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ВСТУП
З метою все ічного міжгалузевого о говорення наукових та практичних
про лем сучасності 26 листопада 2021 року у м. Одеса від улась
V Всеукраїнська

мільтидисциплінарна

науково-практична

Інтернет-

конференція «Міждисциплінарний підхід до наукових досліджень».
В останні роки міждисциплінарні дослідження на увають все ільшого
значення, оскільки саме вони пов’язуються з новими проривами в науці. При
чому цей процес

ув ініційований не державними програмами, а самим

дослідницьким співтовариством – колективами вчених та керівництвом вищих
навчальних

закладів.

міждисциплінарні

Постійно

теми.

пу лікуються

Поштовхом

для

наукові

розвитку

статті

на

міждисциплінарних

досліджень стала поява нових дисциплін, галузей знань та розширення їх
кордонів. Міждисциплінарні дослідження характерні для різних цільових
програм, оскільки вони спрямовані на вирішення наукових про лем різного
ступеня складності та масшта у, що в основному перед ачає використання
міжгалузевих методик та залучення фахівців ільш ніж однієї дисципліни.
Даний з ірник матеріалів відо ражає наукові дослідження авторів у
сфері

сільського господарства та агрономії; юриспруденції; філології,

лінгвістики, перекладу; педагогіки та освітніх технологій; хімії,

іології 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;
соціології.
У ро оті конференції прийняли участь досвідчені науковці, молоді вчені,
викладачі та здо увачі вищої освіти першого ( акалаврського) та другого
(магістерського) рівнів з різних куточків України. Мультидисциплінарний
характер

конференції

дозволив

учасникам

дослідженнями колег у суміжних галузях науки.
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ознайомитись

з

науковими

СЕКЦІЯ: Сільське господарство та агрономія
УДК 631.6
АНАНЬЄВА Таміла Володимирівна,
доцент кафедри екології
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
ЛЬОВКІНА Анастасія Сергіївна,
здобувачка вищої освіти другого магістерського рівня
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
м. Дніпро, Україна
ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ
КІЛЬЧЕНСЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Спостереження за якістю зрошувальних вод є важливим аспектом
моніторингу меліорованих земель в Україні з метою оцінки, прогнозування і
розро ки пропозицій з поліпшення еколого-меліоративного стану зрошуваних і
осушуваних земель.
Кільченська зрошувальна система розташована на лівому ерезі р. Дніпро
в межах Дніпровського та Царичанського районів Дніпропетровської о ласті
України. Північний кордон масиву простягається по магістральному каналу до
р. Чаплинка, західна частина о межена селищем Петриківка, південна –
автодорогою Дніпро-Полтава, східна – автодорогою Дніпро-Новомосковськ.
Природні кордони масиву на півночі – схили вододільного плато, на півдні –
уступ I надзаплавної тераси р. Дніпро, на сході – р. Кільчень, на заході –
р. Чаплинка.
кість зрошувальної води оцінювали за агрономічними та екологічними
критеріями [1, 2]. Оцінка якості води за не езпекою вторинного засолення
ґрунтів проводилася за показником загальної концентрації токсичних іонів,
відо ражених в еквівалентах хлору. Вміст токсичних солей складав від 3,50 до
4,22 мг-екв/дм3, що не перевищувало верхній поріг 14 мг-екв/дм3, встановлений
для води І класу (вода придатна

ез о межень). Оцінювання якості

зрошувальної води за не езпекою підлуження ґрунту проведено на підставі
9

значень рН, токсичної лужності і лужності від нормальних кар онатів. За
результатами досліджень визначено, що вода характеризувалася наступними
показниками рН=7,9, СО3-2=0, НСО3-1-Са+2=1,25 мг-екв/дм3, які нижчі за
критичні значення навіть для лужних ґрунтів згідно з рекомендаціями ВНД 335.5-04-98 [1]. Таким чином, вода, яка подається водокористувачам по
магістральному каналу МК-2 Кільченської зрошувальної системи, відноситься
до І класу (вода придатна

ез о межень).

кість зрошувальної води за

екологічними критеріями – показниками БСК5, вмісту мінеральних форм азоту
(NH4, NO2, NO3,), фосфору фосфатів (РО4), мікроелементів (цинк, марганець,
залізо, мідь), за руднюючих компонентів (СПАР, нафтопродукти) та важких
металів (нікель) – відповідала І класу (вода придатна ез о межень).
За не езпекою токсичного впливу на рослини за поливів дощуванням на
підставі комплексної оцінки показників рН, лужності від нормальних
кар онатів (СО32-), вмісту хлоридів (Сl-) з урахуванням вмісту токсичних іонів в
еквівалентах хлору (еСl-) зрошувальна вода належить до ІІ класу і оцінюється
як о межено придатна. Слід відзначити що за результатами тривалих
спостережень на розглянутих зрошуваних землях за умови їх інтенсивного
поливу розвиваються процеси осолонцювання ґрунтів, що може призвести до
негативних

наслідків

–

деградації

ґрунтової

структури,

зниження

водопроникності, втрати гумусу тощо.
Список і ліографічних посилань
1. кість води для зрошення. Агрономічні критерії ВНД 33-5.5-04-98. Наказ
Державного комітету України по водному господарству від 22.12.97 р. № 115.
2.

кість води для зрошення. Екологічні критерії ВНД З3-5.5-О2-97. Наказ

Державного комітету України по водному господарству від 22.12.97 р. № 115.
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СЕКЦІЯ: Технічні та фізико-математичні науки
УДК 378
АНДРЕЙКО Галина Богданівна,
викладач інформатики
Екологічний коледж Львівського національного
аграрного університету
м. Львів, Україна
САМООСВІТА ОСОБИСТОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Ознакою нашого часу є лавинне нагромадження інформації, урхливий
розвиток

мікроелектронної

техніки

та

засо ів

автоматизації

процесів

опрацювання інформації. Світ нестримно прямує до комп'ютерної до и.
Від увається перехід до інформаційних технологій, то то до широкого
застосування комп'ютерів у виро ництві, управлінні, науці, освіті, медицині,
торгівлі та інших сферах людської діяльності.
З перших своїх кроків люди шукають і знаходять нові засо и передачі,
з ереження та о ро ки інформації. Однак ніколи раніше людство не
накопичувало інформацію й знання настільки стрімкими темпами. Тому
закономірним є те, що жодна галузь людської діяльності не зазнала такого
розвитку як інформаційні технології.
Інформаційні технології – це технології здійснення операцій над
текстами,

графічними

зо раженнями,

презентаціями,

числовими,

мультимедійними та іншими даними з використанням комп’ютерів [7, с. 7].
Мета інформаційної технології – виро ництво інформації для подальшого
її аналізу та прийняття за його результатами рішень про виконання тих чи
інших дій [8, с. 13].
Серед

гострих

про лем

сучасного

змішаного

та

дистанційного

навчального процесу постає питання активізації самоосвіти й саморозвитку
студентів та викладачів. На сучасному етапі реформування освіти одне з
головних завдань – створення нео хідних умов для повноцінного розвитку
осо истості і самореалізації громадянина України.
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Сьогодні неможливо уявити студента чи кваліфікаційного спеціаліста,
який не використовував и комп'ютер повсякденно. Одним із засо ів керування
розвитком інтелекту і підвищення його організованості на сучасному етапі є
інформатизація

суспільства,

що

ґрунтується

насамперед

на

розвитку

інформаційних комп’ютерних технологій. Значення інформаційної технології
величезне – вона формує передній край науково-технічного прогресу, створює
інформаційний фундамент розвитку науки і всіх інших технологій. Головними,
визначальними стимулами розвитку інформаційної технології, є соціальноекономічні потре и суспільства. Саме зараз суспільство як ніколи зацікавлене в
якомога швидшій інформатизації та комп'ютеризації всіх
діяльності.

Все

ільш

актуальним

стає

ез винятку сфер

дослідження

інформаційного

суспільства, інформатизації та її наслідків, рішення методологічних про лем
інформатизації. Нео хідність і важливість поді них досліджень визначається
рядом факторів

інформація є визначальною категорією в економічному

розвитку, інформація та знання виходять на перше місце в системі суспільних
цінностей,

а

їх

прид ання

стає

основним

завданням

суспільства.

Інформатизація суспільства призводить до зміни соціальних зв'язків і відносин
між

людьми,

впровадження

персональних

комп'ютерів

та

розвиток

інформаційних технологій надає помітний вплив на розвиток осо истості, на
зміну його світогляду та систему цінностей.
Все

ільш занурюючись у віртуальні та реальні комп'ютерні світи,

людина стикається з нео хідністю зміни стилю життя, спосо у мислення,
характеру

взаємин

з

навколишнім

світом.

Безсумнівною

перевагою

інформаційної технології є те, що вона сама створює засо и для своєї еволюції.
Формування системи, що саморозвивається – найважливіший підсумок,
досягнутий у сфері інформаційної технології. Технологія вказує на конкретні
спосо и і засо и здійснення професійної діяльності, з іншої сторони на
результати. Вони удують відкриту систему освіти, що за езпечує кожному
студенту та викладачу власну траєкторію самоосвіти; відкривають доступ до
нетрадиційних джерел інформації; підвищують ефективність самостійної
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ро оти; дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання.
Інформаційні технології розвивають уміння здійснювати експериментальнодослідницьку діяльність, використовуючи комп'ютерне моделювання. При
вирішенні завдань різних предметних о ластей від увається погли лення
міжпредметних зв’язків за рахунок використання сучасних засо ів о ро ки
інформації.
Інформаційні технології навчання надають можливість

викладачам

додатково підтримувати і спрямовувати розвиток осо истості студентів,
творчого пошуку й організації спільної ро оти. Частина студентів, одержуючи
доступ до професійних

анків і

ази даних, опановують наукові про леми,

розро ки яких ще не завершені, працюють невеликими дослідницькими
колективами, о мінюються результатами з іншими дослідниками в своїй галузі.
Це створює ідеальні умови для професійних контактів, виконання спільної
навчально-методичної і наукової праці, о міну навчальними розро ками,
даними тощо.
Самоосвіта осо истості від увається за допомогою отримання нео хідних
відомостей з використанням різноманітних засо ів. Такими засо ами можуть
ути освітні ресурси мережі Інтернет. На українських і зару іжних сайтах
можна знайти агато матеріалів, які можуть ути корисними для погли лення й
перевірки знань з різних предметів, розв’язування навчальних завдань,
опанування знань, що виходять за межі програми та сприяють саморозвитку
а о подальшій професійній діяльності [7, с. 15]. Актуальними є інтернетенциклопедії, геосервіси, навчальні сайти, інтерактивні онлайн-курси з різних
напрямків, масові відкриті онлайн-курси, що призначені для користувачів
інтернету, які

