країни та підтримки 

рішень і программ державних органів влади.  

Значимою є гнучкість державної фіскальної політики щодо 

зовнішніх факторів та здатність її змін співвідносно до процесів, 

що відбуваються.  
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Фіскальна політика є одним із найважливіших напрямків дія-

льності уряду, оскільки визначає основні шляхи надходження 

ресурсів до державного бюджету та розподілу фінансових ресурсів. 

Фіскальна політика є однією з пріоритетних доктрин соціаль-

но-економічного розвитку окремих регіонів і держави в цілому. 

Останнім часом важливою стала потреба узгодження фіскальної 

політики України зі світовими нормами та стандартами.  

Організаційно-правове та інституційне забезпечення фіскаль-

ної політики в Україні потребує модернізаційних рішень, стабіль-

ності, інноваційності, соціальної спрямованості, прозорості, циф-

рової трансформації.  

Сьогодні існує реальна необхідність пошуку напрямків боро-

тьби з інфляцією, протидії наслідкам пандемії COVID-19, підви-

щення рівня життя, розвиток пріоритетних галузей національної 

економіки.  

Механізми фіскальних відносин часто змінювалися, оскільки 

інституційна діяльність є активною та динамічною.  

Фіскальна політика перебуває під впливом низки диск римі-

наційних факторів, які сформовані через громіздкість, склад-

ність, нестабільність, неоднозначність фіскального законо-

давства; недостатній рівень  узгодженості законодавчих актів; 

ігнорування потреб і умов діяльності підприємств; недостатнє 

використання державними та місцевими органами податкової та 

стимулюючої функції податків, низький рівень податкової 

культури[3, с. 252]. 

Недосконалість фіскальної політики створює перешкоди для 

пожвавлення інвестиційної та інноваційної діяльності в місцевих 

громадах та державі. Це посилює слабкість підприємств, а існу-

вання дестабілізуючих факторів не сприяє ефективній суспільній 

трансформації. 

В Україні фіскальна політика сформована і практикується 

тривалий час, оптимізовано механізм її реалізації (інструменти, 

інститути і т.д.). Останнім часом здійснено ряд заходів у контексті 

модернізації діяльності ДПС України як пріоритетного органу 

ефективної фіскальної політики.  
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Фіскальна політика характеризується двоїстим характером, 

що виявляється в необхідності узгодження видаткової та дохідної 

політики держави [1, с. 823]. 

Вдосконалення фіскальної політики сповільнюється через 

корупційні та шахрайські схеми,  непрозорість бюджетного 

процесу і т.д. Отже, фіскальна політика розглядається як курс на 

управління відносинами та процесами наповнення державного 

бюджету та видатків з нього [4, с. 164].  

Досконалість фіскальної політики в її сучасному розумінні 

проявляється через регулювання ділової активності, впливу на 

зайнятість, інвестиційну привабливість, інфляцію та інші 

соціально-економічні показники. 
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Сьогодні у ХХІ сторіччі стрімко розвиваються галузі 

медицини, біотехнологій та фармацевтики. Особливо галузь 

фармацевтики є найбільш прибутковою у світі. Разом з цими 

галузями розвивається бажання вчених досягти та зробити внесок 

у таких дослідженнях, котрих ще вважаються не досягнутими для 

сучасної науки або знаходяться на стадії розробки.  

В галузях біологічних направленостей є дійсно чого багато 

не знайденого або не дослідженого. Одним із таких галузей, яка 

на сьогоднішній день вважається досить перспективною є 

генетична інженерія та цитологія. Завдяки розвитку даних 

направлень у біологічних науках сучасним вченим відкривається 

розроблення нових методик лікування та профілактики хвороб, 

які вважаються особливо небезпечними та невиліковними до 

сьогоднішнього дня. Як ми вже зазначали це онкологічні 

захворювання, ВІЛ – СНІД, паралічі та інші можливі захворю-

вання, в тому числі, які навіть не відомі для сьогоднішньої 

медицини. Які ж відкриття вчених змусило так поступово 

утворити медичну революцію завдяки даним технологіям та дати 

шанс приреченим почати абсолютно нове життя?  

Щодо, традиційних розробок виходячи із історичного контек-

сту про розвиток даних технологій. То хотілось би почати безпосе-

редньо з характеристики стовбурових клітин. Хочеться зазначити, 

ці утворення можуть регенеруватися власним шляхом власного 

поділу, а також можуть трансформуватися в велику кількість 

спеціалізованих клітинних утворень в організмі [1, с. 25].  
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Зверніть увагу на те що, в першу чергу стовбурові клітини 

мають особливу подвійну класифікацію у ссавців: це ембріон-

нальні стовбурові клітини та клітини, які розташовуються у 

дорослих особах в тканинах організму. Головна відмінність їх 

полягає у тому що, ембріональні стовбурові клітини можуть 

набувати певний тип та розвиватися у всіх направлених 

спеціалізованих ембріональних тканин, а у дорослого організму – 

стовбурові клітини грають роль репаративного синтезу на різних 

рівнях утворення життя відносно органного рівня, чи то 

клітинного або молекулярного [2, с. 8].  

Традиційні розробки використання даної технології у 

медицині дозволяє окремо в лабораторних умовах вирощувати та 

програмувати на певний порядок виконання завдань в живому 

організмі. Завдяки методу, який дуже поширений у даній 

технології, а саме методу «клітинних культур» - проведений без-

посередньо в лабораторних умовах, стало початком запровад-

ження використання даних методів безпосередньо на хворих. 

Якраз одним із джерелом стовбурових клітин є кістковий мозок, 

як і з’ясували у історичному контексті американські учені у кінці 

ХХ століття. Тепер хотілося б, більш детально розглянути 

властивості та особливості цих клітин [3, с. 10-11].  

Особливості даних клітин, як ми вже казали у регенератив-

них функціях внутрішніх структур необхідних для функціону-

вання живого організму та у можливості диференціації у будь 

який клітинний тип. Наразі більш детально, розглянемо кожен з 

видів стовбурових клітин, як ембріональні так і дорослі – вже 

сформовані та готові до виконання своїх безпосередніх функцій 

[4, с. 50].  

Ембріональні утворення складаються переважно зі стовбу-

рових клітинних ліній, тобто певних культур клітин, що походять 

від особливих тканин – епібластів. Епібласт уявляє собою цитоло-

гічні скупчення всередині бластоцисту, що і дає можливість 

утворення безпосередньо зародка всередині тіла живого орга-

нізму. Стовбурові клітини ембріона дають початок онтогенезу 

всім шарам ембріону в онтогенезі, а саме мезодермі, екто- та 
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ендодермі [4, с. 51]. Поступово дані клітини трансформуються у 

стовбурові клітини дорослого організму в результаті онтогенез-

тичних факторів та в результаті діють під впливом деяких особли-

востей та стимулів, наприклад фактор росту, що безпосередньо 

необхідний для розвитку ембріону. До традиційних технологій 

розробок та використання даного виду стовбурових клітин відно-

ситься їх використання у регенеративній медицині та у випадку 

трансплантації тканин внаслідок їх пошкодження. Наразі, як ми 

вже зазначили технології використання ембріональних стовбуро-

вих клітин вивчається сучасною медициною та наукою, про те 

підтверджень про масове використання даних технологій в 

практиці медицини не існує і по нині, проводяться масові дослід-

ження в даній галузі з можливістю подальшого використання 

таких медичних практик. Є версії про використання даних 

утворень у косметології з метою покращення регенеративних 

функцій шкіряного покриву, про те в багатьох країнах дана 

процедура є забороною на законодавчому рівні. Представляю вам 

зображення ембріональних стовбурових клітин  [5, с. 5].  

Тепер детальніше поговоримо про стовбурові клітини 

дорослої особи. Ці клітини мають особливу функцію в організмі. 

Вони здатні заміщувати клітини, які померли або відновлювати 

пошкоджені. Такі клітини мають назву соматичні та знаходяться 

у живих організмах, які знаходяться на різному онтогенетичному 

рівні. На сьогоднішній день активно використовуються техніки 

випробувань стовбурових клітин дорослих у медичних розробках 

з питань створення спеціальних медичних препаратів до 

підвищення регенеративності на всіх рівнях функціонування з 

фізіологічної точки зору: клітинних, органних, тощо [6, с. 9].  

Отже, можна зробити певні висновки, на сьогоднішній 

активні відомі випадки використання та пересадження певних 

видів цитологічних утворень за допомогою стовбурових клітин, 

про те дане питання потребує детального розгляду та досліджен-

ня. Це питання активно зацікавило медицину країн Заходу та 

інших високорозвинених країн, але українська державна наука є 

вкрай плачевному становищі, тому з розвитком української 
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медицини ми можемо вийти на новий рівень досліджень та 

зможемо наздогнати передові країни Європи та Азії.  
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Візуальне спостереження за особою — це комплекс заходів, 

який проводиться визначеними законом суб’єктами оперативно-

розшукової діяльності, та полягає в прихованому, негласному, або 

зашифрованому візуальному спостереженні за особою, яка 

представляє оперативний інтерес, з метою отримання про неї та її 

спосіб життя максимально повну інформацію. 

Суб’єкти, які можуть здійснювати даний захід, перераховіні 

у ст. 5 Закону  України «Про оперативно-розшукову діяльність». 

До них відносяться підрозділи кримінальної та спеціальної 

поліції, органи Державного бюро розслідувань, Служби безпеки 

України, та інші [1].  

Візуальне спостереження здійснюється на підставі ухвали 

слідчого судді, при цьому із дотриманням таких принципів як 

верховенство права, законність, дотримання прав і свобод 

людини [1], а також регулюється Кримінально процесуальним 

кодексом України[2, ст. 269]. 

В залежності від умов, у яких проводяться захід, візуальне 

спостереження може проводитись у наступних формах: 

1) приховане негласне спостереження — проводиться за 

умов, у яких працівник оперативного підрозділу приховує 

присутність від особи, за якою ведеться спостереження; 

2) зашифроване негласне спостереження - проводиться за 
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умов, в яких працівник оперативного підрозділу знаходиться в 

безпосередній близькості від особи, не приховує своєї присуд-

ності, але ретельно маскує свої дії не викликаючи у особи уваги. 

За допомогою технічних засобів, візуальне спостереження 

поділяється на: 

1) спостереження із застосуванням технічних засобів 

спостереження, відео- та звукозапису; 

2) спостереження без застосування технічних засобів. 

За формою організації візуальне спостереження поділяється 

на:  

1) стаціонарне; 

2) рухоме;  

3) зональне. 

Розрізняють два способи візуального спостереження:  

1) Супроводжуючий, під час якого контроль за поведінкою 

особи ведеться з позицій, що знаходяться позаду неї. Застосову-

ється як при пішому спостережені, так і при поїздці на 

транспортному засобі; 

2) Зустрічний, під час якого спостереження ведеться з 

позицій, що знаходяться попереду особи, як за маршрутом її 

проходження, так і в місцях її ймовірної появи.  

При візуальному спостережені застосовуються такі прийоми: 

1) Ланцюг, полягає в тому, що оперативні працівники 

слідують за особою один за одним, дотримуючись певної дистан-

ції, і час від часу змінюються місцями, щоб уникнути виявлення;  

2) Вилка, полягає в тому, що візуальне спостереження за 

особою здійснюється одночасно з кількох сторін; 

 3) Лідирування, суть якого полягає в спостережені за особою 

із застосуванням службово - оперативного транспортного засобу, 

який рухається на певній відстані попереду автомобіля особи, 

відносно якої здійснюється спостереження.  

Проблемою реалізації візуального спостереження, є 

положення ст. 20 Закону України “Про Національну поліцію” яка 

передбачає, що поліцейські мають єдиний однострій. На 

однострої поліцейського розміщується нагрудний знак із чітким 
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зазначенням його спеціального жетона. Поліцейському 

заборонено знімати з однострою чи приховувати нагрудний знак, 

а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню 

інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних 

засобів. Поліцейський, який виконує функції в цивільному одязі, 

зобов’язаний мати при собі нагрудний знак, крім випадків, коли 

наявність нагрудного знака перешкоджає проведенню негласної 

слідчої (розшукової) дії[ 3, ст. 20].  

