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ВСТУП 

 

З метою всебічного міжгалузевого обговорення наукових та практичних 

проблем сучасності, пошуку шляхів розвитку та інтеграції науки, освіти та 

виробництва 12 травня 2021 року у м. Полтава відбулась ІІ Всеукраїнська 

мільтидисциплінарна науково-практична Інтернет-конференція «Наука, освіта 

та виробництво: виклики сьогодення». 

В сучасних умовах розвиток виробництва та бізнесу не можливо уявити 

без розвитку науки та освіти, внаслідок чого формуються інтеграційні системи, 

що включають взаємодію між його суб’єктами. Економічний та соціальний 

добробут більшості країн повністю залежить від розвитку систем освіти, 

виробництва та бізнесу. Для успішного розвитку компанії зацікавлені у 

виробничих інноваціях та розширенні послуг, що надаються, а це, в свою чергу, 

неможливо без участі наукових та освітніх установ. Отже, наука та освіта є 

важливими ланками в процесі взаємодії між бізнесом та промисловістю, 

забезпечуючи успішний розвиток всієї системи.  

Даний збірник матеріалів відображає наукові дослідження авторів у 

сфері: сільського господарства та агрономії; юриспруденції, медицини, 

фармакології та фармацевтики; лінгвістики та перекладу; педагогіки та освітніх 

технологій; хімії, біології та екології; психології; філософії, культурології та 

релігієзнавства; географії, геології та надрокористування; літератури та 

мистецтва; економіки та організації інноваційної діяльності; міжнародних 

відносини, прав людини та політичних наук; технічних та фізико-математичних 

наук; історії та археології.  

У роботі конференції прийняли участь досвідчені науковці, молоді вчені, 

викладачі та здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів з різних куточків України. Мультидисциплінарний 

характер конференції дозволив учасникам ознайомитись з науковими 

дослідженнями колег у суміжних галузях науки. 
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ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА 

В УКРАЇНІ 

Український ринок плодоовочівництва є однією з найперспективніших 

галузей економіки країни. Українські споживачі високо оцінюють здоровий 

спосіб життя, оскільки свіжі плоди та овочі стають все більш важливим 

компонентом. Традиційно їх вживають лише під час сезону вирощування та 

збору врожаю. У зимовий період багато плодів та овочів досі переробляються 

та зберігаються, або імпортуються. 

Як джерело багатьох мікроелементів, вітамінів, кислот, олій та білка, 

плоди та ягоди відіграють важливу харчову роль. Оскільки ці продукти є 

відносно дорогими, їх споживання є хорошим показником економічного 

добробуту населення. У Радянській Україні плодівництво було важливим 

джерелом доходу для колгоспів та присадибних ділянок: у 1983 р. 48,1 % усіх 

садів було на присадибних ділянках, а 27,9 % належало колгоспам. Завдяки 

сприятливому клімату садівництво в Україні практикується з давніх часів, хоча 

до 15 століття плодівництво було допоміжним для збору дикорослих плодів та 

ягід. Греки культивували фрукти та ягоди в древніх державах на північному 

узбережжі Причорномор’я, особливо в Криму. За княжої доби садівництво було 

зосереджене у Києві та його околицях. Ще в 9 столітті сади культивували, а 
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селекцію використовували для поліпшення сортів. Пізніше монастирі, такі як 

Київський печерний монастир, стали важливими центрами розвитку 

садівництва. Яблука, груші, вишні, сливи та волоські горіхи були основними 

культурами, вирощуваними в середньовічний період [1–2]. 

У 18 столітті садівництво швидко розвивалося і стало широко 

практикуватися. Монастирі, шляхта та козацька старшина тримали великі сади. 

Німецькі, болгарські та чеські колоністи ввели нові сорти та методи 

вирощування. Вперше селяни зайнялися садівництвом, хоча більшість їх 

врожаїв не продавали, а споживали вдома. Селянське вирощування фруктів з 

комерційною метою розпочалося лише в 19 столітті [3]. 

Перший вагомий внесок у наукове садівництво зробили сім’я 

Симиренків – Платон Симиренко, Лев Симиренко та Володимир Симиренко – 

та Василь Кащенко. Садівничі школи та наукові установи, такі як Ботанічний 

сад Нікіти, виникли в 19 столітті. У 1887 році в дев'яти українських губерніях, 

що знаходились під владою Росії, було 209 тис. га садів. До 1913 року цей 

показник зріс до 293 тис, або 44,5 відсотка від усіх садів Російської імперії. В 

Україні було вироблено 557 тис. т плодів (переважно яблук, вишень, слив та 

груш; абрикос та волоських горіхів у південних регіонах), а її середня 

продуктивність становила 24,8 ц/га. Близько 60 відсотків садів належали 

селянам: вони були дрібними та грубо обробленими і давали випадковий 

асортимент фруктів. Найбільші комерційні сади були в регіоні Поділля, 

Бессарабії та Криму [1]. 

На початку 20 століття садівництво пережило цикл руйнувань (під час 

Першої світової війни), відновлення (до 1927 року був досягнутий довоєнний 

рівень) та знищення (під час колективізації). До 1940 р. в Україні 612 тис. га 

було відведено під плодівництво, приватні ділянки становили 52,3 % загальної 

площі. Цей показник становив 2 відсотки ріллі республіки та 34,2 відсотка 

площі садів у Союзі Радянських Соціалістичних Республік [1, 4]. 

У Західній Україні садівництво було менш розвиненим, ніж у радянській 

Україні. Наприклад, на Закарпатті садівництво становило менше 1 відсотка 
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ріллі в 1935 р. У післявоєнний період садівництво досягло піку в 1965 р., коли 

1,3 млн га було відведено під плодівництво. Відтоді акцент робиться на 

інтенсифікації, а не на розширенні садівництва [2]. 

У 1983 р. під сади було відведено 1,1 млн. га, або 3,3 відсотків ріллі в 

Україні. Ця площа становила 35,1 відсотка площі садів колишнього СРСР. 

Основними культурами були яблуко (72,2 %), слива (10,1 %), груша (7,5 %), 

червона та чорна вишня (5,8 %). Полісся мало 18,8 % садів, лісостепова 

область – 40,1 %, степова область – 41,1 %. Приватні ділянки продуктивністю 

47,9 ц/га становили 48,1 % площі садівництва, або 524 тис. га; колгоспи 

продуктивністю 23,4 ц/га представляли 27,9 %, або 304 тис. га; а радгоспи з 

продуктивністю 63,9 ц/га представляли 24,0 відсотка, або 231 тис. га. До 1990 

року площа ріллі, яку займають сади, зменшилась до 851 тис. га. Загальний їх 

урожай склав 2,9 млн т, а продуктивність зросла до 42,3 ц/га [1–2]. 

Оскільки садівництво вимагає інтенсивної праці та складних технологій, 

воно продовжує відчувати серйозні труднощі в Україні. У 1970 р. 20 відсотків 

плодів залишалося гнити на полях через відсутність транспорту. В результаті 

садівничої продукції бракувало, особливо поза вегетацією. У 1976 р. 

споживання фруктів на душу населення в СРСР становило 20 відсотків від 

споживання в США [1, 4]. 

Отже, до своєї незалежності «Україна» (УРСР) була основним 

виробником фруктів і ягід, які транспортувались по всьому Радянському 

Союзу, але після здобуття незалежності професійне виробництво впало з 

3 мільйонів тон у 1991 році до лише 766 тисяч тон у 1999 р. З тих пір цей 

сектор знову зростав із середнім показником 7 %, а в 2012 р. він досягнув 

2 млн тон виробництва. В останні роки галузь професіоналізувалась шляхом 

будівництва інтенсивних садів, як результат, загальний дохід збільшився, хоча 

площі плодів впали. Найважливішими виробничими районами є Вінницька, 

Хмельницька, Харківська, Чернігівська та Херсонська області [5]. 

Загалом країна має 15,8 млн га, придатних для вирощування 

плодоовочевої продукції. Амбіції України полягають у тому, що країна може 
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стати світовим гравцем на провідних ринках плодів (яблук, груш тощо) та 

овочевих культур. Тим не менше, потенціал країни як експортера може бути 

обмежений поганою інфраструктурою, логістикою та інколи недостатніми 

знаннями, включаючи експлуатацію холодильних установок [6]. 

Нині уряд і Міністерство аграрної політики та продовольства разом з 

облдержадміністраціями працюють над вдосконаленням інфраструктури 

агроринку, особливу увагу приділяючи обслуговуючим кооперативам, 

заготівельним пунктам та торговим домам, мають забезпечувати їм 

максимальний прибуток та формувати великі оптові партії товарів для 

реалізації через біржовий товарний ринок як для внутрішніх потреб, так і на 

експорт. 

Не менш важливою є проблема, пов’язана із стимулюванням експорту 

плодоовочевої продукції. Безсумнівно, Україна має потенціал, оскільки в 

останні роки спостерігається позитивна тенденція у цій сфері, але проблема 

полягає у тому, що країна є неконкурентоспроможною на міжнародному ринку. 

Здатність України стати світовим лідером у виробництві та переробці 

плодів та овочів значною мірою залежить від здатності фермерів співпрацювати 

на оптовому ринку. Консолідація домогосподарств та малих сімейних 

фермерських господарств у кооперативи підвищить їх 

конкурентоспроможність, забезпечить доступ до фінансування, створить 

економію від масштабу при складанні та транспортуванні і відкриє можливості 

для експорту.  

Розуміючи економічний потенціал цього сектору, уряд починає робити 

значні інвестиції в зрошення. Міністерство сільського господарства України та 

Світовий банк ведуть переговори щодо фінансування реконструкції державних 

зрошувальних систем на півдні України на 1 мільярд доларів. Стандарти та 

правила ЄС про зону вільної торгівлі матимуть глибокий вплив на ріст 

компаній. Аналітики прогнозують, що загальний обсяг українського експорту 

до ЄС збільшиться на 6,3 % в результаті впровадження ПВЗВТ (Поглиблена і 

всеохоплююча зона вільної торгівлі). Зі збільшенням торгівлі місцевим 
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виробникам плодів та овочів потрібно буде підвищувати свою 

конкурентоспроможність шляхом збільшення врожайності, модернізації 

переробних та пакувальних потужностей, поліпшення транспорту та зберігання 

і підвищення безпечності харчових продуктів. Хоча американські компанії 

можуть зіграти значну роль у розвитку цієї галузі, сьогодні на ринку мало знань 

про американське обладнання. 

Отже, ріст плодоовочевої галузі, як складової інших галузей сільського 

господарства, сприяє економічному зростанню держави через скорочення (в 

оптимальному варіанті – мінімізації) плодоовочевого імпорту та максимізації 

прибутків від експорту цієї галузі та забезпечує необхідні умови для 

розв'язання багатьох соціальних проблем (головним чином – працевлаштування 

та поліпшення економічного становища селян). Але на сучасному етапі її 

розвитку говорити про будь-яку конкурентоспроможність цієї галузі не 

представляється можливим, адже за відсутності належного (якщо точніше – 

мінімального) рівня інвестицій в дану галузь та будь-якої суттєвої допомоги з 

боку держави. Якщо на регіональному рівні чітко просліджується верховенства 

господарських утворень певних областей, то на глобальному рівні 

плодоовочева галузь України програє через брак необхідних структурних, 

організаційних та зовнішньоекономічних перетворень. 
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ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ ЯК ПРАВОВА ВИМОГА ДО 

ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ 

НЕДОТОРКАННІСТЬ 

Відповідно до положень ч. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод (далі – Конвенція), позбавлення свободи має 

відбуватися відповідно до процедури, встановленої законом [1]. 

Варто зауважити, що термін «закон» в рішеннях Європейського суду з 

прав людини (далі – ЄСПЛ) тлумачиться досить широко: означений термін 

включає будь-яку чинну обов’язкову норму національного права [2].  

Також дотримання «порядку, встановленого законом», встановлює 

зобов’язання забезпечувати дотримання його матеріальних та процесуальних 

норм. Так, Конвенція, головним чином, вимагає, щоб будь-який арешт або 

затримання ґрунтувалися на положеннях національного законодавства, але вона 

також стосується якості закону, вимагаючи від нього відповідності принципу 

верховенства права, притаманному всім статтям Конвенції [3]. Так, якщо 

позбавлення волі є допустимим та ґрунтується на нормі національного 

законодавства, то таке законодавство повинно бути доступним для громадян, 

чітким, а також практика його застосування має бути передбачуваною. 

Фактори, що мають значення для оцінки «якості закону», включають: 
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1) наявність чітких правових положень щодо порядку прийняття рішення 

про тримання під вартою, продовження строку тримання під вартою та 

встановлення граничних строків для тримання під вартою; 

2) наявність ефективного засобу правового захисту, за допомогою якого 

заявник може оскаржити «законність» та «тривалість» тримання під вартою 

[4, с. 15]. 

Отже, під якістю закону мається на увазі, що у разі, якщо національний 

закон дозволяє позбавлення волі, він має бути достатньо зрозумілим і точним, 

аби усунути будь-яку ймовірність сваволі [5, с. 82]. У своїй практиці ЄСПЛ 

тлумачить поняття «свавілля» шляхом встановлення переліку загальних 

принципів такого поводження. Так, тримання під вартою вважатиметься 

«свавільним», коли, незважаючи на дотримання букви національного закону, 

має місце недобросовісність або введення в оману органами влади, або коли 

органи влади нехтують спробами правильного застосування відповідного 

законодавства. Необхідним є дотримання пропорційності між наведеною 

підставою тримання під вартою та власне триманням під вартою. Межі 

перевірки на пропорційність, що має застосовуватися у кожній справі залежать 

від виду тримання під вартою, про який йдеться [6]. 

Проте окрім дотримання норм національного законодавства, означена 

вимога охоплює також і відповідні норми Конвенції. Так, жодне позбавлення 

волі не буде законним, якщо воно не базується на одній із допустимих підстав, 

зазначених у підпунктах (а) – (f) частини 1 статті 5 Конвенції [4, с. 13]. Проте 

якщо певний випадок позбавлення волі не підпадає під сферу дії будь-якого з 

підпунктів статті 5, як їх тлумачить ЄСПЛ, він не може бути включений до 

сфери дії цих положень в порядку звернення до необхідності дотримання 

балансу інтересів держави та затриманої особи [4, с. 14]. 

Так, Європейський суд з прав людини зазначає, що особа не може бути 

позбавлена, крім випадків, встановлених у п. 1 ст. 5 Конвенції з прав людини. 

Цей перелік винятків є вичерпним, і лише вузьке тлумачення цих винятків 
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відповідає цілям цього положення, а саме – гарантувати, що нікого не буде 

свавільно позбавлено свободи [7]. 

Хоча «законність» тримання під вартою, з точки зору національного 

закону, є першорядним чинником, він не завжди є вирішальним для ЄСПЛ. На 

додаток до цього, Суду належить переконатися, що тримання під вартою 

протягом періоду, який розглядається, відповідало меті пункту 1 статті 5 

Конвенції, яка полягає в недопущенні безпідставного позбавлення свободи. Суд 

також має з’ясувати, чи відповідає Конвенції сам національний закон і, 

зокрема, чи відповідають їй загальні принципи, які сформульовані в ньому чи 

випливають з нього [8]. 

При цьому окремі процесуальні порушення можуть не призводити до 

порушення вимог с. 5 Конвенції. Так, в окремих випадках ЄСПЛ не було 

встановлено порушення щодо: 

– неповідомлення обвинуваченого в офіційному порядку про рішення про 

тримання під вартою, яке не було визнано «грубим або очевидним 

порушенням» в розумінні практики Суду, оскільки органи влади дійсно 

вважали, що заявника було повідомлено про таке рішення; 

– наявності звичайної канцелярської помилки в постанові про взяття під 

варту або тримання під вартою, яку було пізніше виправлено органом судової 

влади; 

– заміни формальних підстав для тримання заявника під вартою з огляду 

на факти, зазначені судами на підтримку своїх висновків [4, с. 18]. 

Отже, право на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і 

може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в 

законі. Таким чином законність є однією з основних вимог до позбавлення 

права людини на свободу і особисту недоторканність, встановлених ст. 5 

Конвенції. Означена вимога охоплює відповідність здійснення обмеження волі 

особи вимогам національного законодавства (як матеріального, так і 

процесуального), положенням Конвенції, а також принципам пропорційності, 

дотримання балансу інтересів держави та затриманої особи, обмеження сваволі. 
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Також варто звернути увагу, що ЄСПЛ при тлумаченні відповідних положень 

Конвенції, звертає увагу, що до національного закону, яким передбачено 

обмеження права людини на свободу та особисту недоторканість має 

висуватися вимога щодо його якості, якою охоплюється, зокрема, принцип 

правової визначеності. 
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ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ 

Подано сутність проблеми впливу рухової активності на здоров’я дитини 

та важливість рухової активності для нормального функціонування організму  

Актуальність проблеми. У сучасному суспільстві надзвичайно важливого 

значення надається вихованню здоровому підростаючому поколінню. Оскільки 

рухова підготовленість має життєво важливе значення для гармонійного 

розвитку особистості, мета написання цих тез є розкриття важливості цього 

питання серед формування здоров’язбережувальної компетенції в учнів. 

Рухова активність – це будь-які форми руху, які потребують 

використання енергії, наприклад ходьба, фізична робота, фізичні вправи, 

заняття спортом тощо. 
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Фізичне виховання учнів є однією з основних етапів становлення 

гармонійної особистості. Особливий вплив рухова діяльність має на дитину, 

адже саме тоді відбувається інтенсивний ріст, розвиток, формування фізичних і 

психічних якостей. 

Живий організм може розвиватися лише в русі. Рухова активність 

визначається як біологічна потреба в рухах, пов’язана з механізмом 

саморегуляції активності [4, с. 160]. Рухова активність це надзвичайно 

важливий компонент будь-якої діяльності дитини. Достатня рухова активність 

дитини має позитивний вплив на її здоров’я. Адже це сприяє зростанню м’язів, 

покращанню кровообігу, підвищенню фізичної працездатності, активізується 

робота органів, систем організму й органів чуття. Але не варто забувати і про 

психічне здоров’я: завдяки високій активності дитина легше бореться зі 

стресом та це допомагає нормально функціонувати її нервовій системі, також 

така дитина вирізняється бадьорістю, життєрадісністю, оптимізмом, високою 

працездатністю. Руховий режим сприяє соціальному становленню, оскільки у 

ході виконання рухових дій у дітей формуються такі якості, як рішучість, 

сміливість, культуру поведінки, виявляти самостійність й ініціативу; 

Правильно організований руховий режим позитивно діє на скелет та 

основні функції організму. Під впливом тренування у м'язах збільшується 

кількість капілярів, зміцнюються кістки. Відбуваються зміни не лише в органах 

кровообігу, а й у крові – зростає рівень гемоглобіну, еритроцитів, покращується 

робота печінки, серця, головного мозку, органів дихання. Також знижується 

вразливість до простудних захворювань, особливо якщо заняття проводяться на 

свіжому повітрі. Фізичні вправи сприяють удосконаленню координації рухів, 

позитивно позначаються на розвитку центральної нервової системи. 

Варто наголосити, що недостатня рухова активність дитини впливає не 

лише на її здоров’я, але й на подальший її розвиток. Це спричинене 

нераціональною організацією життєдіяльності дітей, збільшення розумового 

навантаження, недостатність рухової активності. За рахунок рухового дефіциту 

в дітей у 3 – 5 разів вища захворюваність респіраторними інфекціями, ніж у 
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їхніх однолітків, котрі мають належний рівень рухової активності, що 

відповідає нормі. 

Основними особливостями показників здоров’я дітей є високі темпи 

зростання поширеності захворюваності майже за всіма видами хвороб. 

Переважають хвороби, пов’язані з порушенням органів травлення, кістково-

м’язової системи, дихання, зору, шкіри й підшкірної клітковини [2, с. 191]. 

Особливу увагу привертають нервово-психічні функціональні відхилення, що 

мають тенденцію до збільшення та, за дослідженнями науковців [3, с. 128], 

поширені в 10 – 45 % дітей дошкільного віку. У сучасних дітей, як у хлопчиків, 

так і в дівчаток, функціональні можливості організму знижені [1, с. 528 ]. 

Актуально проблемою сьогодення є неправильне організування рухового 

режиму та у частковій його відсутності в загальному режимі дитини, що можна 

зустріти у результатах медичних карток і соціальних досліджень останніх років. 

Тому надзвичайно важливим завданням сучасної системи освіти є збереження 

та зміцнення психічного, духовного здоров’я, виховання стійкого інтересу 

вироблення звички до здорового способу життя та включення його у 

навчальний процес. 

Отже, можна зробити висновок, що рухова активність виступає 

необхідною умовою для формування дитини не лише як біологічної істоти, а й 

соціального суб'єкта. Відсутність рухової активності  не лише негативно 

позначається на здоров’ї дітей, але й знижує їх розумову здатність, сповільнює 

розвиток комунікативних навиків, а  малорухливість призводить до затримки у 

розвитку їх організму, при цьому відбувається порушення функцій і структури 

ряду органів, обміну речовин, суттєво знижується опірність організму до 

захворювань, що негативно позначається на їх здоров’ї. 
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Анотація. Статтю присвячено класифікації мов; основним поняттям і 

термінам мовознавства; методам дослідження мови; функції та будові мови; 

уявленню про походження та розвиток мови; рівням мовної структури та їх 

одиницям, а саме: звуки мови та їх класифікація; слово та його значення; 

граматичне значення та граматичні категорії;  загальне уявлення про 

типологічну класифікацію мов і мовознавство як систему наукового знання про 

мову в складі філології та передбачає розгляд методології мовознавства як 
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гуманітарної науки, основних напрямів і перспектив фундаментальних і 

прикладних досліджень мови. Зміст статті охоплює розгляд: 1) місця 

мовознавства в системі філології; 2) предмета мовознавчого дослідження; 3) 

методології мовознавства; 4) теорії наукового і практичного застосування науки 

про мову. 

Language is a system of sound and graphic signs that originated at a certain 

level of human development, develops and has a social purpose; language rules 

normalize the use of signs and their functioning as a means of human 

communication. Language is the most important means of communication and 

cognition. 

Language emerged after the birth of society, its creation is associated with the 

need to meet its needs for information exchange and its accumulation. Language, like 

society, is constantly evolving, but changes in it are very slow. During the life of one 

generation, they are almost invisible. The results of language development are clearly 

revealed only after centuries, millennia. All changes have specific causes and directly 

or indirectly reflect changes in society and its needs. 

Different sources indicate different numbers of world languages. The 

difference is related to the difference between dialects and languages, secondly with 

the definition of the area and scope of use, and thirdly with the assessment of the 

"vitality" of the language. 

There are many languages in the world, so the problem of grouping them is one 

of the most difficult in linguistics. Languages are classified by genealogical links, 

type of organization and social status, prevalence. 

The problem of language classification is a very important problem, and it 

would take a whole book to put it well enough. In one lecture it is impossible to fully 

cover this topic or justify a new method. The following is only intended to give an 

overview of the currently prevailing theories and to show on what basis they are 

based and what results can be achieved with their help. The general problem of 

language classification is divided into a number of specific issues, which can be very 

different depending on the type of classification. However, all these private issues are 
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characterized by the fact that each of them, being strictly formulated, fully covers 

both the problem of classification of languages and the problems associated with the 

study of the language to be classified. This is sufficient to assess the importance of 

relevant research, its inherent difficulties, as well as the gap that exists between the 

intended purpose and the means of its implementation.  

Genealogical classification of languages, which is sometimes called genetic, is 

the distribution of world languages in different groups on the basis of family ties 

between them, taking into account the degree of their relationship. Under the 

relationship of linguistic kinship is understood the presence of similarities between 

homogeneous linguistic elements, due to the common origin of these languages from 

one basic language, or speech. 

Unlike other possible classifications of languages, the genealogical 

classification is absolute. This means that in this classification "each language 

belongs to one power. Genealogy, grouping and can not change this affiliation." 

In the genealogical classification of the languages of the world are usually 

divided into such groups as language families, branches, groups, subgroups. 

In root languages, the word is usually equal to the root, and the relationship 

between words is primarily transmitted syntactically (word order, service words, 

rhythm, intonation). Syntactic factors play a greater role in root languages. 

Word structure in agglutinative languages is characterized by a large number of 

special affixes, which are usually added to the invariant basis of the word, that is, 

language. 

Speaking of inflectional languages, it should be noted that the broader 

morphological classification of the three language types (root, agglutinative, 

inflectional) intersects here with a more special morphological classification of the 

two types (inflectional and analytical), usually relative only to the Indo-European 

family. In fact, in both the first and the second case there are inflectional languages, 

which act as a connecting link between the two-membered and the three-membered - 

sometimes four-membered together with the incorporating languages – 

morphological classification of languages. 
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If such morphological types of languages as root, agglutinative and inflectional 

were established on the basis of analysis of word structure first of all, then 

incorporating languages are determined by syntactic features, on the basis of sentence 

analysis. 

Some languages are not subject to genealogical classification of languages, 

remaining isolated members of their families. These include Basque, Ket, Burusha, 

Nivkh, Ainu, Kerek, and others, which are sometimes included in other families. In 

language families, individual groups can be represented in only one language. Thus, 

in the Indo-European family, Albanian, Armenian and Greek are independent 

branches. 