ажають пройти навчання у викладачів провідних світових

університетів, поспілкуватися на форумах із студентами з інших країн.
Інформаційна технологія, як і удь-яка інша, повинна відповідати таким
вимогам

за езпечувати високий рівень розчленування всього процесу

опрацювання інформації на етапи (фази), операції, дії; включати весь на ір
елементів, нео хідних для досягнення поставленої мети.
13

Отже, усі вище викладені риси інформаційних технологій вказують на те,
що вони й у май утньому залишаються самим перспективним видом
технологій, що мають

великий вплив на розвиток осо истості, а також

змінюють та покращують навчальний процес.
Список і ліографічних посилань
1. Ананьєв О. М. Інформаційні системи і технології в комерційній
діяльності Підручник. Л. Новий світ-2000, 2006. 584 с.
2. Багриновський К. А., Хрусталєв Е.Ю. Нові інформаційні технології
Навч. посі ник. М. ЄКО, 1996 . 256 с.
3. Гуржва А. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах.
Навч. посі ник. К. КНЕУ, 2001. 401 с.
4. Зарецька І. Т., Гуржій А. М., Соколов О. Ю. Інформатика Навч.
посі ник. К. Форум, 2004. 392 с.
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посі ник. К. Вища освіта, 2006. 359 с.
7. Ривкінд Й.

. [та ін.]. Інформатика 10 (11) (рівень стандарту).

Підручник. К. Генеза, 2018. 144 с.
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СЕКЦІЯ: Юриспруденція
УДК 343.98
БАТРАК Анастасія Сергіївна,
Студентка IV курсу
Полтавського фахового коледжу
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Науковий керівник: Короленко І. В.,
Викладач кримінального права та кримінального процесу
Полтавський фаховий коледж
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
м. Полтава, Україна
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Реалії сучасного життя суспільства характеризуються діджиталізацією
майже усіх його сфер. При цьому очевидним є те, що цифрова модернізація не
оминула

і

злочинний

світ.

Наразі,

при

розслідуванні

кримінальних

правопорушень, які тісно пов’язані із застосуванням інформаційних технологій,
виникає про лема пошуку ефективних інструментів доказування. На думку
науковців, які досліджують це питання, така дилема пов’язана саме з
відсутністю у Кримінальному процесуальному кодексі України (далі – КПК
України) закріпленого поняття «електронні докази», а також сформованого
порядку їх подання.
Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні
є фактичні дані, отримані у перед аченому КПК України порядку, на підставі
яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи
відсутність фактів та о ставин, що мають значення для кримінального
провадження та підлягають доказуванню [1].
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази,
документи, висновки експертів [1].

15

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений
з метою з ереження інформації матеріальний о ’єкт, який містить зафіксовані
за допомогою письмових знаків, звуку, зо раження тощо відомості, які можуть
ути використані як доказ факту чи о ставин, що встановлюються під час
кримінального провадження [1]. А в ч. 2 цієї статті зазначено, що до
документів, за умови наявності в них відомостей, перед ачених частиною
першою, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та
інші носії інформації (у тому числі електронні) [1].
Зауважимо, що на відміну від КПК України, законодавцем до
Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України),
Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) та Кодексу
адміністративного судочинства України (далі – КАС України)

ули внесені

зміни, якими перед ачена можливість використання електронних доказів у
відповідних процесах [5, с.238].
У зазначених нормативних актах електронними доказами названо
інформацію в електронній (цифровій) формі, що містить дані про о ставини,
що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (серед іншого,
текстові документи, графічні зо раження, плани, фотографії, відео- та
звукозаписи тощо), ве -сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові
повідомлення, метадані, ази даних та інші дані в електронній формі [2, 3, 4].
Такі дані можуть з ерігатися, зокрема, на портативних пристроях (картах
пам’яті,

мо ільних

телефонах

тощо),

серверах,

системах

резервного

копіювання, інших місцях з ереження даних в електронній формі (зокрема в
мережі Інтернет) (ст.100 ЦПК України, ст.96 ГПК України, ст.99 КАС
України [2, 3, 4].
Електронні докази, поряд із речовими та письмовими, визнаються
окремим видом доказів (п.1 ч.2 ст.76 ЦПК України). У кодексах також
врегульовано процедуру подання та дослідження електронних доказів,
з ерігання та повернення їх оригіналів, статус їх копій тощо.
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Згадані положення господарського, цивільного, та адміністративного
процесуального законодавства щодо категорії «електронні докази» сьогодні
активно використовуються у сфері правозастосування, отримавши загалом
позитивні відгуки як від науковців, так і від практиків [5, с.239].
Очевидно, що поді ні новели законодавчого регулювання не мають
оминути й кримінальний процес. Теорія процесуального доказування є
міждисциплінарним напрямом наукового пошуку та інтегрованою сферою
знань, яка з урахуванням окремих відмінностей різних судових процесів усе ж
таки має керуватися загальними принципами та розвиватися консолідовано [5,
с.239].
Таким чином, за аналогією із зазначеними вище процесуальними актами,
є доцільним доповнення КПК України § 4 «Речові докази і документи», глава 4
«Докази і доказування» статтями у такій редакції
Стаття 101. Електронні докази
1. Електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі,
що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема,
електронні

документи

(в

тому

числі

текстові

документи,

графічні

зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти
(сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази
даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися,
зокрема, на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах
тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження
даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).
2. Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії,
засвідченій електронним підписом, прирівняним до власноручного підпису
відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги". Законом може
бути визначено інший порядок засвідчення електронної копії електронного
доказу.
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3. Учасники справи мають право подавати електронні докази в
паперових копіях, посвідчених в порядку, визначеному законом. Паперова копія
електронного доказу не вважається письмовим доказом.
4. Учасник справи, який подає копію електронного доказу, повинен
зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного
доказу.
5. Якщо подано копію (паперову копію) електронного доказу, суд за
клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у
відповідної особи оригінал електронного доказу. Якщо оригінал електронного
доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність
копії (паперової копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.
Стаття 102. Зберігання та повернення оригіналів електронних доказів
1. Оригінали або копії електронних доказів зберігаються у суді в
матеріалах справи.
2. За заявою особи, яка надала суду оригінал електронного доказу на
матеріальному носії, суд повертає такий матеріальний носій, на якому
міститься

оригінал

доказу,

цій

особі

після

дослідження

вказаного

електронного доказу, якщо це можливо без шкоди для розгляду справи, або
після набрання судовим рішенням законної сили. У матеріалах справи
залишається засвідчена суддею копія електронного доказу або витяг з
нього [3].
Такі доповнення у КПК України сприяють спрощенню доказування
шляхом використання електронних доказів у кримінальному провадженні.
Отже, зумовлена суспільним прогресом поява нових категорій доказів є
цілком очевидною. Наразі, теорія процесуального доказування загалом та її
кримінальна процесуальна частина зокрема, мають «рухатися в ногу з часом» і
ути досить гнучкими до змін, потре а в яких продиктована практикою. Так,
важливою є потре а в закріпленні поняття «електронний доказ» та процедури
дослідження, використання, з ирання таких доказів у КПК України.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ
Господарська діяльність, на жаль, не може існувати

ез виникнення

спорів. Вирішення спорів у судовому порядку є крайньою межею. Вони різко
негативно впливають на су ’єкта господарювання, адже о тяжують його
додатковими матеріальними та часовими витратами. До того ж при вирішенні
спору у судовому порядку подальша співпраця ставиться під загрозу. Тому для
економії ресурсів і з ереження ділової репутації сторін доцільним є вирішення
про лемних питань у альтернативному порядку. Вищезазначене спонукає
су ’єктів господарювання до пошуку ефективних механізмів досудового
врегулювання спорів.
Основним постулатом статті 19 Господарсько процесуального кодексу
України (далі – ГПК України), є те, що застосування досудового врегулювання
можливе лише за домовленістю сторін чи у випадку, прямо перед аченому
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законодавством. Осо и, які порушили права і законні інтереси інших осі ,
зо ов’язані поновити їх, не чекаючи пред’явлення претензії чи позову [1].
Слід звернути увагу на такі категорії спорів, щодо яких застосування
досудового порядку неможливе, а саме

спори про визнання договорів

недійсними, спори про визнання недійсними актів державних та інших органів,
підприємств та організацій, які не відповідають законодавству і порушують
права та охоронювані законом інтереси підприємств та організацій, спори про
стягнення за оргованості за опротестованими векселями, спори про стягнення
штрафів Національним анком України з анків та інших фінансово-кредитних
установ, а також на спори про звернення стягнення на заставлене майно [2, с.
63–64].
Не звертаючи увагу на те, що процедура досудового урегулювання спорів
здійснюється поза межами судового засідання, нормами Господарського
процесуального кодексу України (далі – ГПК України) перед ачено порядок її
проведення.
Загалом на осо у, що порушила права іншої сторони покладається
о ов’язок поновити їх. В іншому випадку, згідно статті 222 ГПК України, при
нео хідності відшкодувати завдані з итки чи вжити інші санкції, су ’єкт
господарської діяльності, права чи законні інтереси якого ули порушені, задля
врегулювання спору, має можливість звернутися до осо и, що їх порушила, з
письмовою претензією, якщо інше не перед ачається законом.
У претензії зазначаються такі відомості
– повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та осо и
(осі ), якій претензія пред’являється;
– дата пред’явлення і номер претензії;
– о ставини, у зв’язку з існуванням яких пред’явлено претензію;
– докази, що підтверджують ці о ставини;
– вимоги заявника з посиланням на нормативні акти;
– сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій
оцінці;
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– платіжні реквізити заявника претензії;
– перелік документів, що додаються до претензії.
Документи, які підтверджують вимоги заявника, подаються в оригіналах
чи належним чином засвідчених копіях. Документи, що наявні у другої
сторони, можуть не додаватися до претензії [3].
Також нео хідною умовою є підписання претензії заявником чи осо ою,
що його представляє та надіслання іншій стороні рекомендованим чи цінним
листом. Вручення повинно ути здійснено під розписку.
Претензія розглядається у місячний термін чи у строк, який ув у ній
визначений.
Під час розгляду претензії сторони можуть звірити розрахунки, зро ити
судову експертизу. Після розгляду претензії