Виникає питання, а якщо працівник підрозділу кримінальної 

поліції не здійснює такі дії, але проводить відповідну роботу з 

негласними штатними чи позаштатними працівниками або 

проводить даний оперативно-розшуковий захід по оперативно-

розшуковій справі [4, с. 36]. 

Тому вважаю доцільним подальше внесення доповнень до 

чинної редакції Закон України “Про Національну поліцію” з 

метою усунення існуючих правових проблем, пов’язаних із 

роботою кримінальної поліції. 
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На сьогодні оперативно-розшукова діяльность України 

вимагає дійсних професіоналів, які будуть освічені у всіх необхід-

них алгоритмах проведення оперативно-розшукових заходів, 

механізмах протидії злочинності та комунікації із часто 

діаметрально протилежними верствами населення. Професіонал 

потребує таких якостей, як  вміти критично мислити, раціонально 

та логічно розглядати будь-яку обстановку та признати важливе 

управлінське рішення в критичній ситуації. Постійне перебудова 

правоохоронної системи зобов’язує підвищеного рівня кваліфіко-

ваності всіх співробітників, але очевидним є те, що його 

професіоналізм залежить від освітньо-професійньої програми, за 

якою він навчався, компетентності викладачів тощо. Незважаючи 

на це, вагомим елементом у навчальному процесі будь-якого 

працівника є практична складова. Серед багатьох інших 

складових нерозривною із практикою і такою, що фактично 

будується на ній, є оперативно-розшукова тактика.  

Оперативно-розшукову діяльність здебільшого аналізують як 

комплекс певних заходів, цілеспрямованих на запобігання 

злочинності та попередження протиправної суспільно небез-

печної діяльності окремої особи або кола осіб, які прагнуть 

здійснити посягання на охоронювані кримінальним законом 

суспільні відносини, цінності і блага. Здебільшого із структурно-

функціонального аспекту ОРД необхідно звернути увагу на те, 
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що значущою її складовою є оперативна тактика, знання якої є 

провідними для осіб, уповноважених на здійснення ОРД, як в 

рамках оперативно-розшукової справи, так і кримінального 

провадження.  

Експеримент будь-якого явища або наукового класу почина-

ється із ретроспективного та етимологічного стадій, а також 

значення поняття, яке потребує вивчення. Також необхідно 

розібрати етимологію і тлумачення твердження «тактика». 

Зокрема, слово «тактика» означає «складова частина військового 

мистецтва, що включає теорію й практику підготовки, організації 

та ведення бою; навчальний предмет із теорії та практики ведення 

бою» [1].  

Оперативно-розшукова тактика є частиною основної такти-

ки, яка з давніх часів визнана військовим мистецтвом підготуван-

ня, організації та ведення бою, визначення шляхів, методів, 

засобів і форм боротьби, що найбільше відповідають конкретним 

обставинам у цей момент і забезпечують стратегічний успіх, а в 

переносному значенні - це прийоми, засоби досягнення якоїсь 

мети, лінія поведінки когось. [1, С.159]. 

Оперативно-розшукову тактику відносять до різновидів 

ведення бою, який ведеться не на традиційному полі битви, а у 

суспільстві, що дійсно означає протидію правоохоронними 

органами законними засобами і методами, зокрема із застосу-

ванням прийомів оперативно-розшукової тактики, вчиненню 

умисних кримінальних правопорушень окремими особами або 

злочинними угрупованнями. [1].  

Дане твердження добре розкриває зміст поняття «оператив-

но-розшукова тактика», тому що вона по суті є сформованою 

методикою діяльності сил ОРД та лінією їх поведінки в 

антизлочинній діяльності. 

Тому, потреба  вдосконалення  оперативно-розшукової 

діяльності, а саме окремий елемент як тактика зумовлена 

наявністю певного протиборства та протилежністю інтересів 

сторін, а саме: ціннісних та злочинних, що є характерним для 

правоохоронної сфери. Також наявність тактичного планування 
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дій та операцій спричинена наявністю ризику для життя і 

здоров’я працівника під час виконання службових обов’язків, 

провадження діяльності в екстремальних умовах та високий 

ступінь відповідальності уповноважених осіб за життя і здоров’я 

пересічних громадян. Це неповний перелік обставин, які зумови-

ли виникнення тактичного планування в системі оперативно-

розшукової діяльності. 

Оперативна -розшукова тактика є самостійна складова ОРД, 

головні положення якої базуються на наукових дослідженнях 

вчених, передовому досвіді роботи практичних працівників та 

законодавчих актів, якими регульовано боротьбу зі злочинністю, 

що є системою спеціальних прийомів, спрямованих на ефективне 

попередження, розкриття злочинів, розшук злочинців та інших 

осіб, котрі можуть становити оперативний інтерес [2, С. 32]. 

Необхідно звернути увагу,  що досить велика кількість 

науковців, як вітчизняних так і зарубіжних висловлюють  свої 

положення щодо оперативно-розшукової тактики та розглядають 

зміст цього поняття із різних наукових позицій.  

Оперативно-розшукова тактика потребує професіоналізм, 

доцільність дій оперативного працівника, його знання для 

організації у необхідних алгоритмах прийняти відповідальне 

рішення. Значення оперативно-розшукової тактики не можна 

переоцінити, адже від компетентності уповноваженої особи в цій 

сфері залежить ефективність виконання завдань ОРД та рівень 

злочинності як локально, так і на державному рівнях [4; 5]. 

Оперативно-розшукову тактику можна диференціювати за 

оперативно-розшуковими заходами, ситуаціями, у яких існує 

необхідність застосування того чи іншого тактичного прийому. 

Таким чином варто виокремити загальну та спеціальну тактику. 

Загальна оперативно-розшукова тактика вивчає та формує методи 

забезпечення форм оперативно-розшукової діяльності, розшуку 

злочинців, проведення оперативно-розшукових заходів, механіз-

мів  їх технічного супроводження, попередження вчинення 

кримінальних правопорушень, збір та застосування оперативно 

значущої інформації тощо.  
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Фактично оперативно-розшукову тактику можна розділити 

на загальну та спеціальну частини. Якщо загальна ознайомлює із 

колом алгоритмів, за допомогою яких досягається ефективність 

оперативно-розшукових заходів, то спеціальна стосується кожної 

окремої ситуації. Ці частини тісно взаємопов’язані, тому що 

містять звернення до планування, документального та інформа-

ційного забезпечення тощо [3, С. 12-14]. 

Оперативно-розшукову тактику презентують як окрему 

психологічну стадію, яка уособлює мислення оперативного 

працівника, яка недивлячись  на ступінь екстремальності обста-

новки потребує бути раціональним та послідовним. Однак 

ситуація зібраності працівника, незважаючи на оточуючі 

обставини, може бути не завжди, тому що не виключенням є роль 

людського фактору. У даному випадку працює тактика, вмика-

ються позасвідомі механізми, які стимулюють автоматичне 

відтворення алгоритмів дій у критичних ситуаціях. У діяльності 

оперативного працівника ситуація стресу є сталою, саме тому її 

успішність залежить від дещо інстинктивних дій.  

Прогнозування використовується для вироблення правильної 

програми дій і прийняття управлінських рішень, що забезпечують 

досягнення найкращих результатів при виконанні завдань 

протидії організованій злочинності. Як справедливо зазначають 

науковці, тут важливо використовувати дуже продуктивний 

прийом проектування схем поведінки раніше пізнаних людей в 

аналогічній ситуації на осіб, що становлять оперативний інтерес 

[3, С. 120]. 

Підсумовуючи вищевикладене можу сказати наступне, що 

оперативно-розшукова тактика є важливим компонентом ОРД, 

використання якої може значно вплинути на ефективність 

проведення оперативно-розшукових заходів. Знання алгоритмів 

та чинного законодавства України, тактики вагоме для осіб, 

уповноважених на здійснення ОРД, як в рамках оперативно-

розшукової справи, так і кримінального провадження. Необхід-

ність розвитку в рамках оперативно-розшукової діяльності такого 

прикладного елементу як тактика зумовлена наявністю певного 
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протиборства та протилежністю інтересів сторін, а саме: цінніс-

них та злочинних, що є характерним для правоохоронної сфери.  

Оперативно-розшукова тактика є достатньо новим поняттям у 

системі ОРД, а тому спектр алгоритмів, існуючий сьогодні, може 

бути значно розширений, зокрема, самими практичними працівни-

ками. Оперативно-розшукову тактику можна диференціювати за 

оперативно-розшуковими заходами, ситуаціями, у яких існує 

необхідність застосування того чи іншого тактичного прийому. 

Таким чином варто виокремити загальну та спеціальну тактику.  

На нашу думку, необхідність оперативно-розшукової 

тактики визначається наступними факторами, які породжуються 

феноменом злочинності, а саме:наявністю замкненого злочинного 

середовища, проникнення в яке ускладнюється в силу глибокої 

конспірації та жорсткої дисципліни в середовищі злочинних груп; 

розподілом сфер злочинної діяльності та виникненням на цій 

підставі ретельно замаскованої системи відносин; прагненням 

злочи, нців до насадження норм поведінки та відносин, що 

стимулюють кругову поруку, породжують та підтримують 

почуття страху у причетних до вчинення злочинів та обізнаних 

про них осіб, підштовхують їх на приховання істини; наявністю 

таких явищ, як злочинний професіоналізма злочинна кваліфіка-

ція. Ці явища обумовлюють постійний пошук нових способів 

учинення злочинів, маскування злочинних зв’язків, вивчення 

злочинцями тактики, засобів і методів ОРД, спонукаючи тим 

самим до багатьох способів для контрспостереження за діями 

оперативників та отримання необхідних відомостей про ОРД. 
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РОЛЬ ОМБУДСМАНА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ 

ДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНІ  
 

Славна О.В., 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри  

конституційного  права та прав людини  

Національної академії внутрішніх справ 

м. Київ, Україна  

Україна, як незалежна, демократична, правова держава за 

тридцять років незалежності впровадила велику кількість 

концептуальних реформаторських ініціатив у розвиток держави у 

всіх сферах суспільного життя. Реалії сьогодення в контексті 

процесу євроінтеграції України, вимагає від держави виконання 

зобов’язань, взятих на себе перед міжнародною спільнотою, щодо 

дотримання та утвердження  принципу рівноправ’я. Принцип 

рівноправ’я є одним з основних принципів Загальної декларації 

прав людини, прийнятої у 1948 році ООН.  

Відповідно до ст. 2 універсального міжнародного договору, 

кожна людина наділяється усіма правами та свободами проголо-

шеними Загальною декларацією, в незалежності від кольору 

шкіри, статті, мови, релігійних, політичних та інших переконань, 

національного походження, майнового стану[1]. Забезпечення та 
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утвердження прав та свобод, які закріплені в Загальній декларації 

покладається на країни-учасниці, що відповідає загальному 

принципу міжнародного права «добросовісного виконання 

договорів». Окрім цього Загальна декларація стала першим 

міжнародним універсальним договором, який закріпив у своїх 

положеннях, а саме у ст. 7 право кожної людини на захист від 

проявів будь-якої дискримінації або від підбурення до такої 

дискримінації, що порушує Декларацію. У подальшому при 

прийняті, універсальних та регіональних міжнародних договорів, 

які закріплювали у своїх положеннях заборону будь-яких проявів 

дискримінації, Загальна декларація стала для останніх міжнарод-

ним стандартом.  

Так, Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, прийнята Радою Європи у 1950 році у ст. 14 зобов’язала 

країни-учасниці забезпечити користуванням всіма правами та 

свободами передбаченими Конвенцією без будь-якої форми 

дискримінації за будь-якою ознакою[2]. Захист прав та свобод 

людини передбачені вищезазначеною Конвенцією покладається 

на держави-учасниці та на Європейський суд з прав людини, який 

у своїй діяльності керується положеннями Конвенції.       