All languages are divided into two groups: natural (national) and artificial. The 

national language can, in turn, be divided into colloquial and literary language. 

Artificial languages are created specifically for a specific purpose: to facilitate 

international communication (eg, Esperanto, Interlingua, Ido, Lojban), to preserve the 

necessary information in certain fields of science. 

Natural language arises naturally, as a result of centuries of social activity of a 

certain people. Thinking and language – two sides of the same process in the 

formation of man, the development of labor, the process of development of 

production. Along with the emergence of the simplest ideas, there was also the 

simplest form of information transmission – sound signals to indicate and transmit 

them. 

The total number of languages in the world is from 6,000 to 7,000 (it is 

impossible to establish the exact number due to the conditional differences between 

different languages and dialects of one language). The most common languages in the 

world are Chinese, English, Spanish, Russian, Hindi, Indonesian, Arabic, Bengali, 

Portuguese, Japanese, German, French, Italian, Punjabi, Telugu, Korean, Marathi, 

Tamil, Ukrainian. All languages of the world are divided by family ties into language 

families, each of which includes groups of close languages that were in ancient times 

dialects of one language or that were part of one language union. 
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For all its shortcomings, morphological, or typological, classification of 

languages has scientific significance and is of undeniable interest. And although the 

genealogical classification is basic and has more serious grounds than the 

morphological classification, the latter is essential for understanding the specifics of 

the grammatical structure of the word in different languages. 
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ЛЮДИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Актуальність теми мирних зібрань завжди була, є та, безперечно, 

залишатиметься однією з найбільш досліджуваних як з теоретичної, так і з 

практичної точок зору. На сьогоднішній день мирні зібрання тісно пов’язані зі 

свободою вільного вираження своїх думок, поглядів. 
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Варто зазначити, що юрисдикція Європейського суду з прав людини (далі 

– Суд) поширюється на території України, а Суд в свою чергу керується 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (далі – 

Конвенція) та іншими нормами міжнародного права. З огляду на це з метою 

зменшення кількості справ, що ініціюються перед Судом особами, що 

перебувають під юрисдикцією України, доцільним є досягнення стану, за якого 

українське законодавство відповідатиме так званому «європейському 

консенсусу». 

Саме стаття 11 Конвенції гарантує на рівні Ради Європи свободу мирних 

зібрань з метою подальшого впровадження отриманих висновків та результатів 

у правотворчу та правозастосовну практику країн – учасниць (у т.ч. – України). 

Роль мирних зібрань у системі свободи комунікації полягає у 

можливості реалізації свободи вираження поглядів під час таких зібрань. 

можливості реалізації свободи вираження поглядів під час таких зібрань. У 

такому разі йдеться про те, що зібрання допомагають приватним особам 

уникати інтелектуальної та соціальної ізоляції (самотності) та брати участь у 

спільному формулюванні певної громадської (чи іншої колективної) позиції з 

того чи іншого питання. Разом із тим це, зрозуміло, не означає, що свобода 

мирних зібрань, будучи одночасно способом реалізації свободи комунікації, 

спрямовується виключно на задоволення потреби приватної особи відчувати 

себе частиною соціуму. 

Свобода вираження поглядів здійснюється в т.ч. шляхом мирних зібрань 

і створює можливості для попереднього інтелектуального опрацювання рішень, 

що приймаються у державі. Враховуючи вищесказане, гарантована на 

конвенційному рівні свобода мирних зібрань знаходиться у безпосередній 

близькості до волі народу, що формується під час виборів, та до гарантованого 

ст. 3 Першого протоколу до Конвенції виборчого права. Стаття 11 Конвенції, 

таким чином, зрештою гарантує основоположні елементи безпосередньої 

демократії. Конвенційне право на свободу мирних зібрань набуває характеру 
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одного з фундаментальних прав демократичного суспільства та разом зі 

свободою вираження поглядів закладає його основу. 

Серед найбільш значущих справ, в яких суд розглядав питання, 

пов’язані із захистом права на свободу мирних зібрань та його реалізацією, 

варто назвати рішення в таких справах, як: «ДжавітАн проти Туреччини», 

«Станков та Об’єднана македонська організація «Ілінден» проти Болгарії», 

«Християнська Демократична Народна Партія проти Молдови» та ін. [1; 2; 3].  

У рішенні в справі «ДжавітАн проти Туреччини» 2003 р. було 

встановлено, що це право «не слід тлумачити обмежувально». Водночас 

вказується, що існують і об’єктивні юридичні підстави для обмеження права на 

свободу мирних зібрань, у тому числі ті, які зазначаються в тексті п. 1 ст.11 

Конвенції, а саме: загроза національній безпеці; загроза громадському порядку; 

обмеження, що встановлюються для конкретних категорій громадян. 

У випадку загрози «громадському порядку» суд також застосовує 

достатньо обережний підхід до можливого застосування цієї підстави. У своїй 

практиці цей орган наголошує, що просто зміни у звичному перебігу 

громадського життя внаслідок проведення мирного зібрання є об’єктивною 

реальністю й автоматично не можуть розглядатися як підстава для заборони 

його проведення. Так, в рішенні у справі «Сергій Кузнєцов проти Росії» 

зазначалося, що «…будь-яка демонстрація в громадському місці неминуче до 

певної міри порушує загальний перебіг життя, включаючи перешкоди для руху 

людей, й органам влади слід проявити певну терпимість відносно мирних 

зібрань» [4]. Аналогічний підхід був застосований в рішенні у справі «Баракко 

проти Франції»: «…будь-яка подія в громадському місці викликає певною 

мірою перешкоди для загального перебігу життя, включаючи порушення руху, 

за відсутності насильства з боку демонстрантів, важливо, щоб влада 

продемонструвала певний ступінь терпимості щодо мирних зібрань, щоб 

свобода зібрань не була позбавлена своєї суті й змісту» [5]. 

Щодо такої підстави, як «законні обмеження» на реалізацію цього права 

особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адміністративних 
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органів держави зазначимо наступне [6]. У своїй практиці, зокрема, в рішенні у 

справі «Реквеньї проти Угорщини», Суд трактує цю підставу, виходячи з 

необхідності забезпечення певної якості національного закону, наприклад, 

передбачуваності та відсутності свавілля в цьому випадку [7]. Це пов’язане з 

тим, що існує прямий зв'язок між підтриманням правопорядку, законності й 

діяльністю окремих категорій державних службовців, поліції. Тому обмеження 

на реалізацію права на свободу мирних зібрань у їх випадку є цілком 

обґрунтованими. 

За час, що минув, Конвенція здобула вагомий авторитет на міжнародній 

арені. Вона і запроваджений нею ЄСПЛ – контрольний механізм її додержання 

– стали взірцем успішного врегулювання спорів між державами та індивідами 

[8, с.13]. 

Можна зробити висновок, що Європейський Суд відіграє дуже важливу 

роль в захисті прав на мирні зібрання, оскільки своїми діями дуже обережно 

підходить до вирішення питань щодо втручання в свободу мирних зібрань. У 

практиці цього органу триває постійний пошук балансу між правом на свободу 

мирних зібрань та допустимістю втручання й обмеження цієї свободи. Отже, 

реалізація прав на мирні зібрання має бути забезпечена в кожній країні.  
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відновлення сил, здоров’я, поповнення запасів життєвої енергії тощо. Одним із 

засобів досягнення балансу між інтенсивною навчальною діяльністю та 

відновленням фізичних, інтелектуальних та емоційних сил особистості є 

рекреаційна діяльність [1]. 

Сьогодні рекреація стає самостійним науковим напрямком, що 

формується на межі багатьох наук: географії, економіки, медицини, екології, 

соціології, курортології, фізіології, теорії фізичного виховання, теорії 

містобудування тощо [2]. 

Науковий напрямок, що вивчає рекреації, називається рекреалогією. 

Рекреалогія вивчає закономірності педагогічно організованого відновлення 

працездатності засобами фізичної культури [2]. 

Об’єктом рекреалогії є технологія фізичної рекреації. 

Предметом рекреалогії є понятійний апарат, засоби, методи, організаційні 

форми використання фізичної рекреації для відновлення працездатності, 

вивчення соціально-економічних, фізіологічних, психічних явищ і процесів під 

час відпочинку й оздоровлення різних категорій населення [2]. 

Рекреація – це всі форми дозвілля людини, що проводяться у закритих 

приміщеннях і просто неба, у природному й урбанізованому середовищах.   

Поняття «рекреація» характеризує не тільки процес чи способи 

відновлення сил людини, а й простір, у якому це здійснюється [3]. 

Оздоровчо-рекреаційна діяльність в освітньому процесі ВНЗ має більш 

практичний, ніж теоретичний характер. Вона реалізується не тільки в межах 

занять фізичною культурою, а ще й за допомогою створення різних 

спортивних, розвивальних, дозвілевих, творчих та ін. секцій на базі ВНЗ. Їхнє 

призначення полягає у орієнтації студентської молоді на активну діяльність: 

туризм, велоспорт, альпінізм, плавання, художню самодіяльність, технічну 

майстерність, що сприяє формуванню здорової та гармонійно розвинутої 

особистості. Відмінною особливістю рекреаційної діяльності у ВНЗ є її 

здебільшого фізичний, активний характер, тож її можна віднести до фізичної 

рекреації [1]. 
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Одним із видів фізичної культури, який успішно розв’язує проблему 

оздоровлення студентів, є фізична рекреація, що дає можливість, з урахуванням 

її засобів, форм і методів створювати для студентів комплекси заходів, які 

дають їм змогу виховати у собі позитивне ставлення до занять фізичними 

вправами, повною мірою розкрити функціональні можливості власного 

організму, сформувати здоровий спосіб життя та соціальну активність [4]. 

Фізична рекреація – це органічна частина фізичної культури, 

специфічним змістом якої є рухова діяльність, спрямована на задоволення 

потреби людини активно відпочивати для адаптації, відновлення, зміни 

діяльності, а також удосконалення особистої конституції фізичної та духовної; 

процес використання засобів, форм і методів фізичної культури, спрямований 

на задоволення потреб в активному відпочинку, відновленні, розвагах та 

розвитку особистості у вільний і спеціально відведений час [2]. 

Отже сама сутність фізичної рекреації полягає, в першу чергу, у 

визначенні цього явища або процесу, як системи різноманітних знань, які 

ґрунтуються на використанні спеціально організованої рухової активності у 

формі фізичних вправ зі застосуванням природних і гігієнічних факторів 

упродовж вільного часу людини добровільно та для відпочинку, відновлення 

власних сил, отримання задоволення, удосконалення психічних та фізичних 

здібностей, відновлення та зміцнення здоров’я [2]. 

Фізична рекреація як вид фізичної культури увійшла в життя студентської 

молоді в різних термінах і поняттях, що характеризують її окремі сторони 

(масова фізична культура, оздоровча, масовий спорт, активний відпочинок та 

ін.). 

Фізична рекреація дає змогу студентській молоді задовольняти потреби в 

руховій активності, інтереси, потреби в емоційному активному відпочинку, 

раціональному використанні вільного часу. Вона задовольняє групові й 

індивідуальні потреби молоді в нерегламентованій щодо вільної форми рухової 

активності, відповідної їхнім суб’єктивним можливостям, сприяючи при цьому 
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нормальному функціонуванню організму через створення оптимального 

фізичного стану [4]. 

Самостійні заняття фізичними вправами рекреаційного напрямку не є 

додатковим навантаженням, а розвантаженням, що перемикає з розумової 

діяльності на фізичну. Регулярні і правильно дозовані фізичні вправи 

розширюють функціональні та адаптаційні можливості серцево-судинної, 

дихальної, нервово-м'язової та інших систем, призводять до підвищення рівня 

окислювально-відновних процесів, надають оздоровчий та тренувальний вплив, 

що підвищує працездатність людини [5]. 

До основ фізичної рекреації студентів з метою відновлення їх здоров'я, 

слід віднести наступні положення: 

1) створення комплексної програми фізичної рекреації для формування, 

відновлення, зміцнення і збереження їх здоров'я на всіх рівнях життя з 

урахуванням статі, віку, фізичної підготовленості й інших умов та обставин; 

2) розробка рекреаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров'я 

студентів, їх соціального і професійного положення; 

3) спільна творча діяльність викладачів, студентів, медичного персоналу, 

комбінату харчування, палацу культури, деканатів і адміністрації BНЗ. 

Причому, провідна роль в цій діяльності відводиться викладачам і студентам; 

4) використання сучасних методів здоров'я формуючих технологій, 

нормальних для кожного студента [6]. 

У процесі рекреаційних заходів студентам необхідно враховувати: 

1) Їх розумний початок і безперервність проведених заходів; 

2) комплексний поетапний підхід, відповідний фізичному і психічному 

стану кожного з них; 

3) безперервний зв'язок та єдність валеологічних, рекреаційних та 

реабілітаційних заходів зі вторинною профілактикою захворювань; 

4) соціальну спрямованість рекреаційних заходів і проведення методів 

лікарського контролю та самоконтролю; 
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5) повернення в місця постійного проживання фізично і психічно 

здоровими для подальшої трудової і побутової діяльності; 

6) застосовуються оптимальних засобів у фізичній рекреації, до яких 

відносяться: медикаментозна корекція, фізичні вправи, рухові режими, 

природні фактори, масаж, механотерапія, трудотерапія, фізіотерапевтичні та 

психотерапевтичні впливи, фітотерапія, дієтотерапія, але при дотриманні 

лікувального і рухового режимів. Не зменшуючи цінності кожного з 

застосованих засобів, все ж одними з основних можна вважати фізичні вправи і 

рухові режими; 

7) призначення форм занять фізичними вправами, серед них необхідно 

виділити: ранкову гігієнічну гімнастику, лікувальну гімнастику, вечірню 

гімнастику, дозовану лікувальну ходьбу, теренкур, тренувальну ходьбу по 

сходинках, оздоровчий біг, заняття на стежці здоров'я, дозоване плавання, 

веслування, ходьбу на лижах, їзду на велосипеді, прогулянки, екскурсії, 

ближній туризм, похід у ліс і по іншим мальовничим місцях тощо; 

8) використання зазначених форм занять можна проводити 

індивідуальним, малогруповим (4 – 6 чол.) і груповим (12 – 15 чол.) методами 

[6]. 

В даний час проблема фізичної рекреації і здоров'я людини, в тому числі і 

студента, потребує подальшого вивчення і розробці. Адже захворюваність 

населення в Україні, та в країнах СНД, є високою і з кожним роком все 

збільшується. Тому воно стало не тільки медичною, але й соціальною 

проблемою. У більшості з них виявлені серйозні патологічні процеси, виявлені 

інші негативні тенденції, пов'язані з тим, що не приділяється увага організації 

здорового способу життя і усвідомленого валеологічного підходу до 

рекреаційних заходів, спрямованих на формування, відновлення, зміцнення і 

збереження здоров'я. Значна більшість молоді і студентів марнотратно 

відносяться до свого здоров'я. На жаль, в навчальній практиці освітніх установ 

в окремих випадках все ще існує виховання у них споживацького ставлення до 

життя [6]. 
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Отже, у студентів вищих навчальних закладів необхідно: 

1. розвинути валеологічну грамотність і об'єктивну оцінку її ролі в житті 

студента і суспільства; 

2. сприяти саморозвитку особистості в системі фізичної культури і 

спорту; 

3. сформувати у них правильне ставлення до потреб суспільства, до 

проблем валеологічного виховання і вміння вирішувати їх засобами фізичної 

рекреації, а також іншими засобами фізичної культури і спорту; 

4. усунути дефіцит рухової активності [6]. 

Тому удосконалення процесу управління рекреаційною руховою 

активністю студентської молоді є однією з актуальних проблем дослідження в 

теорії та методиці фізичної культури. Її розв’язання сприятиме зняттю 

психологічної напруги в навчально-виховному процесі, покращення особистих 

якостей, морфофункціональних показників, підвищення рівня здоров’я 

студентів [4]. 

Висновок. Рекреаційна діяльність є важливим заходом для досягнення 

рівноваги між напруженою навчальною діяльністю та оновленням фізичних, 

розумових та емоційних сил людини (студента). Важливо роль у процесі 

набуття студентами BНЗ корисних звичок та активної діяльності, відіграє не 

тільки фізична рекреація, але й їх науково-дослідницька робота по недолікам та 

проблемам фізичної культури та здоров’я студентів. Вона дає змогу дослідити 

та зрозуміти чинники, які впливають на виховання активної діяльності 

студентів, механізм роботи та їх результат.  
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Проблема ефективного використання основних фондів є надзвичайно 

актуальною тому, що основні виробничі фонди є невід'ємною частиною 

кожного підприємства країни і від підвищення ефективності їх використання 

залежать такі показники діяльності підприємства, як фінансове становище, 
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http://sport.mdu.edu.ua/tmfks/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9-%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8.-1.pdf
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конкурентоспроможність, продуктивності праці, якість і собівартість продукції 

[3].  

«ArcelorMittal Кривий Ріг» – найбільше гірничо-металургійне 

підприємство України повідомляє, що у 2020 році [1]: 

– на підприємстві успішно освоїли виробництво нових профілів на дрібно 

сортному стані № 3, що дозволило оптимізувати роботу та зупинити дрібно 

сортний стан № 1; 

– зупинили двох ванний сталеплавильний агрегат № 6 мартенівського 

цеху та вивели з експлуатації першу ділянку Блюмінгу; 

– триває модернізація основних технологічних агрегатів ,як, приміром, 

масштабна реконструкція другого агломераційного цеху; 

– виконано ремонти кожуха доменної печі № 9, печі дротового стану № 1, 

котла № 4 ТЕЦ-2, доменної печі № 7; 

– виведені на задані виробничі параметри машини безперервного лиття 

заготовок №№ 2, 3, що дозволило зупинити застарілий стан 1250 Блюмінгу. 

Ключовою віхою у розвитку підприємства став старт проекту 

будівництва сучасної фабрики огрудкування, робота якої дасть можливість 

покращити екологічну ситуацію у місті та регіоні. 2020 рік став поворотним для 

підприємства «ArcelorMittal Кривий Ріг» на шляху до оновлення потужностей 

та екотрансформації. 

Тому актуальною проблемою є визначення ефективності використання 

основних засобів виробництва з урахуванням оцінки їх технічного стану, 

використання та виявлення резервів їх підвищення, а також виявлення 

найбільш важливих чинників, які впливають на зміну рівня використання 

основних фондів суб’єктами господарювання. Ефективність діяльності будь-

якого підприємства залежить від певних чинників. Останніми роками 

збільшилось значення речових факторів виробництва – основних фондів [3]. 

Проблемою є їхнє збереження, переоснащення для подальшої роботи на 

підприємстві. Збільшення обсягу виробництва відбувається завдяки 

ефективному використанню основних фондів [3]. Отже, проблема ефективності 
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стає на перший план у процесі вивчення і дослідження роботи підприємства 

«ArcelorMittal Кривий Ріг». 

Розглянемо модернізацію основних фондів на прикладі цеху Блюмінг 

ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг». 

Блюмінг – прокатний цех, в склад якого входить обтискний і 

безперервно – заготівельні стани. 

1. Прокатна кліть стану складається власне з самої кліті та приводу, 

складовою частиною якого є шпиндельний пристрій. 

Шпінделі в приводах даних агрегатів з’єднують робочі валки клітей з 

шестеренними валками шестеренних клітей та розподіляють крутний момент 

між прокатними валками. В конструкцію шарнірної головки шпінделя входять 

підшипникові опори, конструкція яких, правильне складання, і монтаж суттєво 

впливають на надійність і довговічність роботи підшипників кочення. 

Підшипники монтують, щоб забезпечувалося необхідне радіальне та осьове 

фіксування валу, але при цьому вони не повинні додатково навантажуватися від 

високих натягів у посадках кілець, температурних деформацій, перетяжки при 

монтажі, перекосів кілець.  

Шарнірна головка ø 1880 мм (рисунок 1), а разом з нею і підшипникові 

вузли працюють у важких умовах, при великих навантаженнях, що 

максимально скорочує термін служби кулькових упорних підшипників 

ГОСТ 8260 – приблизно 2 (два) роки. Конструкція кулькових упорних 

підшипників така, що передбачає їх використання виключно для експлуатації 

при значних осьових навантаженнях, інші навантаження для них недопустимі. 

Одинарні кулькові упорні підшипники сприймають тільки односторонні осьові 

навантаження. 

Тому інженерно – технічні працівники підприємства «ArcelorMittal 

Кривий Ріг» провели заходи по заміні кулькових упорних підшипників 

ГОСТ 8260 на роликові упорні підшипники SKF 29360Е (Швеція), які 

витримують тільки осьові навантаження і використовуються для значно 
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більших навантажень чим кулькові упорні та є такими, що само 

встановлюються. 

 

 

Рисунок 1 – Загальний вид шарнірної головки шпінельного пристрою 

 

Результатом модернізації шарніра ø 1880 мм є збільшення його терміну 

служби з двох років до 3 – 4 років. 

2. Важільно-планетарні ножиці використовують [2] для різання заготовок 

на мірні довжини поперечним перерізом 125 х 125 мм та 80 х 80 мм зі 

швидкістю 3 – 7 м/сек. Ножиці складаються з двох планетарних редукторів, що 

обертаються ( барабанів), на вихідних валах яких встановлені супорти з ножами 

(рисунок 2, 3). В свою чергу, в конструкцію верхнього і нижнього барабані 

входять підшипникові з’єднання, для ефективної роботи яких необхідно, щоб 

мастило зберігалося в чистоті, не витікало, не змішувалося з зовнішніми 

забруднюючими речовинами та водою, незалежно від умов роботи. Для 

забезпечення цих умов, найбільш поширеним рішенням, є застосування 

манжетних ущільнень валу (манжет). При цьому дуже важливо, щоб в місці 

сполучення з робочою кромкою ущільнення вал мав гладку поверхню. 
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Наявність дефектів робочої кромки манжета викликає витікання мастила, яке 

дозволяє закріпитися в зоні тертя дрібним абразивним часточкам. Що, в 

підсумку, призводить до руйнування кромок манжетів і появи глибоких 

пошкоджень. 

 

 

 

Рисунок 2 – Вид загальний барабану верхнього  

важільно-планетарних ножиців 

 

Окрім забруднення, на термін служби манжет впливає перегрів. 

Спеціалісти вказують, що підвищення робочої температури понад допустимої 

на 15
о 
С може скоротити термін служби манжет наполовину. 

Через ці проблеми підприємство втрачало приблизно одну тону 

мастильних матеріалів на рік та була постійна необхідність в заміні манжетних 

ущільнень 2 – 3 рази на рік. 

Тому на барабанах важільно-планетарних ножиців були замінені 

манжетні ущільнення на відцентрові ущільнення (втулки маслогонні).  
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Ущільнюючий ефект відцентрових  ущільнень заснований на відкиданні 

мастила з виступу (кільце або диск) деталі, що обертається відцентровою силою 

і вертання її назад через дренажні отвори. 

 

 

 

Рисунок 3 – Вид загальний барабану нижнього 

важільно-планетарних ножиців 

 

Результатом модернізації є: 

– вимоги до точності виготовлення і складання є пониженими; 

– ущільнення використовуються при достатньо високих окружних 

швидкостях; 

– для підвищення ступеню герметизації можуть послідовно 

встановлюватися декілька ущільнень одного або різних видів (комбіновані 

ущільнення); 

– суттєва економія мастильних матеріалів; 

– збільшується термін експлуатації важільно-планетарних ножиців без 

ремонтів по мастильній частині до 5 років (якщо механічна частина не буде 

давати збоїв). 
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3. Шпіндельний пристрій приводу обтискної кліті 1300 складаєтся зі 

шпиндельного валу і шарнірів Гука і має значну вагу – 120 000 кг.  

Демонтаж шпіндельного пристрою проводився електромостовим краном, 

на який навішувалася спеціальна траверса. Після розкручування болтових 

з’єднань, що з’єднують дві напівмуфти, на траверсу закріпляли шпіндельний 

вал і переміщали на ремонтний майданчик. Такий метод демонтажу шпинделів 

займав велику кількість часу,і тим самим, збільшував час ремонту і вартість 

ремонтних робіт, і найголовніше, руйнував клинові шпонки ( вони зрізалися). 

 Спеціалісти підприємства «ArcelorMittal Кривий Ріг» було спроектовано 

гідравлічний домкрат спеціальної конструкції для демонтажу шпиндельного 

пристрою кліті 1300. 

 Домкрат (рисунок 4) складається з корпусу, штоку, опори, захисного 

кільця. 

Хід штоку дорівнює 125 мм і повинен бути без ривків та заїдань. Робоча 

рідина домкрату – масло індустріальне 45 або 50 ГОСТ 20799-75. 

В демонтажі приймають участь два домкрати, які різьбою М100х6 на 

корпусі вкручуються у фланець напівмуфти і монтуються на одній осі. 

При роботі домкрату шток упирається в шпонку і зсуває вузол на заданий 

хід (125 мм). 