оржник зо ов'язаний надати

кредиторові відповідь, в якій може визнати повністю, частково а о зовсім не
визнати вимоги.
Хотілось и звернути увагу й на те, що відповідальності за порушення
строків розгляду претензії в чинному ГПК України не перед ачено. На наш
погляд, наявність санкцій за порушення строків розгляду претензій слугували
гарним важелем впливу при вирішенні спору.
Отже, досудове врегулювання перед ачено для спрощеного вирішення
спорів між су ’єктами господарювання, причому ез понесення ними витрат.
Однією

з

най ільш

суттєвих

переваг

цього

інструменту

досудового

врегулювання господарських спорів є також те, що він значно зменшує
навантаження на судову систему і допомагає з ерегти ро очі відносини між
сторонами.
Однак з невпинним розвитком господарських відносин, для за езпечення
ільшої ефективності функціонування цього та ряду інших механізмів
врегулювання

господарських

спорів,

постійно

виникає

нео хідність

удосконалення існуючих інструментів, а також постійного поповнення їх
арсеналу.
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МОВНА КАРТИНА СВІТУ МАРІЇ МАТІОС КРІЗЬ ПРИЗМУ
ГРАМАТИЧНИХ ДІАЛЕКТИЗМІВ
У творах Марії Матіос засвідчено ряд граматичних осо ливостей
уковинської говірки. Переважно вони пов’язані з морфологічними ознаками
відповідних лексико-граматичних груп слів.
Передусім граматичні модифікації стосуються іменних частин мови
загалом і іменника зокрема. Художній текст репрезентує діалектні відмінності
родових і числових граматичних характеристик
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О, весільна хора для того,

хто її чує. [3, c. 85] (пор.

у літературній мові хор – чоловічого роду); Тоді

здуває з хреста порохи, обтирає його марлечкою, по черзі торгає усі чотири
стовпці огорожі і нарешті сідає в ногах могилки [3, c. 30] (пор. порох – має
граматичне значення однини). Відмінкові осо ливості виявляються досить
строкато. Іменник Марія у кличному відмінку має закінчення -е (Маріє), проте
у контексті він ду лює закінчення іменників твердої групи –Я виджу, Марійо,
ви коло цих двох і собі якась як причмелена стали.[ 3, с. 38]. У родовому
відмінку однини іменники третьої відміни в сучасній літературній мові мають
закінчення -і, в аналізованому творі така граматична форма за езпечується
флексією -и: У мене також діти, та й до своєї смерти я хочу дожити. Я у
гірші часи якось скапав цеї напасти, то й тепер не хочу [3, c. 165], що
відо ражає давні осо ливості цього типу відмінювання і засвідчує певну
незакономірність

у «протіканні» історичних фонетичних процесів (пор.

староукр. смьрть, смьрти). Місцевий відмінок однини іменників чоловічого
роду ІІ відміни за аналогією до давального відмінка ще у староукраїнській
мові розвинув закінчення -ови, -еви, які змінилися в -ові, -еві. Діалектна мова
фіксує давніші форми Аж чую – від Довбушевої могили, а ви знаєте, вона
якраз у самому кутикови, при самій дорозі, нечиста сила говорить, людським
голосом говорить, та страшним таким, як би ведмідь крізь малини дерся [3,
с.33] Місцевий відмінок однини іменників середнього роду характеризується
непослідовним використанням закінчень -у, -і: Бігме Боже, нібито на весіллю
«гуцулку» гуляє,

крутиться, руки тримає широко, спідниця догори

підфітькується [3, с. 33]; По закінченні роботи посадив Іван хлопчаків на
лавку під хату, сам узяв поливане відро на руку та й пішов у центр до
магазину.[ 3, с. 49]. Іменник люди в називному відмінку множини в мовленні
персонажів, представників Буковини, отримує закінчення -е: ...казали оногде
старі люде: не можна так дуже любитися, як ці двоє любилися, – на людей не
зважали… [3, с. 116]. Відмінності пов’язуються й з граматичними формами
родового і знахідного відмінків множини Параска цілими днями ходила
поміж хатів, нічого не просячи, нікого не зачіпаючи [3, с. 20]; Вона тут усе
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розуміла. Геть чисто все, до найменшої дрібнички, а вертала домів – і все
розліталося, ніби висохла соснова шишечка [3, с. 34];…сільські пси, не загнані
господарями в халабуди та не прив’язані на ланци [3, с. 48].
З-поміж прикметникових говіркових осо ливостей можна виокремити
такі, як

наявність

матеріально

вираженого

закінчення

у присвійних

прикметниках чоловічого роду в називному відмінку однини та відмінне від
літературної мови вираження категорії співвідносної міри якості якісних
прикметників Уже як гуляв увечері татовий пасок по Дарусиній спідничині та
по ногах, вона дотепер чує [3, с. 22] (пор. татів); Загортала у два целофанові
кульки,

а

тоді

зашивала

у

Христофоровий

матрац

[1,

с.

12]

(

пор.:Христофорів); − То що ти собі думаєш, таке обірване і ніяке, як оце, що
плює перед дзвіницею, і не знати, де йому пуп рубали, може бути май ліпше чи
добріше, як румунський жандарм чи учений дідич? [3, c. 110] (пор. найліпше,
найдобріше); Кажу вам достеменно, тяжкі часи настали – а будуть ще май
тяжчі [3, с. 127] (пор. найтяжчі). Спостерігається й перехід прикметників
м’якої групи у тверду А коли вже по великій правді, то, як на те пішло, нічого
ці двоє не хотіли... хіба що хотіли бути окремішними від усього [3, c. 117]; −
Ти, мерзо мерзенна, приймаку дурний, безродне насіння, ти, дурню остатний,
що до такої самої дурної пристав, ти злодію ґаліцейський, паськудо
паськудна...[ 3, с. 50].
Характерною діалектною рисою є залишки енклітичних граматичних
форм знахідного відмінка колишніх осо ових і зворотного займенника –
Заткайся, заткала би тя лиха година [3, с. 35]; – Ая-ая, Марійо… що не
сподівалася – то не сподівалася, так мені ся получило [3, с. 33].Виразною
говірковою ознакою є наявність редуплікованих та редукованих граматичних
займенникових форм

…вигопкувалися гостинцями між двома войнами

румунські жовніри, збиваючи кінськими копитами порохи на два сусідські села
і на півсела з тамтого − польського – боку [3, c. 51]; Я тоді дитину через
Курика скинула, шляк би’го був трафив ще в утробі, як він не одному тут
життя перебив [3, с. 122]; −Чуєте, Йванихо, а що у вас такий вигляд, як би
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вас Цвичок цеї ночі обертав? [3, c. 42], Аби'х жили і нарік цеї днини дочекали!
[2, c. 40]; А може, и ми при такій нагоді випили со і по п'ятдесят грамів оцего
дурного віскі[2, с. 22].
Мова творів ілюструє й уживання дієслівних форм минулого часу з
залишками давнього перфекта – А не чули’сте, Гафійко люба, це правда, що
Їлена законилася цеї ночі Цвичком? [3, с. 44]; Ну, чули'сте, Маріцо…[1, с.30])
чи аориста Щось буду казати вам, Михайлику ґречний, але не майте на мене
зла за це казання, бо то є свята правдичка, абих так до завтра дочекала [3, c.
113]; Аби'сь знала скоро удуть до Си іру виселяти весь Лустун …[1, с.44].
Діалектною рисою можна вважати й надлишковість видільних часток
(лиш, тілько): А Даруся лежала, не реагуючи ані на світло, ані на звук – лиш
тілько що не була мертва [3, c. 75]; бо ніхто, навіть Бог, не любить, коли
людина жиє – і лиш тілько тішиться [3, c. 117]. За таким же зразком
оформляється й числівник стільки: Та й як я скажу людям, що через твою
дурну голову вони позбулися стілько праці?[ 3, c. 95]. Вирізняється й
регіональні похідні прийменники Даруся дивилася на те все з вікна почерез
фіранок [3, с. 49]; А на ранок дивиться почерез паркан: якщо Даруся обходить
город, то можна у возниці класти вогонь [3, с. 23]; Даруся викладає з кошика
припасене добро довкруг хреста…[3, с. 31], а також регіональні вигуки −Агій
на таке чудо! Усі допитуються, у кого взяла та в кого... ще наврочать мені
врожай, – не розгинаючись від грядки, відповідає – нібито сердиться – Марія
[3, c. 10], де агій уживається для висловлення о урення, роздратування,
незадоволення; Ади, пакують зараз на фіри [3, c. 123], де ади висловлює
здивування, вступає в синонімічні відношення з літературними словами
«дивись», « ачиш»; Він перший раз за багато років почув, що в нього є
серце – і крикнув коневі «гайта»...[ 3, c. 166], то то «гаття», уживається для
підганяння коней а о як наказ коням повернути праворуч.
Авторка

використовує

все

різноманіття

діалектизмів,

подекуди

трапляються діалектні лексеми-синоніми. Зро лено це досить вдало і не
о тяжливо. Письменниця залучає чимало діалектних лексем, поширених на
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інших територіях, поза межами південно-західного наріччя а о зрозумілі
жителям інших місцевостей через поді ність до літературних слів. Іноді
авторка вдається до пояснення лексем, що вживаються суто в уковинських
говірках. Марія Матіос, розуміючи, що перенасичення мови художнього твору
діалектизмами призводить до зниження його естетичної вартості, до
порушення контакту з читачем, вживає їх з почуттям міри. Вони
сприймаються не як одиниці, що засмічують літературне мовлення, а як
органічні елементи художнього світоопису. За допомогою діалектизмів
письменниці вдається передавати осо ливості світосприймання, світовідчуття
та світо ачення жителів Гуцульщини.
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GDPR ТА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
У зв’язку з активним технологічним розвитком та прагненням до
ільшого комфорту люди все частіше діляться своїми персональними даними.
Та чи

це дійсно

езпечно – це питання залишається відкритим. У

Європейському Союзі зазначена про лема на ула законодавчого врегулювання
досить давно. Однак, з прийняттям The General Data Protection Regulation (далі
27

GDPR), в перекладі з англійської – Загальний регламент із захисту даних, що
на рав чинності 25 травня 2018 р., питання захисту персональних даних на уло
ільш детальної регламентації. Пропонуємо розглянути окремі положення
GDPR.
Метою Регламенту є визначення принципів, мети та сфери дії акту. У
преам улі 2 статті 1 зазначається, що GDPR покликаний сприяти формуванню
вільного,