На шляху формування демократичної правової держави, 

наряду з іншими державами світу, Україна взяла на себе зобов’я-

зання перед міжнародною спільнотою, щодо виконання вищевк-

азаних міжнародних угод, ратифікувавши та імплементувавши 

міжнародні норми в національне законодавство. Однак аналізу-

ючи статистику звернень громадян до органів державної влади та 

міжнародних організацій, за захистом своїх прав та свобод від 

проявів дискримінації у різних сферах суспільного життя, можна 

констатувати, що міжнародні договори, зобов’язання, щодо яких 

взяла на себе Україна та національне законодавство у сфері 

заборони будь-яких проявів дискримінації, остання залишається 

актуальною проблемою для українського суспільства у різних 

проявах, за ознакою раси, кольору шкіри, релігійних переконань, 

віком, станом здоров’я (особи з інвалідністю), місцем проживання 

(тимчасово-окуповані території).  
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Ст. 10 Закону України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» закріплює повноваження омбудсмена, 

щодо запобігання та протидії дискримінації. Одним із 

повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, передбачених ст. 10 вищезазначеного Закону є розгляд 

звернень осіб або груп осіб з питань дискримінації [3]. Відповідно 

до ст. 17 Закону України «Про уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини», при розгляді звернень омбудсмен: 

відкриває провадження у справі про порушення прав і свобод 

людини і громадянина; роз'яснює заходи, що їх має вжити особа, 

яка подала звернення Уповноваженому; направляє звернення за 

належністю в орган, до компетенції якого належить розгляд 

справи, та контролює розгляд цього звернення; відмовляє в 

розгляді звернення[4].  

Відтак, упродовж 2020 року до Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини надійшло 444 повідомлень від 

громадян про випадки дискримінації, що на 13% перевищує 

попередній 2019 рік. Більшість звернень була з приводу порушень 

рівності прав і свобод громадян за ознаками релігійних 

переконань – 127 звернень; за станом здоров’я та інвалідності – 

44 звернення; за ознаками раси, кольору шкіри, етнічного 

походження – 32 звернення[5, с. 34].  

Однак на нашу суб’єктивну думку, ці дані не показують 

фактичної ситуації порушення антидискримінаційного законо-

давства в Україні, так як у більшості випадків особи, права та 

свободи яких були порушенні будь-якими проявами дискри-

мінації, з тих чи інших причин не в змозі звернутися до органів 

державної влади за захистом своїх законних прав та свобод 

(наприклад особи з інвалідністю, особи, які проживають на 

тимчасово окупованих територіях, тимчасово переміщенні 

особи).  

Іншим питанням, яке заслуговує на увагу, є питання 

реалізації свого права на захист від проявів дискримінації 

іноземцями, особами без громадянства, особами, які потребують 

додаткового та тимчасового захисту, які на правових підставах 
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перебувають на території України. Так ст. 16 Закону України 

«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» 

передбачає цивільну, кримінальну та адміністративну відпові-

дальність особи, за порушення законодавства про запобігання та 

протидію дискримінації. Законодавець чітко окреслює коло 

суб’єктів (особи), які за порушення антидискримінаційного 

законодавства будуть притягнуті до одного з вищезазначеного 

виду відповідальності. Це стосується і кола суб’єктів (особа), які 

наділені правом на захист своїх порушених прав з питань 

дискримінації, які закріплені в ст. 14 вищевказаного Закону. 

Таким чином, даний Закон чітко визначив суб’єкта антидискримі-

наційного законодавства, який не обмежений громадянством, 

віком, правосуб’єктністю та іншими цензами. Однак положення 

ст. 161 Кримінального кодексу, які передбачають кримінальну 

відповідальність суб’єкта, який порушив антидискримінаційне 

законодавство, не закріплює чіткого кола таких суб’єктів. 

Натомість законодавець конкретизує суб’єкта, щодо якого було 

порушене антидискримінаційне законодавство, обмежуючи 

такого суб’єкта громадянством. Тобто, іноземці, особи без 

громадянства біженці і т.п., фактично позбавлені права на захист 

від проявів дискримінації в кримінальному судочинстві.    

В ст. 14 Закону України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» законодавець закріплює право за 

особою, щодо якої виникли прояви дискримінації, звернутися зі 

скаргою до органів державної влади, органів влади АРК, 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Однак, Закон 

України «Про звернення громадян» у ст. 3 закріплює, що скарга є 

одним із видів звернення громадян, що на нашу думку значно 

звужує конституційні права та свободи людини і громадянина в 

процесі відновлення порушеного права в наслідок проявів 

дискримінації в контексті ст. 14 Закону України «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні».  

Ще одним з аспектів недосконалості антидискримінаційного 

законодавства є механізм взаємодії між суб’єктами владних 

повноважень у сфері запобігання та протидії дискримінації. Так, 
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, хоча і 

наділений повноваженнями конституційного контролю за 

проявами дискримінації в Україні, однак не має повноважень, 

щодо винесення рішень за вчинення дискримінаційних правопо-

рушень. Натомість ст. 10 Закону України «Про засади запобігання 

та протидії дискримінації в Україні», містить повноваження 

омбудсмана надавати висновки у справах про дискримінацію за 

зверненням суду, що є одночасно і правом омбудсмана і 

рекомендацією для суддів.  

Дану рекомендацію, було роз’яснено Вищим спеціалізова-

ним судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

№9-199/0/4-15 від 16.02.2015 року, який наголосив на необхід-

ності надання Уповноваженим висновків у справах про 

дискримінацію за зверненням суду, так як це є одним із заходів 

протидії дискримінації. Однак, звернення судів до Уповнова-

женого задля надання висновків у справах про дискримінацію 

носили поодинокий характер, що спонукало омбудсмана у 2020 

році звернутися до Голови ВСУ. Однак ситуація не поліпшилась, 

і у продовж другого півріччя 2020 року до Уповноваженого 

надійшло лише 1 звернення суду, щодо надання висновків 

Уповноваженого у справах про дискримінацію[5 с. 42].  

Підсумовуючи викладене, слід констатувати факт недоскона-

лості антидискримінаційного законодавства, що призводить до 

колізій у визначенні кола суб’єктів антидискримінаційного 

законодавства, що може призвести до нівелювання сутності 

конституційних прав та свобод людини і громадянина.   Механізм 

взаємодії між суб’єктами владних повноважень у сфері запобіган-

ня та протидії дискримінації в деяких випадках носить 

декларативний характер, що також перешкоджає запобіганню та 

протидії дискримінації в Україні. Задля ефективної боротьби з 

проявами дискримінації перш за все потрібен дієвий інститу-

ційний механізм у сфері запобігання та протидії дискримінації. 

Норми чинного антидискримінаційного законодавства повинні 

носити дієвий характер на противагу декларативності. Чітке 

закріплення кола суб’єктів антидискримінаційного законодавства, 



 

149 

враховуючи усіх осіб, які на правових підставах перебувають на 

території України, сприятиме утвердженню конституційних прав 

і свобод людини і громадянина.     
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Історичні науки 

 

ПРО БЕРИСЛАВЩИНУ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 

Сьомик-Жураківська Л.О., 

викладач історії  

КЗ «Бериславький медичний фаховий коледж»  

Херсонської обласної ради, 

м. Берислав, Україна 

Переживши окупацію, м. Херсон 13 березня 1944 року було 

звільнено, а вже 30 березня 1944 р. Указом Президії Верховної 

Ради СРСР "Про утворення Херсонської області у складі 

Української РСР" було затверджене подання Президії Верховної 

Ради УРСР про утворення Херсонської області. До її складу 

ввійшли 19 районів, Одним з 19 був і Бериславський.  

Першим керівником області було призначено Фе́дорова 

Олексі́я Фе́доровича, генерал-майора, двічі Героя Радянського 

Союзу, який в роки Німецько-радянської війни був командиром  

Чернігівсько-волинського партизанського з'єднання,  

Відразу ж після визволення від німецько-фашистських 

загарбників в березні 1944 року почалось відновлення народного 

господарства і в  Бериславі , вщент розореного німцями.  

М.Іванова, кореспондент газети "Соціалістична перемога" в 

статті «Дещо про наше місто» від 8 жовтня 1944 р. пише: « З часу 

звільнення Берислава від німецьких бандитів пройшло вже 

чимало часу, однак відновлення його йде занадто повільно. 

Спробуйте пройтися по вулицях міста і ви побачите страшенні 

зарослі бур'янів. На вулицях бруд, каміння, різні ями. А про назви 

вулиць й говорити нічого. Запитайте де вулиця "Гоголя", 

"Кірова", "Шевченка" - вам ніхто не скаже., бо не знають, забули. 

Та й не дивно. Ви ніде не зустрінете надпису про назви вулиць. 

Зате фашистські назви вулиць як "мазепа", "22-юніштрассе", 

"Успенська", німецькі написи на воротях "белетт" /зайнято/ ще 

збереглися. Не скрізь є номера будинків. Хати домовласників 

обдерті, непомазані...»  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B8_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8
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Після визволення Бериславського району від німецько-

фашистських загарбників комісія з представників керівних і 

громадських організацій та трудящих району провела огляд місць 

злочинів гітлерівців. Оглядом встановлено, що за 500 і 800 метрів 

на північ від Берислава біля скотобойні у двох балках знаходяться 

три могили завдовшки по 28 метрів кожна. Під час розкопок цих 

могил виявлені трупи чоловіків, жінок і дітей, що лежать щільно 

один до одного лицем вниз. На деяких трупах є рештки білизни. 

Але, як би там не було,  впродовж перших трьох років чет-

вертої п'ятирічки Берислав в основному було відроджено.  

Завдяки самовідданій праці вже до осені 1944 р. бериславці 

відремонтували електростанцію, МТС, млин.  У грудні став до 

ладу  маслозавод.  

З 1944 р. відновлювалася і успішно розвивалася основна 

галузь місцевої промисловості - машинобудування. Підприємство 

було засноване  в 1897 році Рувимом Айзенштоком.  

Підприємство забезпечувало робітників засобами обробки 

землі та переробки сільськогосподарської продукції.  

Під час другої світової війни автотрактороремонтний завод 

був зруйнований. У 1949 році відновлений і перейменований в 

"Бериславський механічний завод". Поступово  завод від випуску 

запчастин і простих сільськогосподарських машин перейшов до 

випуску потужних дизелів для пересувних електростанцій і 

суднових компресорних установок, стали до ладу ливарний, 

інструментальний, дизельний цехи, майже повністю був 

оновлений верстатний парк.  

Стосовно сільського господарства знаємо, що у 1950 р. на 

Бериславщині діяло два колгоспи - «8 Березня» і «Вільна праця». 

У 1957 р. на базі цих  колгоспів було створено радгосп «Пам'ять 

Леніна». Це - велике сільськогосподарське підприємство, за яким 

було закріплено 6,7 тис. га орних земель.  

А тепер дещо про галузь охорони здоров’я. В 1940 році  в 

Бериславській лікарні функціонувало 50 ліжок, працювало  47  

медичних працівників, з них 15  лікарів. В 1950 розі  кількість 

ліжок в лікарні зросла до 55, було відкрито поліклініку та здрав-
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пункт. Медичне обслуговування населення здійснювало 25 меди-

чних працівників, у т.ч. 4 лікаря. Під час побудови  Новокамовсь-

кої гідроелектростанції в м. Берислав  було  відкрито лікарню по 

обслуговуванню  будівельників  гідроелектростанції. Будівництво 

Каховського гідровузла почалося у вересні 1950 року відповідно 

до постанови Ради Міністрів СРСР від 20 вересня 1950 року.  

Для будівництва й обслуговування електростанції було 

створене місто Нова Каховка (бувше село Ключове). У жовтні 

1956 року був уведений в експлуатацію останній, шостий 

гідроагрегат. Яке ж значення для Берислава мав запуск 

Каховської ГЕС? Саме пряме. Адже Берислав стоїть на правому 

березі водосховища. Після запуску ГЕС рівень води в річці 

піднявся на 30 метрів. Вода покрила величезну територію 

найродючіших земель, у тому числі дніпровські плавні. Заплавні 

лукии, озера, ліси — усе кишіло рибою й звіром. Під час пуску 

Каховської ГЕС звірі бігли хвилями. Кілька років з настанням 

весни перелітні птахи кружляли над водою в пошуку родових 

гніздувань і не знайшовши, часто просто гинули. Старожили й 

тепер згадують, як по-варварськи, за кілька років, було знищено 

стільки тварин й просто гарних місць.  

На дні водоймища перебуває історична місцевість — 

Великий Луг. При створенні водоймища було затоплено близько 

90 сіл. Щороку у водоймище йде від 1 до 3 метрів берегової лінії. 