Що досягли: 

– скоротили час ремонту приблизно на 3 години, а тим самим зменшили 

вартість ремонту; 

– зберегли клинові шпонки, тому що вони в робочому стані одночасно 

змонтовані в шпонковому пазі шарніру Гука і проміжного (шпиндельного) валу 

(ремонт клинової шпонки триває близько 48 годин, 12 годин з яких відводиться 

на операцію шліфування). 
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Рисунок 4 – Вид загальний домкрату 

 

Висновки: 

 Рівень розвитку промисловості безпосередньо залежить від прискорення 

темпів інноваційної діяльності діючих підприємств. Впровадження інновацій в 

діяльності підприємств є важливим чинником їх модернізації. 

Причини інвестувати в модернізацію виробництва: 

1) скорочення виробничих витрат; 

2) забезпечення стабільно високої якості продукції; 

3) поліпшення якості праці робітників; 

4) зростання обсягів виробництва; 

5) збільшення технологічної гнучкості виробництва; 

6) скорочення виробничих відходів і збільшення виходу продукції; 

7) відповідність вимогам техніки безпеки і підвищення якості охорони 

праці; 
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8) скорочення капітальних витрат (виробничі ресурси, незавершене 

виробництво); 

9) економія виробничих площ. 

На сучасному світовому ринку, де йде безперервна конкурентна боротьба, 

промислові економіки повинні забезпечити високі темпи зростання, щоб 

задовольнити вимоги власного ринку. 
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МІСТО ЯК СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ ЕКОЛОГІЇ 

Наш час характеризується бурхливим розвитком міст і загостренням 

проблем, пов'язаних із взаємовідносинами природи і суспільства. Одна з цих 

проблем – протиріччя між ростом міст, з одного боку, і прагненням зберегти 

живу природу з іншого. Уже до кінця тисячоліття близько 3 млрд. людей або 

половина жителів планети, буде проживати у містах. Це неминуче призведе де 

зростання промислового виробництва та енергоспоживання, що, у свою чергу, 
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викличе ще більше забруднення навколишнього середовища, відтак погіршення 

здоров'я людей.  

Система розселення в усьому світі вирізняється самостійним, досить 

могутнім фактором впливу на довкілля. Серед негативних наслідків науково-

технічного прогресу дедалі більшого розмаху набуває забруднення 

атмосферного повітря, водоймищ, деградація ґрунтового покриву, знищення 

запасів природних ресурсів, порушення стабільності екологічних систем та 

багато інших. 

В останні роки все більше накопичується екологічних проблем, що мають 

глобальний характер. Це, зокрема, проблеми: 

– зменшення запасів корисних копалин; 

– зменшення джерел енергії; 

– забруднення навколишнього середовища; 

– демографічне зростання населення; 

– урбанізація міст; 

– війни та випробування ядерної зброї. 

Однією з екологічних проблем є зростання кількості міст-гігантів, що 

стали найбільшими та найнебезпечнішими забруднювачами довкілля й 

згубниками природи, її «раковими пухлинами». 

Вивчення динаміки споживання людством мінеральних ресурсів 

показало, що десь, через 200 – 250 років на Землі скінчаться запаси нафти, 

вугілля, горючих сланців і торфу [1]. Навколишнє середовище – складна 

система. Це поняття містить у собі не тільки повітря, ґрунт, воду і шум. 

Повітря. Підвищений вміст газу в атмосфері призводить до глобальної 

небезпеки для людей – парникового ефекту. Вуглекислий газ як парникове скло 

пропускає сонячні промені, але затримує тепло нагрітої поверхні землі. В 

результаті цього підвищується середня температура повітря, погіршується 

мікроклімат, що впливає на здоров'я людини. 

Систематичне вдихання забрудненого повітря помітно погіршує здоров'я 

людей. Газоподібні і пилові домішки можуть надавати повітрю неприємного 



43 
 

запаху, подразнювати слизові оболонки очей, верхніх дихальних шляхів і тим 

самим знижувати їхні захисні функції, бути причиною хронічних бронхітів та 

захворювань легенів. 

В разі збереження сучасних промислових та енергетичних технологій 

приблизно за цей самий період буде вичерпано до 2/3 запасів кисню в 

атмосфері планети за одночасного неухильного зниження темпів його 

відтворення зеленими рослинами (внаслідок деградації біосфери, зменшення 

площі лісів, біорізноманітності, біомаси і біопродуктивності взагалі) [1]. 

У містах-гігантах чи просто великих містах все частіше спостерігається 

смог. Смог (від англ. smoky fog, буквально – «димовий туман») – аерозоль, що 

складається з диму, туману і пилу, один з видів забруднення повітря у великих 

містах і промислових центрах. Інтенсивний смог викликає алергічні реакції, 

подразнення слизової оболонки, приступи бронхіальної астми, пошкодження 

рослинності, будівель, споруд.  

Термін «смог» був уперше застосований до хмари, що нависли над Лос-

Анджелесом. Зі збільшенням числа автомашин подібне явище стало 

спостерігатися і над іншими містами. В даний час автомобіль стоїть на 

першому місці по абсолютному викиді газів. Він – джерело майже половини 

забруднювачів повітря. Головну шкоду заподіює чадний газ, однак негативно 

на організм людини впливають також вуглеводи, оксиди азоту, що містяться у 

вихлопних газах, і фотохімічні окиснювачі. Серед джерел забруднення, що 

негативно впливають на здоров'я людини, автомобіль грає значну, але не 

основну роль. 

Шум. Місто вирізняється значним шумом, зумовленим транспортними 

засобами, і це також негативно позначається на здоров’ї міського населення. 

Доведено негативний вплив шуму на ЦНС, вегетативні реакції, артеріальний 

тиск, діяльність внутрішніх органів. Високий рівень шуму сприяє підвищенню 

числа гастритів, виразкової хвороби шлунка, хвороб залоз внутрішньої секреції 

й обміну речовин, психозів, неврозів, хвороб органів кровообігу [2]. 
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Відходи. Місто – це джерело утворення відходів, причому не тільки 

промислових, а й побутових. Наприклад, у великих містах США побутові 

відходи становлять від 400 до 500 кг на 1 людину щорічно. Навколо виникають 

цілі гори сміття, його звалища вилучають із сільськогосподарського 

виробництва родючі землі. Переробка твердих відходів становить серйозну 

проблему для всіх країн світу. Сміттєзвалища розтягуються на сотні кілометрів 

навколо міст. І спалювання не завжди є розумним рішенням даної проблеми, 

оскільки при цьому забруднюється атмосфера. 

Вода. Важливою екологічною проблемою є і забруднення водойм. 

Витрата води в місті складає в середньому від 150 до 200 л, а в ряді 

промислових центрів – до 500 л у день на душу населення. Незважаючи на те, 

що споживання води неухильно збільшується через ріст населення Землі, 

головну погрозу представляє не це, а прогресуюче забруднення рік, озер і 

підземних вод. Наприкінці XIX століття чистота води становила глобальну 

проблему охорони здоров'я. Тифи, епідемічні коліти і дизентерія були 

викликані бактеріями, що передаються через воду [2]. Екологічна рівновага 

порушується ще й тому, що взимку тротуари посипаються сіллю і піском, які 

навесні потрапляють у водойми.  

Американський еколог Юджин Одум писав про міста: «Наші великі 

міста – лише паразити на біосфері, якщо розглядати їх, виходячи з потреб 

людини в ресурсах життєзабезпечення, тобто потреби в повітрі, воді, паливі та 

їжі. Що більшими і впорядкованішими стають міста, то більше ресурсів їм 

потрібно від навколишньої місцевості, то більша небезпека того, що вони 

завдають збитків своєму «господареві» – природному середовищу» [3]. 

Таким чином, що стосується впливу урбанізації на природне середовище, 

то можна відзначити постійне зростання навантаження на нього, постійне 

забруднення та виснаження природних ресурсів та уповільнення темпів їх 

відновлення. 

Урбанізація неоднозначно діє на людське суспільство: з одного боку, 

місто надає людині ряд суспільно-економічних, соціально-побутових і 
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культурних переваг, що позитивно позначається на її інтелектуальному 

розвитку, дає можливість для кращої реалізації професійних і творчих 

здібностей, з інший – людина віддаляється від природи і попадає в середовище 

зі шкідливими впливами – забрудненим повітрям, шумом і вібрацією, 

обмеженою житлоплощею, ускладненою системою постачання, залежністю від 

транспорту, постійним змушеним спілкуванням з безліччю незнайомих людей – 

усе це несприятливо позначається на його фізичному і психічному здоров'ї [2]. 

Проблеми, зв'язані з урбанізацією та урбанізованим розселенням, необхідно 

вирішувати не окремими приватними заходами, вишукуючи скоростиглі і 

малоефективні рішення, а розробивши комплекс взаємозалежних соціальних, 

екологічних, технічних і інших мір. В усіх випадках людина і навколишнє 

середовище повинні розглядатися як єдине ціле [4, 5]. 
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ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ БУЛІНГУ В ПІДЛІТКОВОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

У підлітковому віці будь-яке порушення процесу спілкування 

переживається дуже важко та позначається на розвитку особистості, так як в 

цьому віці провідною діяльністю є інтимно-особистісне спілкування з 

однолітками. Д.Н. Соловйов зазначає, що при виконанні колективної діяльності 

у підлітків виникає бажання стати суспільно значущим та брати участь в 

суспільно необхідній роботі [4, с. 95]. Сприйняття та засвоєння норм, цінностей 

і способів поведінки є специфічною особливістю соціальної активності 

підлітка. І.А. Ільїн відзначає, що підліткам притаманні прагнення знайти 

кращого друга; потреба зайняти гідне становище в групі однолітків та сім’ї; 

прагнення уникнути ізольованості в групі [1, с. 105]. Булінг може бути 

способом, який використовують підлітки для того, щоб зайняти бажану 

соціальну позицію. Період підліткового віку характеризується 

індивідуалізацією підлітка. Підліток шукає засоби та способи для визначення 

своєї індивідуальності. Крім того, Є.І. Файштейн відзначав, що для сучасних 

підлітків характерні прояви агресивності, грубості, жорсткості і цинізму. В той 

час, як за цим приховуються глибинні переживання дитини – самотність, страх, 

невпевненість, а також егоїзм, інфантилізм і духовна спустошеність [5, с. 73]. 
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Таким чином, підлітковий вік є найбільш імовірним для виникнення 

булінгу, а також, саме в цей період наслідки булінгу є найбільш негативними. 

Д.Н. Соловйов виділяє такі основні чинники виникнення булінгу [4, с. 95]: 

1. Індивідуальні – агресія (девіантна поведінка), віктимність, конформність; 

2. Групові – несформована ціннісно-орієнтаційна єдність групи, низька 

згуртованість та відсутність самовизначення особистості в групі, 

несприятливий соціально-психологічний клімат. 

Підліток в ситуації булінгу може зайняти позицію жертви, кривдника або 

спостерігача в залежності від виду девіантної поведінки. Булер (агресор, 

кривдник) проявляє агресивну поведінку і має на меті досягнення високого 

статусу в групі, отримання матеріальних цінностей та послуг від жертви. 

Жертва проявляє віктимну поведінку і є об’єктом насильства з боку булера, має 

на меті – збереження соціального статусу, який є задовільним для жертви і 

уникнення насильства.  

До індивідуальних чинників виникнення знущань в школі слід включити 

взаємини дитини в сім’ї. Виділяються такі «сімейні чинники», як відсутність 

довірчих відносин у дитини з батьками, відсутність взаємної підтримки, 

низький рівень згуртованості, соціально-психологічне неблагополуччя, 

спостереження дитини за насильницькими діями в сім’ї, низький рівень 

контролю над життям і здоров’ям дитини. Всі ці чинники позитивно впливають 

на становлення агресивних тенденцій у дитини та девіантної поведінки. Сімейні 

стосунки позначаються на тому, яку модель поведінки та міжособистісних 

взаємин приймає дитина. Так, дитина, яка дозволяє собі знущатися над дітьми в 

школі, може спостерігати насильство між батьками, насильство батьків по 

відношенню до себе або братів, сестер. Т. В. Сенько зазначає, що нерідко 

батьки вчать дітей відстоювати свої права в агресивній формі, пригнічуючи і 

домінуючи над іншими будь-якою ціною [2, с. 11]. 

Не менш важливий вплив на форми та види знущань в школі формують 

соціальні чинники. Т.С. Сулімова зазначає, що насильство в школі часто 

відображає ситуацію, пов’язану з насильством в суспільстві, а насильство в 
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соціальній сфері пов’язано з політичними та соціально-економічними умовами, 

культурними нормами, традиціями і цінностями суспільства, законами і їх 

дотриманням. 

В.І. Слободчиков виділяє такі соціальні фактори, що впливають на прояви 

булінгу в класі, як гендерні стереотипи, соціально-економічна нерівність і 

вплив засобів масової інформації [3, с. 6]. 

Гендерні стереотипи частіше впливають на сексуальні прояви 

насильницьких дій, які більше розвинені серед старшокласників. Уявлення про 

перевагу і домінування чоловіків над жінками призводить до непрямих погроз – 

психологічного тиску, а в деяких випадках і примусу до сексуальних дій [3, 

с. 6]. 

Т.В. Сенько згадує про інший вид знущань дітей з більш забезпечених 

сімей або з більш високим соціальним статусом над дітьми з малозабезпечених 

сімей і менш забезпечених, в основі якого лежить соціально-економічна 

нерівність [2, с. 13]. В цьому випадку може також виникнути протилежне 

насильство, тобто не забезпечені діти використовують фізичну агресію над 

іншими дітьми з метою самоствердження і відновлення соціальної 

справедливості. 

Вченими давно зазначено вплив засобів масової інформації на розвиток 

агресивної поведінки дітей та підлітків. Л.С. Славіна пише про те, що 

збільшення демонстрації насильницьких дій в ЗМІ, кіно та рекламі, а також 

використання сюжетів насильницьких дій в комп’ютерних іграх, негативно 

впливає не тільки на дітей, а й на дорослих. Т.Г. Румянцева вважає 

передумовою до групових факторів розвитку булінгу є фактори середовища, які 

сприяють прояву поодиноких випадків насильства в класі, а в подальшому до їх 

систематичного характеру. Такими факторами є: стрес, викликаний навчанням, 

взаємовідносинами з однокласниками і вчителями; байдужість і низький рівень 

контролю з боку вчителів і батьків за ситуацією в класі; несприятливий 

соціально-психологічний клімат. 
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Булінг впливає на особливості взаємодії в групі та на її структуру. 

Невтручання та байдужість спостерігачів і педагогів в процес знущань над 

дитиною сприяє частому повторенню агресивної поведінки кривдника, а 

потерпілий втрачає здатність чинити опір. Знущання і утиски стають нормою 

поведінки в даній групі. 

Таким чином, причинами виникнення булінгу можуть бути як 

індивідуальні, так і групові чинники, а їх сукупність призводить до утворення 

булінг-структури, яка може стати основою взаємовідносин в класі. Жоден з 

факторів окремо не здатний пояснити, чому один учень проявляє жорстокість, а 

інший не проявляє, чому в одній школі більше випадків булінгу, а в інший 

менше. Булінг – це результат складної взаємодії всіх факторів, що впливають на 

його становлення в закладі освіти. Важливим кроком на шляху до запобігання 

булінгу є осмислення того, як всі фактори в сукупності розкриваються в 

окремій школі. 
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СТРІТ-АРТ НА КУЛЬТУРНІЙ АРЕНІ США: ПРЕДСТАВНИКИ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 

 Культура Америки склалася на основі взаємодії культур, які були 

сформовані у надрах різних цивілізацій: культури аборигенів континенту, 

традиціях європейських поселенців та африканської діаспори, завезеної в 

процесі трансконтинентальної работоргівлі. Велика кількість народів вклали в 

її розвиток свою працю, звичаї та традиції.  

 Неможливо встановити точну дату зародження стріт-арту у США, але 

вважається, що перший тег (підпис райтера, від англ. – мітка) походить ще з 

часів Другої Світової війни, коли чоловік на прізвище Кілрой, який працював 

на заводі з виготовлення бомб в Детройті, залишив напис «Kilroy was here» 

поряд з малюнком чоловічка з величезним носом. За пізнішою версією, перший 

тег був залишений без серйозного задуму молодим кур’єром на ім’я Деметріос 

наприкінці 1960-х років в Нью-Йоркському метро – «TAKI 183» (творчий 

псевдонім та назва вулиці). І дуже часто саме цей тег називають відправним в 

історії стріт-арту. Як зазначає дослідник І. Поносов: «ТАКІ 183 є 

основоположником субкультури графіті у Нью-Йорку та світі загалом» 

[7, с. 68]. Цей підпис прочитав один репортер і 21 липня 1971 року в Нью-Йорк 

Таймс вийшла стаття під назвою «ТАКІ 183 викликав хвилю послідовників». 

Після прочитання цієї статті сотня тинейджерів почали писати свої імена по 

всьому Нью-Йорку. Прихильники нової течії обписували вулиці, після того – 

метро, обмальовуючи вагони та цілі поїзди. У зв’язку з цим влада міста 

запропонувала райтерам працювати на спеціальних майданчиках, а «хаотична 

творчість» вважалась незаконною. У 1970-х роках відкрилась перша виставка 
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графіті. На той період малюнки художників стали більш розвинутими: 

з’явилися контури і, окрім написів, райтери почали малювати героїв 

мультфільмів [3]. 

 У період 70-80-х років минулого століття одним з найяскравіших 

представників субкультури став Жан-Мішель Баскія. Він працював разом із 

двома своїми друзями, залишаючи на вулицях Нью-Йорка написи з 

абревіатурою SAMO – скорочення від «same old shit». Він використовував 

саркастичні або філософські написи, останнім з яких є «SAMO is dead». Після 

цієї серії написів Баскія став бажаним учасником виставок. На даний момент 

вартість його робіт стартує від 14 мільйонів доларів [2]. 

 Ще одним популярним американським художником того часу також був 

Кіт Херінг. Свою творчість він розпочав малюнками крейдою кумедних 

чоловічків на рекламах у тунелях підземки. Кіт почав брати з собою фотографа, 

перетворюючи свою роботу на справжній перформанс, швидко виконуючи 

малюнки, щоб встигнути до приїзду поліції. Але багато поліцейських одразу 

відпускали Кіта, будучи прихильниками його творчості [2]. 

 У 1989 році на сцені стріт-арту з’явився нікому ще не відомий художник 

Шепард Фейрі (Obey). Він займався розклеюванням постерів із зображенням 

культового бійця 70-х років – велетня Андре, з підписом «Підкорюйся». Трохи 

більше, ніж за 10 років він розклеїв близько мільйона постерів по всьому світу, 

ставши найактивнішим вуличним художником світу. Але славу йому приніс не 

Андре Русімов, а знаменитий плакат Норе із передвиборної кампанії Барака 

Обами у 2008 році. Зараз його роботи зберігаються в Музеї сучасного 

мистецтва в Нью-Йорку, а сам він живе в Лос-Анджелесі, організовуючи власні 

виставки [1]. 

 Також починав свою творчість у США Тавар Завацкі, який підписувався 

псевдонімом Above (Вище). Його роботи носять тематику несправедливості 

сучасної системи, а також бідність певних шарів суспільства [8].  

 KAWS (справжнє ім’я – Брайан Доннелі) – американський стріт-арт 

художник, скульптор та дизайнер. Паралельно працюючи в Disney, KAWS 
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почав розвиватися як графіті-райтер і сконцентрувався на творчості в умовах 

міста. Використовуючи телефонні будки, громадський транспорт, рекламні 

щити в якості полотна, він заміняв особи моделей на символічні черепа з 

характерними хрестиками, а точніше буквою «Х» замість очей, яку KAWS 

особливо виділяє серед всіх інших. На даний момент його виставки проходять в 

кращих світових галереях, він робить ілюстрації, що прикрашають одяг і взуття 

міжнародних брендів. Його скульптури продаються не тільки в рамках 

інтернет-аукціонів, а й на аукціонах, що спеціалізуються на сучасному 

мистецтві. Одна з найбільш прославлених і рідкісних його скульптур, випущена 

під лейблом Original Fake (бренд, який KAWS заснував в 2006 і розвивав аж до 

2013 року), Seated Companion, була продана на аукціоні в Гонконгу. За неї 

запропонували рекордні 321 000 доларів [5]. 

 Ще один з представників американського стріт-арту – Майкл Кірбі, 

вуличний художник з Балтімора, який використовує у своїх роботах унікальну 

3D-техніку. Творити він почав на вулицях Флоренції, куди поїхав вчитися у 18-

річному віці, виконуючи фрески на тротуарах. Він творив у різних країнах 

світу, його роботи знаходяться у 200 містах планети. У 2002 році Майкл 

повернувся на Батьківщину, щоб створити власну студію, використовуючи 

методи яких він навчився закордоном. Його остання студія називається 

«Фрески Балтімора» - компанія, яка створює фрески, мозаїку, вуличні картини 

та інші форми вуличного мистецтва [6]. 

 Жителі американських міст, які стали свідками арт-об’єктів розділилися 

на два табори: на тих, хто вважав, що художники не більше, ніж вандали, 

поганять суспільну власність, а друга половина спробувала мислити ширше і 

оцінила справжній виклик суспільству, що виражається у вигляді яскравих 

написів на напівзруйнованих сірих стінах рідного міста. 

 На даний момент, Нью-Йорк залишається американською Меккою стріт-

арту, куди з’їжджаються художники з усього світу. З південних міст 

Сполучених Штатів найактивнішими є Атланта, Джорджія, Маямі та Флорида. 

Стріт-арт в Атланті виявляється в якості 30-кілометрового «залізничного 
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коридору». У Маямі знаходиться повністю розписана стіна, яка носить назву 

«Вінвуд» і також приваблює людей з усього світу. Місцевий меценат Тоні 

Голдман викупив кілька будинків Вінвуда і запросив відомих художників 

розмалювати стіни. У Сарасоті та Флориді щорічно проводяться різноманітні 

фестивалі, присвячені вуличному мистецтву. До прикладу, це фестиваль 

Сарасота Крейда, який був вперше проведений у 2007 році [3]. 

 У таких містах, як Лос-Анджелес, Сан-Франциско та Сан-Дієго 

знаходяться осередки діяльності стріт-арту. У Лос-Анджелесі існує власна 

лабораторія, яка відкрилася у 2011 році і являє собою 6500 квадратних футів 

галереї, де знаходяться твори місцевих жителів. 

 У квітні 2011 року відбулася одна з найбільш значущих подій для стріт-

арту, культурному житті США і Лос-Анджелеса, зокрема. У Музеї сучасного 

мистецтва була відкрита перша виставка вуличних робіт під назвою «Art in the 

street». Виставка стала одним з найпопулярніших і відвідуваних місць, вже за 

перший тиждень її відвідали 20 тисяч осіб, вона була висвітлена у всіх місцевих 

та багатьох світових ЗМІ. Саме тут колишні противники вуличного мистецтва 

змінили свою думку і висловили своє визнання графіті як явища [9]. 

 Ще одним популярним містом-столицею стріт-арту став у 2012 році 

Річмонд. Саме тоді був перенесений організований фестиваль вуличного 

мистецтва зі столиці до Річмондського мистецького округу. Щорічно туди 

запрошується десять художників із різних куточків світу, щоб вони протягом 

двох тижнів розписували стіни міста [3]. 

 Батьківщина джазу, Новий Орлеан останнім часом також стала дуже 

розвинутою у сфері сучасного мистецтва завдяки організованому в 2007 році 

арт-фестивалю Prospect New Orleans. Четверта інтервенція мистецтва офіційно 

закінчилася 25 лютого 2018 року, а наступна була намічена на кінець 2020 року. 

Останнього разу 73 художників хвилювали соціальні та природні катаклізми.  

Знаменита Кара Уокер показала інсталяцію Katastwóf Karavan - незвичайний 

музичний інструмент. Інструмент повинен нагадати про рабство і музику, 
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народжену цією трагедією. Інсталяція з предметів меблів Дженніфер Одем 

звертає увагу на проблему підвищення рівня моря [9]. 