езпечного, справедливого простору та загального економічного

простору; сприяти створенню єдиного економічного простору, а також
економічному та соціальному розвитку, зміцненню та з лиженню економік на
внутрішньому ринку, сприяти до ро уту фізичних осі . Також, відповідно до
преам ули 4 статті 1 о ро ка персональних даних має ути організована таким
чином, що служити людству. Регламент діє із дотриманням прав, сво од та
принципів, що закріплені Хартією ЄС про основні права та перед ачені
договорами. Звертаємо увагу, що статтею 2 GDPR визначено матеріальну сферу
дії зазначеного акту Регламент застосовується до о ро ки персональних даних,
що здійснюється повністю а о частково за допомогою автоматизованих засо ів,
а також до неавтоматизованої о ро ки персональних даних, що формують
частину системи даних а о призначаються, що стати частиною системи даних.
Ця ж сама стаття містить виключення та встановлює, що GDPR не
поширюється на о ро ку персональних даних у ході діяльності за межами
сфери застосування права ЄС; державами-членами під час здійснення
діяльності, що підпадає під сферу дії Глави 2 Розділу V Договору про
Європейський Союз; фізичною осо ою в рамках виключно осо истої чи
по утової

діяльності;

розслідування,

компетентними

виявлення

органами

кримінальних

з

злочинів,

метою

запо ігання,

притягнення

до

відповідальності а о виконання кримінальних покарань, у тому числі з метою
захисту від загроз громадській езпеці та запо ігання таким загрозам. Таким
чином, Регламентом чітко врегульована матеріальна сфера дії акту [1].
Досить часто на практиці виникають сумніви, коли саме потрі но
застосовувати GDPR, а коли уде достатньо й національного законодавства.
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Аналізуючи Загальний регламент із захисту даних в ачається, що його
використання є о ов’язковим, коли су ’єктом з ору персональних даних є
фізичні осо и-резиденти Європейського Союзу. Виходячи з положень GDPR
су 'єкт даних – це ідентифікована а о фізична осо а, що піддається
ідентифікації. Фізична осо а, що піддається ідентифікації, – це осо а, яку
можна прямо а о опосередковано ідентифікувати, зокрема, за допомогою
посилання на ідентифікатор, такий як ім'я, ідентифікаційний номер, дані про
місцезнаходження, онлайновий ідентифікатор а о один а о кілька факторів,
специфічних для фізичної, фізіологічної, розумової, економічної, культурної чи
соціальної ідентичності цієї фізичної осо и. То то, має місце застосування
GDPR, коли су ’єктом з ору даних при наданні послуг є фізична осо а, яка
проживає в ЄС.
Станом на сьогодні в Україні існує чинний закон «Про захист
персональних даних» від 01.06.2010, який регулює захист персональних даних,
але він, на думку фахівців, не є досить досконалим у порівнянні з наявним
регулюванням в інших країнах [2]. По-перше, законом не врегульовано питання
щодо наслідків відмови осо и від о ро ки її персональних даних. На це
звернула увагу Велика Палата Верховного Суду у справі №806/3265/17, таким
чином, відсутня

удь-яка альтернатива щодо ви ору, що о умовлює низьку

якість закону та порушення конституційних прав такої осо и. Також, статтею
8 Закону «Про захист персональних даних» перед ачається можливість
отримання інформації про умови надання доступу до персональних даних,
зокрема інформацію про третіх осі , яким передаються персональні дані;
відкликати згоду на о ро ку персональних даних тощо. Але на практиці майже
у всіх випадках неможливо відстежити, яким третім осо ам передано
інформацію. Стосовно процедури відкликання існує Лист №5543-0-33-13/6.1
від 26.04.2013 р. Міністерства юстиції України, в якому зазначається, що згоду
можна відкликати лише щодо май утньої о ро ки даних, внаслідок чого осо а
не може ути впевнена в тому, як і хто вже опрацьовував її дані. У зв’язку з цим
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постає питання

езпеки вже опрацьованих даних. Таким чином, контроль

захисту персональних даних не є досить досконалим.
Україна зараз знаходиться на шляху вдосконалення рівня захисту
персональних даних, зокрема, у ік GDPR, але цей процес триває досить довго.
Перед ачається адаптування українського законодавства до Регламенту.
Результати такого процесу є доволі важливими, тому що для України та її
компаній в повному о сязі уде відкрито доступ до ринку ЄС. Можна навести
умовний список сфер діяльності та компаній, для яких зміни з прийняттям
Регламенту удуть суттєвими організації, що працюють з IT-продуктом та ITаутсорсом;

анки та фінансові установи; онлайн-школи; e-commerce та

інтернет-крамниці; логістика та перевозки.
На думку науковців, процес адаптації законодавства очікується у 2023–
2024, від уватися це уде шляхом прийняття двох законопроектів № 5628 та
№ 6177. Зазначається, що ці законопроекти є на лиженим до Загального
регламенту про захист даних. Звичайно, процес імплементації GDPR є дуже
важливим для України, так як вона знаходиться у процесі інтеграції до
Європейського Союзу. Також, в ачається позитивний вплив на економічний
стан України завдяки можливості експорту послуг на європейський ринок.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ ПЕРСОНАЛУ
Сучасний ізнес поступово починає переходити з мови при утку на мову
вартості. Тому в процесі управління людські ресурси є най ільш о тяжливими,
адже вони дуже неперед ачувані, різноманітні, ненадійні, примхливі тощо.
Адже людина – це єдиний елемент, який має здатність виро ляти вартість.
Бізнес говорить, що саме людський ресурс є найголовнішим та найскладнішим
ресурсом в процесі управління. Всі погодяться з тим, що рівень сервісу в
компанії прямо пропорційно залежить від професійної підготовки персоналу.
Зрозуміло, що місце компанії на конкурентному ринку залежить від його
здатності наймати та підготовляти кваліфікований персонал. В

удь-якій

компанії, люди – це найважливіший ресурс, який напряму впливає на
ефективність праці підприємства в цілому. Для того, що кожний ро ітник міг
приносити максимальну користь, потрі но досягти

алансу його інтересів з

інтересами компанії, чим саме і займається маркетинг персоналу в розрізі
управлінської діяльності.
Маркетинг персоналу − це такий вид управлінської діяльності, який
спрямований на визначення та задоволення потре и підприємства у ро очих
кадрах [1].
До функцій маркетингу персоналу відносяться визначення потре и у
ро очих кадрах, пошук персоналу за нео хідними критеріями, їх підготовка та
залучення до ро оти на підприємстві.
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При проведенні маркетингу персоналу організації, о ов’язково потрі но
ро ити аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів, адже ез нього не можливо
по удувати ефективну систему маркетингу персоналу.
До внутрішніх факторів, які впливають на стратегію маркетингу
персоналу, належать місія, цілі та задачі організації, її фінансові ресурси,
кадровий потенціал, джерела покриття кадрової потре и [1].
До зовнішніх факторів які мають суттєвий вплив на маркетинг персоналу,
відносять ситуація на ринку праці, розвиток технологій, кадрова політика
організацій-конкурентів, розвиток законодавства, осо ливості соціальних
потре тощо [1].
Діяльність маркетингу по управлінню персоналом складається з
1.

Визначення вимог до персоналу. На цьому етапі, нео хідно

дослідити характеристику кожної посади, яка вам потрі на. Це допоможе ільш
точно та ефективно сформулювати пропозицію май утнім кандидатам.
2.

Виявлення потре и організації в персоналі. Дуже важливо провести

аналіз використання людських ресурсів у компанії та виявити її сла кі місця.
3.

Аналіз внутрішньої та зовнішньої середи. Цей пункт включає

складання списку переваг та недоліків вашої компанії, а також конкуруючої
компанії, адже це допоможе визначитися з напрямком розвитку.
4.

Аналіз утримання персоналу. Потрі но провести аналіз того, чи

зможете ви утримувати тих спеціалістів, яких хочете найняти на ро оту.
5.

Розро ка плану по пошуку та вводу нео хідних кадрів. На цьому

етапі нео хідно розуміти кількість і специфіку персоналу, який вам потрі но
знайти а о замінити, складіть план дій та встановіть терміни.
Взагалі, вся сутність маркетингу персоналу полягає в тому, що створити
максимально прива ливе ро оче місце для май утніх працівників, а потім
вигідно продати його висококваліфікованому ро ітнику. Отже, ро оче місцеце товар, який просуває та подає маркетинг персоналу. кісний сервіс, послугу
а о ро оту, компанія отримує за рахунок задоволення потре кадрів, які в свою
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чергу задовольняють потре и компанії, при цьому, ефективно взаємодіючи з
клієнтами [2].
Переваги

маркетингу

персоналу

по-перше,

ви

удете

краще

орієнтуватися на ринку. Найняв на ро оту кращих кандидатів, ви не просто
за езпечите їх високою заро ітною платою, але й надасте їм гарні перспективи,
май утнє, ро оту в команді мрії, виправдання очікувань тощо. По-друге, за
допомогою кадрового резерву, вільні вакансії удуть швидко закриватися, а
ізнес-процедури не удуть гальмуватися. Популярний ренд ро отодавця уде
постійно прива лювати ам іційних та талановитих фахівців, які удуть мати
схожі з вашою компанією цінності. Так лояльність та дружній настрій в
організації

удуть створюватися органічно та насправді, а не повільно та

номінально [2].
Недоліки маркетингу персоналу – полягають в тому, що він як і удьякий інший маркетинг, є досить затратним та ез постійного фінансування є
неефективним.
Отже, під ір персоналу є невід’ємною складовою ро оти менеджера з
персоналу в удь-якій організації. Доцільно піді рані кандидати, які володіють
нео хідними навичками та рисами, а також відповідають культурі компанії – це
запорука успіху та процвітання самої компанії.
Список і ліографічних посилань
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33