До збудування Каховської греблі у 50-х роках в між сучасними 

Бериславом та Каховкою існувала переправа.  Морехідним 

промислом бери славці займались здавна.  В одному з офіційних 

звітів зазначалося: "В м. Бериславі, що розташований біля великої 

судноплавної річки, значна частина місцевого населення здавна 

займається морехідним промислом: одні володіють вітрильними 

морськими й річковими суднами і займаються перевезенням 

вантажів між Дніпровськими, Бузькими й Чорноморськими 

портами; інші знаходять собі заробіток, займаючись службою на 

вітрильних і парових суднах та баржах на різних посадах. У 

зимовий час, коли припиняється навігація, місцеві судноплавці 

відвідують морехідний клас…". Пристань тоді знаходилась нижче 
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місцевого парку, між сучасним спорткомплексом та пам’ятником 

Шевченка. Після будівництва Каховського водосховища стара 

пристань перестала існувати, а приміщення нової пристані було 

збудовано в 50-х роках ХХ століття  в районі Басанки. 

Про релігійне життя в  Бериславі в роки повоєнної відбудови 

відомостей небагато. Відомо, що у місті з чотирьох церков трьох-

престольний собор у центрі міста був відібраний і перебудований 

в будинок культури, інша церква "Всіх святих" на великому 

кладовищі була зруйнована до фундаменту, напівзруйнована була 

каплиця на кладовищі «Пам'ять Севастопольської оборони».  В 

роки війни  було напівзруйновано Успенський храм. В 1945 році 

Херсонським облвиконкомом приміщення храму було  надано  в 

безстрокове користування громаді віруючих, яка за цей період 

повністю відновила, обладнала та благоустроїла святиню своїми 

силами. Священником тоді служив Трифон Немчинов. В 1946 

році Бериславським райвиконкомом настоятелю храму  було 

наказано в 10 –денний термін звільнити приміщення храму і 

передати  його дирекції педагогічної школи. 

Введенський же храм довго залишався діючим. Але у 1939 

році церкву закривають і використовують як склад.  Та  у 1941 р., 

храм відкривають ті, від кого цього можна було найменше очіку-

вати – німецькі окупанти. Служити вони змусили православного 

священника  Даниїла. Оскільки німці масово гинули, навколо 

церкви було засноване німецьке кладовище. У 1947 році з Вве-

денським храмом трапилася жахлива подія – під час грози блис-

кавка вдарила в купол, він спалахнув, а тоді почав тліти. Люди, 

швидко зорієнтувавшись, стали ланцюжком від храму до Старого 

Дніпра, та відрами передавали воду, щоб загасити пожежу. Слід 

зауважити, що тоді ще не було Каховської ГЕС, тому рівень води 

в річці був меншим, а вода віддаленіша від сучасного берега. 

Деревина не перестала тліти навіть після того, як її облили водою, 

тому пожежу загасили  … кислим молоком та сивороткою. 

Понад століття тому на Бериславщині зародився аматорсь-

кий театр. Тож можна сказати, що Берислав є колискою 

театрального мистецтва у нашому краї. 
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У Бериславському історико-краєзнавчому музеї зберігається 

афіша столітньої давнини про перший виступ гуртка. Це була 

драма в 5-ти діях «Хмара» Суходольського. Організатором і 

першим режисером гуртка був земський вчитель Г. Ліоте. 

Після Великої Вітчизняної війни в Бериславі було збудовано 

районний Будинок культури. Театральний гурток очолив Микола 

Бикодір. У 1959 році цьому колективу, одному з перших в 

Україні, було присвоєно звання самодіяльного народного театру. 

А тепер про освіту в післявоєнному Бериславі. В роки 

Великої Вітчизняної війни в окупованому гітлерівцями місті не 

працював жоден навчальний заклад. 

У повоєнний час у відновлених шести загальноосвітніх 

школах (середня, семирічна, 4 початкові) працювало 64 педагога 

(з них 31 з вищою освітою), які  навчали 2231 учня. Розгорнули 

культурно-освітню діяльність будинок культури, дві бібліотеки. 

Бериславський районний будинок піонерів та школярів 

відновив свою діяльність у 1946р.Його директором була 

призначена А.М. Петренко.  

При Будинку піонерів було сформовано: 

гурток крою та шиття одягу, радіо гурток , ляльковий театр, 

хоровий колектив, хореографічний гурток. Колективи брали 

активну участь у районних,обласних та республіканських оглядах 

художньо самодіяльності. 

Говорячи про освіту, не можемо не затонути історію нашої 

школи. Після Великої Вітчизняної війни була відкрита початкова 

школа, яка в 1951 році була реорганізована в семирічну школу 

№4. Для неї були побудовані корпуси на вулиці Шевченко, 149. 

Першими  учнями школи стала частина школярів  початкової 

школи №2 м, в приміщеннях якої нині діє районна центральна 

бібліотека  Берислава.  

Директором школи №4 спочатку була Мухомор Марія 

Іванівна, а потім - Садовник Володимир Петрович, завучем – 

Вовк Дар’я Павлівна.   

Заняття проводилися в 2 зміни. 

 Приміщення школи не було  пристосоване для занять. 
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Початкові класи розміщувались  в окремому приміщенні. 

Покрівля школи була дірява, опалення – пічне. Класні кімнати  

освітлювались  керосиновими лампами ( по дві лампи на клас). Не 

дивлячись на такі умови, учні школи жили повноцінним 

активним життям: ходили в походи, займали перші призові місця 

в різноманітних конкурсах.  

Отже, трудівники Херсонської області та Бериславського 

району після війни активно включили у відбудову зруйнованого 

господарства області, району, а значить, і всієї  держави вцілому. 

Саме  завдяки самовідданій праці простих трудівників вже через 

кілька років після закінчення війни  плідно почали працювати 

підприємства, колгоспи та заклади освіти. 

______________________________________________________ 
УДК 373.5.      Педагогічні науки 

 

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ, ВИМОГИ, 
ПЕРСПЕКТИВА  

 

Ушаньова Ірина Анатоліївна 

викладач  математики 
Комунальний заклад «Бериславський  

медичний фаховий коледж»  
Херсонської обласної ради 

Підвищення якості освіти в Україні сьогодні проголошується 

одним з головних пріоритетів державної політики, при цьому 

особливо наголошується на забезпеченні відповідності змісту і 

форм освіти соціально-економічним реаліям у світі, що 

змінюється.  

Серед компонентів Концепції Нової української школи 

головними для вчителів стали:  

• новий зміст освіти, оснований на формуванні компетент-

ностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві; 

• дитиноцентризм (максимальне наближення навчання і 

виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей і 

життєвих планів). 
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На початку XXІ століття Інтернет став органічною частиною 

нашого життя, школа вже не є єдиним джерелом знань, тому старі 

підходи до навчання не виправдовують себе. У цій ситуації дуже 

доречні слова американського філософа і педагога Джона Дьюї: 

«Якщо ми будемо вчити сьогодні так, як ми вчили вчора, то 

ризикуємо відібрати у наших дітей їхнє завтра». 

Виклики сучасності обумовлюють необхідність зміни 

формату навчального процесу та упровадження у навчальний 

процес мас-медіа.  

На сайтах і шпальтах газет з’являються нові поняття, 

пов’язані з педагогічною діяльністю:  

• е-learning;  

• m-learning; 

• навчання on-line;  

• змішане навчання (blended learning) або гібридне навчання; 

• перевернуте навчання;  

• дистанційне навчання;  

• синхронне навчання;  

• асинхронне навчання; 

• адаптивне навчання (персоналізоване навчання) тощо.  

Отже, потужний рух інформаційного потоку вже не спинити. 

Ми щодня користуємося ґаджетами, щоб отримати інформацію, 

переробити її, передати, зберегти, перевірити, проаналізувати, 

поширити тощо. І, перш за все, потрібно визнати той факт, що 

інформація у медіа може бути актуальною і застарілою, 

правдивою і неправдивою. 

Аби бути здоровим, ми все частіше звертаємо увагу на якість 

продуктів, води, які споживаємо. Інформація – це теж продукт, 

тільки не для шлунку, а для мозку. Саме тому, якість інформації 

так важлива для нашого життя. Мало бути поінформованим, 

треба навчитися критично читати медіа, відрізняти професійний 

матеріал від інформаційного сміття, 

тобто – стати медіограмотним. 

Щоб не заблукати в інформаційному хаосі, впевнений 

президент Канадської асоціації медіаосвітніх організацій Джон 
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Пандженте, треба знати:  

• Будь-який медіапродукт відбиває не реальний світ, а 

суб’єктивні, ретельно відібрані уявлення про нього.  

Медіаграмотність допомагає руйнувати такі штучно створені 

конструкції та розуміти принципи їх створення.  

• Медіа мають комерційну підтримку. Створення 

медіапродукту – це бізнес, який має давати прибуток. За всяким 

медіа бізнесом стоять конкретні люди зі своїми інтересами. Вони 

і визначають зміст того, що дивиться, читає, слухає отримувач 

медіаповідомлень. Медіаграмотність дає уявлення про те, як 

комерційний підтекст впливає на якість медіапродукту.  

• Будь-який медійний продукт – це реклама способу життя, 

тих чи інших цінностей, споживацьких смаків. 

Медіаграмотність дає уявлення про загальну ідеологічну 

позицію. 

• Медіа висвітлюють одну подію, наголошуючи на різних 

аспектах. Аудиторія ж має змогу ознайомитися з різними 

поглядами та сформувати власну позицію.  

• Медіа впливають на політичну ситуацію, провокують 

соціальні зміни.  

• Кожен медіапродукт має бути представлений аудиторії в 

естетичній формі, що дозволяє отримувати задоволення від 

форми та змісту.  

Впровадження в Україні медіаосвіти пов’язане з курсом 

нашої держави на повноправне входження до Європейського 

Союзу, де розвиток медіаосвіти є одним з головних пріоритетів 

освітньої політики. 

В «Резолюції щодо медіаграмотності у цифровому світі», 

ухваленій Європейським парламентом в 2008 році, зазначено:  

• п.18 «Медіаосвіта у державах ЄС повинна стати 

компонентом формальної освіти, доступним усім дітям, повинна 

стати невід’ємною частиною навчальної програми на всіх етапах 

шкільного навчання».  

• п.19 «Включити медіаграмотність як базову компетенцію 

до Європейської програми освіти протягом життя».  
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З 2010 року в Україні набула чинності Концепція впровад-

ження медіаосвіти Україні. У 2011 році вже були започатковані 

перші регіональні експерименти з упровадження медіаосвіти. 

Згодом інформаційно-цифрова компетентність увійшла до 

ключових компетентностей у межах освітньої реформи.  

У 2016 році Президія Національної академії педагогічних 

наук України схвалила нову редакцію Концепції впровадження 

медіаосвіти в Україні, спрямовану на підготовку дітей і молоді до 

безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, 

формування медіаграмотності відповідно до їхніх вікових та 

індивідуальних особливостей.  

Міністерство освіти і науки України у партнерстві з ІRЕХ 

(Радою міжнародних досліджень та обмінів), МБФ «Академія 

української преси», за підтримки Посольств США та Великої 

Британії реалізує проєкт «Вивчай та розрізняй інфо-медійна 

грамотність». Сьогодні в проєкті беруть участь уже 654 школи і 

близько 3000 вчителів з усіх областей України. Вчителі – 

учасники проєкту – мають можливість отримати дієві 

інструменти та методики для навчання школярів старших класів 

медіаграмотності.  

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив: 

наразі медіаграмотність є складовою курсів «Громадянська 

освіта» для учнів 10-х класів та «Культура добросусідства» – для 

учнів 1-4 класів. «На виконання Державного стандарту базової 

загальної середньої освіти розроблено типову освітню програму 

для учнів 5-9 класів, в якій передбачено впровадження з 2022/23 

навчального року курсу «Культура добросусідства», що містить 

основи медіаграмотності».  

ВПРОДОВЖ ОСТАННІХ РОКІВ ПІДГОТОВЛЕНО ТА 

ВИДАНО: 

• Посібники «Основи медіаграмотності: навчально-методич-

ний посібник для вчителя 8 (9) клас. Плани- конспекти уроків». 

• «Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін».  

• «Медіаграмотність та критичне мислення на уроках 

суспільних дисциплін».  
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• Навчальні модулі: «Як створити сучасну шкільну газету?» 