 Отже, саме Сполучені Штати Америки стали колискою стріт-арту. З цих 

терен походять такі відомі художники, як Жан-Мішель Баскія, Кіт Херінг, 

Шепард Фейрі та інші. Дуже розповсюдженим стріт-арт став в таких містах як 

Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Дієго, Новий Орлеан, Сан-Франциско та багато 

інших. Американська традиція вуличного мистецтва є своєрідною, адже із 

самого початку була доступною і цікавою кожному, навіть людям із соціальних 

низів, які не мали певної освіти і намагалися висвітлити тренди масової 

культури. У стилі зображень американських стріт-арт робіт простежується 

коміксний стиль, що має місцеве походження, часто зустрічаються мотиви 

американського поп-арту. 
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ГОРИЗОНТІВ ІНГУЛЕЦЬКО-КРИВОРІЗЬКОЇ ШОВНОЇ ЗОНИ УЩ 

В основу петрофізичного термобаричного моделювання (ПТБМ) 

покладена інформація про геолого-геофізичні дані досліджуваної площі 

(загальна геологія і районування порід, дані ГСЗ, гравіметрії, геотермії) і 

результати експериментального вивчення петрофізичних параметрів гірських 

порід конкретних регіонів при високих тисках (Р) і температурах (Т) [1]. При 

моделюванні зіставляються матеріали ГСЗ з даними швидкісних параметрів 

гірських порід району досліджень при високих РТ-параметрах, які відповідають 

їх розподілу з глибиною вивчаємого району [1]. Правомірність таких побудов 

підтверджується наявністю відповідних критеріїв подібності. 
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При побудові прогнозного речовинного розрізу уздовж геотравеса IV, 

який перетинає в субмеридіональному напрямі центральну частину 

Українського щита (УЩ), була підібрана відповідна колекція порід, які беруть 

участь у будові району досліджень, пружно-щільністні характеристики яких 

вивчалися при високих тисках і температурах. Апаратурно-методичні питання 

проведення досліджень і визначення зміни швидкості і щільності порід з 

глибиною представлені в раніше опублікованих матеріалах [1-3]. За даними 

вимірювань швидкості і щільності гірських порід оцінювались зміни величини 

порового простору порід залежно від глибини [2, 3]. Для усіх порід 

характерний прояв зон зниження щільності і підвищення пористості (зон 

розущільнення), викликаних впливом існуючих в корі термодинамічних умов 

[1-3]. Зони розташовані в інтервалі глибин 5-20км і відрізняються 

«потужністю», протяжністю за глибиною, величиною падіння швидкості і 

щільності в зоні (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Експериментальні зміни швидкості пружних повздовжніх 

хвиль (а), щільності (б) і розрахункових значень пористості (в) в породах в 

термодинамічних умовах відповідних глибин: 1 – граніти рівномірнозернисті; 2 

– граніти порфіровидні; 3 – граніти новоукраїнські; 4 – граніти рапаківі; 5 – 

плагіограніти; 6 – чарнокітоїди; 7 – діорити; 8 – анортозити; 9 – гнейси 

біотитові; 10 – гнейси амфіболові. 

 

Використовуючи ці матеріали, за даними ГСЗ, були побудовані речовинні 

і щільністні розрізи уздовж ділянки сейсмічного геотраверса IV (рис. 2). На 
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розрізах ГСЗ чітко виділяються зони низьких швидкостей (ЗНШ) (рис. 2, а). В 

результаті ПТБМ була побудована модель розподілу з глибиною відповідаючих 

швидкостям порід (рис. 2, б). Далі побудована модель розташування зони 

розущільнення мінеральної речовини земної кори (рис. 2, в) з вказівкою зон 

можливої підвищеної «термобаричної» пористості порід. 
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Рисунок 2– (а) сейсмічний розріз; (б) передбачуваний речовинний склад 

кори ділянки геотраверса IV; (в) щільністна модель: 1 – швидкості сейсмічних 

хвиль, 2 – відбиваючі площадки границі К2; 3 –зони розломів; 4 – зона низьких 

швидкостей (сірий колір), щільності (штрихування), пористості (кільця); 5 – 

значення щільності; 6 – плагіограніти; 7 – гнейси біотитового складу, 8 – 

граніти кіровоградського комплексу; 9 – граніти новоукраїнські; 10 – граніти 

рапаківі, 11 – граніти боковянські; 12 – діорити; 13 – ендербіти; 14 – основні 

грануліти; 15 – гнейси піроксенового складу. 

 

Зокрема, в центральній частині УЩ (Інгульський мегаблок, Інгулецько-

Криворізька шовна зона) досліджуваної ділянки сейсмічного геотраверса IV за 

даними ПТБМ виділяються структури, які розрізняються за петрофізичними 

характеристиками (рис. 2, б). На поверхні розвинені гнейси біотитові та 

гранітоїди різних комплексів УЩ. З глибин 7-14 до приблизно 22км, 
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виділяються плагіограніти, діорити, ендербіти і основні грануліти. Глибше – 

основні грануліти, можливо гнейси піроксенового складу. 

Розглядаючи матеріали комплексного вивчення геофізичними методами 

окремих геологічних об'єктів, було звернено увагу на будову і положення 

аномальних зон за даними ГСЗ і МТЗ (зони низьких швидкостей) [1-3] і 

корових зон високої провідності [4-6]. У докембрійських структурах зазвичай 

виділені три типи кори, що розрізняються за геофізичними характеристиками 

[5]. Тип I – швидкості сейсмічних хвиль зростають з глибиною, середній 

питомий опір високий (103-104 Ом   ·м) і з глибиною істотно не змінюється. 

Тип II – спостерігаються в корі ЗНШ (5-35 км); на глибинах від 10 км і більше 

з'являються горизонти підвищеної електропровідності, питомий опір (100-300 

Ом   ·м). Тип III – в ЗНШ спостерігаються шари з опором 10-50 Ом·м на 

глибинах від 20 км. 

Розширюючи можливості петрофізичного термобаричного моделювання 

[1], актуальним завданням є побудова петроелектричних моделей ділянок 

земної кори із зонами низьких швидкостей на підставі зіставлення матеріалів 

глибинних геоелектричних досліджень (МТЗ) з даними експериментального 

вивчення електричних параметрів гірських порід різної флюїдонасиченості при 

високих РТ-параметрах. Для створення геоелектричних моделей було 

проаналізовано серію дослідів при одночасному збільшенні Р і Т, що 

моделюють характер глибинних змін цих параметрів, та виконано 

співставлення з прогнозними кривими, отриманими в результаті статистичної 

обробки експериментальних даних, екстрапольованих на глибину (рис. 3). 

Експериментальні та прогнозні криві досить добре узгоджуються. Для 

геоелектричної моделі, що якнайкраще відповідає речовинній колонці 130 (рис. 

3, б, в, г) використані дані дослідів при збільшенні мінералізації з глибиною і 

положення, що з 15-20 км починається поступове повільне зневоднення 

глибинних зон. Це явище підтверджується даними гідрогеології надглибоких 

свердловин. З іншого боку в докембрійських щитах температура (220-250°С) 

зумовлює інтенсивне видалення води. Таким чином, починаючи з цих глибин 
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відбуватиметься поступове зближення «сухих» і «вологих» моделей глибинних 

змін електричного опору (рис. 3, в). 

Побудовані регіональні петроелектричні моделі ділянок земної кори 

різної провідності із зонами розущільнення (області ЗНШ), включаючи області 

з аномально низьким питомим електроопором (рис. 3, д). 
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Рисунок 3– (а) геологічний розріз (Інгулецько-Криворізька шовна зона): 1 

– пункти МТЗ, 2 – ЗНШ, 3 – плагіограніти, 4 – ендербіти, 3 – діорити; (б) 

речовинна петрощільністна колонка; (в) криві розподілу електричного опору з 

глибиною в залежності від насичення флюїдом: 1 – мінерального скелету, 2 – 

при насиченні дистильованою водою, 3 – при зростанні мінералізації з 

глибиною, 4, 5 – при наявності зони розущільнення заповненої флюїдом-

діелектриком відповідно частково і повністю; (г) петроелектрична колонка; 

(д) фрагмент профілю МТЗ-6 [6]. 

 

Висновки. У земній корі на глибинах 5-25км з підвищенням глибинного 

теплового потоку сейсмічні швидкості знижуються (утворюючи ЗНШ). У цьому 

інтервалі дії Р і Т відбувається розпушування мінерального середовища в 
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основному за рахунок розущільнення – область зниження щільності порід. У 

корових термобаричних зонах диз'юнктивної дислокованості порід, 

підвищується їх пористість, проникність і гігроскопічність. Тут відбувається 

активна міграція висхідних і низхідних потоків флюїдів, формуються великі 

області здатні локалізувати поступаючі з мантії мінералізовані середовища, які 

утворюють відповідні локалізації. Вважаємо, що ЗНШ термобаричної природи, 

що контактують із зонами розломів мантійного закладення, можуть бути 

областями великих скупчень корисних мінеральних середовищ. Ці аномальні 

області добре реєструються ГСЗ і МТЗ [1, 4–6]. Так, наприклад, видимий 

зв'язок корових зон розущільнення із зонами підвищеної провідності, що 

вказують шляхи міграції мантійних флюїдів у земній корі з глибин більше 

100км (рис. 3), до резервуарів, реєстрованих ГСЗ у вигляді ЗНШ. Ці зони, що 

виділяються за швидкостями пружних хвиль (ГСЗ) чітко реєструються 

електричними параметрами (МТЗ). 
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У статті розкрито теоретичний і практичний аналіз впливу фізичних 

навантажень на формування постави у дітей молодшого шкільного віку  
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Мета статті: вивчення особливостей впливу фізичних навантажень на 

формування постави у дітей молодшого шкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах проблема порушень 

постави актуальна для всіх школярів. Організм дітей і підлітків відрізняється 

від організму дорослих не лише за розмірами, але й особливостями будови й 

функціонального стану органів і систем. Процес фізичного розвитку дітей 

перебігає нерівномірно, періоди посиленого росту змінюються його 

сповільненням, різняться енергетичні й обмінні процеси. Відбувається 

інтенсивне збільшення довжини та маси тіла, кісткової системи. Тому в дітей 

при неправильному фізичному навантаженні й недбалому ставленні до власної 

постави можуть виникати стійкі відхилення в розвитку хребта. Статистика 
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підтверджує, що 27 % дітей віком 7 – 9 років страждає від порушень постави, 

серед 10 – 14-річних – понад 70 % [3]. 

На сьогоднішньому етапі розвитку освіти в Україні поширюється 

проблема формування неправильної постави у значній кількості дітей, нині 

велика поширеність захворювань опорно-рухової системи дітей унаслідок 

впливу навчальних навантажень. Навчання в школі має великий вплив на 

здоров’я дітей. За даними Н. Бібік, Н. Коваль, у період навчання в початковій та 

середній школі кількість здорових дітей зменшується в чотири рази насамперед 

за рахунок збільшення вад постави (до 65 %) [2]. Тому поставлено питання про 

впровадження фізичного виховання у школі для дітей.  

Початковий період навчання в школі – це серйозний іспит для здоров’я 

дітей. Зменшення довільної рухової активності до 50 % (тобто пригнічення 

кінезофілії як життєво необхідної біологічної потреби організму) і відповідне 

збільшення статичного компонента, що пов’язано з характером навчальних 

навантажень, є для опорно-рухової системи і всього організму критично 

високим рівнем випробування. Про це свідчать статистичні дані поширеності 

нозологій серед учнів початкової школи, згідно з якими порушення й хвороби 

хребта та інших сегментів опорно-рухового апарату є найбільш поширеними 

[1]. 

Метою фізичного виховання у навчальних закладах є сприяння підготовці 

гармонійно розвинених. У процесі навчання по курсу фізичного виховання 

передбачається вирішення таких завдань: виховання в учнів  високих 

моральних, вольових і фізичних якостей, готовності до високопродуктивної 

праці, збереження та зміцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню й 

усебічному розвитку організму, підтримки високої працездатності впродовж 

усього періоду навчання. 

Вплив занять з фізичного виховання різних за змістом навантаження, має 

не одинакові впливи функціонального стану. В зв’язку з цим, фізичні 

навантаження можна умовно поділити на три групи:  
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1) фізичні навантаження, які підвищують спеціальну працездатність та 

готовність студентів до навчально-виховного процесу, покращують 

психофізіологічні показники організму – це фізичні навантаження з розвитку 

швидкісно-силових якостей та комплекси фізичних вправ з виробничої 

гімнастики з елементами профілюючої фізичної підготовки. 

2) фізичні навантаження, які понижують спеціальну працездатність та 

готовність учнів до навчально-виховного процесу – це фізичні навантаження з 

розвитку швидкісної витривалості. 

3) комплекси вправ та фізичних навантажень, які суттєво не змінюють 

показників готовності учнів до навчальної діяльності та спеціальної 

працездатності, але покращують показники фізичної підготовленості. 

У молодшому шкільному віці постава має нестійкий характер. Для періоду 

посиленого росту тіла дитини в довжину характерний нерівномірний розвиток 

кісткового, суглобово-звʼязкового апаратів та м’язової системи. Ця 

нерівномірність розвитку згладжується в міру зниження темпів і стабілізується 

під кінець росту Найбільш небезпечним для розвитку порушень постави 

вважається вік 9 – 10 років, коли скелет ще не сформувався, а дитині 

доводиться частіше сидіти за уроками тощо. Цьому сприяють надлишок ваги, 

носіння в одній руці важких шкільних ранців вагою понад 30 % від маси 

власного тіла Друга велика проблема полягає в довгому часі, який діти 

проводять перед екраном комп’ютера. 

Нормальна ж постава забезпечує оптимальні умови для функціонування 

всіх органів і систем організму. На позу впливає багато причин: емоції, ступінь 

розвитку мускулатури й форма хребта [2; 3]. Одним із можливих способів 

розв’язання цієї проблеми є профілактика порушень постави та захворювань 

хребта, відновлення його функцій при наявних відхиленнях від норми на 

початкових стадіях. У період навчання в середніх школах, середніх і вищих 

навчальних закладах ця проблема набуває особливого значення у зв’язку з 

малорухливим способом життя, слабкістю м’язового корсета, тривалим 

сидінням на заняттях, утриманням вимушених поз. Послаблення м’язів, які 
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оточують хребет, призводить до порушень постави та деформацій хребта, що, 

урешті, набувають дегенеративного характеру. Ці порушення потребують 

особливої уваги, оскільки при швидкому темпі їх розвитку існує загроза 

порушення функціонування внутрішніх органів, систем організму. 

Висновки. Отже, інтенсифікація сучасного процесу шкільного навчання 

вимагає від учнів 6 – 7 років специфічної адаптації до статичного компонента 

навчальної праці. Загальмованість розвитку або зниження рівня статичної 

витривалості в початковий період навчання робить дитину вразливою до 

порушень постави. Проведене дослідження дає змогу позитивно відповісти на 

питання про можливість і доцільність спрямованого розвитку статичної 

витривалості в дітей у перший рік навчання. Про це свідчить значне й 

достовірне збільшення показника статичної витривалості, якого досягнуто в 

м’язових групах, що перебувають під найбільшим впливом статичного 

компонента навчальної праці, а саме: згиначі кисті, згиначі та розгиначі тулуба. 

Підвищення рівня статичної витривалості учнів 6 – 7 років слід розглядати як 

впливовий чинник формування постави та профілактики функціональних 

порушень і захворювань опорно-рухового апарату дітей. 
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У статті розкрито теоретичний і практичний аналіз психологічних 

особливостей впливу наявності живого куточка на психоемоційний стан дітей. 

Проаналізовано вплив наявності живого куточка на навчання молодших 

школярів.  
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Мета статті: вивчення особливостей впливу наявності живого куточка на 

психоемоційний стан дітей. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні, у зв’язку з введенням в 

навчальний процес інтегрованого предмета ЯДС спостерігається знижена 

активність молодших школярів до знайомства з природою. З вивченням 

природи у початковій школі ефективно спрацьовує принцип «Краще один раз 

побачити, ніж сто раз почути».  

Під час знайомства молодших школярів з природою, постає питання щоб 

надати учням можливість постійно контактувати з нею. Організація простору у 

класах Нової української школи спрямована на забезпечення комфортного 

перебування дітей у школі та активне здобуття знань. Передбачені осередки не 

лише для навчально-пізнавальної діяльності, а й для творчості, відпочинку. 

Тому МОН рекомендує створювати у класах НУШ куточки живої природи [2]. 

Куточок живої природи – це місце, для проведення навчальних, 

практичних занять, передбачених навчальними програмами з предметів 
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природничого циклу, з метою здобуття поглиблених знань про живі організми, 

формування практичних умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду 

за рослинами і тваринами. 

Учні молодших класів можуть спостерігати за тваринами та мешканцями 

акваріумів, отримувати навички догляду за рослинами та тваринами, 

спостерігати за їх ростом та розвитком. 

Значення куточку природи в навчальному процесі молодших школярів: 

 через спостереження діти отримують уявлення про рослини і 

тварини; 

 краще засвоєння навчального матеріалу завдяки дослідам з 

рослинами та спостереженню за тваринами; 

 формує навички догляду за рослинами і тваринами; 

 розвиває відповідальність; 

 спонукає до пізнання природи; 

 естетичне виховання; 

 вихід для дітей, які не мають можливості тримати улюбленця 

вдома. 

Робота в куточку живої природи проводиться за річним планом, який 

складається у відповідності до проекту розвитку.  

Форми роботи в куточку живої природи:  

 тематичні заняття; 

 екскурсії (індивідуальні та групові); 

 бесіди; 

 уроки доброти; 

 спостереження; 

 дослідження; 

 акції; 

 виставки. 

Важливу роль відіграють емоції у міжособистісній взаємодії. Вони 

особливим чином забарвлюють навчальний процес. Емоції примножують сили, 
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допомагають виконати складні завдання. Емоції дуже часто є важливим 

мотивуючим фактором [1].  

Важливий вплив на психоемоційний стан дітей має наявність живого 

куточка, адже дітям стає цікавіше знайомитися з природою наяву, в них 

виникають емоції захоплення та їм стає цікавіше все більш дізнаватися про 

природу. 

З метою визначення ефективності впливу живого куточка на 

психоемоційний стан дітей у початковій школі, було проведено анкетування 

учнів Хорохоринського ліцею. 

Отже, на основі даного анкетування можна зробити висновок, що рівень 

значення ефективного використання живого куточка у початковій школі:  

1. 25% низький (зі 100% опитаних),  

2. 75% високий(зі 100% опитаних). 

 

Висновки. Отже, формування емоційного благополуччя дитини 

розглядається як пріоритетне завдання роботи педагога. Це пов’язано 

насамперед із природною потребою в забезпеченні цілісного підходу до 

вивчення дитини, а саме збереження та зміцнення психічного здоров’я. Тому 

використання живого куточка в НУШ буде ефективним задля зміцнення 

психоемоційного здоров’я. 

  

75%  

25% 

Анкетування 
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САМОВИРАЖЕННЯ БОДІПОЗИТИВНОГО МИСЛЕННЯ 

Бодіпозитив – соціальний рух, що наголошує на рівності кожного тіла 

незалежно від кольору шкіри, ваги або змін внаслідок хвороби чи травми. 

Бодіпозитив закликає людей приймати кожну варіацію тіла та не відводити очі 

на вулиці від тих, хто відрізняється тим чи іншим чином [1]. 

Починаючи з 2012 року, рух бодіпозитиву в соціальній мережі Instagram 

став набувати все більше послідовників, а компанії, примітивши нову течію, 

https://www.schoollife.org.ua/pro
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почали орієнтувати рекламу та власну продукцію на зовнішню різноманітність 

людей. 

Одним із важливих факторів появи руху бодіпозитива є свобода, зокрема 

свобода самовираження. Людство стало виходити з-під гніту так званого 

соціального дрес-коду, що складався з норми одягу, кольору волосся, ваги. Ця 

норма була ефемерною, тобто ніхто її не вигадував і не прописував, але 

більшість користувалася правилами «норми»: колір волосся не повинен 

відрізнятися, одяг не повинен виділяти з натовпу, вага повинна бути середньою 

[2].  

Свобода самовираження змінила погляд з «нормального» на варіативний, 

тобто тепер кожен має право виглядати так, як бажає і ніхто не має права 

засуджувати за це.  

Особлива увага бодіпозитивного руху приділялася вазі. Модельний 

бізнес, що довгі роки вказував дівчатам на те, скільки вони мають їсти та як 

мають виглядати їх тіла при цьому, похитнувся та кардинально змінив 

пріоритети. Тепер, під прикриттям бодіпозитиву та у страху бути осудженими 

соціумом, модельні агентства наймають дівчат з відмінними від більшості 

зовнішніми якостями. Наприклад, канадська модель Вінні Харлоу зробила 

успішну кар’єру. При цьому дівчина має вітиліго – хворобу шкіри, що 

відрізняється появою ділянок шкіри без пігменту. Або Мелані Гайдос, 

американка, що має ектодермальну дисплазію, яка не завадила, а навпаки 

подарувала шанс на звичайне життя. 

Маючи запаморочливий успіх, ці дівчата все одно залишаються 

«особливими». Їх вихід завжди зазначається акцентом на тому, що вони «не 

такі як усі», що суперечить заповідям бодіпозитиву: сприймати усі тіла 

однаково рівними.  

Інаковість, під соусом бодіпозитиву, у моделінгу трансформувалась у 

інструмент, що береже компанії від осудження соціумом та підтримує так 

званий баланс між «нормальними» та «іншими». Але це не стає справжнім 
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бодіпозитивом. Це є підкреслення особливостей заради втамовування спраги 

суспільства у «рівності усіх і кожного».  

Якщо уявити розвиток бодіпозитивного мислення відрізком, де один 

кінець є початком адекватного сприйняття будь-якого людського тіла, а 

інший – пропагандою інаковості, що буває абсурдною, то чітко посередині має 

бути те саме нормальне сприйняття будь-якої зовнішності без осудження.  

Більш того, бодіпозитив сьогодні так і не викоренив ненависть, а тільки 

розповсюдив її.  Наприклад, американську plus-size-модель Ешлі Грем не 

оминув хейт за те, що вона вирішила схуднути. Прихильники писали дівчині, 

що вона зраджує схудненням рух бодіпозитиву [3].  

Інша сторона спотворенного сприйняття людського тіла у моделінгу 

виражається також у тому, що звичайні на вигляд тіла отримують ярлик plus-

size. Так угорська топ-модель Барбара Палвін отримала статус plus-size у 

компанії Vitoria’s Secret, хоча виглядає як худорлява дівчина. Це трапилось 

через специфічну політику Vitoria’s Secret щодо ваги та вигляду моделей, але 

знов-таки підкреслило легку інаковість Палвін у рядку з іншими моделями. На 

одному з показів поруч з моделями у спідній білизні Барбара Палвін вийшла в 

одязі, що прикривав її тіло на 95  [4].  

Свобода підштовхнула реальне адекватне сприйняття людського тіла до 

абсурду, а тому ці приклади з модельного бізнесу є нічим іншим, як 

насильницьким засобом нав’язування спотворених стандартів заради зміни 

ситуації. Справжні зміни, без насильства над розумом, будуть тоді, коли точка 

сприйняття бодіпозитиву на його відрізку зміститься з кінця на середину, тобто 

рівень осудження буде мінімальний, а рівень поваги до будь-якого тіла 

максимальним. Свобода у тому, як виглядати, яку мати вагу та інше, має бути 

здоровим виразом бажань та світовідчуття кожного індивіда незалежно від 

нав’язаних соціумом стандартів – тільки тоді можливо буде говорити про 

здоровий бодіпозитивний рух, до якого зараз прикуто стільки уваги. 
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Найперші прикладні намагання створити монолітну освіту на основі 

інтеграції були виконані С.Шацьким та Дж. Дюї. Метод С. Шацького та 

Дж. Дюї (комплексний) завбачав консолідацію знань навколо певної проблеми, 

що має загальний характер із найрізноманітніших предметних галузей. 

Уніфікація інформації у змісті навчання виконується об’єднанням в 

одному курсі чи предметі компонентів різних предметів навчання способом 

визначення принципів інтеграції, що має загальноосвітню роль, що власне і 

передбачає інтегративний підхід. 

Сьогодні переконання інтеграції змісту та форм навчання привертає увагу 

багатьох учителів-практиків. Унікальним є питання інтеграції дисциплін 

мистецтва. 

Інтеграція мистецтва найкраще сприяє формуванню в учнів художньої 

картини світу. Твори художнього напрямку створюють величезну за місткістю 

та інтенсивністю інтерпретації художню картину світу, де продемонстровано не 

тільки теперішнє, але й минуле, та навіть майбуття. Тому Мейлах Б. 

характеризує художню картину світу як відображення повного штучного 

уявлення про реальність у рамках певних часово-просторових кордонів. 

Багато вчених вважають, що художня картина світу це поєднання 

художньо узагальнених понять про природно-соціальні явища, що приховані в 

образах художнього мистецтва. Тому як потребу об’єднання у систему деяких 

елементів чи частин, використовують засіб дидактики, що має назву – 

інтеграція. 

Інтеграція мистецтв виходить за рамки включення мистецьких проектів у 

клас; це стратегія викладання, яка легко поєднує мистецькі стандарти з 

основними навчальними програмами для створення зв’язків та забезпечення 

цікавого контексту.  

Не можна сказати, що мистецтво може залучати дітей. Але те, що це 

мистецтво може бути використане для стимулювання академічного зростання 

та підвищення дисципліни, здається секретом, який насправді потрібно 

розкрити. Коли ви бачите, як діти сприймають ці уроки, чуєте, як вони 
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розповідають, як мистецтво допомагає їм краще запам’ятовувати поняття, і 

дізнаються про вдосконалення, які вчителі відзначають у розумінні та 

утриманні учнів, це змушує вас задуматися, чому все більше шкіл не 

інтегрують мистецтво в кожен клас. 

Чому це працює? Інтеграція мистецтв використовує методи викладання, 

які були показані в дослідженнях на основі мозку, щоб поліпшити розуміння та 

тривале збереження. Наприклад, коли студенти створюють історії, малюнки чи 

інші невербальні вирази змісту, який вони вивчають – процес дослідники 

називають деталізацією – вони також допомагають краще вбудовувати 

інформацію.  