URL

СЕКЦІЯ: Технічні та фізико-математичні науки
УДК 004.056
БОЛОГОВА Наталия Николаевна,
ассистент кафедры электронных вычислительных машин
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8927-0055
ДЯЧКИН Никита Андреевич,
магистр кафедры электронных вычислительных машин
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
КОСТЕНКОВ Павел Юрьевич,
магистр кафедры информационных технологий
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
г. Харьков, Украина
АУТЕНТИФИКАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ
ПОДПИСЕЙ НА ОСНОВЕ СОДЕРЖИМОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Анотація. Останні дослідження у сфері автентифікації зо раження
ули зосереджені на цифрових підписах, нанесених на вміст зо раження, ці
підходи пропонують високу продуктивність. Багато параметрів езпосередньо
впливають на продуктивність системи автентифікації зо раження на основі
підпису вмісту зо раження. Ці параметри включають ви ір відповідних
характеристик, ви ір хеш-функції та алгоритму цифрового підпису, ви ір
методу приховування даних у зо раженнях, а також ви ір алгоритму, який
порівнює підписи для прийняття рішення про достовірність зо раження. Серед
цих параметрів осо ливими є ті, що представляють вміст зо раження і метод
приховування даних. Фактично, на чутливість, надійність, відновлення,
переносимість,

езпеку

та

складність

езпосередньо

впливає

ви ір

характеристик, які використовуються для створення підпису на основі вмісту.
На них також впливає ви ір методу приховування даних.
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Последние исследования в о ласти
сосредоточены

на

цифровых

подписях,

аутентификации изо ражения
нанесенных

на

содержимое

изо ражения; эти подходы предлагают высокую производительность [1-3].
Системы

аутентификации

изо ражений,

использующие

цифровую

подпись на основе семантического содержания изо ражений, можно описать в
о щем виде следующим о разом
1. извлечение

специфических

характеристик

высокого

уровня

из

исходного изо ражения;
2. применение

хэш-функции

к

этим

характеристикам

с

целью

уменьшения их размера;
3. формирование цифровой подписи (значение хеша) с помощью
существующего алгоритма цифровой подписи, такого как система приватного
или открытого ключа для повышения о щей езопасности;
4. прикрепление подписи к исходному изо ражению или вставление его в
изо ражение с помощью методов скрытия данных.
Аналогично, процедура проверки подлинности изо ражения состоит в
следующем
1. формирование подписи изо ражения с помощью того же алгоритма;
2. изъятие прикрепленной подписи;
3. сравнение этих двух подписей с помощью алгоритма сравнения, что ы
решить, ыло ли изменено изо ражение;
4. определение о ластей изо ражения, подлежащих манипуляциям.
Когда изо ражение о ъявляется недействительным, информация из
оригинальной подписи может использоваться для частичного или даже полного
восстановления поврежденных о ластей.
Схематически аутентификация изо ражения посредством цифровых
подписей на основе содержимого изо ражения представлена на рис. 1.
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Оригинальное
изо ражение I

Входное
изо ражение I1

Алгоритм цифровой
подписи (DSA)

Алгоритм цифровой
подписи (DSA)

+

Частный/открытый
ключ

+

Нет

Да
Оригинальное
изо ражение

Процесс локализации

Рисунок 1  Система часткової автентифікації за допомогою цифрового
підпису на основі вмісту зо раження
Многие

параметры

оказывают

непосредственное

влияние

на

производительность системы аутентификации изо ражения на основе подписи
содержимого изо ражения. Эти параметры включают вы ор соответствующих
характеристик, вы ор хэш-функции и алгоритм цифровой подписи, вы ор
метода сокрытия данных в изо ражениях, а также вы ор алгоритма,
сравнивающего подписи для принятия решения о достоверности изо ражения.
Среди этих параметров осо енными являются представляющие содержимое
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изо ражения и метод скрытия данных. Эти параметры в основном влияют на
производительность методов аутентификации изо ражения. Фактически, на
чувствительность, надежность, восстановление, переносимость, езопасность и
сложность напрямую влияет вы ор характеристик, используемых для создания
подписи на основе содержимого. На них также влияет вы ор спосо а сокрытия
данных.
Хэш-функция и алгоритмы цифровой подписи почти одинаковы для всех
методов. Алгоритм, используемый для сравнения подписей, напрямую зависит
от вы ранных характеристик и метода сокрытия.
Список і ліографічних посилань
1. Ру ан І., Бологова Н., Мартовицький В.,

рошевич Р. Методологія

оцінки ефективності методів в удови цифрових водяних знаків. Сучасні
інформаційні системи. 2021. 5(3). 112–118. https://doi.org/10.20998/25229052.2021.3.15
2. Oleksandr Makoveichuk, Igor Ruban, Nataliia Bolohova, Andriy
Kovalenko, Vitalii Martovytskyi, Tetiana Filimonchuk Development of a Method for
Improving Stability Method of Applying Digital Watermarks to Digital Images.
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. 3(2 (111). 45–56.
doi:10.15587/1729-4061.2021.235802
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РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ АЛГОРИТМ НА ОСНОВІ
КОЛАБОРАТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ТА КЛАСТЕРИЗАЦІЇ
Алгоритми

виро лення

рекомендацій

для

прид ання

товарів

чи

отримання послуг дають можливість користувачеві не загу итися у великих
о сягах інформації і є ефективною альтернативою звичайним пошукам чи
фільтрам. Застосування таких алгоритмів достатньо поширене для типових
систем, що надають товари та послуги (фільми, музика, новини, книги тощо).
к правило рекомендації автоматично генеруються на підставі історій
прид ання поді них товарів (послуг) як самим зацікавленим споживачем, так і
іншими споживачами. Рекомендаційні алгоритми є своєрідним трендом,
оскільки дозволяють підвищити інтерес користувача до тої чи іншої системи,
осо ливо у сфері дозвілля. Пошук «схожих» користувачів є однією із най ільш
важливих задач [1, с. 5] рекомендаційних систем. Схожість в кожній системі
визначається за допомогою даних, що система зі рала про користувача. Такими
даними можуть ути інформація про переглянуті елементи, наданий рейтинг,
відгуки користувача, переходи за посиланнями, інформація з профілю
користувача, яка ула надана під час реєстрації в системі тощо.
Ефективність

рекомендаційної

системи

можна

підвищити,

якщо

рекомендаційним алгоритм працюватиме із групою поді них між со ою
елементів. Для класифікації таких груп проводять кластерний аналіз [2, с. 132].
Його головним завданням є роз иття певної ви ірки на підмножини, що й
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називатимуться кластерами. Таким чином усі елементи в межах одного
кластеру удуть схожими, а елементи різних кластерів відрізнятимуться між
со ою. Даний підхід підвищує швидкодію системи та підвищує точність
рекомендацій

завдяки

тому,

що

пошук

езпосередньо

рекомендацій

проводитиметься у межах одного кластеру, усі елементи якого і так уже є
поді ними.
Методом кластеризації для реалізації даної системи о рано метод kсередніх завдяки його швидкості, гнучкості, можливості до масшта ування та
простоті в імплементації та модифікації. Цей

метод належить до підходів

кластерного аналізу, що азуються на центроїдній моделі.
Вхідними параметрами даного методу є на ір даних, який нео хідно
прокластеризувати та кількість кластерів, на яку нео хідно поділити множину
елементів (k). Оскільки даний алгоритм є ітераційним, то у власній модифікації
даного алгоритму можна о межити максимально допустимо кількість ітерацій
до стійкості центроїдів задля підвищення швидкодії та уникнення зациклень
системи чи витоків памяті.
Незважаючи на швидкість алгоритму, у даного методу є ряд недоліків. З
опису алгоритму можна зрозуміти, що ста ільність алгоритму можна
підвищити у випадку автоматизованого ви ору кількості кластерів та
покращеного ви ору початкових центроїдів [3, с. 2]. Ці покращення зможуть
істотно з ільшити перед ачуваність вмісту май утніх кластерів відповідно до
різних на орів даних.
Випадкова ініціалізація початкових центроїдів є швидким, проте не надто
надійним рішенням. Най ільшим недоліком даного підходу є можливість
ви ору усіх центроїдів занадто лизько один до одного. Це може привести до
неправильної

кластеризації

елементів,

ро лячи

деякі

кластери

перевантаженими. Під час випадкової ініціалізації неможливо перед ачити чи
центроїди удуть розташовані коректно.
Загалом, задача ініціалізації зводиться до ви ору початкових центроїдів
таким чином, що вони ули якомога далі один від одного. В такому випадку
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після першої ж ітерації алгоритму k-середніх вони змістяться у свої нові
центри, не перевантажуючи при цьому якийсь певний кластер [4, с. 167].
Наступною модифікацією алгоритму кластеризації є автоматизований
ви ір числа кластерів, на які нео хідно роз ити поточний на ір даних. Даний
метод о числює силуетні коефіцієнти кожного елементу множини, які
вимірюють наскільки кожен із елементів схожий на власний кластер порівняно
з іншими кластерами [5, с. 205]. Значення силуету коливається в межах від 1 до
-1, де високе значення вказує на те, що о ’єкт до ре поєднується з власним
кластером і погано поєднується з сусідніми кластерами. Оптимальною
кількістю кластерів уде найвище значення коефіцієнту, при яких елементи
усіх кластерів є до ре згрупованими.
Згідно усіх описаних елементів алгоритму, розглянутих підходів та
методів, модифікований рекомендаційний алгоритм можна описати покроково
наступним чином
1) Виконується запит про те, що певному користувачеві нео хідно надати
рекомендації, на даному етапі нео хідно знайти цього користувача за
ідентифікатором та доступитись до інформації про рейтинги фільмам, які
користувач надав раніше.
2) Відповідно від того, чи користувач є новим для системи, алгоритм
підготує різні дані для рекомендування. кщо користувач є новим для системи,
то то таким, який ще не оцінив хоча

три фільми, то він отримає список

най ільш популярних фільмів із найвищою оцінкою і ро ота алгоритму
припиняється.

кщо ж користувач оцінив три а о

ільше фільмів, система

під ере осо исті рекомендації для даного користувача.
3) Для початку система повинна класифікувати поточного користувача до
певного кластеру даних для того, що

надати йому най ільш релевантні

рекомендації. Кластеризація від увається за допомогою алгоритму k-середніх із
динамічним пошуком кількості кластерів та динамічною ініціалізацією
початкових центроїдів. Загалом даний етап поділяється на три послідовні
процеси, в результаті яких система зможе оперувати кластеризованими даними
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а) перш за все визначається кількість кластерів на який нео хідно
поділити на ір даних. Для цього використовується метод силуетів на
проміжку від 1 до

, де n – кількість елементів у на орі даних.

Результатом виконання даного кроку є певне значення k, яке є най ільш
оптимальним для цього на ору даних.
) якщо оптимальна кількість кластерів відома, від увається пошук
початкових центроїдів за допомогою методу пошуку віддалених
елементів. Результатом виконання даного кроку є на ір із k центроїдів.
в) розпочинається

езпосередньо кластеризація за допомогою

алгоритмі k-середніх на даному на орі даних із кількістю кластерів k та
початковими центроїдами, які

ули вирахувані у попередніх кроках.