• Оn-line видання «Гід для вчителя зі створення учнівських 

газет «Преса попереду», «Вступ до новинної грамотності» тощо.  

Під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Культура, 

медіа, туризм» Президент України Володимир Зеленський 

акцентував увагу на необхідності проведення в школах уроків 

медіаграмотності для розвитку свідомого та критичного сприй-

няття учнями інформації з різних джерел.  

Пріоритетними формами цілісної системи наскрізної 

медіаосвіти мають стати:  

• використання медіадидактики в межах існуючих предметів; 

• спеціальні навчальні курси;  

• факультативи, гурткова, студійна та інші форми поза клас-

ної роботи (ця форма медіа-освіти спрямована переважно на 

формування критичного мислення дітей та молоді); 

• батьківська медіаосвіта; 

• психолого-консультаційний пункт; 

• шкільні бібліотеки як сучасні комп’ютеризовані центри, в 

яких концентрується інформаційно-пошукова діяльність учнів. 

Використані матеріали сайтів: 

1. Агенти змін [Електронний ресурс]: Будь медіаграмотним: 

ресурси для фактчекінгу//Режим доступу: https://agentyz-

min.org.ua/news/bud-mediahramotnym-resursy-dlia-faktchekinhu/ 

2. Матеріали Всеукраїнської науково-практичноїконференції 

[Електронний ресурс]: «Медіаосвіта як інструмент розвитку 

громадянського суспільства в Україні» 2019//Режим доступу: 

https://dsum.edu.ua/ storage/ documents/ konf/mediaosvita-2019.pdf 

3. Медіаосвіта – Вікіпедія [Електронний ресурс]: Концепція 

впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) ms.detec-

tor.media(uk). Процитовано2021-03-02//Режим доступу: https: 

//uk.wikipedia.org/wiki/ Медіаосвіта 

4. Національний інститут стратегічних досліджень 

[Електронний ресурс]: «Медіаосвіта як чинник підвищення якості 

освіти та засіб протистояння гуманітарної агресії». Аналітична 

записка//Режим доступу: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/guma-

file:///C:/Users/Nata/Downloads/Медіаосвіта%20-%20Вікіпедія%20Концепція%20впровадження%20медіаосвіти в Україні (нова%20редакція).%20ms.detector.media%20(uk).%20Процитовано%202021-03-02.%20https:/uk.wikipedia.org/wiki/Медіаосвіта
file:///C:/Users/Nata/Downloads/Медіаосвіта%20-%20Вікіпедія%20Концепція%20впровадження%20медіаосвіти в Україні (нова%20редакція).%20ms.detector.media%20(uk).%20Процитовано%202021-03-02.%20https:/uk.wikipedia.org/wiki/Медіаосвіта
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nitarniy-rozvitok/mediaosvita-yak-chinnik-pidvischennya-yakosti-

osviti-ta-zasib 

5. Нова українська школа. Медіаграмотність [Електронний 

ресурс]: З чого почати//Режим доступу:https://nus.org.ua/artic-

les/mediagramotnist-z-chogo-pochaty/ 

6. Середня освіта [Електронний ресурс]:Анна Волковінська, 

керівниця напрямку Prestigio Solutions українського ІТ-

дистриб’ютора АСБІС-Україна. Освітня реформа у розрізі 

цифровізації українських шкіл//Режим доступу: https://osvi-

ta.ua/school/73330/ 

7. Середня освіта [Електронний ресурс]: У школах можуть 

з'явитися уроки з медіаграмотності//Режим доступу:https://os-

vita.ua/school/81376/ 

______________________________________________________ 

УДК 37.034  Педагогічні науки 
 

ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У 

ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  
 

Фатьянова Т.О., 

здобувачка другого рівня вищої освіти 

факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв 

Бердянський державний педагогічний університет 

Науковий керівник: Лесик А.С., 

канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки 

Бердянський державний педагогічний університет 

м. Бердянськ, Україна 

В умовах сьогодення проблема розвитку толерантності в 

Україні є актуальною тенденцією. Тільки толерантна особистість, 

здатна конструктивно вирішувати конфлікти, готова жити і 

працювати в сучасному світі, що змінюється, здатна сміливо 

розробляти власні стратегії поведінки, самостійно мислити, 

здійснювати моральний вибір і нести за нього відповідальність. 

Практична підготовленість дитини полягає у придбанні умінь і 

навичок гнучкого реагування на різні соціальні чинники, у 
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виробленні потреби у моральній поведінці, впевненості у своїх 

можливостях.  

Приділяти увагу вихованню якостей толерантної особистості 

потрібно якомога раніше. Діти копіюють поведінку близьких їм 

людей, насамперед батьків. Саме у сім'ї закладається така якість, 

як толерантність особистості. При цьому в закладі загальної 

середньої освіти також здійснюється соціально-педагогічна 

діяльність з формування толерантності [3]. 

Проблемам толерантності присвячені праці багатьох науков-

ців та дослідників. Так, проблемам освітньої інтеграції і інклюзії 

присвячені праці: Ю. Богінської, Л. Будяка, Л. Вавіної, Н. Ворона, 

Р. Дименштейн, І. Звєрєвої, Т. Ілляшенко, А. Капської, Н. Мирош-

ніченко, А. Мудрика, Ю. Найди, Н. Софій, С. Хлєбіка та інші. У 

наукових працях сучасних педагогів і психологів розглядаються 

питання морального виховання та особливе місце серед теоретич-

них і практичних досліджень займає питання толерантності [1]. 

Ми згодні з думкою вчених, які під толерантністю розуміють 

шанобливе ставлення до іншої людини, без почуття неприйняття, 

а також свідома відмова від застосування щодо неї силових 

методів чи методів тиску. Толерантність передбачає розуміння 

людини, що відрізняється кольором шкіри, смаками, звичками, 

іншою думкою і тим самим викликає почуття роздратування. 

Толерантність закріплює право людини жити у відповідності зі 

своїм світоглядом [4]. 

Для здійснення успішної педагогічної діяльності у напрямі 

формування толерантності використовують ряд прийомів, які 

спрямовані на: 

− активне використання ігрових технологій; 

− вивчення іноземних мов; 

− навчання історії; 

− розширення знань про народності учнів, їх традиції; 

− використання творів мистецтва (літератури, картин, 

кінофільмів та ін.); 

− залучення учнів до активних форм обговорення актуальних 

питань; 
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− організація спільної діяльності учнів; 

− взаємодія педагога із сім'ями учнів [2]. 

Прийом виховання – це своєрідна частина, деталь, складова 

частина методу виховання, необхідна для більш ефективного 

застосування методу в умовах конкретної ситуації (наприклад –

 прийом у бесіді, лекції, диспуті). 

Нам імпонує думка Канішевської Л., яка виділяє 3 групи 

прийомів виховання толерантності: організація діяльності дітей у 

класі; організація діалогової рефлексії; використання художньої 

літератури, кінофільмів тощо [1]. 

1. Прийоми організації діяльності дітей у класі: 

Прийом «Естафета». Класний керівник так організує 

діяльність, щоб у її організації взаємодіяли учні, з різних груп. 

Прийом «Взаємодопомога». Педагог так організовує діяль-

ність дітей, щоб у процесі діяльності від одного учасника залежав 

успіх спільно організованої справи. 

Прийом «Акцент на краще». Педагог у розмові з дітьми 

намагається наголосити на кращих рисах кожного. При цьому 

його оцінка має бути об'єктивною і спиратися на конкретні факти. 

2. Прийоми організації діалогової рефлексії  

Прийом «Рольова маска». Дітям пропонується увійти в роль 

іншої людини та виступити вже не від свого імені, а від іншої 

особи.  

Прийом «Прогнозування розвитку ситуації». Під час бесіди 

педагог пропонує висловити припущення, як могла розвиватися 

та чи інша конфліктна ситуація. При цьому ведеться пошук 

виходу з ситуації, що склалася.  

Прийом «Імпровізація на вільну тему». Учні вибирають ту 

тему, у якій вони найсильніші і яка викликає у них певний 

інтерес, переносять події в нові умови, по-своєму інтерпретують 

сенс того, що відбувається.  

3. Використання художньої літератури, кінофільмів  

Прийом «Склади кінець історії». Дітям пропонується 

завершити запропоновану історію. Вигадати своє завершення 

проблеми відносин між людьми або тваринами, які є героями 
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літературного твору.  

Прийом «Улюблені книги товариша». Здобувачам почат-

кової освіти пропонується здогадатися, які книги (кінофільми, 

пісні) люблять їхні однокласники.  

Прийом «Добрі слова». Дітям пропонується: згадати добрі 

слова, які кажуть герої інших національностей, колишніх ворогів 

тощо. 

Отже, проблема толерантності на сьогоднішній день є дуже 

актуальною. Все це відбувається через випадки нетерпимості, що 

частішають, особливо серед підростаючого покоління. Тому 

виховання у школі має бути спрямовано на формування 

толерантності, як важливої якості особистості. Терпіння має 

виховуватися від народження. Дитина повинна розуміти суть 

самого поняття, її сенс, щоб формувати її у собі. З розвитком 

нових технологій, наукових відкриттів людині не вистачає 

терпіння, сили волі. Тому треба говорити і виносити це питання 

на обговорення в сім'ї, а згодом і в школі, застосовуючи цікаві 

форми, інноваційні методи та креативні прийоми. 
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

 

 Хажевська Євгенія Миколаївна, 

 Лахматова Наталія Олександрівна 

 Викладачі англійської мови, 

 Харківський фаховий коледж будівництва  

архітектури та дизайну  

Тема даної статті є дуже актуальною у сучасному науковому 

просторі. Вивчення іноземної мови у вищих технічних 

навчальних закладах вивчається як обов’язкова дисципліна і 

викладання її починається з першого курсу. Проблема урахування 

спеціалізації у процесі навчання стає вкрай актуальною, 

викликаючи потребу пов’язувати вивчення іноземної мови з 

майбутньою професією студентів. Враховуючи той фактор, що 

процеси Європейської інтеграції все сильніше впливають на таку 

важливу сферу життя суспільства, як освіта, і розуміючи ту 

важливу роль, яку відіграє знання іноземної мови у підготовці 

висококваліфікованих спеціалістів. 

Основною фігурою у процесі навчання іноземної мови був і 

залишається викладач. Увага до його особистісних та 

професійних характеристик значно посилилася у період 

реформування вищої школи в Україні, тому що від них залежить 

якісне виконання навчальних та виховних функцій педагогічним 

працівником. Ефективна реалізація системи професійних знань та 

вмінь свідчать про професіональну майстерність викладача. 

Викладач повинен мати певні особистнісні якості і перш за все не 

повинен бути байдужим до результатів своєї професійної 

діяльності. Особистість викладача, його система цінностей є 

важливим фактором формування професійних та загально 

культурних компетентностей студентів [6]. Відношення студентів 

до викладача обумовлено, у значній мірі, стилем спілкування.   

Великий вплив на відношення студентів до дисципліни, яка 
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вивчається, має їхнє відношення до викладача цієї дисципліни, 

головне завдання якого – залучити студента до навчального 

процесу. Ефективність роботи визначається вмінням створити 

доброзичливу атмосферу, яка вважається оптимальною у ході 

навчального процесу і сприяє невимушеному спілкуванню. 

Говорячи про особистісні якості викладача, не треба забувати і 

про доброзичливе відношення до студентів, яке буде виражатися 

в уважному вислуховуванні його відповіді, думки з того чи 

іншого питання. Потреба студента у доброзичливому спілкуванні 

з викладачем повинна бути задоволена, інакше виникає зниження 

мотивації до навчання. Безперечно процес навчання ефектив-

ніший тоді, коли студенти хочуть вчитися у викладача [1].   

Викладач повинен мати організаційні здібності. Тільки 

високоорганізована людина може ефективно і послідовно 

виконувати завдання, накреслені навчальними програмами, та 

керувати діяльністю студентів. Викладач вищого навчального 

закладу повинен логічно викладати великі об’єми інформації, 

чітко формувати свою думку для того, щоб студенти краще 

засвоювали учбовий матеріал.   

Треба зазначити, що така характеристика викладача як 

креативність, яка проявляється у творчому процесі підготовки до 

заняття, відігріває важливу роль у підвищенні мотивації 

студентів. Саме креативна компетентність викладача робить його 

діяльність неповторною і продуктивною.   