При інтеграції мистецтв важливим є якісний професійний розвиток. 

Вчителям не потрібно бути «артистичними», щоб мати можливість 

використовувати інтеграцію мистецтв; їм просто потрібно вивчити деякі 

основи, щоб вони могли краще думати про способи поєднання мистецьких 

концепцій з іншим змістом. Наприклад, знання основних елементів дизайну, 

таких як наголос, баланс, контраст і повторення, дозволить вчителю навчити 

своїх учнів створювати більш інформативні фото композиції. 

Художні дисципліни, особливо образотворче мистецтво, мають найбільші 

інтегративні ресурси, оскільки для учнів початкових класів саме образотворча 

діяльність є найбільш близькою та органічною. 

Мистецько-творча активність − це не просте копіювання реальності, а 

переосмислення мистецтва за рахунок інтенсивної та творчої роботи мозку. 

Завдяки живопису люди набувають здатності публічно висловлювати свої 

думки та почуття без страху.  

У творчому розвитку учнів початкової школи за допомогою 

образотворчого мистецтва ми наголошуємо на таких творчих якостях 

особистості, які необхідно культивувати: сміливість фантазії та уяви, творчий 

склад мислення, емоційність, творча свобода особистості. Ось чому мистецтво 

органічно поєднується з музикою, мистецтвом, наукою, літературою та іншими 

шкільними предметами. 
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Механізм відображення та зображення відіграє провідну роль у 

художній діяльності. Тому в інтегрованих навчальних програмах діти 

обов’язково мають засвоїти закони, аксіоми і правила з образотворчого 

мистецтва. Наявність візуальної грамотності є основою будь-якого творчого 

процесу та конструктивним, символічним та формуючим аспектом художньої 

діяльності. Б. М. Неменський зазначав, що образотворче мистецтво як мова, 

точніше мовна система, базується на таких основних елементах, як 

композиція, лінії, кольори, обсяг і простір. За допомогою образотворчого 

мистецтва автор передає свої думки, досвід і переживання, що під час 

залучення звука і слова точніше відображатимуть художні образи світу. 

Інтеграція мистецтв в освіту відновлює відданість педагогів викладацькій 

професії, надає їм стійкості до протидії зростаючим вимогам сучасних шкіл, 

омолоджує вчителів, які знаходяться на межі професійного вигорання та 

забезпечує для вчителів шляхи використовувати культурно чутливу педагогіку. 

Схоже, радість від використання мистецтва є вірусною і поширюється на 

вчителів, котрі також отримують користь від використання творчої діяльності 

на уроці. 

Вчителі, які впроваджують мистецтво у викладацькі стратегії, 

повідомляють, що можливість бачити, про що думають студенти, за допомогою 

творчої діяльності замість стандартизованих тестів, насправді нагадує їм про те, 

чому вони вирішили займатися цією професією. 
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ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ 

Цілком зрозуміло, що глобальні зміни, які відбуваються у соціально-

економічному середовищі під впливом різноманітних проявів світової пандемії 

COVID-19, безпосередньо впливають і навіть формують споживчу поведінку. 

Напевно усі люди так чи інакше відчули, як пандемія вплинула на те, як ми 

живемо, працюємо, їмо, спілкуємося, навчаємося, розважаємося.  

Розуміння провідних актуальних тенденцій має велике значення, як під 

час розробки нових товарів та послуг, так і для правильного визначення 

маркетингової стратегії просування новостворених продуктів на ринку. Зміна 

поведінки споживачів відображається як на мікрорівні підприємства однієї 

країни, так і на макрорівні багатьох держав та міжнародних відносин. 

Аналізуючи дані дослідницької компанії Euromonitor International, яка 

вивчає нові та швидкозростаючі тенденції, можна виділити наступні [1]. 

Поширення та «влиття» роботів у побут. Дійсно, слід визнати, що 

штучний інтелект набуває усе більшого розповсюдження у нашому 

повсякденному житті. Кількість людей, які надають перевагу розумним 

пристроям зі штучним інтелектом, також зростає. 
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Збільшення онлайн-покупок та безконтактних платежів. Від масових і 

необдуманих покупок споживачі почали переходити до зваженого підходу, 

оцінюючи, на що вони витрачають гроші, коли і чому. Тимчасове обмеження 

продажу товарів і послуг, крім предметів першої необхідності, вже стало 

нормою[2].  

Більше важливої інформації за менший час. Сучасні споживачі шукають 

найзручніші канали отримання інформації про товар або послугу, вони 

прагнуть за мінімальний час отримати максимальну кількість корисних даних 

про той чи інший продукт. 

Доступність для всіх категорій споживачів. Зараз суспільство робить 

активні кроки до толерантності та надання відстоюванні прав людей з 

фізичними або розумовими вадами. Виходячи з цього, компанії 

підлаштовуються під різних споживачів, переосмислюючи свої продукти та 

послуги та роблячи їх більш доступними кожній людині. 

Підтримка екологічного становища. Проблеми екології, зокрема 

найкраще використання ресурсів, наразі є особливо гострими. Свідомі 

споживачі стурбовані кліматичними змінами, вони вважають, що можуть 

зробити позитивний внесок зваженим вибором своїх покупок або повторно 

використовуючи свою тару у спеціальних автоматах. Люди хочуть, щоб 

компанії дбали не лише про свій максимально можливий прибуток, а й про 

екологію планети. 

Довіра як актив. Довіра до компанії чи бренду є одним із провідних 

факторів, якими користуються споживачі. Слід розуміти, що довіра не є 

статичною, вона формується, як результат щоденного вибору людей. 

Змінюється зміст довіри до компаній з боку споживача. Раніше довіра означала, 

що бренд виконує свої обіцянки. Зараз під нею розуміють пріоритет потреб 

споживача, відчуття ним безпеки і збереження особистих даних, які повинні 

бути надійно захищені. 

Отже, згідно цих тенденцій місцевим та міжнародним компаніям 

потрібно переглянути свої моделі функціонування та збуту своїх продуктів для 
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того, щоб залишатися «на плаву». Хоча поведінка споживача динамічна, пошук 

найвигіднішого співвідношення ціни-якості є довгостроковим трендом, 

оскільки воно є фундаментальною основою при здійсненні вибору. 

У глобальному масштабі формується новий споживач, який через світову 

пандемію (або з інших причин) зазнає фінансових труднощів, активно 

користується цифровими технологіями і є більш свідомим під час прийняття 

рішень з приводу купівлі товару чи послуги. 

За наведеними тенденціями компаніям слід дотримуватись наступних 

рекомендацій [3]: 

1) підвищити кваліфікацію співробітників в цифровому просторі; 

2) зрозуміти, що саме покупці дійсно цінують та чого потребують; 

3) показати клієнтам турботу про своїх споживачів та навколишнє 

середовище. 

У найближчому майбутньому успішними будуть ті компанії, які 

зосередяться на вирішенні соціальних та екологічних проблем. Так, згідно 

прогнозів аналітиків дослідницької компанії Mintel [4], вже у 2025 році 

брендові компанії надаватимуть більше пріоритетів людям та планеті, аніж 

власній рентабельності, що у свою чергу тільки підсилить лояльність своїх 

споживачів. 
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ФІНАНСОВЕ ШАХРАЙСТВО В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

Мета статті. З’ясування сутності проблеми та масштабів поширення 

фінансового шахрайства у банківській сфері. 

Виклад основного матеріалу. Банківська система – це одна з основних 

визначальних ланок економічної системи країни, що поєднує всі галузі 

економіки, різні верстви населення, приватний та державний сектори. Низький 

рівень доходів населення, розвиток інформаційних технологій та використання 

значних сум грошових коштів комерційними банками створили основу для 

розвитку банківського шахрайства. Банківське шахрайство – це приховуваний 

процес систематичного ураження фінансової безпеки банку, який призводить 

до фінансових збитків, втрати довіри та репутації серед клієнтів, а в окремих 

випадках може стати причиною банкрутства банківської установи. 

Фінансове шахрайство – це досить складний та ретельно приховуваний 

процес ураження фінансової безпеки та усього фінансового стану банків. 

Фінансове шахрайство вирізняється широким спектром проявів в процесі 

функціонування банків, які нерозривно пов’язані із виникненням загроз, 

ризиків, небезпек тощо. 

Причини фінансового шахрайства в банківській сфері полягають у 

наявності трьох мотивів (здатність здійснення, обґрунтування та бажання 

(матеріальне, моральне)) та трьох передумов (можливість здійснення, наявність 

повноважень з укриття фінансового шахрайства та здатність уникнути 

відповідальності). 
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Банківське шахрайство – це не ситуативний акт, а ретельно спланована та 

організована діяльність з чіткою метою отримати матеріальну вигоду. 

Фінансове шахрайство характеризується визначенням мети, повторенням дій, 

послідовністю здійснення та відтермінування прояву тощо. 

Інструментарієм приховування фінансового шахрайства в банківській 

сфері є: 

1) знищення електронних та матеріальних носіїв інформації; 

2) імітація форс-мажорних обставин та інших техногенних і 

антропогенних явищ; 

3) маніпулювання змістом електронних та матеріальних носіїв 

інформації; 

4) фальшування бухгалтерської та фінансової звітності; 

5) службова фальсифікація; 

6) залучення фіктивних та підставних осіб; 

7) банкрутство та ліквідація тощо. 

Під час здійснення фінансового шахрайства в комерційному банку 

задіяне широке коло осіб. Вони можуть бути як свідомими учасниками 

фінансового шахрайства так і особами, які використані шахраєм без 

усвідомлення їх ролі. Шахраї під час здійснення фінансового шахрайства 

намагаються прямо не пов’язувати себе з грошовими коштами, які є предметом 

недобросовісного заволодіння. Грошові кошти спочатку спрямовують на 

проміжних осіб (осіб, які асистують). Тільки згодом, після легалізації та 

легендування, грошові кошти, здобуті недобросовісним шляхом, надходять 

безпосередньо до шахрая. 

У банківській сфері поширене переконання, що механізми внутрішнього 

контролю, які використовують технології, здатні самостійно виявити усі факти 

шахрайства, та що керівництво завжди діє етично. Насправді ж досвід свідчить 

про те, що майже усі значні випадки шахрайства з боку співробітників банків 

стали наслідком того, що керівництво банку має можливість обійти ці 

механізми внутрішнього контролю чи звести нанівець їхню ефективність. Для 
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подолання цієї системної проблеми банкам необхідно розробити механізми 

контролю, які врахують можливість того, що керівництво зможе їх обійти, або 

вступити у змову в тому чи іншому напрямку. 

Шахрайство є результатом перетину особистого вибору людини із 

порушенням роботи систем та контролів організації, тож вкрай важливо 

пам’ятати, що відчуття захищеності часто буває оманливим. 

Фінансове шахрайство – результат недоліку процесу управління в частині 

контролю. Фінансове шахрайство уможливлюється тоді, коли функція 

контролю не характеризується стабільністю (постійністю) та не має необхідної 

повноти охоплення. Тобто фінансове шахрайство є результатом нестабільного, 

непостійного та неповного контролю загального процесу управління 

функціонуванням банківської сфери. Виявлення та попередження фінансового 

шахрайства – це комплексне та складне для банків завдання, яке передбачає 

пошук збалансованого комплексу заходів, які включають технології та людські 

ресурси, і побудовані на чіткому розумінні стимулів до шахрайських дій та 

обставин за яких ці дії вчинені. Банкам вкрай важливо відійти від переконання, 

що технології є єдиним рішенням або що, до певних меж, шахрайство можна 

вважати просто частиною операційних витрат. Натомість, лише створення 

корпоративної культури чесності та відкритості в банку за принципом «згори 

вниз», дозволить побудувати та просувати прозору підзвітність – а це, в свою 

чергу, дозволить вивести шахрайство з тіні. 

Висновки. Банківське шахрайство має негативні наслідки для 

стабільності фінансової системи держави в цілому. Негативний вплив 

проявляється в уповільненні поширення безготівкових розрахунків, поширенні 

недовіри населення до банків, тінізації фінансових операцій. Необізнаність у 

механізмах вчинення банківського шахрайства ускладнюють процес його 

визначення та боротьби з ним.  
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ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

Вступ. В педагогічних і психологічних джерелах часто дискутується 

думка, що між проблемним навчанням і алгоритмізацією є протиріччя,що 

алгоритмізація стандартизує навчальний процес, гальмуючи ефективність 

самого навчання і творчість студентів. На наш погляд, алгоритмічні технології 

навчання є вкрай необхідними на початкових етапах підготовки студентів, з 

метою безпомилкового засвоєння базових, для студента ще невідомих навичок і 

вмінь майбутньої професійної діяльності. Власною імпровізацією можна буде 

займатися пізніше, після всебічного оволодіння фаховою майстерністю. 
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Мета дослідження. На основі огляду фахових літературних джерел і 

власного досвіду проаналізувати позитивні сторони алгоритмічного навчання. 

Матеріали та методи. Алгоритмом можна назвати словесну або графічну 

форму подачі інформації у вигляді послідовних, пронумерованих команд, 

виконання яких веде до безумовного вирішення як конкретного завдання, так і  

всіх подібних завдань даного типу. Словесна форма алгоритму записується 

дуже чіткими і точними вказівками, мовою звичайного людського спілкування.  

Успішне запровадження алгоритмів в навчальний процес, сумісність 

алгоритмічного підходу з різними формами і методами навчання, залежить від 

таких властивостей алгоритмізації, як: дискретність, масовість, зрозумілість, 

виконуваність і результативність, формальність, та детермінованість алгоритму. 

Розглянемо кожну з них детально.  

Дискретність алгоритму. Словесне описання алгоритму – це 

послідовність максимально зрозумілих, чітко відділених один від одного 

пронумерованих етапів (кроків). Практична реалізація алгоритму відбувається 

шляхом виконання дискретного ланцюжка, тобто послідовності конкретних 

елементарних дій, а хід повного виконання алгоритмічного розпорядження 

називається алгоритмічним процесом [3, 5].  

Під терміном «дискретність» алгоритму, потрібно мати на увазі, що чим 

більш досконалим, легким і простим буде кожен описовий крок алгоритму, то 

успішність його практичної реалізації не буде викликати найменшого сумніву. 

Алгоритмізація навчання є одним з методів впровадження точних методів в 

професійну педагогіку, яка передбачає швидке і ґрунтовне формування у 

студентів необхідної професійної компетентності.  

Масовість алгоритму. Застосування алгоритму не залежить від змісту 

конкретного завдання, тобто за його допомогою можна вирішувати інші подібні 

дії, замінюючи лише змінні [2]. Аналіз умов та вимог однієї задачі даного класу 

дозволить людині виявити загальний принцип рішення усіх задач цього класу. 

Також під масовістю використання алгоритму потрібно розуміти можливість 
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застосовувати його до численних початкових даних, можливість достатньо 

широко цими даними варіювати [4]. 

Для прикладу, розглянемо практичну навичку – виконання 

внутрішньом’язової ін’єкції. Відпрацювавши за алгоритмом дану дію, студенти 

будуть готовими до виконання й інших ін’єкцій – внутрішньовенних, 

підшкірних, внутрішньошкірних, пункцій, оскільки ключеві елементи 

зазначеного алгоритму будуть незмінними в усіх інших, а саме: підготовка 

медсестри і пацієнта до маніпуляції; розчинення і набирання розчину з ампули 

чи флакона; обробка шкірних покривів в ділянці ін’єкції; дезінфекції 

обладнання після закінчення дії. 

Або засвоївши алгоритм надання невідкладної допомоги при переломі 

передпліччя (знеболення, накладання пов’язки, іммобілізація тощо), 

автоматично можна переносити ці дії на аналогічні пошкодження плеча, 

гомілки, стегна, щелепи. 

Зрозумілість алгоритму. Щоб виконавець зміг використати алгоритм, 

йому повинен бути зрозумілий у ньому кожен крок від початку і до закінчення 

дії. Якщо виконавець є некомпетентним в питаннях, які вирішуються даним 

алгоритмом, то слід спростити форму викладення і кількість інформації в 

кожному етапі до доступності розуміння. Якщо виконавець не може виконати 

певну дію за її описанням, тоді відповідний етап алгоритму необхідно 

спрощувати, деталізувати, дробити на менші дії тощо. 

Однак необхідно мати на увазі ще одну важливу властивість алгоритму – 

він розрахований на виконавця, який розуміє і вміє виконувати команди 

алгоритму, тобто має достатній рівень професійних знань і розумових 

здібностей. Було б нерозумно вчити студента, наприклад фінансового коледжу 

виконувати медичні алгоритми або навпаки, чи студента першого курсу 

медичного закладу відтворювати алгоритми з тих дисциплін, які будуть 

вивчатися в наступному році. 

Студентам із різними розумовими здібностями також може подобатись 

більш або менш детальне описання алгоритму. Так, для студентів із хорошою 
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пам’яттю, з уродженими чи набутими руховими здібностями кількість етапів 

маніпуляції можна зменшити, не вдаючись у надмірну деталізацію; для 

студентів з менш лабільною психікою необхідна більша деталізація процесу 

діяльності, чітке виділення етапів, а можливо й деяких підетапів дії. В іншому 

випадку вони можуть відчувати невпевненість у своїх силах, постійно 

уточнювати свої дії. Можна стверджувати, що навчання за алгоритмічними 

інструкціями є для студента шляхом оптимального отримання інформації. 

Зрозуміло, що викладач повинен створювати алгоритми, орієнтуючись на 

студентів із середніми здібностями. 

Виконуваність і результативність алгоритму. Вирішення завдання за 

алгоритмічно визначеними кроками завершується отриманням прогнозованого 

результату у сприйнятливий для виконання час. Для алгоритмічного навчання є 

необхідним, щоб кожен його елементарний крок приносив прогнозований 

результат. В іншому випадку ланцюжок послідовних дій може перерватись. 

Якщо, за якоїсь причини, студент не може продовжувати виконання дії, 

викладач повинен встановити причину і спростити, або деталізувати 

проблемний пункт алгоритму.  

Зауважимо, що алгоритмом є лише виконувана інструкція з наперед 

запланованим результатом [1, 5]. 

Формальність алгоритму. Формальність алгоритму означає, що його 

може виконувати не лише автор, а й інші виконавці, з приблизно однаковим 

результатом. Покрокове виконуючи алгоритмічне розпорядження виконавець, в 

принципі може не задумуватись над своїми діями і не зовсім їх розуміти.  

Однак на наше глибоке переконання, власну творчість може розвивати лише 

всесторонньо обізнаний спеціаліст, а не початківець. Наприклад, виконуючи 

вже згадану нами внутрішньом’язеву непідготовлений студент не може 

імпровізувати, оскільки він не здатен оцінити шкоди, які він може завдати при 

порушенні анатомічних співвідношень ділянки ін’єкції, порушенні принципів 

асептики і антисептики, власному захисту і захисту довкілля. Організм пацієнта 

це не полігон для експериментів малопідготовленого студента. Лише після 
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засвоєння базових принципів алгоритму виконання тієї чи іншої дії, в якому 

враховано багаторічний досвід світової медицини, спеціаліст має право на 

обмежену правилами власну імпровізацію. 

Необхідно мати на увазі й інший позитивний елемент алгоритмічного 

навчання. Виконавець алгоритму не тільки бездумно виконує алгоритмічне 

розпорядження, але й запам’ятовує результати своїх дій, які активно 

відкладаються в його центральній нервовій системі. 

Підсумовуючи дану властивість алгоритму необхідно констатувати, що сучасне 

практичне заняття в системі професійної освіти повинно органічно поєднувати 

творче навчання з досконалим оволодінням базовими основами тієї чи іншої 

діяльності. 

Детермінованість алгоритму. Дана властивість алгоритму означає, що 

всі його вказівки повинні бути чіткими і однозначними, а алгоритмічне 

виконання повинно бути наскільки точним і виразним, щоб не допустити 

двозначних тлумачень, і ніякої сваволі з боку виконавця ні при первинному 

виконанні, ні при наступних повторах і тренуваннях [4]. 

Висновок. Навчання за алгоритмічними інструкціями є ефективним при 

оволодінні початковими навичками і вміннями, оскільки воно носить 

конкретно-навчальний характер. При досягненні високих рівнів автоматизму 

виконання, потреба в інструктивному супроводі виконання дії зникає.  

Відпрацювання незнайомих практичних дій без застосування 

алгоритмічний прийомів забирає багато додаткового часу, сил і енергії, а 

заняття є малопродуктивними, неефективними, з непередбачуваними 

результатами. Студент при цьому повинен напружено працювати над тими 

завданнями, які вже давно вирішені передовим досвідом педагогічної науки і 

новаторськими педагогічними школами. 
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Дана стаття покликана дати відповідь на питання, до якого рівня 

майстерності бажано готувати випускника професійної школи. 

Основна частина. В словнику професійної освіти [4. с. 78] дано таке 

трактування «компетентності» відносно професійної діяльності: під нею 

розуміється сукупність знань, навичок і умінь, необхідних фахівцю для 

здійснення ефективної професійної діяльності, вміння аналізувати, 

прогнозувати і користуватися отриманою інформацією.  

Аналізуючи фахові дослідження і власні спостереження можна 

констатувати, що процес формування фахової компетентності в студента 

відбувається за певними етапами:  

- Перший – початок осмислення способу і етапів виконання навички; 

- Другий – свідоме, але невміле виконання навички; 

- Третій – поступова автоматизація навички; 

- Четвертий – високоавтоматизована навичка [5. с. 22-37]. 

На першому етапі – початку осмислення виконання навички відбувається 

аналіз наявних професійних знань, візуальної інформації отриманої при 

спостереженні за демонстрацією виконання дії (відеоролик, демонстрація 

викладачем) та інших даних, які поступають від різних органів чуття в 

головний мозок. В корі великих півкуль відбувається синтез отриманої 

інформації й будуються багатоканальні зв’язки між різними її відділами.  

На початковому етапі формування навички відбувається процес 

концентрації уваги до її виконання, тобто налаштування значної кількості 

функцій організму до виконання поставленого завдання. Відбувається 

напруження нервової системи, збудження одних і гальмування інших центрів 

мозку, іррадіація нервового імпульсу в зони сусідніх, і віддалених нервових 

рефлексів.  

Завдяки цьому перші спроби виконання практичної дії як правило 

відбуваються із зайвою метушнею, напруженням м’язів, аритмічністю дії, 

нерівномірністю зусиль, не завжди зручною позою, нераціональною 
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траєкторією рухів, появою нечітких або зайвих компонентів діяльності, і навіть 

повністю непотрібних рухів. 

Проявом розгалуженого збудження нервової системи є прискорення 

серцебиття, почервоніння обличчя, надмірна пітливість тощо. Іноді може 

виникнути повне гальмування кори головного мозку з неможливістю взагалі 

виконати дію. 

Якщо на цьому етапі завершити відпрацювання зазначеної дії, то вона 

дуже швидко зникне з пам’яті студента і залишаться лише окремі елементи 

невмілої діяльності.  

На другому етапі – свідомого, але невмілого виконання навички студент, 

як правило вже чітко розуміє як і для чого необхідно виконати ту чи іншу дію, і 

в принципі розуміє принцип її виконання. Іррадіація нервового збудження 

поступово зменшується за рахунок внутрішньомозкового гальмування, і 

нервова активність починає поступово концентруватися в пунктах призначення 

– відбувається поступове утворення спочатку вогнища підвищеної активності в 

корі головного мозку, яке поступово перетворюється в центр виконання 

навички. Утворення власної структури виконання дії, має здатність поступово 

пригнічувати ті рефлекси, які в даний момент не сприяють підтриманню 

біологічної і соціально-актуальної діяльності. В корі головного мозку починає 

формуватися так звана домінанта. 

Спостерігаючи за виконанням дії студентом, слід відзначити певні 

покращення результатів, порівняно з попереднім етапом, що проявляється: 

а) усунення зайвих рухів; б) прискоренням темпу виконання дії і тривалості 

виконання окремих робочих рухів; в) оволодінням потрібним ритмом; г) 

зміною інтенсивності й комбінації рухів; д) зменшенням стомлюваності; е) 

зміною орієнтації в часі; є) деякою автоматизацією рухів [1, с. 41–44]. 

На цьому етапі студент може періодично зупинятись (або періодично 

повертатись до попереднього етапу), для термінового залучення додаткових 

даних від аналізаторів, в першу чергу – зорового, а також згадувати і звіряти 

вірність виконання дії та правильну координацію рухів, уточнювати показники 
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кінетичних подразників тощо. Зрозуміло, що швидкого, впевненого, 

координованого виконання дії в даному випадку чекати не доводиться. 

Однак на такому етапі засвоєння, професійну підготовку студента 

закінчувати не можна. Навколишні чинники можуть наскільки вплинути на 

виконавця, особливо – хвилювання (наприклад на екзамені), що він взагалі не 

зможе нічого виконати, або робитиме суттєві помилки. 