Результатом даного кроку є сформовані k кластерів.
4) У межах сформованого кластеру, в якому знаходиться користувач,
якому нео хідно надати рекомендації, вираховується коефіцієнт поді ності між
поточним користувачем та усіма іншими. Даний коефіцієнт шукається як
косинус поді ності, а аргументами даної операції виступають середні оцінки
кожного із жанрів, які є векторами. Дана середня оцінка оновлюється із кожною
новою оцінкою користувача, о числюючи середнє арифметичне для кожного із
жанрів. Для кожного фільму, що ув оцінений хоча

одним користувачем із

даного кластеру о числюється ймовірність вподо ання фільму, що є середнім
арифметичним до утків коефіцієнту поді ності до користувача на оцінку, яку
користувач надав цьому фільму. Фільми сортуються у порядку спадання
відповідно до значення ймовірності вподо ання. Результатом даного кроку є
відсортований список рекомендаційних елементів.
5) Від увається перевірка, чи користувач уже оцінив фільми із
відсортованого списку, який

ув результатом попереднього кроку.

кщо

користувач оцінив елемент, фільм не пропонуватиметься користувачеві.
Сформований список рекомендацій надсилається користувачеві. У випадку,
якщо рекомендаційних елементів недостатньо для задоволення запиту
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(користувач уже оцінив ільшість фільмів), від увається пошук най лижчого
кластера. Виконуються кроки 4, 5.
Для верифікації результатів модифікований алгоритм уло протестовано
із іншими існуючими імплементаціями. Модифікований алгоритм порівняно із
двома рекомендаційними алгоритмами, що є засновані на пам’яті та на
сусідстві. Для тестування алгоритму уло о рано випадковим чином існуючого
користувача системи. Суть тестування полягає в тому, що

дати змогу

алгоритмам порекомендувати фільми (із о меженого переліку фільмів, що
попередньо ули оцінені даним користувачем) даному користувачеві ще раз.
Після цього весь список рекомендацій сортується у порядку спадання та
від увається співставлення із оригінальними оцінками користувача. То то,
якщо користувач поставив 5 зірок 20 фільмам, а в результаті тестування
алгоритму фільм, який мав и ути в першій двадцятці (оцінений 5 зірками
користувачем), має порядковий номер у результуючому списку ільший за 20,
то рекомендація для даного фільму не є успішною і показник якості

уде

нижчим. Дане порівняння проводиться для усіх елементів списку із
рекомендованими фільмами відносно списку із оригінальними оцінками
користувача і формується остаточний відсоток успішних рекомендацій. Дану
метрику

уло о рано, оскільки не всі алгоритми повертають прогнозовану

оцінку в межах від 1 до 5 для кожного із елементів. Проте кожен із алгоритмів
повертає список із власними коефіцієнтами потенційного вподо ання для
кожного із фільмів, який легко можна відсортувати та порівняти із
оригінальними оцінками.
Алгоритм

Кількість якісних
рекомендацій при
100 користувачах, %

Кількість якісних
рекомендацій при
500 користувачах, %

Кількість якісних
рекомендацій при 2500
користувачах, %

Заснований на пам’яті

52.4

48.7

39.6

Заснований на сусідстві

61.2

57.9

42.9

Модифікований алгоритм

87.4

84.1

79.9
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У якості тестових випадків взято три на ори даних – на 100, 500 та 2500
користувачів, кожен з яких відповідно має власні рейтинги для різних фільмів.
З даної та лиці видно, що модифікований алгоритм має хороший відсоток
якісних рекомендацій. Також модифікований алгоритм краще справляється із
великими о ’ємами даних завдяки кластеризації та динамічному ви ору
кількості кластерів для кожного окремого на ору даних. Кола оративний
алгоритм, заснований на сусідстві показав дещо кращі результати ніж алгоритм,
заснований на пам’яті, проте в середньому модифікований алгоритм є кращим
на 20-30% в усіх випадках верифікації результатів. Згідно із результатами
тестування можна зро ити висновок про ефективність розро леного алгоритму.
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СЕКЦІЯ: Педагогіка та освітні технології
УДК 378.147
ВИСОЧАНСЬКА Роксолана Прокопівна,
викладач спецдисциплін Рогатинський
аграрний фаховий коледж,
м. Рогатин, Україна
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ
ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ М’ЯСА І М’ЯСОПРОДУКТІВ»
На сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу України перед
підприємствами аграрного профілю постають важливі питання з ільшення
о сягів виготовлення якісних продуктів харчування, ефективного використання
природних ресурсів, зменшення негативного впливу сільськогосподарських
виро ництв на довкілля, впровадження у технологічні процеси прогресивних та
економічно о ґрунтованих технологій, скорочення витрат сировини й
поліпшення якості продукції, вирішити які можливо за наявності технологів,
готових до інноваційної діяльності. Про лема формування готовності до
інноваційної діяльності май утніх фахівців є о ’єктом вивчення

агатьох

науковців.
Технологія м’яса та м’ясних продуктів – навчально-наукова дисципліна,
предметом якої є технологія м’яса, продуктів за ою, ков асних виро ів,
напівфа рикатів, м’ясних

анкових консервів, продуктів кормового та

технічного призначення. Вона ґрунтується на дисциплінах загальноінженерної
та хімічної підготовки і призначена для формування у студентів професійних
знань на завершальному етапі підготовки фахівців.
Основною метою м’ясної галузі переро ної промисловості є задоволення
потре населення у високоякісних м’ясних продуктах, розширення асортименту
продукції та впровадження ресурсозаощаджувальних технологій, спрямованих
на здешевлення продукції та вирішення про леми з алансованого здорового
харчування людини.
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Метою вивчення дисципліни «Технологія м’яа і м’ясопродуктів» є
підготовка фахівців, здатних виготовляти високоякісну продукцію згідно з
опанованими

сучасними

технологіями,

аналізувати

виро ничі

ситуації,

приймати оптимальні рішення щодо виконання технологічних процесів і
розро лення складу і технологій виготовлення конкурентоспроможних м’ясних
продуктів.
Дана дисципліна вивчає основні види сировини і методи підготовки їх до
переро ки, характеристики технологій основних виро ничих процесів за ою,
переро ки продуктів за ою, виро ництва ков асних продуктів, напівфа рикатів
та м’ясних консервів.
Значну увагу приділено також питанням раціонального використання
сировини,

езпеки

м’ясних

продуктів,

ви ору

технологічних

режимів

інактивації ферментів, нітритів і фосфатів, використання харчових до авок, що
сприяють видаленню з організму солей важких металів та радіонуклідів,
знищенню мікроорганізмів тощо.
Май утні фахівці м’ясної промисловості повинні знати технологію
основних видів м’ясних продуктів і вміти складати на її основі апаратурнотехнологічні схеми виро ництва м’ясних продуктів; здійснювати розрахунки
потре основної сировини і допоміжних матеріалів; застосовувати теоретичні
знання

для

розро лення

технологій

нових

конкурентоспроможних,

високоякісних м’ясних продуктів; оцінювати якість готової продукції та
усувати причини виникнення дефектів під час технологічного о ро лення;
аналізувати виро ничі ситуації та формувати попит населення на м’ясні
продукти методом досліджень і пошуків прогресивних технологій, підвищення
споживчих властивостей м’ясних продуктів.
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
1.1. Теоретична модель процесу формування предметної компетенції
Професійна управлінська компетентність у сучасній науці розглядається
як сукупність осо истих можливостей посадової осо и, її кваліфікаційні
знання, досвід, що дають змогу рати участь у виро ленні певного кола рішень
45

а о самостійно вирішувати певні питання завдяки наявності відповідних знань і
навичок. Слід зазначити, що професійна компетентність повинна вивчатися
процесуально, як така, що формується під час вивчення навчальних дисциплін,
перед ачених

освітньою

програмою,

то то

складається

з

предметних

компетенцій.

к педагогічна категорія „предметна компетенція” означає

сукупність знань, умінь та характерних рис при вивченні конкретного
предмета, що дає можливість студентові самостійно виконувати певні дії для
розв’язання навчальної про леми. Теоретичну модель процесу формування
предметної компетенції можна зо разити у вигляді схеми (рис.1.1).

Рис.1.1. – Теоретична модель процесу формування предметної компетенції
Отже, засвоєння предметних знань студентами за компетентнісного
підходу у вигляді тріади „знання – вміння – навички” доповнюється
осо истісними

якостями

(ініціативність,

мо ільність,

заповзятливість,

самостійність у прийнятті рішень, критичність мислення, мотивація досягнення
успіху, рівень самооцінки осо истості тощо).
1.2. Рівні формування компетенцій
Важливими є рівні формування компетенцій під час вивчення окремих
дисциплін

у вищому навчальному закладі.

Так,

для

першого

рівня

характерними є такі загальні для різних предметних галузей компетенції
здатність демонструвати знання основ та історії дисципліни; здатність логічно
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й послідовно представити освоєне знання; здатність контекстуалізувати нову
інформацію й давати її тлумачення; уміння демонструвати розуміння загальної
структури дисципліни й зв’язок між дисциплінами; здатність розуміти та
використовувати методи критичного аналізу й розвитку теорій; здатність
правильно використовувати методи й техніки дисципліни; здатність оцінювати
якість досліджень у цій предметній галузі; здатність розуміти результати
експериментальних і спостережних спосо ів перевірки наукових теорій.
На другому рівні май утні фахівці повинні

ути наділені такими

компетенціями володіти предметною о ластю на належному кваліфікаційному
рівні, то то володіти новітніми методами й технікою дослідження, знати
новітні теорії та їхні інтерпретації; критично відслідковувати й осмислювати
розвиток теорії й практики; володіти методами незалежного дослідження й
уміти пояснювати його результати на належному рівні; ути здатним внести
оригінальний вклад у дисципліну відповідно до канонів цієї предметної о ласті,
наприклад, у рамках кваліфікаційної ро оти; демонструвати оригінальність і
творчий підхід; опановувати компетенції на професійному рівні.
Таким чином, враховуючи теоретичне о ґрунтування сутності та структури
професійних, в тому числі предметних компетенцій, визначною є роль
навчальної дисципліни „Технологія м’яса і м’ясопродуктів” у процесі
формування професійних компетенцій в системі підготовки фахівців аграрної
сфери

спеціальності
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«Харчові

технології»

«З ерігання,

(ОПП

консервування та переро ка м’яса»).
РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ М’ЯСА І
М’ЯСОПРОДУКТІВ» У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ
КОМПЛЕКТАЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ
2.1.