Артистизм та емоційне забарвлення викладання іноземної 

мови професійного спрямування буде сприяти більшій ефектив-

ності засвоєння викладеного матеріалу, в той час як монотонність 

буде викликати у студентів зменшення зацікавленості дисцип-

ліною [3].  

Щодо професійної компетентності викладача, на перше 

місце виходить практичне володіння іноземною мовою, яке 

передбачає такі вимоги, як:   

- володіння правильною вимовою та інтонацією;  

- володіння широким запасом слів та виразів;  - володіння 

нормами граматики [5].   
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Щодо викладання такої дисципліни, як іноземна мова 

професійного спілкування у вищому технічному навчальному 

закладі, то вона накладає на викладача додаткові вимоги. Це – 

знання базових основ майбутньої спеціальності студентів. Як 

правило, викладачі, які приходять працювати на кафедри інозем-

них мов у вищі технічні навчальні заклади, не мають 

відповідного запасу лексики, тобто термінології, і незнайомі із 

технічними спеціальностями. У цьому і полягає найбільша 

складність, із якою стикаються молоді викладачі. Тому 

завданням кафедри іноземної мови є допомога цим викладачам, 

щоб вони оволоділи необхідною лексикою і засвоїли основи 

технічної спеціальності.   

Викладачі іноземної мови повинні тісно співпрацювати з 

викладачами випускових кафедр, відвідувати фахові конференції, 

щоб чітко знати всі особливості майбутньої професійної 

діяльності студентів. Це розуміння надасть можливість плідно 

працювати з текстами за фахом, обговорювати їх, проводити 

рольові ігри, міні-конференції з презентаціями рефератів за 

темами курсових та дипломних проектів. Оскільки ми живемо у 

сторіччі науково-технічного прогресу, і кожен день приносить 

нові відкриття і досягнення, викладач іноземної мови у вищому 

технічному навчальному закладі повинен постійно працювати над 

собою і удосконалюватись.  

Останньою, і можливо, найголовнішою якістю викладача є 

його методична компетентність. Цьому аспекту приділяється 

багато уваги у методичній літературі. Викладач повинен 

настільки добре розбиратися у питаннях методики викладання 

іноземної мови професійного спрямування, щоби бути у змозі 

доцільно спланувати ланцюг практичних знань із студентами, 

враховуючи ступінь навчання, зміст матеріалу, рівень знань 

іноземної мови студентами певної групи, їхні інтереси. Без 

володіння методикою, прийомами та засобами викладання, без 

знання психологічних особливостей студентів, без урахування 

їхніх індивідуальних характеристик неможливо отримати 

позитивний результат [4].  
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Не дивлячись на велику кількість продуктивних технологій і 

засобів навчання, сьогодні, як і завжди, головним фактором якості 

навчання в цілому, виступає викладач – носій знань. Однією з 

вимог до професійної майстерності викладача є вимога йти у ногу 

з часом і використовувати новітні інформаційні технології. 

Ефективність реалізації інноваційних технологій залежить від 

викладацького складу вищого навчального закладу. Ці новітні 

технології обумовлюють багатогранність та багатоаспектність 

професійної діяльності викладача.  

Викладач своїми особистісними та професійними якостями 

здатен розвинути в студентах потяг до знань, розкрити їхню 

індивідуальність та творчий підхід до вирішення задач. 

Особливою складовою професійної майстерності викладача 

іноземної мови професійного спрямування є знання основ 

майбутньої спеціальності студента.  

Сучасний студент добре розуміє, що його професійна 

підготовка включає знання хоча б однієї іноземної мови як 

необхідного компоненту успішного конкурування на ринку праці. 

Тому він зі свого боку висуває високі вимоги до процесу 

викладання іноземної мови і до самого викладача. Щоб 

задовольнити ці вимоги, викладач іноземної мови професійного 

спрямування повинен безперервно працювати над підвищенням 

своєї професійної майстерності.  
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

Хромушина Л.А., 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

імені професора Л.І. Михайлової 

Мінченко І.М., 

студентка факультету економіки і менеджменту 

Сумський національний аграрний університет 

м. Суми, Україна 

У сучасній практиці управління персоналом в організаціях 

необхідно зосереджуватися на проблемі формування, збереження 

та розвитку кадрового потенціалу. Така діяльність вимагає 

багатьох зусиль, проте вони матимуть позитивний результат у 

майбутньому, а завчасно зміцнений потенціал працівників, 

підвищення їх конкурентоспроможності та формування потріб-

ного резерву сприятиме запобіганню багатьох невиправданих 

витрат у перспективі. 

Удосконалюючи кадрові технології керівники мають 

пам’ятати, що найвищу цінність має не кількісне зростання, а 

якісні зміни в роботі з персоналом. При довгостроковій 
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перспективній орієнтації організації визначальним стратегічним 

ресурсом будуть співробітники, які матимуть можливості творчо 

проявляти себе процесі трудової діяльності [1, с. 42]. 

Для кадрового потенціалу характерна мінливість, що 

об’єктивно зумовлено активністю у формі відповідної реакції на 

зміну умов оточення організації, яке формується чинниками 

зовнішнього та внутрішнього середовища. Зміни величини кадро-

вого потенціалу відбувається через процеси руху кадрів та зміни 

їх кваліфікації за рахунок її підвищення, а також через зниження 

та змін в мотивації працівників, формування умов, сприятливих 

для прояву індивідуального кваліфікаційного потенціалу й 

професійних характеристик співробітника, зародження конфлікт-

них та стресових ситуацій у колективі [2, с. 235]. 

Методи управління кадровим потенціалом доцільно 

розділяти за певними ознаками. За змістом елементів процесу 

управлінської діяльності ці методи поділяють на: методи 

підготовки, прийняття, організації і контролю виконання 

відповідних управлінських рішень. За особливостями етапів 

здійснення впливу на працівників методи діляться на: економічні, 

організаційні, розпорядчі, правові й соціально-психологічні. За 

характером впливу на працівників розрізняють: методи прямого 

та непрямого впливу; формальні та неформальні. Крім зазначе-

ного, методи можна класифікувати за ознакою відповідності 

функціям управління: нормування, організації, планування, 

координації, контролю, аналізу, обліку тощо [3, с. 121]. 

Зміст методів управління визначає спосіб впливу на людей в 

цілому. За своїм змістом способи впливу на працівників поділя-

ються на три такі групи: адміністративні (або організаційні), 

економічні та соціально-психологічні. А форма застосування цих 

методів визначається змістом завдань у межах таких загальних 

функцій управління, як організування, мотивація та контроль і 

регулювання. 

Узагальнення переваг та недоліків сучасних методів управ-

ління кадровим потенціалом організацій представлено у табл. 1. 

Отже, адміністративні методи управління є методами 
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прямого впливу (адміністративного управлінського рішення), які 

мають обов’язковий характер виконання. Адміністративні методи 

представляють сукупність способів для здійснення примусового 

та розпорядницького впливу, заснованих на дієвому використанні 

прямої дії керівництва, лідерства та влади. Дані методи доцільно 

розглядати як здійснення управлінського впливу та дій на 

кадровий потенціал організації у цілому.  

Економічними методами управління є методи, через які 

реалізовуються матеріальні інтереси участі працівників у 

трудових процесах через товарно-грошові відносини. Економічні 

методи передбачають розробку планових економічних показників 

і визначення способів їх досягнення. Такі показники є доволі 

ефективним інструментом економічного механізму в організації. 

Результатом підвищення дієвості економічних інструментів і 

стимулів забезпечуються такі умови, при яких працівники та 

колективи у цілому націлені на ефективну роботу не тільки через 

адміністративний вплив (на основі наказів, директив, вказівок), а 

також через економічне стимулювання. Завдяки економічним 

методам управління кадровим потенціалом розвиваються та 

стають більш ефективними адміністративні й соціально-

психологічні методи, підвищується професіоналізм і рівень 

організаційної культури [4, с. 73].  
 

Таблиця 1 

Методи управління кадровим потенціалом в організаціях 

Зміст та характеристика 

методів 

Переваги Недоліки 

І. Адміністративні методи 

Формування управлінської 

структури; затвердження 

адміністративних норм та 

нормативів; правове 

регулювання; видання 

наказів, вказівок та 

розпоряджень; інструктаж; 

набір, підбір та розстановка 

кадрів; затвердження 

методик і рекомендацій; 

розробка положень та 

- забезпечення 

єдності волі 

керівництва у 

досягненні мети;  

- не потребує 

значних 

матеріальних витрат;  

- забезпечення 

швидкої реакції на 

зміну зовнішніх 

чинників. 

- «придушення» 

ініціативи та творчої 

роботи;  

- відсутність дієвих 

стимулів праці, 

виникнення 

антистимулів. 
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посадових інструкцій; 

розробка іншої 

регламентуючої 

документації; встановлення 

адміністративних санкцій та 

заохочень. 

ІІ. Економічні методи 

Економічний аналіз та 

обґрунтування; економічне 

планування; фінансування; 

мотивація трудової 

діяльності; оплата праці; 

встановлення економічних 

норм і нормативів; 

встановлення матеріальних 

санкцій і заохочень. 

- стимулювання 

ініціативності;  

- реалізація творчого 

потенціалу 

працівників через 

задоволення їх 

матеріальних потреб. 

- незадоволеність тих 

потреб, які 

перебувають поза 

сферою матеріальної 

зацікавленості. 

ІІІ. Соціально-психологічні методи 

Соціально-психологічний 

аналіз та планування; 

створення творчої 

атмосфери; участь 

персоналу в управлінні; 

соціальна та моральна 

мотивація; задоволення 

духовно-культурних потреб; 

формування колективів, 

груп; створення 

сприятливого 

психологічного клімату; 

встановлення соціальних 

норм поведінки; розвиток у 

працівників ініціативи та 

відповідальності; 

встановлення моральних 

санкцій та заохочень. 

- включення 

механізмів трудової 

мотивації, не 

пов’язаних із 

задоволенням 

матеріальних потреб;  

- мінімальні або 

взагалі відсутні 

матеріальні витрати. 

- відсутність 

стимулів, які 

спираються на 

матеріальні потреби;  

- складність 

прогнозування 

результатів. 

 

Використання в процесі управління кадровим потенціалом 

економічних методів отримає очікувані результати завдяки 

тісному поєднанню та взаємозв’язку з соціально-психологічними 

методами. Соціально-психологічні методи представляються 

сукупністю способів впливу на духовні потреби та інтереси 

працівників. Ці методи засновані на міжособистісних стосунках, 

потребі в самоповазі, особистісних досягненнях, повазі від 

оточення, на визнанні й реалізації власних потенційних 
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можливостей та особистісному зростанні. Дія даних методів 

спрямована на забезпечення умов для кожного працівника, при 

яких була б можливість розкривати індивідуальні здібності. 

Варто зазначити, що нині у практиці управління персоналом 

в організаціях все частіше передові позиції почали займати 

соціально-психологічні методи. Соціальні методи забезпечують 

створення і розвиток колективів на основі управління свідомістю 

та поведінкою працівників через їх інтереси, мотиви, потреби, 

цілі та ін. У свою чергу, психологічні методи управління є 

методами регулювання стосунків та відносин між усіма членами 

колективу задля створення у ньому сприятливого психологічного 

клімату. За рахунок використання психологічних методів в 

організації створюється сприятлива та доброзичлива творча 

атмосфера, і це сприяє найкращому виконанню працівниками 

своїх обов’язків та забезпеченню необхідних результатів роботи, 

що в цілому сприяє підвищенню ефективності функціонування 

організації.  