Третій етап – поступова автоматизація навички розпочинається при 

формування домінанти в корі головного мозку. Під терміном домінанта (від 

лат. dominare – володарювати) у фізіології розуміють тимчасово 

найважливіший рефлекс для організму, під впливом якого трансформується й 

направляється діяльність рефлекторного апарату всього організму на потрібний 

час . Внаслідок цього зникають зайві елементи, які не входять в структуру дії, 

з’являється точність і певний стереотип діяльності [2, с. 61–65]. При повністю 

відпрацьованій і сформованій практичній навичці спостерігається стабілізація – 

процес завершення й закріплення динамічного стереотипу.  

Аналізуючи динамічний стереотип можна дійти висновку, що при 

відпрацьованій навичці організм людини розтрачає енергію економно і 

напрямок діяльності відбувається по найважливішому на даний момент 

вектору, чим знімається першочерговість виконання всіх інших дій.  

Якщо спостерігати за виконанням маніпуляції вже на таких етапах 

засвоєння, то можна спостерігати високу точність її виконання, подібність 

рухів і прийомів при повторенні, невеликий вплив відволікаючих факторів на 

виконання практичної навички і в цей же час виконання окремих рухів 

зливаються в одну кінетичну дію. З кожним повторенням навичка і вміння 

починає відтворюватись все точніше, а негативні навколишні прояви поступово 

зникають. Під час виконання маніпуляції виконавець має змогу послаблювати 

свою увагу до виконання дії, тобто не задумуватись над кожним її  елементом, 

може в цей час звертати свою увагу на інші елементи діяльності – спілкуватись, 

давати поради. 
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Четвертий етап – високоавтоматизована навичка. В стінах навчального 

закладу сформувати неможливо, таких рівнів спеціаліст може досягнути лише 

на робочому місці в результаті тривалого, поступового і постійного вправляння 

та удосконалення своєї майстерності. Значна тривалість формування високих 

рівнів фахової майстерності пов’язують з глибокою перебудовою адаптивних 

механізмів в організмі пов’язаних з професійною діяльністю. У той час, як 

м’язова координація формується порівняно швидко, перебудова фізіологічних 

процесів, необхідних для оволодіння певними навичками, відбувається значно 

довше, іноді протягом кількох років. 

Перебудову фізіологічних процесів, залежно від змін умов взаємодії 

організму з навколишнім середовищем називають адаптацією. Адаптація – 

динамічний процес, завдяки якому фізіологічні системи організму підтримують 

стійкість, незалежно від мінливості зовнішніх умов. В результаті адаптації 

розширяються фізіологічні можливості людини, підвищується працездатність, 

опірність організму до впливу зовнішнього середовища. При детальному 

вивченні особливостей змін організму, в процесі трудової діяльності, 

розрізняють фізіологічну і психічну адаптації.  

Фізіологічна адаптація залежить від біологічних властивостей організму, 

неспецифічної стійкості організму, його фізичної тренованості, інтенсивності 

навантажень тощо. Психічна адаптація – це процес установлення оптимальної 

відповідності організму людини з навколишнім середовищем під час 

практичної діяльності, при розвитку професійно важливих якостей особистості, 

його професійних компетенцій і компетентності та  збереженні фізичного й 

психічного здоров’я [3, с. 28].   

Висновки. Відповідаючи на претензії деяких викладачів (дивись резюме), 

чому студент не в змозі якісно продемонструвати практичні навички і вміння, 

то можемо висунути припущення, що причиною цього може бути не лише 

недостатня старанність студента, але й навчально-методичні прорахунки 

викладача. Під час опитування (особливо, якщо це екзамен), студент завжди 

буде відчувати хвилювання, незалежно від типу нервової діяльності. 
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У випадках, якщо демонстровані студентом практичні навички і вміння 

достатньо сформовано в процесі неодноразового повторення, коли в 

центральній нервовій системі утворився центр виконання дії у вигляді 

домінанти, коли відбулося поступове впорядкування рухової активності у 

вигляді динамічного стереотипу слабо володіти навчальним матеріалом у 

студента причин бути не може.  

В тих випадках, якщо студент недостатньо засвоїв алгоритм виконання 

тієї чи іншої дії, мало вправлявся, робив це нерегулярно, а останній раз досить 

давно, тоді чекати  якісної практичної підготовки не має причин. 

Список бібліографічних посилань: 

1. Вороненко Ю. В., Мінцер Ю. В. Безперервний професійний розвиток 

лікарів і провізорів – нові принципи побудови системи. Нові напрямки 

впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у 

вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ – ІV рівнів 

акредитації : матеріали всеукр. наук. навч.-метод. конф. (м. Тернопіль, 12 – 12 

трав. 2011 р.). Медична освіта. Тернопіль, 2011. № 2. С.41 – 44. 

2. Маркович О. В. Формування професійних умінь майбутніх медичних 

сестер хірургічного профілю засобами алгоритмізації : дис. ... канд. пед. наук :  

13.00.04. Київ, 2009. 284 с. 

3. Професійне навчання дорослого населення: теоретико-методологічні 

засади : монографія / Н. Г. Ничкало та ін. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. 268 с 

4. Гончаренко С.У. Професійна освіта : словник: навч. посіб. / за ред. 

Н.Г. Ничкало. Київ : Вища школа, 2000. 380 с. 

5. Вітвицька С.С. Формування та розвиток педагогічної майстерності 

вчителя засобами самовиховання. Формування та розвиток педагогічної 

майстерності й творчого потенціалу вчителя як домінантних складових 

педагогічної дії: теорія і практика. : збірник наук. стат. / за заг. ред. Л.В. 

Корінної. Житомир, 2017 р. С. 22–37. 

  



94 
 

СЕКЦІЯ: Юриспруденція 

УДК 347.6 

Олена Юріївна МОШКАЛОВА, 

здобувач вищої освіти юридичного факультету  

Запорізький національний університет 

м. Запоріжжя, Україна 

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ 

Кожна дитина має право жити й виховуватись у сім’ї, яка є важливим 

фундаментом для неї. Саме в сім’ї закладаються основи виховання. Це 

відбувається за допомогою морального, культурного, освітнього рівня батьків, 

а також їх ставлення та поваги один до одного. Виховання батьків певним 

чином організовує, упорядковує життя й діяльність дитини, створює належні 

індивідуальні умови для її розвитку. А тому, згідно ч. 1 Загальних положень 

Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за 

дотриманням прав усиновлених дітей, пріоритетною формою влаштування долі 

дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, є 

усиновлення[1]. Україна сприяє його розвитку. Для цього встановлюється 

обов'язковий судовий порядок його проведення, заборону посередницької, 

комерційної діяльності щодо усиновлення дітей, окремі вимоги стосовно 

нагляду за станом утримання та виховання дітей, усиновлених іноземними 

громадянами, а також можливість застосування до усиновлювача такої санкції, 

як позбавлення батьківських прав. За даними Мін’юста, в 2020 році було 

усиновлено 2047 дітей. 

Відповідно до статті 207 Сімейного кодексу України, усиновленням є 

прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що 

здійснене на підставі рішення суду, крім випадку усиновлення дитини, яка є 

громадянином України, але проживає за межами України [2]. 

Розгляд судом справ про усиновлення здійснюється в порядку окремого 

провадження та має свої процесуальні особливості, які закріплені у статтях 310 

– 314 ЦПК України.  
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Умовно можемо виділити наступні його етапи: 

1. Порушення справи. 

Відповідно до ст. 310 ЦПК України, заява про усиновлення дитини або 

повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього 

піклування, подається до суду за місцем їх проживання. Тобто подання заяви 

через представника не допускається [3]. 

До змісту заяви законодавець висуває певні вимоги. 

По-перше, заява про усиновлення дитини повинна містити наступні 

обов’язкові реквізити: найменування суду, до якого подається заява, ім’я, місце 

проживання заявника, а також прізвище, ім’я, по батькові, вік усиновлюваної 

дитини, її місце проживання, відомості про стан здоров’я дитини. Заява про 

усиновлення дитини може також містити клопотання про зміну прізвища, імені, 

по батькові, дати, місця народження дитини, про запис заявника матір’ю або 

батьком дитини. 

До заяви про усиновлення дитини за наявності мають бути додані 

документи, перелік яких міститься у ч.2 ст. 311 ЦПК України.  

По-друге, окремі вимоги встановлюються до заяви осіб без громадянства, 

що постійно проживають за межами України, іноземців, громадян іноземних 

держав, які мають намір усиновити дитину та стосовно самої дитини, яка є 

повнолітньою або громадянином іншої держави.  

До того ж, Пленум Верховного суду України в п.2 постанови № 3 від 

30.03.2007 р. «Про практику застосування судами законодавства при розгляді 

справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» 

вказав, що беручи до уваги специфіку справ про усиновлення, суди при 

прийнятті заяв повинні перевіряти відповідність форми та змісту такого 

документа як вимогами визначеним у ЦПК, так і вимогам, що випливають із 

глави 18 СК, а саме: чи наведено в заяві відомості про усиновителів, про 

дитину, яку бажають усиновити, про її батьків, братів та сестер; чи викладено 

мотиви, з яких особа хоче усиновити дитину; чи сформульовано прохання про 

внесення відповідних змін до актового запису про народження останньої [4]. 
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2. Підготовка справи для розгляду. 

Під час підготовки справи за цією категорією до розгляду суддею 

вирішується питання про участь в ній заінтересованих осіб: відповідного 

органу опіки та піклування, а за заявою іноземних громадян – уповноваженого 

органу виконавчої влади, які мають бути повідомлені про час і місце судового 

засідання. 

Орган опіки та піклування повинен подати суду висновок про доцільність 

усиновлення та відповідність його інтересам дитини. 

Згідно ч.3 ст. 312 ЦПК України, до висновку органу опіки та піклування 

мають бути додані: 

1) акт обстеження умов життя заявника, складений за місцем його 

проживання; 

2) свідоцтво про народження дитини; 

3) медичний висновок про стан здоров’я дитини, про її фізичний і 

розумовий розвиток; 

4) у випадках, встановлених законом, згода батьків, опікуна, 

піклувальника дитини, закладу охорони здоров’я або навчального закладу, а 

також самої дитини на усиновлення [3]. 

За необхідності суд має потребувати інші документи (ст. 312 ЦПК). 

3. Розгляд справи. 

Статтею 313 ЦПК закріплено, що при розгляді справи про усиновлення 

дитини судом є обов’язкова участь заявника, органів опіки та піклування або 

уповноваженого органу виконавчої влади, а також дитини, якщо вона за віком і 

станом здоров’я усвідомлює факт усиновлення, з викликом заінтересованих та 

інших осіб, яких суд визнає за потрібне допитати.  

Якщо суд розглядає справу про усиновлення повнолітньої особи, то 

обов’язково за участю заявника (заявників), усиновлюваної особи, з викликом 

заінтересованих та інших осіб, яких суд визнає за потрібне допитати [3]. 

Перед тим, як вирішити заяву по суті, суд має обов’язок перевірити 

наявність передбачених законом підстав для усиновлення, зокрема: чи може 
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заявник бути усиновлювачем; чи дали батьки згоду на це (у разі, якщо 

необхідна); чи є дитина відповідно до законодавства суб’єктом усиновлення і 

чи виконано вимоги СК щодо наявності згоди дитини.  

Заява (заяви) про усиновлення двох або більше дітей підлягає розгляду 

судом в одному провадженні, навіть якщо ці діти не є між собою братами або 

сестрами. 

Для забезпечення таємниці усиновлення у випадках, встановлених СК 

України, суд розглядає справу в закритому судовому засіданні. Взагалі 

збереження таємниці усиновлення є запорукою успішного входження дитини в 

сім’ю на правах рідної. На практиці існують ситуації, коли для психіки дитини 

значно кращим знати з самого початку, що вона усиновлена, ніж коли вона 

узнає про це від сторонніх осіб, – саме тоді може виявитися неможливим її 

подальше виховання[5]. 

4. Рішення суду.  

Згідно ч.1 ст. 314 ЦПК, за результатами розгляду заяви про усиновлення, 

при дотриманні всіх умов, встановлених СК, здатності особи, яка бажає 

усиновити дитину, забезпечити стабільні та гармонійні умови для життя дитини 

суд постановлює рішення, яким оголошує цю особу усиновлювачем дитини.  

Суд не може відмовити особі в усиновленні на тій підставі, що вона вже 

має або може народити дитину. У разі задоволення заяви суд зазначає у 

резолютивній частині рішення про усиновлення дитини або повнолітньої особи 

заявником (заявниками). В резолютивній частині рішення також зазначається, 

що за клопотанням заявника (заявників) суд вирішує питання про зміну імені, 

прізвища та по батькові, дати і місця народження усиновленої дитини, про 

зміну імені, прізвища, по батькові усиновленої повнолітньої особи, про запис 

усиновлювачів батьками. При цьому відповідні зміни вносяться не до свідоцтва 

про народження, а до актового запису про народження дитини. 

Судові витрати, пов'язані з розглядом справи про усиновлення, 

відносяться на рахунок заявника (заявників). З метою остаточного визначення у 

своїх намірах щодо надання згоди на усиновлення та заяви на усиновлення 
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батькам дитини та усиновлювачам надається право на відкликання своїх заяв. У 

такому разі суд скасовує своє рішення і поновлює розгляд справи. 

Усиновлення вважається здійсненим із дня набрання законної сили 

рішенням суду. Для внесення змін до актового запису про народження 

усиновленої дитини або повнолітньої особи копія рішення суду надсилається 

до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення 

рішення, а у справах про усиновлення дітей іноземцями – також до 

уповноваженого органу виконавчої влади. 

Отже, усиновлення є важливою формою виховання усиновлених (сиріт 

або дітей, батьки яких з певних причин про них не піклуються). Шляхом 

усиновлення дитина, яка втратила батьків, улаштовується в іншу родину, 

одержує можливість сімейного життя й виховання в родинному середовищі, а в 

особі усиновителів здобуває людей, які в усіх відношеннях мають замінити їй 

батьків. Тобто усиновлення – це юридичний акт, який є складним за своїм 

фактичним складом та включає як волевиявлення усиновлювача, так і рішення 

суду. А тому останнім часом держава, приділяючи велике значення сімейному 

вихованню дітей, всіляко сприяє розвитку усиновлення, встановивши суворий 

судовий порядок його проведення. 
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КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

У зв’язку з приведенням національного законодавства у відповідність 

вимогам міжнародних стандартів, впровадженням позитивного досвіду 

зарубіжних країн, відбулося реформування кримінального процесуального 

законодавства України з метою дотримання найбільш оптимальної рівноваги 

між швидким, повним і неупередженим дослідженням усіх обставин 

кримінального провадження та забезпеченням дотримання прав і законних 

інтересів усіх учасників кримінального процесу. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-07#Text
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Одним із основних завдань кримінального провадження є «забезпечення 

швидкого, повного та неупередженого розслідування» (ст. 2 КПК України), 

саме тому інститут угод займає провідне місце серед процесуальних механізмів 

прискорення строків розгляду кримінальних проваджень, адже сприяє 

забезпеченню процесуальної економії, гарантує реалізацію права потерпілого 

на швидке відшкодування завданих йому збитків неправомірними діями 

підозрюваного чи обвинуваченого, допомагає в короткі строки реалізувати 

основні завдання кримінального судочинства – захист порушеного права, 

відшкодування завданої шкоди, покарання винного, а також це економія 

бюджетних коштів, оскільки не потрібно утримувати засудженого за 

державний рахунок [2]. 

Вітчизняні науковці та практики займають різні позиції щодо значення 

запровадження такого інституту угод у кримінальний процес України та його 

реалізації на практиці. Одні вчені вважають, що даний інститут просто не 

потрібен, адже в деяких випадках не досягає основної мети – процесуальної 

економії, проте більшість вчених сходяться на думці, що даний інститут є 

необхідним у правовій системі молодої країни, що стоїть на шляху розвитку і 

вдосконалення, особливо враховуючи позитивний досвід багатьох 

європейських країн (Італії, Бельгії, Великобританії, Німеччині, Польщі, Франції 

та ін.), Австралії та особливо США, адже напевно кожна людина може 

побачити у американських кінофільмах прецеденти врегулювання кримінально-

правових конфліктів за допомогою укладення угод, чи хоча б пропозицію 

вирішити спір мирним способом [3, с. 100-102]. 

Інститут угод у кримінальному процесі України з’явився у 2012 році у 

зв’язку з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України 

та регулюється главою 35 КПК України розділу VI «Особливі порядки 

кримінального провадження». Згідно з цією главою розрізняють такі види угод 

(ст. 468 КПК): угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи 

обвинуваченим та угода між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим про 

визнання винуватості [1], які відрізняються процесуальним порядком їх 
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застосування, процедурою ініціювання, змістом і наслідками, що настають 

після досягнення домовленості в кримінальному провадженні. 

Особливості інституту угод полягають у тому, що їх запровадження на 

практиці викликає проблеми, які полягають  у неузгодженості правового 

регулювання моменту, з якого можна ініціювати укладення угоди, з принципом 

встановлення об’єктивної істини у кримінальному проваджені. 

Проблематичним також видається забезпечення принципу змагальності сторін 

кримінального провадження, оскільки обов’язкова участь захисника у 

кримінальному провадженні на підставі угоди про визнання винуватості 

законом не передбачена [3, с. 100]. 

Іншими особливостями застосування інституту угод у кримінальному 

проваджені є те, що: 

– по-перше, відповідно до чинного КПК України ініціювання укладання 

угоди про примирення є можливим після повідомлення про підозру особі та до 

моменту виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку; 

– по-друге, наявна певною мірою нерівнозначність прав потерпілого та 

обвинуваченого, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 56 КПК України для 

потерпілого передбачена можливість примиритись з підозрюваним і укласти 

про це угоду, а для підозрюваного згідно з ч. 3 ст. 42 КПК України таке право 

відсутнє, незважаючи на те, що у ч. 1 ст. 469 КПК України вказано, що 

ініціатором угоди про примирення може виступати не тільки постраждалий, але 

і підозрюваний та обвинувачений. У будь-якому разі угода про примирення – 

це не одностороння заява потерпілого, а взаємна згода сторін на мирне 

вирішення конфлікту, домовленості стосовно якої здійснювались самостійно 

потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим, захисником і представником або 

за допомогою іншої особи, погодженої сторонами кримінального провадження, 

так званим медіатором [5, с. 275]; 

– по-третє, особи, які брали участь в укладенні та виконанні угоди про 

примирення в кримінальному провадженні, не можуть бути допитані як свідки 
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про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з участю в укладенні та виконанні 

угоди про примирення, на підставі п.8 ч.2 ст. 65 КПК України; 

– по-четверте, суду необхідно встановлювати факт можливості виконання 

обвинуваченим взятих на себе зобов’язань при укладені угоди про примирення, 

а у разі встановлення судом відсутності такої можливості, він має право 

відмовити у затверджені угоди згідно з п.5 ч.7 ст. 474 КПК України; 

– по-п’яте, при укладенні угоди між прокурором та обвинуваченим або 

підозрюваним важливим аспектом є дотримання основних вимог щодо змісту 

угоди про визнання винуватості, які передбачені ст. 472 КПК України.  

Таким чином, угоди в кримінальному провадженні являють собою 

ключовий інструмент узгодження інтересів учасників кримінально-правового 

конфлікту та забезпечення їх балансу шляхом досягнення компромісних і 

взаємовигідних рішень сторонами  між собою щодо конкретного випадку, чим 

вони у першу чергу задовольняють свої інтереси, а в результаті і публічні 

інтереси. Адже повертаючись до сутності інституту угод слід зазначити, що 

вони насамперед спрямовані на:  гуманізацію та демократизацію правової 

системи, кримінальної політики; вдосконалення та спрощення кримінального 

процесу; доступності правосуддя; підвищення рівня довіри та поваги до суду та 

правоохоронних органів; забезпечення прав та законних інтересів потерпілого 

та правопорушника; профілактика злочинності та уникнення подальшої 

криміналізації осіб, що вчинили злочин, у місцях позбавлення волі; відновлення 

позитивних міжособистісних стосунків [4, с. 167]. 
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ПРОБЛЕМА СТАБІЛЬНОСТІ ТА СТІЙКОСТІ ПОЛІТИЧНИХ 

СИСТЕМ 

Стабільність в політиці – це в першу чергу механізм самозбереження 

політичної системи, що знаходить прояв у її самовідтворенні. Stabilitis з латини 

означає зміцнення, надання стійкості та досягнення постійності в певних 

процесах. Варто, втім, пам’ятати, що ці процеси можуть бути як позитивними, 

так і негативними. Політична система за Д. Істоном визначена як сукупність 

взаємодій по розподілу цінностей в суспільстві [1, c. 22]. Одним з 

найефективніших засобів її забезпечення вважають державу, втім далеко не 

кожна держава досягає стабільності.  

Науковці розрізняють поняття стабільності та стійкості в політиці. 

Стабільним називають ситуаційний стан динамічної зазвичай політичної 
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системи, стійким – стан історичний. При цьому стабільність називають 

тактичним поняттям, а стійкість – стратегічним. Звідси можна вивести 

характеристики політичної стабільності: це тимчасовий стан миру та рівноваги 

політичних сил в певній системі.  

Ознаки стабільної політичної системи такі: відсутність внутрішніх 

конфліктів і застосовуваного насильства [2]. Інший погляд на це питання 

передбачає не відсутність внутрішніх конфліктів як таких а наявність ресурсів 

ці конфлікти у будь-який момент подолати. Ще одна точка зору: політична 

система є стабільною настільки, наскільки довго зберігається її кабінет 

правління. Окремі дослідники до необхідних складових стабільності відносять 

також соціально-економічний порядок [2]. І якщо його досягнення не гарантує 

міцності системі, відсутність безперечно викличе дестабілізацію суспільно-

політичного ладу. Насамкінець, для стабільного стану політичної системи 

визначають необхідною здатність, не змінюючи саму себе, прилаштовуватися 

до зовнішніх та внутрішніх змін [3].  

Найбільш повним здається визначення, створене із з вищеназваних 

визначень. Стабільною слід називати таку політичну систему, що є легітимною, 

економічно стійкою та потенційно здатною улагодити будь-який зовнішній чи 

внутрішній конфлікт, що її стосується. Тобто, політично стабільними можна 

називати і систему автократичної, і демократичної держави. Те ж саме можна 

сказати і про форму державного правління. Тип і форма політичного режиму, а 

також територіальний устрій не грають ролі у набутті державою стабільності.  

Критерій економічної стійкості, рівень економічного розвитку країни 

видається одним із найважливіших умов стабільності, адже впливає на 

існування двох інших: легітимності системи і здатності улагоджувати 

конфлікти.  

Розвинуті країни мають позитивно стабільну економіку. До них прийнято 

відносити країни Великої Сімки, країни Західної та Північної Європи, 

«Далекосхідних тигрів», Нову Зеландію і ПАР. Крім їх однозначних переваг 

над іншими країнами світу в розвитку виробництва і рівні життя, необхідно 
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відмітити потужну базу виробничих, інтелектуальних та силових ресурсів цих 

країн.  

Країни, що перебувають у процесі розвитку здебільшого мають значний 

потенціал ресурсів, що, власне, і дозволяє їм розвиватися. Втім, їх далеко не 

завжди вистачає для врегулювання стосовних конфліктів. Але самий стан 

розвитку не дозволяє говорити про стабільність в економіці цих країн. До таких 

відносять країни Латинської Америки, пострадянські країни, у тому числі й 

Україну, Туреччину, країни Середньої Азії, Китай, деякі країни Північної та 

Південної Африки.  

Якщо раніше, у період Холодної війни, до «третього світу» відносили 

країни, що не належать ні до Східного, ні до Західного блоку, то зараз так 

звично називати найбідніші країни. Вони не мають достатньої кількості 

ресурсів, а також здатності зупиняти конфлікти. При цьому стан економіки в 

таких країнах здебільшого стабільний, стабільно поганий. До країн «третього 

світу» відносять більшість країн Африки, Південної Азії.  

Таким чином, за критерієм економічної стабільності, визначення 

задовольняють розвинені країни та країни «третього світу». Щодо ж критерію 

про здатність подолання зовнішнього чи внутрішнього конфлікту, його 

задовольняють лише розвинені країни.  

Таким чином, стабільна політична система може існувати в умовах 

розвиненої країни, яка визнає свою владу легітимною. На сьогодні до таких ми 

можемо віднести всі розвинені країни світу. Існує близько 60 стабільних 

розвинутих країн. 60 держав з 195 – звучить позитивно, 30,7% – досить високий 

показник. Втім, в стабільному стані прихована серйозна небезпека.  

Стабільний стан суспільства супроводжується, як ми вже відмітили, 

високим рівнем економічного розвитку суспільства, і, чим довше триває період 

спокою, тим більших багатств набуває населення. При цьому стимул для 

подальшого якісного розвитку економіки, розбудови суспільства немає – адже 

досягнуто рівноваги, а зрушення у ній можуть і не призвести до покращень. 

Таким чином, у суспільстві призупиняється й соціальна мобільність, -  воно 
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статичне. Посилюється стратифікація між бідними й багатими. При цьому 

політичні еліти ущільняються, владний апарат не оновлюється або оновлюється 

номінально.  Кількість вимог до влади зростає, але політична система перестає 

їх сприймати. Порушена комунікативна функція політичного механізму. В 

суспільстві росте напруга. І якщо раптом не станеться відволікаючої події, на 

кшталт зовнішнього воєнного конфлікту або культурної революції, політична 

система не витримає.  