Значення

глибокого

пізнання

дисципліни

у

підготовці

кваліфікованого фахівця
Сьогодні стає зрозумілим, що

ез гли окого пізнання наукових основ

технології м’яса і м’ясопродуктів, вивчення досвіду в галузі харчових
технологій економічно розвинутих країн неможлива по удова економіки
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України, яка могла

за езпечити ста ільний високий рівень до ро уту

населення. Вивчення цієї дисципліни нео хідне для розуміння сутності системи
методів управління; змісту процесів та технології управління; основ
планування, здійснення мотивації та контролю на підприємствах, які
займаються виро ництвом продукції; розвитку у студентів таких якісних
характерних рис, як керівництво та лідерство, освоєння стилів управління,
теорії

конфліктів;

ринкового

ціноутворення

і

про лем

цінової

конкурентоспроможності продукції; перед ачення умов, нео хідних для
ефективного функціонування і розвитку виро ничо-господарської діяльності на
рівні підприємств АПК в умовах ринкових відносин.
Підприємства аграрної галузі стали ільше приділяти уваги організації
виро ництва, формуванню структур, які за езпечують чіткий розподіл ро іт,
контроль виконання і стимулювання виконавців за результати праці. То то
коло завдань значно розширилося і охоплює не тільки організацію і управління
персоналом, але й визначення о сягів продукції з урахуванням потре и і
можливостей ринку, пошук і залучення ресурсів (перш за все, фінансових),
за езпечення реалізації продукції, виконання своєчасних розрахунків із
постачальниками і споживачами, підвищення якості і конкурентоспроможності
продукції.
Отже, сучасне виро ництво потре ує фахівців, які можуть самостійно
формулювати мету ро оти, ставити завдання та планувати етапи її здійснення,
приймати нетрадиційні та творчі рішення. Активна, творча, спрямована на
практичну діяльність позиція, є головною характеристикою нової ролі студента.
2.2. Виробничі функції техніка-технолога
Згідно

з

освітньо-кваліфікаційною

характеристикою

молодшого

акалавра – технолога, випускник повинен володіти певними виро ничими
функціями, типовими задачами діяльності та уміннями.
Згідно з поданим документом, виділяють такі виро ничі функції
організаційно-управлінська, технологічна, технічна, контрольна, прогностична,
дослідницька.
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Одним з основних завдань української економіки в умовах євроінтеграції
є впровадження європейських норм і стандартів у виро ництво. Тому
осо ливого значення на уває контроль за якістю продукції та умовами її
виро ництва, що доводить важливість контрольної функції технолога.
Нині спостерігається загострення гло альної конкуренції, нав’язування
нових – інтеграційних правил поведінки. Тому «вижити» нашим підприємствам
в умовах застосування загальних для всіх принципів, правил та норм вкрай
важко. У цих умовах осо ливого значення на уває наявність на виро ництві
сучасного о ладнання, грамотного керівника та, найголовніше, освічених
фахівців, зокрема технологів. Отже, виникає потре а в прогностичній функції
технолога.
Вимоги до компетентності умовно можна поділити на дві групи. Першу
становлять знання і вміння (мистецтво) виконувати професійну ро оту за такою
спеціальністю, як технік-технолог (умовна назва – організаційно-управлінські
знання й вміння). Друга група вимог до компетентності пов’язана зі здатністю
працювати з людьми й управляти со ою (умовна назва – індивідуальноосо истісні знання та вміння).
2.3.Завдання вивчення дисципліни «Технологія м’яса і м’ясопродуктів»
Відповідно до програми навчальної дисципліни для підготовки фахівців в
аграрних закладах завданням вивчення дисципліни „Технологія м’яса і
м’ясопродуктів” є теоретична підготовка студентів із питань сутність основних
понять і категорій, основні процеси виро ництва харчової, кормової та
технологічної продукції, лікувальних препаратів, а також виро ів культурнопо утового призначення, отриманих при переро ці сировини в м'ясній
промисловості. Для закріплення теоретичних знань та на уття, а також
практична підготовка та формування умінь із питань змін, що від уваються у
сировині, напівфа рикатах та готовій продукції при неправильному проведенні
технологічного процесу та несправності о ладнання; аналізувати технологічні
схеми переро ки кожного виду худо и, птиці та кролів; виконувати нео хідні
технологічні розрахунки сировини, готової і супутньої продукції, ро очої сили,
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о ладнання, виро ничої площі для цехів виро ництва; застосувати сучасні
засо и механізації навантажувальних, розвантажувальних і транспортних ро іт
для цехів виро ництва; попереджувати і усувати виро ничі неполадки та втрати
сировини і готової продукції від несправного о ладнання; виконувати
технологічні процеси згідно з діючими технологічними інструкціями залежно
від о ладнання, яке використовується; експлуатувати сучасні потоковомеханізовані

лінії,

уміти

застосовувати

прогресивні

ресурсоз ерігаючі

езвідходні технології, які за езпечують високу якість продукції при
мінімальних втратах.
Вказані вимоги до знань та умінь, якими повинні володіти май утні
фахівці, сприяють формуванню компетентності, що відповідає предмету
(предметної компетентності), проте для формування загальної професійної
компетентності сучасного фахівця-аграрія, на наш погляд, нео хідно врахувати
єдність

таких

складових

предметно-дійового,

соціокультурного

та

психофізіологічного компонентів з урахуванням специфіки управлінської
діяльності в аграрній сфері.
Для кращого засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни
«Технологія м’яса і м’ясопродуктів» є використання мультимедійних лекції,
електронних підручників а о посі ників, навчальних відеофільмів, розширення
методичних рекомендації для студентів з ілюстративним матеріалом та
методичні рекомендації для самопідготовки студентів до заняття з коротким
викладом навчального матеріалу та алгоритмом виконання практичних
навичок.
Для формування творчої активності май утнього спеціаліста, розвитку
його професійно пізнавальних інтересів, зді ностей, вміння працювати в
колективі має велике значення використання різних форм і методів навчання та
виховання. Головним завданням при підготовці спеціалістів є виховання у них
високої відповідальності, організованості, творчого ставлення до праці.
У структурі професійних компетенцій фахівців аграрної сфери важливим є
володіння системою фундаментальних знань у галузі менеджменту, вивчення
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організаційних форм управління сучасним виро ництвом, на що, у першу
чергу, спрямований курс „Технологія м’яса і м’ясопродуктів”. При цьому,
значна увага має ути приділена переходу від традиційної освітньої підготовки
та простого формування знань і умінь до формування у студентів потенціалу
саморозвитку, розвитку творчих зді ностей й застосування їх у змінних умовах
аграрного

виро ництва;

відповідальності,

то то

позицій
повний

моральності,

комплекс

тих

перетворюють професійну діяльність у суспільне

почуття
рис

соціальної

осо истості,

які

лаго. Тому, перспективи

подальшого наукового пошуку можливі в напрямку о ґрунтування у складі
управлінської

компетентності

формування

соціально-рольової

та

комунікативної компетенцій, що матиме позитивний вплив на досягнення
конкурентоспроможності фахівців на ринку праці.
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УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОБИ:
МЕДІА-АРТ
Медіа-арт – породження технологічного прогресу інформаційної до и,
що в творчому аспекті гармонізує людину з технікою. Власне, це вид
мистецтва, що використовує для свого створення і репрезентації сучасні
комунікативні та цифрові технології [1].
В Україні поява медіа-арту як окремого мистецького виду датується
кінцем

ХХ

століття.

У

Радянському

Союзі

існувала

дуже

жорстка

регламентація творчості державною політикою, тому реалізація експериментів,
нових форм мистецтва, зокрема медіа-арту, ула майже неможливою. І хоч там
у 1960-1980-х роках від увався розвиток технологій, це, проте, не вплинуло на
появу медіамистецтва на цих теренах [2]. Саме тому, на відміну від Європи та
Америки, де медіа-арт виникає в 1960-ті роки, в Україні його виникнення
датується кінцем ХХ століття, що з ігається з такими подіями як розпад
Радянського Союзу та здо уття Україною незалежності. Це час, коли
з’являється можливість вільно о ирати стиль та медіа для творчості.
Уже з початку 1990-х років спостерігається зацікавлення митцями
технологічними медіа у Києві (О. Гнилицький, А. Савадов і Г. Сенченко та ін.),
Львові («Фонд Мазоха», В. Бажай, П. Старух, В. Кауфман) та Одесі
(А. Ганкевич, О. Ройт урд, Г. Катчук та ін.). При лизно з кінця 1990-х років
медіа-арт починає своє активне існування у Харкові («Група Швидкого
Реагування») та Херсоні (група «ТОТЕМ»). Усіх цих митців о ’єднувало
прагнення вийти за межі традиційних художніх медіа та сюжетів [3].
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Важливим для поширення медіа-арту в Україні на стадіях його
становлення ув Центр сучасного мистецтва (ЦСМ) Дж. Сороса, а також перша
в історії українського мистецтва резиденція для медіамитців – ІнфоМедіаБанк,
куратори якої (Н. Манжалій і К. Стукалова) створили фестиваль «KIMAF»
(2000 – 2003). У 1998 р. в ЦСМ Дж. Сороса від увалася одна з перших
спеціалізованих виставок медіамистецтва – «Інтермедіа» [4, с. 161–162].
Численна кількість фестивалів із залученням медіамистецтва є важливим
чинником його розвитку та демонструють, що сьогодні медіа-арт зайняв своє
окреме та важливе місце в українському мистецтві інформаційної до и.
Відомим є, зокрема, міжнародний фестиваль молодіжних проектів «Non Stop
Media» у Харкові, що вперше від увся у 2003 році, в межах якого традиційно
представлений медіа-арт. Фестиваль «MediaDepo» у Львові (куратори –
Б. Шумилович та А. Лінік), виокремившись із спеціальної програми Тижня
актуального мистецтва, до 2012 року проводився як самостійна подія. Варто
зазначити, що львівський медіамитець А. Лінік неодноразово організовував
різні

події,

що

стосуються

медіа-арту

«Трансформатор»