Таким чином, питання застосування дієвих методів управлін-

ня кадровим потенціалом та найбільш вдалого їх поєднання є 

дуже важливим для будь-якої сучасної організації. Адміністра-

тивні методи відрізняються від інших прямим характером впливу, 

тобто вони є обов’язковими для виконання і не передбачають 

свободи вибору працівників, водночас передбачають санкції у 

разі невиконання розпоряджень. Економічним та соціально-

психологічним методам властивий непрямий характер впливу, 

відсутність чіткого періоду часу та чітко означеного способу 

впливу. Дані методи управління кадровим потенціалом можуть і 

мають реалізуватися у взаємодії та поєднанні. 
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викладач фортепіано, концертмейстер  

відділу «Музичне мистецтво» 
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відділу «Народні інструменти 

(естрадно-духові інструменти)» 
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Канівський фаховий коледж 

 культури і мистецтв 

м.Канів, Україна 

В  наш час у сучасній культурі почала приділятися увага  до 

деяких форм мистецької діяльності, які впродовж довшого часу 

вважалися другорядними. Саме до таких належить концертмейс-

терство. Практична діяльність концертмейстерів  та акомпаніа-

торів належить до важливої ланки виконавського мистецтва, а 

також музичної педагогіки. Без представників цієї професії не 

можливе існування багатьох сфер музичної культури. Це 

стосується і концертних виступів з солістами, і діяльності 

навчальних закладів культури і мистецтв, філармоній, театрів, 

багатьох освітніх( шкільних та позашкільних) установ, різнома-

нітних творчих колективів. Концертмейстерство- один з найбільш 

важливих видів виконавської діяльності музикантів.  У сфері 

мистецтва концертмейстерства важливе  місце посідають праці 

музикантів -практиків, які намагалися теоретично проаналізувати 

та узагальнити свій досвід. Від епохи  Барокко та Раннього 

Класицизму починають з’являтися перші теоретичні праці, в яких 

піднімаються питання спільного ансамблевого музикування. Це 
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праці Ф. Куперена ( авторська передмова до збірок клавірних п’єс  

та тріо), Ж.Ф. Рамо, теоретичні трактати Ф.Е. Баха, трактат 

«Досконалий капельмейстер» Й Маттезона, підручник  Й. 

Крістенсена « Основи генерал-баса» та ін. Аналіз наукової та 

методичної літератури показав, що стосовно концертмейстерської 

виконавської діяльності існують два типи досліджень: перший 

стосується осмислення різноманітних аспектів концертмейс-

терського виконавства з точки зору мистецтвознавства ( Т. 

Молчанова, Л. Повзун, С. Саварі, І. Могилевська), зокрема , й 

шляхом узагальнення власного досвіду і практиці (Є. 

Шендарович, В. Чачава). Другий напрямок стосується 

методичного аспекту підготовки концертмейстерів , зокрема, 

концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя (І. Доля, М. 

Моісєєва, М. Петренко).  Про багатопрофільність і поліфунк-

ціональність концертмейстера пише І. Бутова. Вчена застосовує 

поняття професійної мобільності  музиканта –концертмейстера. 

Продовжуючи цю ідею Фу Сяоцзін запроваджує поняття 

«концертмейстерська мобільність». М. Петренко розглядає 

особливість інтерпретаційних умінь у підготовці вчителів музики-

концертмейстерів, розвитку учня та формування їх художньої 

культури, що сполучається з музично-виконавською підготовкою.  

Перш за все, сучасний  концертмейстер повинен добре 

володіти інструментом, як в технічному, так і в музичному плані. 

Хороший концертмейстер повинен володіти загальною музичною 

обдарованістю, Хорошим музичним слухом, уявою, умінням 

охопити образну сутність і форму твору, артистизмом, здатністю 

образно, натхненно втілити задум автора в концертному виконан-

ні. Концертмейстер повинен навчатися швидко засвоювати 

музичний текст, охоплюючи комплексно трирядкову і багато ряд-

кову партитуру, і відразу відрізняючи істотне від менш важливо-

го. Концертмейстер повинен володіти основами хореографії та 

сценічного руху, щоб вірно організувати музичний супровід 

танцюристам і правильно скоординувати жести руками у 

співаків[ 1, c.66-70]. 

Концертмейстеру необхідно накопичити великий музичний 
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репертуар, щоб відчути музику різних стилів. Щоб оволодіти 

стилем якогось композитора зсередини, потрібно грати підряд 

багато його творів. Хорошій концертмейстер проявляє великий 

інтерес до пізнання нової, невідомої музики,  знайомству з нотами 

тих чи інших творів, слухання їх в запису і на концертах.  Кон-

цертмейстер не повинен  упускати випадку практично стикнутися 

з різними жанрами  виконавського мистецтва, намагаючись 

розширити свій досвід  і зрозуміти особливості кожного виду 

виконавства. Будь -який досвід не пропаде дарма, навіть якщо 

визначиться вузька сфера акомпаніаторської  діяльності, в обра-

ній області  завжди будуть зустрічатися в якійсь мірі  елементи 

інших  жанрів. Специфіка гри концертмейстера полягає також у 

тому, що він повинен знайти сенс і задоволення в тому, щоб бути 

не солістом, а одним з учасників музичної дії, причому, учасни-

ком другорядним.[ 2, c. 38-40]. 

Робота сучасного  концертмейстера заключає в собі творчу і 

педагогічну діяльність. Майстерність сучасного концертмейстера 

глибоко специфічна. Вона вимагає від музиканта не тільки 

величезного артистизму, але і різнобічних музично-виконавських 

обдарувань, також відмінного музичного слуху, спеціальних 

музичних навичок з читання та транспонування різних партитур, 

з імпровізації та аранжуванні на фортепіано. Діяльність концерт-

мейстера вимагає від музиканта застосування багатосторонніх 

знань  і умінь з курсів гармонії, сольфеджіо, поліфонії, історії 

музики, аналізу музичних творів. Повноцінна професійна діяль-

ність концертмейстера припускає наявності у нього комплексу 

психологічних якостей особистості, таких як великий обсяг уваги 

і пам’яті, висока працездатність, мобільність реакції і винахідли-

вість у несподіваних ситуаціях, витримка і воля, педагогічний 

такт і чуйність[ 3. c.329]. Специфіка роботи сучасного концерт-

мейстера в коледжі культури і мистецтв вимагає від нього 

особливого універсалізму, мобільності. Концертмейстер повинен 

живити особливу, безкорисливу любов до своєї спеціальності, 

яка( за рідкісним винятком) не приносить зовнішнього успіху- 

оплесків, квітів, почестей і звань. Віз завжди залишається «в тіні», 
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його робота розчиняється в загальній праці всього колективу. 

«Концертмейстер-це покликання педагога, і праця його за своїм  

призначенням -те саме, що праця педагога».  
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ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННИХ ЦИГАРОК НА НАВКОЛИШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 

Шкляр Є.С., 

студентка групи П-11 

Ірпінський фаховий коледж економіки та права 

Викладач: Вовк Ніна Григорівна 

м. Ірпінь, Україна 

Вплив електронних цигарок на навколишнє середовище та 

людей є дуже актуальною та важливою проблемою на сьогодні-

ній день. Багато людей переходять на електронні сигарети, 

думаючи, що це ніяк не вплине на їх здоров’я  та тим більше на 

навколишнє середовище. Проте досліджуючи проблему, потрібно 

розуміти, що існує значно велика шкода від електронних цигарок. 

Електронні цигарки – це портативні електронні пристрої, в 

яких нагрівається рідина, в результаті чого утворюється пара, яку 

вдихає людина. Не можна вважати, що електронні сигарети є 
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безпечними. Так як до складу рідини, яка міститься в електрон-

них цигарках, входять гліцерин, пропіленгліколь та багато різних 

смакових добавок. Також часто виробники додають нікотин. Під 

час процесу нагрівання рідини утворюються небезпечні речо-

вини[1].  

Опитування, проведені у 2019 та 2020 рр., довели, що частка 

курців електронних сигарет лише за рік збільшилась у декілька 

разів. Серед чоловіків показник виріс з 3,9% у 2019 році до 6,4% у 

2020 році, а серед жінок – з 5,8% до 13,2% відповідно[2]  . 

Розуміємо, що електронні цигарки завдають шкоди здоров’ю 

і курцю, і людям навколо. Не варто забувати про випадки, коли 

електронні сигарети вибухають у руках або роті курця, завдаючи 

серйозних пошкоджень. Теж існують відомі випадки отруєння 

рідинами для електронних сигарет. 

 Я вважаю, що ці питання особливо актуальні для України. 

Оскільки ринок електронних цигарок не врегульований, пристрої 

 можуть не мати сертифікатів якості, а рідини – належного 

маркування. 

У грудні 2020 року ВРУ прийняла Закон №1019, що заборо-

няє продаж електронних сигарет та рідин до них неповнолітнім 

[3, № 15, ст.125]. У квітні 2021 року перше читання пройшов 

законопроект, щоб заборонити рекламу е-сигарет. Проте окрім 

законів, потрібно контролювати маркування упаковок та 

збільшити штрафи за порушення чинних законів.  

"Я не вірю, що електронні сигарети є більш шкідливими, ніж 

звичайні цигарки, але ми повинні мати обережний скептицизм, 

щодо їх безпеки, у яку нас змушують вірити", - сказав  Девід 

Тікетт, професор Бірмінгемського університету [4]. 

Проаналізувавши склад електронної цигарки, розуміємо, що 

речовини, які вдихає курець є небезпечними, вони можуть приз-

вести до таких захворювань як серцево-судинні захворювання, 

подразнення слизової оболонки, а також хронічних легеневих 

патологій. Пам’ятаємо, що пасивні курці (люди, які знаходяться 

біля курця і вдихають дим) теж підлягають до ризику проблем зі 

здоров’ям. 
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Мал 1. На малюнку зображена будова пристрою електронної цигарки.[5] 

 

Варто зазначити про вплив електронної цигарки на навко-

лишнє середовище. Звісно якщо порівнювати звичайну цигарку з 

електронною, то електронна набагато екологічніша, так як може 

прослужити довший час і має менш шкідливий вплив на 

екологію.  

Якщо розглянути цю проблему більш детально виникають 

певні сумніви. Деякі бренди електронних сигарет, що викорис-

товують картриджі заявили, що їх продукція є «еко-дружньою» і 

ні в якій мірі не заважає навколишньому середовищу. Проте, 

бентежить факт відсутності спеціалізованих досліджень, що 

спростують чи підтверджують цю думку [6].  

Відомо, що великі виробництва продукують більші викиди в 

навколишнє середовище, тому мають більший вплив на еколо-

гію. Також відомо, що електронна цигарка складається з акумуля-

тора та певних частин, що не можуть самостійно утилізуватись. 

Тому дія на навколишнє середовище електронних цигарок не 

настільки шкідлива як звичайних, проте варто вміти 

утилізовувати електронні цигарки, щоб не виникло забруднення 

деталями від електронної цигарки.  

Підводячи підсумки розуміємо, що дія на організм людини 

від електронних цигарок є дуже шкідливою, так як вони містять 
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речовини, що негативно впливають на здоров’я  зокрема курця та 

людей, які його оточують і вдихають дим від цигарки.  

Звісно можна придумувати багато різних способів вживання 

тютюну та гадати, що якийсь із цих способів вживання менш 

шкідливий. Але пам’ятаємо, що безпечного вживання тютюну не 

існує! Найкращим способом для себе та свого здоров’я буде 

повна відмова від куріння!  

Тому обираймо правильний спосіб життя, бережімо себе та 

своє здоров’я! 
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ДО ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 

ФАЛЬСИФІКАЦІЮ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ АБО ОБІГ 

ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 

 

Щербіна М.Г., 

аспірант кафедри кримінального,  

цивільного та міжнародного права 

Національного університету  

«Запорізька політехніка» 

м. Запоріжжя, Україна  

Правовий прогрес, до якого прагне Україна, здійснюючи 

запровадження в життя ідеї громадянського суспільства та 

демократичної, соціальної,  правової держави, розбудова України 

як правової незалежної держави, що орієнтується у своїй 

діяльності на високі світові стандарти забезпечення якості життя 

своїх громадян, неможливі без якнайшвидшого подолання нею 

низки негативних явищ, що загрожують головним соціальним 

цінностям. Однією із таких загроз національній безпеці України 

стало поширення в країні кримінально протиправних посягань, 

що стосуються сфери медичної діяльності. 

На сучасному етапі розвитку світової економіки ринок 

лікарських засобів України вже тривалий час входить до 

найприбутковіших галузей економіки. Поряд із тенденціями 

інтенсивного розвитку фармацевтичного ринку останнім часом 

викликає все більшу занепокоєність проблема збільшення 

фальсифікату у сфері виготовлення та обігу лікарських засобів. 