Стабільність – ворог стійкості. Суспільства, що надто довго перебувають 

у стабільному стані закоснівають, викликають невдоволення населення, 

втрачають легітимність, а отже й здатність улагоджувати конфлікти. Спадає 

економіка. Більше стабільності – менше стабільності. З цієї точки зору стійкість 

60 стабільних країн викликає занепокоєння. Суспільні протести 2020 року в 

США можуть слугувати підкріпленням.  

Водночас, для країн, що розвиваються,  можна спостерігати можливості 

для розвитку у напрямку стійкості. Недоконаний стан робить політичну 

систему країни, що розвивається, пластичною. Вона прагне до рівноваги, але 

залишається чутливою до суспільних запитів. Період розвитку є тим часом в 

існуванні політичної системи, коли слід налагоджувати постійні канали 

комунікації. Без виконання такої умови, досягнута у подальшому стабільність 

може стати крахом стійкості політичної системі. Тому чутливість до потреб і 

вимог суспільства, разом із розвитком комунікацій, мають зайняти зараз не 

менш важливу роль у порядку денному української влади, як і налагодження 

економіки та урегулювання конфліктів.  
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ТАКТИКА ПЕРЕХРЕСНОГО ДОПИТУ 

Допит є найбільш поширеною процесуальною дією під час судового 

розгляду справи, він являє собою складний процес спілкування між його 

суб’єктами. Як і кожна судова дія, він має свої особливості: 

1) суддя виступає головним регулятором обміну інформацією між 

учасниками; 

2) досить розширене коло суб’єктів допиту; 

3) забезпечує здійснення принципів змагальності, відкритості та гласності 

судового процесу; 

4) відбувається повторне відтворення обставин, котрі мають значення для 

справи; 

5) особи, котрі здійснюють допит, як правило, вже ознайомлені з даними, 

котрі були отримані під час досудового слідства [1, c.222]. 

Найбільш цікавим видом судового допиту – є перехресний. Відповідно до 

ч.7 ст. 352 Кримінального процесуального кодексу України – після прямого 

допиту протилежній стороні кримінального провадження надається можливість 

перехресного допиту свідка. Під час перехресного допиту дозволяється ставити 

навідні запитання [2]. Слід зазначити, що такому виду допиту можуть бути 

піддані всі учасники судового процесу, тобто це обвинувачений, свідки, 

цивільні позивачі та відповідачі та експерти, котрі допитуються. 
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Перехресний допит має місце лише тоді, коли в ньому приймають участь 

рівноправні учасники процесу. Як правило, допитують декілька осіб одну 

особу, що справляє досить сильний вплив на психіку останнього. Саме тому 

суд, як головний регулятор, слідкує, щоб права допитуваної особи не були 

порушені під час такого виду допиту [1, c.222]. 

Тактика перехресного допиту, перш за все, застосовується саме для 

отримання потрібної інформації від суб’єкта заінтересованою стороною. Але 

іноді така сторона може вдаватися до дій негативного характеру, котрі можуть 

спричинити: 

1) різну оцінку доказів, адже під час допиту кожна сторона переслідує 

власний інтерес, а кожне висловлене речення можна сприйняти по-різному. 

2) заборонені або навіть провокуючі питання. 

3) постановку однотипних запитань, котрі можуть заплутати 

допитуваного. 

4) допитувана особа може допустити помилку у своїх свідченнях через 

сугестивні впливи ( вплив з боку іншої особи чи осіб на сприйняття 

допитуваного). 

5) особи, котрі здійснюють допит, можуть використовувати різні тактики 

допиту, переслідуючи власні цілі [1, c.222]. 

Як вже було зазначено, головним регулятором процесу здійснення 

перехресного допиту виступає суддя, саме він має слідкувати, щоб 

вищенаведені негативні ознаки не були допущені під час його проведення.  

Шепітько В.Ю. у своїй монографії «Криміналістична тактика» 

виокремлює наступні важливі складові тактики перехресного допиту. 

1) Необхідно визначити мету, предмет та межі допиту конкретної особи. 

2) Слід оцінити ризики та негативні впливу з боку інших осіб, котрі 

здійснюють допит. 

3) Досить важливо вивчити матеріали справи, їх фактичні обставини, 

особливості допитуваного, якщо вони є тощо. 
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4) Вивчення постаті судді та інших сторін судового процесу є досить 

потрібним кроком, котрий допоможе в подальшому здійснити допит. 

5) Скласти орієнтовний план допиту. 

6) Уважне сприйняття інформації, котра була надана під час прямого 

допиту особою. 

7) Підготовка вже під час судового процесу до проведення перехресного 

допиту. 

8) Реалізація тактичного задуму особи, котра здійснюватиме допит [3, 

c. 371–372]. 

Перехресний допит, як слідча дія, має свої гарантії, котрі має враховувати 

суб’єкт, котрий здійснює допит особи під час побудови своєї тактики. 

Головною гарантією є саме право на перехресний допит, котра міститься у ч. 2 

ст. 87 КПК України [2]. Порушення даного права може призвести до визнання 

недопустимими доказів, котрі були отримані під час допиту та подальшу 

неможливість їх використання у судовому рішенні. А отже, рівноправний 

учасник має зважати на дані приписи під час поставлення питань допитуваній 

особі. 

Підсумовуючи все вищевикладене, слід зазначити, що під час 

перехресного допиту досить важливо загострювати увагу саме на юридичному 

та психологічному впливі на допитуваного. Адже якою би ідеальною тактикою 

допиту не була, всі докази, котрі були одержані, можна втратити через дрібні 

помилки під час постановки запитання, котрі можуть визнати як порушення 

прав особи, чи дії негативного характеру. Слід також вивчити поведінку 

учасників процесу, адже дані знання допоможуть правильно здійснити 

підготовку до судових дій, ураховуючи ризики виникнення конфлікту інтересів. 
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САМООЦІНКА, ЇЇ ВПЛИВ НА ФІЗИЧНЕ І ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я 

СТУДЕНТА ТА УСПІШНІСТЬ В НАВЧАННІ 

У статті розкрито теоретичний і практичний аналіз психологічних 

особливостей самооцінки студентів, вплив самооцінки на успішність у навчанні 

студентів. Проаналізовано вплив самооцінки на будь-яку діяльність, зокрема на 

навчання. Представлено результати власних досліджень за результатами 

анкетувань. 

Мета: вивчення особливостей самооцінки студентів, її вплив на 

успішність у навчанні, проведення анкетування серед студентів у ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку освіти, дуже 

часто виникає питання щодо самооцінки сучасних студентів та її вплив на 

адаптацію та успішність в навчанні у вищих навчальних закладах (ВНЗ). 

Маючи великий вплив на формування особистості, питання самооцінки 

приваблює багато дослідників. У сучасному суспільстві при заниженій чи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
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неадекватній самооцінці важко навчатися, самовдосконалюватися та знаходити 

друзів. 

Самооцінка – психологічно особистісне утворення, яке надає людині 

можливість оцінити свій фізичний та духовний стан, свої можливості, 

спрямованість, активність, суспільну значущість, свої відносини із зовнішнім 

світом, іншими людьми та соціальними групами. Самооцінка є обов’язковою 

умовою реалізації самоконтролю та самовдосконалення як важливих форм 

самокерованої поведінки [2].  

Самооцінка – це елемент самосвідомості, що характеризується емоційно 

насиченими оцінками самого себе як особи, власних здібностей, етичних 

якостей і вчинків [1]. Самооцінка визначає взаємини людини з її оточенням, її 

критичність, вимогливість до себе, відношення до успіхів і невдач. 

Під впливом оцінок, які пред’являє нам суспільство, формується власна 

самооцінка. Людині притаманне оцінювати себе так, як, на його думку, вона 

оцінюється оточуючими. Самооцінка формується в результаті зіставлення 

образу реального «Я» (якою людина бачить сама себе) з образом ідеального 

«Я» (якою людина бажає себе бачити). Високий ступінь збігу між цими 

утвореннями відповідає гармонійному душевному складу особи.  

Людина може оцінювати себе адекватно і неадекватно (завищувати або 

занижувати свої досягнення). 

Адекватна – це самооцінка яка дозволяє людині правильно співвідносити 

свої сили із завданнями різної складності та вимогами тих. При оптимальній 

адекватній самооцінці суб’єкт правильно співвідносить свої можливості і 

здібності, досить критично відноситься до себе, прагне реально дивитися на 

свої невдачі та досягнення у певній діяльності, вміє ставити перед собою 

досяжні цілі. До того, що досягнуто він підходить не тільки зі своїми мірками, 

але і намагається передбачити, як до цього віднесуться люди, що його 

оточують. До оптимальної самооцінки відносять «високий рівень» самооцінки і 

«вище за середнього рівня»  (це тоді, коли людина дійсно поважає себе, цінує і 

задоволена своїми успіхами [4]. 
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Неадекватна (завищена або занижена) – самооцінка деформує внутрішній 

світ особи, створює її мотиваційна і емоційно-вольова сфери і тим самим 

перешкоджає гармонійному розвитку. Неадекватна самооцінка ускладнює 

життя не тільки тих, кому вона  властива, але і навколишніх, тих людей, що у 

різних ситуаціях – виробничих, побутових і інших – спілкуються з ними. Якщо 

людина недооцінює себе в порівнянні з тим, чого вона у дійсності вартує, то у 

неї самооцінка занижена. У тих же випадках, коли вона переоцінює свої 

можливості, результати діяльності, особистісні якості, зовнішність, для неї 

характерною є завищена самооцінка [4]. 

У великій радянській енциклопедії ми читаємо більш загальне 

психологічне визначення самооцінки: «Самооцінка – оцінка особою самої себе, 

своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей. Належачи до сутності 

особи, самооцінка є найважливішим регулятором поведінки. Від самооцінки 

залежать стосунки людини з навколишніми, її критичність, вимогливість до 

себе, ставлення до успіхів і невдач. Самооцінка пов’язана з рівнем домагань 

індивідуальності, тобто ступенем важкості досягнення мети, яку він ставить 

перед собою. Розбіжність між вимогами людини і її реальними можливостями 

веде до неправильної самооцінки, унаслідок чого поведінка особи стає 

неадекватною (виникають емоційні зриви, підвищена тривожність і т. д.) 

Самооцінка впливає на об’єктивне вираження того, як особа оцінює можливості 

та результати діяльності інших людей» [3, c. 544].  

Самооцінка відіграє важливу роль у процесі самовизначення й 

самореалізації. Самооцінка студентів набуває важливого значення в процесі 

їхньої адаптації до навчання у вищому навчальному закладі. 

Також через сформовану низьку або занижену самооцінки, проявляється 

погіршення стану здоров'я, виникають шкірні захворювання, погіршується 

функціонування органів і систем організму. При неадекватній самооцінці, 

зокрема заниженій, виникають труднощі в навчанні, самоствердженні, 

самовираженні, знаходженні друзів та однодумців [5, c.163].  
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З метою визначення ефективності впливу самооцінки на становлення 

особистості та на адаптацію і успішність в навчанні у ВНЗ, було проведено 

анкетування студентів ЛПК. На основі даного анкетування можна зробити 

висновок, що у більшості студентів самооцінка неадекватна – 65 %, адекватна – 

35 %. 

 

Висновки. Отже, можна сказати що самооцінка це важливий фактор у 

становленні особистості студентів і її вплив важливий в успішності навчання 

студентів та на всі сфери життя. 
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Донецький національний медичний університет  

Марина Олександрівна ЕПІФАНОВА, 

Студентка медичного факультету №3(м. Маріуполь) 

Донецький національний медичний університет  

м. Лиман, Україна 

ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

 ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Актуальність. Від успішності адаптації студента до освітнього 

середовища вищого навчального закладу багато в чому залежать подальша 

професійна кар'єра і особистісний розвиток майбутнього фахівця. Якщо процес 

адаптації не відбувається вчасно, то розвиток незадоволеності навчанням у ВНЗ 

і порушень психічних функцій відбувається за принципом посилення 

зворотного зв'язку: чим більше накопичується порушень, тим більше вони 

посилюють процес подальшої дезадаптації. Починаються порушення з боку 

здоров'я [1]. 

Метою дослідження є вивчення ефективності процесу адаптації 

студентів 1-х курсів вітчизняних та іноземних груп, 2-го курсу (МС) 

Донецького національного медичного університету. 

Матеріали та методи. Об'єктом дослідження є особливості соціально-

психологічної адаптації студентів-медиків. З метою вивчення ефективності 

адаптаційних можливостей було проведено анкетування, інтерв'ювання 

студентів. Для оцінки адаптаційного потенціалу студентів використовували: 
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опитувальник «Самопочуття, активність, настрій (САН)», методику 

діагностики соціальної та психологічної адаптації К. Роджерса та Р. Даймонда 

[2]. Дослідження проводилось протягом другого семестру 2019-2020 

навчального року. 

Результати. Дослідженням було охоплено 100 респондентів 63 % 

респондентів складають студенти малих міст, сел, селищ, які проживають 

окремо від батьків, в гуртожитку. Більш 67 % студентів вказують, що це 

суттєво впливає на їх адаптацію в університеті. Близько 57 % студентів 

вважають стан свого здоров’я добрим. Негативну оцінку свого здоров’я 

визначають до 5 % вітчизняних студентів, до 3 % іноземних. Багато проблем 

виникає у респондентів в організації сну. Достатню тривалість сну (8 і більше 

годин) мають тільки 17,9 %. Кожен четвертий (25,3 %) витрачає на сон менше 5 

годин. При цьому до 41 % респондентів не мають чіткого режиму сну, 

засинають насилу. Важлива складова адаптації особистості «прийняття інших» 

була на високому рівні у 32 % першокурсників, на низькому – у 2 % 

респондентів, у 66 % студентів знаходиться в межах норми. У 48 % 

досліджуваних середній рівень показника «самосприйняття», у 46 % – низький 

та тільки у 6 % високий. Адаптаційні складові особистості, характеризуючи 

рівень «емоційного комфорту», на середньому рівні у 76 % першокурсників, у 

20 % – високі та у 4 % – низькі значення. У 62 % студентів середній рівень 

«емоційного дискомфорту», у 30 % – низький та у 8 % – високий рівень. На 

підставі результатів проведених досліджень соціально-психологічної адаптації 

у 44 % – середній рівень адаптивності, у 56 % – високий рівень адаптивності. 

 Висновки. Аналіз результатів  показав, що найтяжче адаптувалися 

іноземні студенти, а найлегше студенти 2 курсу (МС). Психоемоційний стан в 

цілому можна розцінювати як позитивний. Успішний початок може допомогти 

студенту в його подальшому навчанні, позитивно вплинути на процес побудови 

відносин, привернути до нього увагу організаторів наукових студентських 

товариств і лідерів різних творчих колективів і об'єднань студентів, активістів 

факультетського та вузівського суспільного життя [3–4]. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 

 Одним із найважливішим викликом сьогоднішньої підготовки студентів 

стоматологів є удосконалення мануальних навичок майбутніх лікарів. У даний 

час стрімкого розвитку різноманітних інноваційних навчальних технологій [1, 

2, 3], необхідно шукати нові, сучасні підходи до підготовки високоякісних 

медичних фахівців та, зокрема і за напрямком «стоматологія». 

 На кафедрі ортопедичної стоматології Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького вже понад 15 років 

функціонують два класи імітаційного навчання на 18 робочих місць. Студенти 

2 – 5 курсів стоматологічного факультету можуть відпрацьовувати практичні 

навички, препарувати зуби під ортопедичні конструкції та можуть знімати 
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відбитки тощо. Крім цього, під час роботи у класах, студенти засвоюють 

ергономічні обґрунтовані підходи до організації робочого місця стоматолога, а 

також, алгоритми проведення стоматологічних втручань в умовах максимально 

наближених до клінічних. 

 Навчальні класи є між кафедральним учбовим центром, заняття у якому, 

також, проводять викладачі суміжних профільних кафедр, зокрема, 

терапевтичної та дитячої стоматології згідно своїх навчальних програм. 

За останні декілька років було відпрацьовано механізми  вирішення 

проблеми ефективного оновлення витратних матеріалів та збільшення годин 

практичних занять у цих навчальних класах, зокрема для студентів 5 курсу, що 

на нашу думку, дозволить майбутнім стоматологам більш впевнено почуватись 

у практичній клінічній стоматології. 

Нажаль, останній рік, під час пандемії, вніс свої корективи у навчальний 

процес, але ми сподіваємось найближчим часом відновити у повному обсязі 

роботу класу імітаційного навчання та залучити до співпраці кафедри 

післядипломної освіти, щоб студенти інтерни могли вдосконалювати свої 

мануальні навички. 
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ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ТА 

СПЕЦІАЛЬНОЇ НОРМИ: СУДОВА ПРАКТИКА 

Під конкуренцією кримінально-правових норм у кримінальному праві 

розуміється передбачення одного діяння двома чи кількома кримінально-

правовими нормами одночасно. Особливою рисою конкуренції кримінально-

правових норм М.Й. Коржанський вважає те, що вона виникає лише тоді, коли 

було вчинено одне кримінальне правопорушення, на відміну від повторності чи 

сукупності злочинів, і воно містить ознаки, передбачені декількома 

кримінально-правовими нормами, тобто при кваліфікації такого злочину 

виникає конкуренція двох чи більше кримінально-правових норм [1, с.64]. 

Варто зауважити, що у Кримінальному кодексі України не знайшлось 

місця для визначення поняття конкуренції норм, а також не регламентовані 

правила кваліфікації злочину при конкуренції кримінально-правових норм. 

Проте, слід зазначити, що питання щодо конкуренції загальної та спеціальної 

норми, і правил кваліфікації у таких випадках розглядаються не тільки 

теоретично у науковій літературі, а також і на практиці, зокрема у Постановах 

Пленуму ВСУ та у Постановах ВС.  

За загальним правилом кваліфікації, при наявності конкуренції загальної 

та спеціальної кримінально-правових норм, кваліфікація відбувається за 

спеціальною нормою, яка найбільш повно відображає ознаки (специфіку, 

особливості) вчиненого злочину. Саме так зазначено і у п. 12 Постанови 

Пленуму ВСУ № 7 від 04.06.2010 р. «Про практику застосування судами 

кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та 

їх правові наслідки». Суть цього правила полягає в тому, що якщо за певне 
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діяння передбачено відповідальність загальною і спеціальною нормами 

Особливої частини, то таке діяння кваліфікується, як правило, за спеціальною 

нормою Особливої частини КК і додаткової кваліфікації за загальною нормою 

не потребує» [2, с.139]. З аналізу даної сформульованої тези можна сказати, що 

ВС ніби то допускає інший варіант кваліфікації при наявності конкуренції. 

Крім цього, як наголошує Сень І. З, у випадку наявності у вчиненому 

діянні ознак основного та кваліфікованого складів злочину, передбачених 

різними частинами однієї статті Особливої частини КК України (які 

перебувають у конкуренції загальної і спеціальної чи кількох спеціальних норм 

з обтяжуючими обставинами відповідно), Пленум ВСУ так само наголошує на 

необхідності кваліфікації лише за тією частиною статті, яка передбачає більш 

тяжкі наслідки. Дослідниця наводить як приклади Постанову № 7 від 

12.06.09 р. «Про практику застосування судами законодавства у справах про 

злочини проти безпеки виробництва» та Постанову № 14 від 23.12.05 р. «Про 

практику застосування судами України законодавства у справах про деякі 

злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також 

про адміністративні правопорушення на транспорті» (із змінами і 

доповненнями, внесеними постановою Пленуму ВСУ № 18 від 19.12.08 р.) 

[3, с.158]. 

Проте, не дивлячись на однакові позиції правил кваліфікації, наведені у 

всіх вище зазначених постановах, в деяких інших Постановах Пленум 

відходить від цього правила. Найбільш не обґрунтованим, на мою думку, є 

положення щодо кваліфікації випадків умисного вбивства матір’ю своєї 

новонародженої дитини, визначене в п. 21 Постанови Пленуму ВСУ № 2 від 

07.02.03 р. «Про судову практику в справах про злочини проти життя та 

здоров’я особи». Пленум ВСУ наголошує, що умисне вбивство матір’ю своєї 

новонародженої дитини слід кваліфікувати за ст. 117 КК, якщо воно вчинене 

під час пологів або одразу ж після них, а далі у Постанові зазначено, що 

вчинення цих дій через деякий час після пологів за відсутності кваліфікуючих 

ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК, тягне відповідальність за ч. 1 зазначеної 
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статті [4]. Проте, не зовсім зрозуміло, чому зазначена саме ч. 1 статті 115, адже 

стаття 117 є спеціальною саме по відношенню до п. 2 ч. 2 статті 115, і тому за 

відсутності підстав для кваліфікації за спеціальною нормою, застосуванню 

підлягає загальна норма, якою в даному випадку виступає норма, що 

передбачає умисне вбивство малолітньої дитини, а не просте умисне вбивство 

за ч. 1 ст. 115 ККУ. 

Щодо аналізу висновків Верховного Суду щодо правильного 

застосування спеціальних кримінально-правових норм, то як зазначає Сень І. З., 

ВСУ лише у двох випадках згадує терміни «загальна» та «спеціальна» норми 

права і в двох постановах, які стосуються однієї і тієї ж норми права, вживає 

зворот «спеціальний вид» [3, с.164]. 

Так, у Постанові від 21.01.2016 р. у справі №5-365кс15 Верховний Суд 

України, аналізуючи співвідношення норм про незаконне заволодіння 

транспортним засобом (ст. 289 КК України) та шахрайство (ст. 190 КК 

України), зазначає, що «відповідно до вимог кримінального закону (пункт 1 

примітки до статті 289 КК) незаконне заволодіння транспортним засобом може 

бути вчинене будь-яким способом, у тому числі шляхом обману або 

зловживання довірою. Ця норма є спеціальною, а тому має перевагу над 

загальною нормою, яка, зокрема, міститься у статті 190 КК» [5]. Ще одним 

прикладом є позиція у Постанові від 20.11.2014 р. у справі № 5-24кс14, в якій 

ВСУ зазначає, що «постановлення завідомо неправосудного судового акту, 

відповідальність за яке передбачена статтею 375 КК, є спеціальним видом 

службового зловживання в галузі здійснення правосуддя, суб’єкт якого (суддя) 

умисно з будь-яких мотивів свідомо і цілеспрямовано використовує своє 

службове становище всупереч інтересам правосуддя». В інших своїх 

постановах ВСУ не використовує поняття загальної та спеціальної норм, а лише 

дає рекомендації щодо правильної кваліфікації в окремих випадках їх 

конкуренції. 

Отже, у висновку варто зазначити, що по-перше, було б доречно 

передбачити загальні правила кваліфікації у випадку конкуренції загальної та 
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спеціальної норми у законодавстві (на прикладі деяких європейських країн); по-

друге, все-ж-таки прийняти і дотримуватися єдиного підходу Верховним Судом 

у випадках наявності конкуренції кримінально-правових норм.  
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КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ІНТЕРЛЕЙКІНІВ КРОВІ В ДІТЕЙ З 

РОТАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ НА ТЛІ ІНФІКУВАННЯ ВІРУСАМИ 

ГРУПИ ГЕРПЕС  

Інтерлейкіни крові відіграють важливу роль у розвитку імунної відповіді 

організму. Вірогідно, саме том співвідношення про- та протизапальних 

інтерлейкінів стало об’єктом дослідження багатьох вчених. У доступній 

літературі описані роботи вивчення вмісту інтерлейкіну 1 (IL-1), 4 (IL4) та 

фактору некрозу пухлини альфа (ФНП-α), як при кишкових так і при 

герпесвірусній інфекції (ГВІ) [1, 2]. Вміст IL-1β у пацієнтів з ротавірусною 

інфекцією (РВІ) позитивно корелював з важкістю захворювання, а підвищений 

вміст ФНП-α асоціювався з пролонгацією клінічних проявів захворювання [2]. 

При вивченні балансу інтерлейкінів крові дітей інфікованих вірусами герпесу, 

одні вчені описують їх пригнічуючий вплив на синтез IL4 та TNF-α, а інші 

навпаки зафіксували підвищений вміст зазначених інтерлейкінів [3, 4]. 

Мета. Провести аналіз кореляційних зв’язків інтерлейкінів (IL4, ФНП-α) 

в дітей з моно-РВІ та мікст РВІ та ГВІ.  

Матеріали та методи. З метою реалізації поставленої мети нами було 

обстежено 104 дитини віком від одного до трьох років, які знаходились на 
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лікуванні у КНП ХОР «ОДІКЛ» м. Харкова. Серед них 71 пацієнт переносив 

РВІ на тлі інфікування герпесвірусами (перша група), та 33 дитини з моно-РВІ 

(друга група). Діагноз встановлювався на підставі виявлення ротавірусного 

антигену у фекаліях методом імуноферментного аналізу (ІФА). 