Виробництво фальсифікату у цій сфері вийшло на досить профе-

сійний рівень: це вже непоодинокі випадки підпільного виготов-

лення, а відпрацьована стійка система. Процес розповсюдження 

фальсифікованих лікарських засобів створює серйозну загрозу 

життю, здоров’ю та добробуту населення України. І якщо 

зловживання наркотичними речовинами здебільшого є усвідом-

леним процесом або необхідністю, викликаною залежністю, то 
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фальсифіковані лікарські засоби потрапляють до хворих, 

бажаючих відновити або покращити стан свого здоров’я, і не 

надають очікуваного терапевтичного ефекту або навіть погіршу-

ють стан здоров’я та можуть спричинити смерть [1, с. 35]. Поряд 

із зазначеним завдяки обігу фальсифікованих лікарських засобів 

також завдаються значні збитки легальним виробникам 

фармацевтичної продукції та державному бюджету. 

Отже, в сучасних умовах важливого значення набувають 

питання охорони здоров'я, питання кримінальної відповідальності 

за кримінальні правопорушення проти здоров'я населення, 

зокрема за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальси-

фікованих лікарських засобів в Україні. 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про основи національ-

ної безпеки України» [2], на сучасному етапі до основних 

реальних та потенційних загроз національній безпеці України, 

стабільності в суспільстві у сфері державної безпеки віднесено 

можливість незаконного ввезення в країну радіоактивних і 

наркотичних засобів, а у соціальній та гуманітарній сферах – 

криза системи охорони здоров’я і соціального захисту населення 

і, як наслідок, небезпечне погіршення стану здоров’я населення; 

поширення наркоманії, алкоголізму, соціальних хвороб [3, с. 76]. 

Згідно зі ст. 49 Конституції України, кожна людина має 

право на охорону здоров’я, і держава повинна забезпечити їй це 

право. Забезпечення кримінально-правового захисту здоров’я 

людей здійснюється в межах, передбачених у статтях 305–327 

розділу XIII «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психо-

тропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини 

проти здоров’я населення» Особливої частини Кримінального 

кодексу України [4]. 

Кримінальні правопорушення проти здоров’я населення – це 

передбачені розділом ХІІІ Особливої частини КК суспільно-

небезпечні умисні або необережні діяння, які створюють загрозу 

заподіяння шкоди або заподіюють фактичну шкоду здоров‘ю 

невизначеного кола осіб від незаконного обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, від дії 
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отруйних, сильнодіючих речовин і одурманюючих засобів, 

біологічних агентів і токсинів, від впливу радіоактивно 

забрудненої продукції, а також від поширення епідемій. 

Розділ ХІІІ включає суспільно-небезпечні діяння, які за 

особливостями об’єкту посягання та характером і змістом 

об’єктивної сторони відносяться до двох категорій: це – злочини у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я насе-

лення. Існування у вітчизняному кримінальному законодавстві ст. 

3211 Кримінального кодексу (далі – КК) України дає підставу 

стверджувати, що держава має на меті протидіяти фальсифікації 

лікарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів 

не лише шляхом репресивного впливу на осіб, які його вчиняють, 

а й шляхом їх кримінально-правового заохочення. Такий 

альтернативний кримінальному переслідуванню захід, як 

звільнення від  відповідальності, набуває подальшого поширення 

в КК України щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших 

злочинів проти здоров’я населення [5, с. 327]. 

Кримінальне законодавство України передбачає відповідаль-

ність за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифіко-

ваних лікарських засобів у ст. 321-1 КК, яка була внесена до КК 

Законом від 8 вересня 2011 року, а Законами від 5 липня 2012 

року та від 12 листопада 2019 року було розширене коло діянь, 

які визнаються злочинними, та збільшене покарання за їх 

вчинення. Фальсифікація лікарських засобів та обіг фальсифіко-

ваних лікарських засобів, передбачені частинами 1 та 2 ст. 321-1 

КК, є тяжкими злочинами, а передбачені ч. 3 ст. 321-1 КК – 

особливо тяжким злочином з санкцією у виді позбавлення волі 

від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі з 

конфіскацією майна. Зауважу, що ця санкція є ідентичною до 

санкції п. 6 ч. 2 ст. 115 КК, яка передбачає умисне вбивство з 

корисливих мотивів. Таке рішення законодавця важко визнати 

виправданим, оскільки, на відміну від умисного вбивства, ч. 3 ст. 

321-1 КК передбачає відповідальність за фальсифікацію 
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лікарських засобів і обіг фальсифікованих лікарських засобів, 

якщо вони спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, або 

вчинені в особливо великих розмірах. З одного боку, конструкція 

цієї норми допускає як умисне, так і необережне ставлення винної 

особи до смерті потерпілого, з іншого, окрім смерті людини, 

можливе спричинення інших тяжких наслідків або навіть сам 

факт вчинення злочину в особливо великих розмірах. Встанов-

лення ж покарання у виді довічного позбавлення волі за злочин, 

не пов’язаний з умисним убивством, є безпідставним. На 

суперечливість санкцій ст. 321-1 КК цілком слушно зазначалось у 

науковій літературі [6, c. 114-116]. 

Під час дослідження об’єкта злочину, передбаченого ст. 321-

1 КК України, перш за все, звернемо увагу на те, що основним 

правовим «мотивом» для законодавчого закріплення криміналь-

ної відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг 

фальсифікованих лікарських засобів було розроблення та 

підписання країнами-членами Ради Європи (зокрема й Україною) 

Конвенції про підроблення медичної продукції та подібні 

злочини, що загрожують охороні здоров’я (далі - Конвенція 

MEDICRIME). У преамбулі Конвенції зазначено: «Підроблення 

медичної продукції та подібні злочини за своєю природою несуть 

значну загрозу охороні здоров’я», що безпосередньо вказує на 

здоров’я людей як соціальну цінність, яку кожна держава зобов’я-

зана оберігати і захищати. Одним із правових засобів охорони 

соціальних цінностей є передбачена законом кримінальна відпові-

дальність за діяння, які здатні заподіяти істотну шкоду фізичній 

чи юридичній особі, суспільству, державі, а тому є суспільно 

небезпечними. Такі діяння визнаються злочинами і підлягають 

відповідному закріпленню у кримінальному законі держави. 

Зважаючи на вищезазначене, цілком логічним та правильним 

є віднесення злочину, передбаченого ст. 321-1 КК України, за 

родовим об’єктом до Розділу XIII Особливої частини Кримі-

нального кодексу «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші 

злочини проти здоров’я населення». Проблема визначення 
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безпосереднього об’єкта злочину, передбаченого ст. 321-1 КК 

України, пов’язана, у першу чергу, з тим, що у разі вчинення 

цього злочину винна особа посягає, як мінімум, на два охороню-

ваних законом об’єкти суспільних цінностей: здоров’я населення, 

якому може бути завдана шкода неякісною, підробленою 

фармацевтичною продукцією, та господарську діяльність, 

пов’язану з виробництвом та обігом фармацевтичної продукції. 

На думку Г.В. Почкун, безпосереднім об’єктом цього злочину є 

порядок обігу лікарських засобів, встановлений законодавством із 

метою забезпечення охорони здоров’я людей. При цьому автор 

зазначає, що додатковим обов’язковим безпосереднім об’єктом 

під час фальсифікації лікарських засобів є економіка держави, 

репутація виробника, патентодержателя, аптечного закладу, де 

було придбано фальсифікований лікарський засіб тощо [7, с. 135]. 

Безперечно, виготовлення та збут підроблених ліків, як і будь-

який злочинний бізнес, негативно відображається на господарсь-

ких відносинах як всередині держави, так і на міжнародному 

рівні. Проте не економічний аспект обігу фальсифікованих 

лікарських засобів зумовив необхідність прийняття Конвенції 

MEDICRIME та став поштовхом для удосконалення вітчизняного 

«фармацевтичного» законодавства, яке стрімко змінюється 

останнім часом. Існування фальсифікованих лікарських засобів на 

ринку фармацевтичної продукції супроводжується постійним 

ризиком заподіяння шкоди здоров’ю споживача. Встановлення 

кримінальної відповідальності за фальсифікацію лікарських 

засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів і подальше 

посилення такої відповідальності було об’єктивно зумовлене 

потребою знайти дієві шляхи убезпечення населення від 

підробленої фармацевтичної продукції. 

З огляду на зазначене, безпосереднім об’єктом фальсифікації 

лікарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів 

є, на нашу думку, встановлений законодавством порядок 

виробництва та обігу лікарських засобів, порушення якого 

створює небезпеку для здоров’я населення. 

Основним елементом складу злочину, передбаченого ст. 321-
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1 КК України, є предмет цього злочину - фальсифіковані лікарсь-

кі засоби. Правильне встановлення змісту поняття фальсифікова-

них лікарських засобів є визначальним для розуміння суті 

злочинного діяння, передбаченого ст. 321-1 КК України, що 

зумовлює потребу в уточненні та взаємоузгодженні нормативно-

правових положень чинного законодавства України про лікарські 

засоби, зокрема і тих, якими визначено зміст базових фарма-

цевтичних понять. 

Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 321-1 КК 

України, полягає у вчиненні хоча б однієї з альтернативних дій, 

зазначених у ч. 1 цієї статті: виготовлення, придбання, перевезен-

ня, пересилання, зберігання з метою збуту, збут завідомо 

фальсифікованих лікарських засобів, та у ч. 2 статті – вироб-

ництво фальсифікованих лікарських засобів. Частина 1 ст. 3211 

КК України передбачає шість видів злочинних діянь: 1) виготов-

лення завідомо фальсифікованих лікарських засобів; 2) прид-

бання завідомо фальсифікованих лікарських засобів; 3) перевезен-

ня завідомо фальсифікованих лікарських засобів; 4) пересилання 

завідомо фальсифікованих лікарських засобів; 5) зберігання з 

метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів; 

6) збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів. Перелічені 

діяння становлять закритий вичерпний перелік, і лише вони 

можуть бути передумовами звільнення від кримінальної 

відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 321-

1 КК України. Цей злочин належить до злочинів з альтернатив-

ним діянням [8, с. 12], де особливістю є те, що кожне з указаних у 

диспозиції діянь уже утворює закінчений склад злочину. При 

цьому послідовне чи одночасне вчинення декількох чи всіх дій 

також становить одиничний злочин. 

Суб’єкт фальсифікації лікарських засобів або обігу фальсифі-

кованих лікарських засобів є загальним, тобто притягненню до 

кримінальної відповідальності за вчинення цього злочину 

підлягає фізична, осудна особа, яка на момент вчинення злочину 

досягла шістнадцятирічного віку. 

Фальсифікація лікарських засобів так само, як і обіг 
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фальсифікованих лікарських засобів, це дії з умисною формою 

вини, причому лише з прямим умислом. 

Про наявність прямого умислу у разі обігу ФЛЗ свідчить 

формулювання диспозиції ч. 1 ст. 321-1 КК України, а саме 

вчинення дій із «завідомо фальсифікованими лікарськими 

засобами». Поняття «завідомо» означає «наперед», «заздалегідь», 

тобто вчинення дій, передбачених ч. 1 ст. 321-1 КК України, 

можливе лише у разі усвідомлення особою, що наслідком її дій 

буде потрапляння в обіг підроблених ЛЗ. 

Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони складу 

злочину, передбаченого ст. 321-1 КК України, є мета збуту. Про 

наявність у діях особи цієї ознаки може свідчити багато як 

об’єктивних, так і суб’єктивних обставин. Вже на початковому 

етапі - під час виготовлення ФЛЗ - проявляється мета їх подаль-

шого збуту, адже злочинці зазвичай підроблюють медикаменти, 

які користуються щоденним попитом: знеболювальні препарати, 

антибіотики, психотропні речовини, біологічні добавки тощо. 

Міжнародна практика свідчить, що підроблені лікарські засоби 

виробляються переважно на великих підприємствах, які мають 

можливість замаскувати і продати фальсифікат аптекам, видаючи 

його за якісний товар, і отримати прихований від держави 

прибуток [10, с. 189]. 

Таким чином, ефективна кримінально-правова протидія 

кримінальним правопорушенням проти здоров’я населення має 

величезне значення. Тому в сучасних умовах системи охорони 

здоров’я в цілому, яка склалася в Україні, кримінальна 

відповідальність за кримінальні правопорушення проти здоров'я 

населення відіграє велику роль, оскільки є необхідною умовою 

протидії цим видам посягань. 
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