Наявність інфікування вірусами групи герпес встановлювалось на основі 

виявлення специфічних імуноглобулінів класу М та G (ІФА), та нуклеїнової 

кислоти (полімеразна ланцюгова реакція, ПЛР) до вірусів герпесу (4, 5, 6) типів 

у сироватці крові хворих. До дослідження було включено лише пацієнтів з 

латентною герпесвірусною інфекцією. Окрім стандартних клінічних досліджень 

хворим двічі проводилось визначення концентрації ІЛ 4та ФНП-α в крові у 

гострий період захворювання (1 – 3 доба). Рівні інтерлейкінів (ІЛ 4, ФНП-α) 

сироватки крові визначалися твердофазним імуноферментним методом із 

застосуванням стандартних наборів реагентів. Діти зазначених груп були 

порівняні за статтю, віком, важкістю захворювання та іншими параметрами.  

Для оцінки зв’язку був розрахований Rho-коефіцієнт рангової кореляції 

Спірмена (Spearman rank correlation R).  

Результати. У гострому періоді захворювання концентрація ІЛ 4 в дітей з 

моно-РВІ позитивно корелювала з терміном появи діарейного синдрому 

(Rho = 0,345, р = 0,053). Інших достовірних зв’язків виявлено не було. На відміну від 

цього в пацієнтів з мікст-РВІ було встановлено значно більше корелятивних зв’язків 

ІЛ 4 з клінічними проявами. Так концентрація ІЛ 4 позитивно корелювала з 

тривалістю госпіталізації (Rho = 0,477, р < 0,001), терміном виникнення діареї 

(Rho = 0,279, р = 0,022) та добою появи температурної реакції (Rho = 0,335, 

р = 0,006). А з тривалістю блювання було встановлено негативний зв’язок 

(Rho = −0,253, р = 0,037). 

ФНП-α у хворих з моно-РВІ утворював зворотні зв’язки з терміном 

виникнення блювоти та тривалістю карального періоду відповідно: 

(Rho = −0,503, р = 0,003) та (Rho = −0,339, р = 0,057).  
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При цьому у пацієнтів з фоновим інфікуванням вірусами групи герпес не 

було виявлено жодного достовірного кореляційного зв’язку між ФНП-α та 

клінічними проявами РВІ. 

Висновки. Розбіжність у кореляційних зв’язках, між групами порівняння 

свідчить про те, що вже у гострому періоді захворювання наявність герпесвірусного 

інфікування впливає на вміст інтерлейкінів крові і як наслідок на клінічні прояви РВІ. 
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ВПЛИВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ НА УСПІШНІСТЬ У 

НАВЧАННІ СУЧАСНИХ УЧНІВ 

У статті розкрито теоретичний і практичний аналіз здорового способу 

життя, вплив здорового способу життя на успішність у навчанні здобувачів 

освіти. Проведено анкетування учнів щодо введення здорового способу життя в 

повсякдення. 

Ключові слова: здоровий спосіб життя, успішність у навчанні, сучасні 

учні. 

Мета статті: дослідити вплив здорового способу життя на здоров’я та 

успішність в навчанні сучасних учнів, провести анкетування сучасної молоді 

щодо введення здорового способу в повсякденне життя. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку освіти в 

Україні поставлено багато завдань, але одне з важливіших завдань 

суспільства – виховати фізично, морально, соціально, духовно здорову 

людину. Адже стан здоров’я людини впливає на якість її життя. Інколи люди 

свідомо втрачають своє здоров’я, а саме маючи згубні звички. Тому, в приклад 

можна навести дійсно правдиве прислів’я: «Гроші втратив – нічого не втратив, 

час втратив – багато втратив, здоров’я втратив – все втратив».  

Нині 90% дітей дошкільного віку, учнів і студентів мають відхилення у 

здоров’ї. Багато з них свідомо псують його, вживаючи спиртне, наркотики та 
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палять. На даний момент в Україні 60 % неповнолітніх, які вживають 

наркотики, палять та п’ють. 

Здоров’я людини – цікаве й складне явище. Воно завжди привертало і 

буде привертати увагу не лише дослідників, але й кожної людини. Це поняття 

таке давнє, що на всіх мовах світу є слово «здоров’я». Здоров’я – це висока 

працездатність, гарний настрій, упевненість у собі. Фізичне здоров’я дає гарне 

самопочуття, бадьорість, силу. Психічне здоров’я дарує спокій, чудовий 

настрій, доброту, веселість. Соціальне здоров’я забезпечує успішність у 

навчанні. Але ніщо з цього не дається задарма. Для того. щоб зберегти своє 

здоров’я, треба докладати неабияких зусиль.[1, c. 18]. 

Здоровий спосіб життя передбачає дотримання виконання певних 

правил, що забезпечують гармонійний розвиток, високу працездатність, 

духовну рівновагу та здоров’я людини. В основі здорового способу життя 

лежить індивідуальна система поведінки й звичок кожної окремої людини, що 

забезпечує їй потрібний рівень життєдіяльності й здорове довголіття. 

Здоровий спосіб життя – це практичні дії, спрямовані на запобігання 

захворювань, зміцнення всіх систем організм й поліпшення загального 

самопочуття людини. 

Треба почати з того, щоб поселити в свою свідомість думку, що 

піднявшись вранці, ти повинен почати його не з сніданку. Ранок ти повинен 

почати з пробіжки, не фізичної вправи якоїсь, зарядки або гімнастики. Що таке 

пробіжка? Це підйом вранці, ритуал одягання спортивної форми, вихід на 

вулицю і свіже повітря, це кілька кіл по стадіону, це миттєве звільнення від 

нічного сну і концентрація думок і уваги на дні, який буде попереду. Це норма, 

якою має керуватися кожна людина в державі, яку ми хочемо називати 

здоровою. 

За теперішніми даними, лише 3 – 5 % дітей, які закінчують школу, 

можуть вважатися повністю здоровими. Особливо зросла поширеність 

захворювань опорно-рухового апарату, ендокринної, травної, сечостатевої 

систем, систем кровообігу і дихання. Сьогодні діти піддаються ризику впливу 
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понад 15 тисяч шкідливих факторів навколишнього середовища. І 

найактуальніші серед них такі, як: забруднення повітря, неякісні харчові 

продукти, паразитарні та інфекційні збудники, неякісна вода.  

Наше завдання – допомогти дитині усвідомити, що тільки дотримання 

культури здоров’я подарує їй повноцінне, успішне життя. Закон України 

«Про загальну середню освіту» одним із головних визначає завдання 

виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших, 

формування засад і гігієнічних навичок здорового способу життя, збереження 

і зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров’я.[2,c.89] 

Варто використовувати «Сім правил здорового способу життя»:  

 найважливіше при здоровому способі життя – це правильне 

харчування; 

 активність; 

 здоровий спосіб життя жодним чином не сумісний зі шкідливими 

звичками: куріння, вживання алкоголю і тим більше – наркоманія; 

 основа здорового способу життя - правильний розпорядок дня; 

 одне з найважливіших правил здорового способу життя – це 

позитивний настрій; 

 здоровий спосіб життя – це дбайливе ставлення до себе; 

 вести здоровий спосіб життя краще не самому, а в товаристві сім'ї, 

друзів. Турбота про своє здоров'я не має бути проблемою, це має бути 

способом життя, адже нині здоровим бути модно [3. с. 32]. 

З метою визначення що впливає здоровий спосіб життя на здоров’я та 

успішність в навчанні учнів можна сказати що на здоров`я людини впливають 

такі фактори: умови навколишнього середовища (20 %), спадковість (20 %), 

медичне обслуговування (10 %), спосіб життя(50 %). 
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Рисунок 1 – Результат дослідження 

 

Висновки. Здоровою може вважатися людина, яка відзначається 

гармонійним фізичним і розумовим розвитком і добре адаптована до 

оточуючого її фізичного та соціального середовища. Вона повністю реалізує 

свої ідеї та бажання. Здоров'я – означає не тільки відсутність захворювань, це 

позитивне та життєрадісне виконання свої бажань, ідей, мрій та обов'язків. 
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СТУДЕНТА, ШЛЯХОМ АНАЛІЗУ І ВИРІШЕННЯ СИТУАЦІЙНИХ 

ЗАДАЧ 

Вступ. Аналіз якості практичної підготовки спеціалістів показує, що 

випускники професійних шкіл не завжди можуть використати отримані 

теоретичні знання з метою впровадження їх в практичну діяльність. 

Одним з підходів до вирішення даної проблеми є ідея моделювання 

професійної діяльності в навчальному процесі, яка дозволяє відтворити 

зазначену діяльність в спеціально створених умовах під час навчального 

заняття. 
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Мета дослідження. На основі огляду фахових літературних джерел і 

власного досвіду проаналізувати  позитивні сторони методу постановки 

ситуаційних задач в професійному навчанні. 

Матеріали та методи. Проблема впровадження методу вирішення 

ситуаційних задач в практику вищої професійної освіти в даний час випливає із 

загальної спрямованості розвитку освіти, її орієнтації не стільки на отримання 

конкретних знань, скільки на формування професійної компетентності, умінь і 

навичок розумової діяльності, розвиток здібностей особистості, серед яких 

особлива увага приділяється здатності до навчання, зміні парадигми мислення, 

вмінню переробляти величезні масиви інформації. 

На наш погляд, впровадження в професійну педагогіку будь-яких 

активних методів навчання дає змогу підняти цікавість студентів до засвоєння 

навчального матеріалу, мотивацію до практичної роботи, активізувати їхні 

розумові здібності, прищепити любов до майбутньої професії. Саме технології 

теоретичного вирішення і практичного відпрацювання фахових задач і завдань, 

сприяють формуванню професійної майстерності майбутніх спеціалістів. 

Ідеї впровадження в професійне навчання засвоєння ситуаційних задач і 

завдань досить прості й зрозумілі, а саме:  

1. Акцент зазначеної підготовки спрямовується не на оволодіння 

готовими знаннями, а на їх свідоме засвоєння, на співтворчості студента і 

викладача. При цьому в процесі отримання знань і вмінь дотримуються 

принципи демократії – кожен студент з різними розумовими здібностями, по 

суті стає рівноправним зі своїми співгрупниками і викладачем під час 

обговорення і вирішення проблеми. Завдяки обговоренню формується активна 

професійна позиція, розвиваються навички професійного спілкування, 

з’являються ідеї і висновки, які є плодом колективних зусиль [4. С. 53 – 58]. 

2. Результатом застосування методу ситуаційного аналізу є не тільки 

отримані знання, навички і вміння професійної діяльності, а й розвиток системи 

цінностей студентів, професійних позицій, життєвих установок, своєрідного 

професійного відчуття і світосприйняття. 
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3. У методі аналізу ситуаційних завдань долається класичний дефект 

традиційного навчання, пов'язаний з «сухістю», беземоційним викладенням 

матеріалу, відсутністю боротьби ідей і творчої конкуренції.  

Технологія методу вирішення задач і завдань полягає в наступному: за 

детальними суттєвими ознаками розробляється модель конкретної ситуації, що 

може статися в реальному житті, а студент (студенти), на основі власного 

багажу знань і практичних вмінь намагаються її вирішити; в тих випадках, коли 

їм цього не вистачає, вони залучають додаткові ресурси; при цьому викладач 

переважно виступає в ролі ведучого, який генерує питання, фіксує відповіді, 

підтримує дискусію, тобто в ролі диспетчера процесу співтворчості [3. С. 37 – 

42].  

На наше переконання, дана технологія навчання буде найбільш 

ефективною, якщо вона буде органічно вплетена  в педагогічний процес, 

сумісна з різними формами і методами навчання, доречною до того чи 

іншого етапу заняття, доступною для самостійної підготовки.  

Розв’язувати задачі на занятті можна по-різному. Перший варіант – усім 

студентам видається умова задачі, один з них зачитує її вголос, і після певного 

обдумування викладач просить одного студента вголос розв’язати завдання. 

При цьому всі інші учасники стежать за відповіддю, знаходять і реєструють 

зроблені помилки, сигналізують викладачеві про готовність до їх виправлення. 

Кращим варіантом вирішення задач є письмова відповідь, коли всі 

студенти в письмовій формі виконують завдання, здають його викладачеві, а 

потім один з них озвучує свою відповідь вголос. Викладач має можливість 

одразу ж порівняти відповіді, вказати кожному студентові на його помилки і 

обговорити найсуттєвіші з групою. 

Іноді для вирішення ситуаційної задачі можна застосувати метод 

«мозкового штурму», особливо тоді, коли ніхто з групи не може повністю 

правильно її виконати. В такому випадку всі учасники намагаються вирішити її 

колегіально, висуваючи свої версії і в результаті спільно з викладачем прийти 

до правильного вирішення [2. С. 48 – 56]. 
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Процес розв’язання задачі характеризується переходом від 

фрагментарного розуміння (попередня орієнтація в змісті задачі, усвідомлення 

окремих елементів розв’язання, проміжних його ланок) до узагальненого 

розуміння (виділення основного принципу, ідеї розв’язання, з’ясування 

можливості застосування їх до розв’язування інших задач аналогічного типу).  

Безумовно, що найбільш позитивною стороною методу ситуативного 

аналізу є те, що ситуаційну задачу можна не тільки розв’язати теоретично, а й 

виконати практично виконати. Викладач має змогу контролювати і оцінювати 

як і рівень сформованості відповідних навичок і вмінь, так і рівень теоретичної 

підготовки студентів [5. С. 156]. 

Практична реалізація ситуаційної задачі передбачає створення 

виробничої ситуації, оформлення робочого місця, наближеного до реальних 

умов майбутньої праці, відповідного матеріально-технічного забезпечення, а 

також імітацію реальної діяльності на робочому місці. 

Основна функція методу вирішення ситуаційних завдань – вчити 

студентів вирішувати складні неструктуровані проблеми, які неможливо 

вирішити аналітичним способом. Ситуаційна задача активізує студентів, 

розвиває аналітичні й комунікативні здібності, залишаючи їх один на один з 

реальними ситуаціями [1].  

Таким чином, метод теоретичного і практичного відпрацювання фахових 

завдань і задач:  

1. Являє собою специфічний різновид дослідницької аналітичної 

технології, тобто включає в себе операції процесу дослідження і аналітичні 

процедури. 

2. Виступає як технологія колективного навчання, найважливішими 

складовими якої є робота в групі (або підгрупах) і взаємний обмін інформацією.  

3. Можна розглядати як синергічну технологію, суть якої полягає в 

глибокому зануренні групи студентів в ситуацію, формуванні ефектів 

умноження знань, інсайтне осяяння, обміну відкриттями тощо.  
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4. Інтегрує в собі технології розвиваючого навчання, включаючи 

процедури індивідуального, групового і колективного розвитку, формування 

різних особистісних якостей студентів.  

5. Метод ситуаційних задач концентрує в собі значні досягнення 

технології «створення успіху». У ньому передбачається діяльність щодо 

активізації студентів, стимулювання їх успіху, підкреслення досягнень. Саме 

досягнення успіху виступає однією з головних рушійних сил методу, 

формування стійкої позитивної мотивації, нарощування пізнавальної 

активності.  

Висновок. Метод ситуаційних завдань відносять до одного з передових, 

активних, так званих проблемних методів навчання. Отримання навичок і вмінь 

вирішення реальних проблем, можливість роботи групи на єдиному 

проблемному полі. При цьому, процес навчання, по суті, імітує механізм 

ухвалення рішень в житті, він більш адекватний життєвій ситуації, ніж 

заучування термінів і понять, оскільки вимагає не тільки знання і розуміння 

точок зору, а й уміння оперувати ними, вибудовуючи логічні схеми вирішення 

проблеми, аргументувати свою думку.  
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МУНІЦИПАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПРОВІДНИХ ПАРТІЙНО-

ПОЛІТИЧНИХ СИЛ КАТЕРИНОСЛАВА У ВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ ДО 

МІСЬКОЇ ДУМИ ВЛІТКУ 1917 Р.  

Муніципальні кампанії 1917 р. в різних регіонах Росії займали помітне 

місце в процесах суспільно-політичного життя тієї революційної доби. Вони 

вперше проводилися за пропорційною системою, що підвищувало роль 

політичних партій, особливо у великих містах країни, серед яких був і 

Катеринослав – один з найбільших індустріальних центрів Росії того часу. 

Реформування органів місцевого самоврядування та непростий процес 

становлення інституту багатопартійності в сучасній Україні роблять цінним 

досвід муніципальної роботи набутий в нашій країні майже сто років тому, до 

того ж у досить складний, перехідний період. 

Муніципальні вибори в Катеринославі влітку 1917 р. не залишилися поза 

увагою дослідників. Достатньо про це говорилося у дослідженнях Ю. І. 

Терещенка. В. П. Крижанівського і В. І. Гусєва  [5, с. 51, 52, 53, 54, 57 – 58, 59, 

73, 74, 77, 80, 86, 87, 88; 6; 8, с. 14, 16, 27 – 29, 31 – 32, 35, 36, 37, 40 – 41, 42, 46, 

53, 56, 62, 74 – 75, 82. 83, 94 – 95, 96, 98, 103, 109 – 110, 122 – 129; 9]. У новітній 

період участь українських і єврейських політичних партій у муніципальній 
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кампанії в Україні (також і в Катеринославі) у 1917 р. розглядалася в роботах О. 

Г. Бистрякова, В. М. Бойка і В. С. Гвоздика [1, с. 129 – 141; 2, с. 28, 31, 33, 34 – 

35; 3, с. 137 – 138, 139; 4, с.72, 73 – 74, 77 – 78]. Проте муніципальні програми 

основних учасників виборчої кампанії до Катеринославської міської думи 

влітку 1917 р. системно ще не досліджувалася. У даному повідомленні 

комплексно й цілісно розглядаються та аналізуються муніципальні програми, 

висунуті провідними політичними партіями Катеринослава під час виборчої 

кампанії влітку 1917 р. 

Реальними політичними силами у виборчому протистоянні в 

Катеринославі влітку 1917 р. визначилися помірковані соціалісти, більшовики, 

єврейські праві партії та кадети, які й виступили головними гравцями в цій 

муніципальній кампанії, висунувши власні муніципальні програми.  

Помірковані соціалісти (меншовики, есери та їх національні аналоги) 

виступали за створення виборчого лівого блоку з представників усіх 

соціалістичних партій. Свою виборчу кампанію помірковані соціалісти, як 

реформісти за своєю політичною природою, будували на засадах теорії 

«муніципального соціалізму». На їх переконання до соціалізму можна було 

прийти за допомогою демократичних міських дум, бо це створювало умови, 

необхідні робітничому класу в його боротьбі проти самих основ 

капіталістичного ладу, в його боротьбі за соціалізм. Есерами Катеринослава 

міська дума розглядалася як демократична община, як свого роду перехідна 

форма до чисто соціалістичної і навіть комуністичної общини. Меншовики та 

есери, виступаючи під гаслом «задоволення місцевих комунальних потреб 

трудящих», діяльність міських дум пов’язували з місцевими господарськими 

питаннями і тим самим виключали з їх компетенції політичні питання. 

Помірковані соціалісти у виборчих платформах по суті свідомо обходили 

найважливіші з них на той час (про владу, війну і мир, аграрне, національне та 

ін.). 

У своїй муніципальній платформі меншовики говорили про повну 

демократизацію міського самоврядування, про прогресивно-прибуткове і 
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прогресивно-майнове оподаткування буржуазії, про муніципалізацію міських 

підприємств загального користування, влаштування лікарень, лазень, очистку 

вулиць, упорядкування транспорту та ін., про повне задоволення потреб 

населення продовольчими товарами, про організацію містом міліції на 

виборних засадах та ін. Жителі ж міста зможуть впливати на все, що робить 

міське самоврядування (на постановку народної освіти, охорону здоров’я, 

благоустрою, на міські фінанси і міське господарство), саме за умови обрання 

якомога більшої кількості представників меншовиків до міської думи. 

Меншовики наголошували, що усе заявлене в їхній платформі здійснене в 

умовах сучасного капіталістичного суспільства [8, с. 82 – 85]. 

Муніципальна програма есерів була схожою на меншовицьку, тільки при 

вирішенні земельної проблеми есери замість меншовицької муніципалізації 

землі висували гасло соціалізації землі в межах міста, що в умовах капіталізму 

не передбачало ліквідації приватновласницького землекористування. Свою 

муніципальну програму есери, як і меншовики, розуміли як засіб здійснення 

соціалізму, але за умови її поступового впровадження [8, с. 85 – 87]. 

Як і меншовики, українські соціал-демократи у своїй виборчій платформі 

не виходили за межі муніципальних реформ, але при цьому висували низку 

політичних вимог. Катеринославська організація УСДРП у своїй відозві 

вимагала рівноправності українського і російського народів, національно-

територіальної автономії України, захисту прав української мови, підтримки 

містом українських культурно-просвітних організацій [4, с. 73 – 74; 8, с. 89]. 

Ретельно до виборчої кампанії до органів міського самоврядування 

підготувалися більшовики. У травні 1917 р. в газеті «Правда» була 

опублікована їх виборча платформа, затверджена ЦК РСДРП(б). На відміну від 

своїх опонентів вони вважали, що шлях до соціалізму лежить не через 

реформаторську діяльність у муніципалітетах, а через пролетарську революцію. 

Муніципальну роботу більшовики розуміли як один із засобів політичної освіти 

мас і організації їх на боротьбу за перемогу соціалістичної революції. Саме 

тому в основу своєї виборчої платформи вони поклали найважливіші на той час 
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політичні вимоги: ніякої підтримки Тимчасовому уряду, імперіалістичній війні, 

заміна поліції народною міліцією та ін. У соціально-економічній частині 

виборчої платформи більшовиків говорилося про восьмигодинний робочий 

день, запровадження бірж праці, боротьбу з безробіттям, муніципалізацію всіх 

комунальних підприємств, що належали приватним власникам, пом’якшення 

житлової кризи через примусове відчуження приватних будівель, 

запровадження карткової системи, встановлення суворого контролю за цінами, 

запровадження прямого обкладання, введення прибуткового та майнового 

податків та ін. Але, як вважали більшовики, виконати усе назване можна було 

тільки після передачі влади радам і припинення імперіалістичної війни [8, с.20 

– 24; 9, с. 56]. Вибори до міської думи для більшовиків фактично ставали 

важливою політичною кампанією, спрямованою на подальшу революціонізацію 

мас. 

Свою виборчу програму виклали й сіоністи Катеринослава, 

опублікувавши 16 липня 1917 р. звернення до єврейського населення міста. 

Вони наголошували, що будуть відстоювати передачу у відання єврейської 

общини всіх функцій по народній освіті, охороні здоров’я й організації 

доступної юридичної допомоги населенню, прийом євреїв на міську службу, 

забезпечення задоволення національно-культурних запитів в усіх 

просвітництьких установах, які влаштовувалися на кошти міста, забезпечення 

єврейському населенню дотримання своїх релігійно-побутових звичаїв. 

Відстоювали сіоністи й надання широким верствам населення загальної 

безплатної освіти, безплатної медичної допомоги, широкого міського 

будівництва дешевих квартир та ін. [3, с. 137 – 138]. 

На відміну від більшовиків кадети вважали, що революція вже 

закінчилася і настав час для «творчої роботи», для перебудови державного 

життя, роботи над зміцненням нового ладу, тому у своїй виборчій платформі 

вони не акцентували уваги на важливих для того часу питаннях про владу і 

припинення війни. Не випадково на початку липня 1917 р. газета 

«Приднепровский край» писала: «Не політика і соціалізм, а велика і складна 
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культурно-господарська робота потрібна в думі…» [7, 4 липня].  У своїй 

муніципальній платформі кадети більше говорили про поліпшення міського 

господарства, а саме про залучення міських службовців і робітників до 

обговорення поточних питань міського господарства, про здійснення 

децентралізації деяких функцій міського управління, про введення для 

подолання житлової кризи нових будівельних правил, житлової інспекції та 

сприяння кооперативному будівництву, про подальший розвиток народної 

освіти, медичного обслуговування населення, благоустрій міста, громадську 

санітарію, поширення нагляду за оптовою торгівлею, влаштування ринків, про 

охорону праці, створення бірж праці, посередницьких контор, пропонувалися 

заходи до подолання продовольчої кризи, говорилося про найшвидшу заміну 

міліції постійною муніципальною поліцією та ін. Питання про державний 

устрій Росії, аграрне питання, законодавство в галузі права не входили до 

муніципальної платформи кадетів, бо на їх думку не належали до компетенції 

міського самоврядування [8, с. 56 – 60]. 

Таким чином, у виборчій муніципальній кампанії влітку 1917 р. були 

представлені основні партійно-політичні сили Катеринослава, і при такому 

розкладі передвиборча боротьба у місті не могла не набути достатньо гострого 

характеру. Серйозно готуючись до виборів, провідні політичні партії виступили 

з власними муніципальними програмами, які розкрили їх ставлення до 

основних процесів революційного життя країни у 1917 р. Сама ж муніципальна 

кампанія в Катеринославі влітку 1917 р. та партійно-політична боротьба, яка 

при цьому розгорталася, важливі для розуміння процесів суспільно-політичного 

життя міста у 1917 р. та основних тенденцій, закономірностей і протиріч 

революційного процесу як на загальноросійському, так і регіональному рівні у 

той непростий для нашої країни час.  
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