(2009),

«Футурконгрес» (2010) та ін. Із залученням медіамистецтва проводиться езліч
інших фестивалів таких як «Конструкція» (2014, 2015), «Гамселить медіа-арт
генератив, геометрія, глітч» (2015), «Лінолеум» (2013-2015) та ін.
Знаковою та дуже масшта ною подією цього, 2021, року стала Перша
Українська Бієнале Цифрового та Медіа Мистецтва, що пройшла в Києві з 15
по 30 жовтня [5]. Тут, у сучасній галереї «ARTAREA», ули представлені понад
50 ро іт митців з 15 країн світу (інтерактивні, кінетичні, аудіовізуальні проєкти,
відео-арт, VR-експонати та ін.). Темою ієнале ула «30 років Сво оди», що, за
словами медіамитця та куратора В. Коршунова, - «покликана осмислити стан
незалежності українців та феномен сво оди людини в еру постковіду» [6].
Успіх і масшта ність цього заходу ще раз підтверджують важливість місця
медіа-арту в мистецтві України та його велику актуальність для суспільства.
Український медіа-арт розмиває межі між мистецтвом та іншими сферами
соціокультурного

уття. Справді, «твори медіа-арту належать одночасно до
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різних сфер художньої, естетичної, філософської, історичної, соціальної тощо»
[7, с. 8]. Зокрема, філософсько-естетичного характеру є ро ота групи «akuvido»
(Г. Куц, В. Довгалюк) «Хрести» 1993 р., де хрест є символом ідеї, філософією
горизонталі та вертикалі, життя і смерті; це вічність, гармонія, правда [8]. У
1996 р. група «akuvido» створила концептуальний відеоарт-проєкт «

є час»,

символічні сцени якого стосуються, зокрема, про лем руйнації, плинності,
деформації. Ро оти ж мисткині О. Чепелик часто апелюють до історії, пам’яті
та ідентичності, про лем соціально-осо истісної відповідальності та не езпеки
масових ілюзій ХХ ст.. Зокрема, відомий її відеоперформанс «Улю лені
іграшки лідерів» 1998 р., де вона, розрізаючи м’які іграшки, з використанням
їхніх шматків перетворюється на Леніна, Гітлера й Ейнштейна під супровід
текстів З. Фройда. Тут ж відо ражається феміністична перспектива, адже
О. Чепелик досліджує власну роль як жінки в контексті чоловічої ієрархії і
влади [9]. Примітним є також її відео «Походження» 2005 р., де мисткиня
поєднує сцени народження дитини та події Помаранчевої революції в Києві.
Саме новітні технології розширюють межі тем та про лем, які
медіамистецтво може розкривати в со і, з ільшуючи можливості для їхнього
виявлення і впливу на глядачів, підвищуючи його соціокультурне значення та
посилюючи його значення в мистецькому процесі України. Зокрема, примітною
в цьому контексті є мультимедійна інсталяція С. Петлюка «

не можу звідси

ви ратися» (2021), що виявляє процеси інформаційної до и, в якій текст із
назви проєкту езкінечно рухається по замкненій кривій траєкторії [10].
Окремо слід звернути увагу на проєкт «ARTEFACT», що почався у 2018
р., Завдяки новітнім технологіям він в мистецькому контексті звертається до
соціально важливих тем на прикладі про лематики Чорно ильської катастрофи.
При цьому, тут аварія на ЧАЕС переосмислюється, в першу чергу, як
най ільша інформаційна катастрофа світу, наповнена дезінформацією та
радянською пропагандою [11]. Сьогодні, в час пандемії коронавірусу, засилля
фейків, екологічних про лем, цей проєкт є осо ливо актуальним. У 2019 р. в
центрі Києва

ула представлена медіа-арт виставка «ARTEFACT Chernobyl
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33», що показала здатність медіамистецтва працювати з складними і олючими
питаннями та спроможність ути зрозумілим для широкої аудиторії. Тут ули
представлені численні вражаючі мистецькі о ’єкти, такі як «Попіл атомної
епохи» А. Рея, відеоінсталяція «POST REBIS» А. Амадуччі, «Випромінювання»
В. Коршунова та А. Рея, «Mimosa/Многоликая» С. Ніжинського та В. Ков аси,
та ін. Примітною є участь митців проєкту у міжнародному фестивалі
«MADATAC» в Іспанії в 2020 році, попри виклики карантину, який змусив
трансформувати запланований в форматі «наживо» захід на онлайн-формат.
Отже, сьогодні медіа-арт займає чільне місце в мистецькому процесі
України, відіграючи важливу роль для його розвитку, підтвердженням чому є
численні виставки (такі як «Інтермедіа» 1998 р., «ARTEFACT Chernobyl 33»
2019 р.) та фестивалі (зокрема, «Non Stop Media», «MediaDepo», Перша
Українська Бієнале Цифрового та Медіа Мистецтва та ін.), присвячені йому.
Український медіа-арт існує на межі, розмиваючи кордони між мистецтвом й
іншими сферами – соціальною, екологічною, філософською тощо. Його
важливість в соціокультурному аспекті зумовлюється широким спектром
актуальних, гострих та різнотипних питань сучасності, які він піднімає у своїх
витворах (зокрема, «

не можу звідси ви ратися» С. Петлюка, «Походження»

О. Чепелик, «Mimosa/Многоликая» С. Ніжинського та В. Ков аси та ін.),
звертаючись

актуальною

мовою

інформаційної

до и

до

українського

реципієнта, спонукаючи його до рефлексії і розширюючи межі його світогляду.
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СЕКЦІЯ: Економіка та організація інноваційної діяльності
УДК 339.3
ВІТОВА Богдана Олександрівна,
студентка,
Вінницький технічний фаховий коледж
Науковий керівник: Мусятовська Л. Й.
Викладач фінансових дисциплін,
Вінницький технічний фаховий коледж
м. Вінниця, Україна
БЕНЕФІЦІАРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЗВІТ ПРО НИХ
Актуальність теми. Динаміка зміни правил гри законодавцем уже давно
стала

звичною

ухгалтерській

для

ухгалтера.

спільноті

виникає

Останнім
саме

часом

щодо

змін

чимало
у

запитань

сфері

у

протидії

фінансуванню тероризму. На о лік чи навіть оподаткування ці зміни
езпосередньо не впливають. Утім вітчизняна законодавча специфіка веде до
того, що практично все, що хоч якось пов’язане з веденням ізнесу, зрештою
надходить до

ухгалтерії.

Мета роботи. Дослідження та узагальнення інформації про поняття
« енефіціарів» та звітності, стосовно них.
Виклад основного матеріалу. Термін походить від французького
«benefice»,

що

означає

при уток

а о

користь. Значення

слова

енефіціар перекладається як одержувач грошей а о доходів. Це людина, яка
володіє активами на законній підставі, а також активно їх використовує для
отримання подальшої вигоди. До слова енефіціар синонім, який не менше
часто використовується, – енефіціарій. Значення цих слів не має відмінностей.
Відповідно до Закону України «Про протидію і запо ігання легалізації
(відмивання)

доходів,

одержаних

злочинним

шляхом»

[1]

кінцевий

енефіціарний власник (контролер) – це фізична осо а, яка незалежно від
формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на
управління а о господарську діяльність юридичної осо и езпосередньо а о
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через інших осі , що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння
а о

користування

всіма

активами

а о

їх

значною

часткою,

правом

вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також
укладання угод, які надають можливість визначати умови господарської
діяльності, давати о ов’язкові до виконання вказівки, виконувати функції
органу управління, а о яке має можливість впливати шляхом прямого а о
опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну осо у) володіння однією
осо ою самостійно а о спільно з пов’язаними фізичними та / а о юридичними
осо ами часткою в юридичній осо і в розмірі 25 а о

ільше відсотків

статутного капіталу а о права голосу в юридичній осо і.
У юридичній термінології зустрічається таке поняття, як кінцевий
енефіціар. Це фізична осо а, що є залишковим власником.
Кінцевий власник також є синонімом, адже о идва поняття перед ачають,
що уде вказано справжнього власника, а не керівника, який виконує о ов’язки
власника тощо.
Кінцевим власником можуть ути відразу декілька фізичних осі . Для
цього частину їх акцій а о установчого капіталу в компанії повинна ути не
менше 25%.
кщо засновником підприємства є юридична осо а, то вона не є
енефіціаром, адже ним може ути виключно фізична осо а.
Але визначення кінцевого власника є актуальним лише для приватної
власності. Значення слова енефіціар не застосовується для релігійних громад,
органів місцевого самоврядування, політичних о ’єднань. Громадським та
лагодійним організаціям, на відміну від комерційних, нео хідно надавати
інформацію про відсутність енефіціара.
У державних підприємствах

енефіціаром називається держава, з

можливим уточненням підрозділу влади, до якого належить.
Закон про
(відмиванню)

енефіціарів «Про запо ігання та протидію легалізації

доходів,

одержаних

злочинним

шляхом,

фінансуванню

тероризму ...» №361–IX від 06.12.2019 року зо ов’язує юридичних осі щорічно
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надавати держреєстратору інформацію про кінцевого власника а о вказати
причину його відсутності, а також підтримувати цю інформацію в актуальному
стані.
За Законом України №36, звіт про кінцевих

енефіціарів (у о сязі

документів визначеному Законом №361) подається державному реєстратору у
наступних випадках
1) Подання початкового звіту у зв’язку з прийняттям Закону №361.
2) Подання звіту в момент вчинення реєстраційної дії.
Звіт про кінцевих

енефіціарів надається в момент вчинення певної

реєстраційної дії державної реєстрації юридичної осо и а о внесення змін до
відомостей про юридичну осо у у тому числі до відомостей про розмір
статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників
товариства з о меженою відповідальністю, а також при здійсненні інших
реєстраційних дій (відповідно до ст. 17 та ст. 22 Закону №755).
структурі власності та інформації про кінцевого

кщо зміни у

енефіціарного власника

(власників) юридичної осо и відсутні, юридичні осо и зо ов’язані повідомляти
державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної
реєстрації удь-яких змін до відомостей про юридичну осо у, що містяться в
ЄДР – шляхом заповнення та подання державному реєстратору форми 6 «Заява
щодо підтвердження відомостей про кінцевого

енефіціарного власника

юридичної осо и».
3) Щорічний звіт про кінцевих бенефіціарів.
Відомості про кінцевого енефіціарного власника та структуру власності
для всіх визначених Законом №361 юридичних осі

нео хідно

уде

підтверджувати щорічно – протягом 14 календарних днів, починаючи з
наступного року з дати державної реєстрації юридичної осо и (ст. 171 Закону
№755). Таку процедуру належить виконувати навіть коли відомості про
кінцевого енефіціарного власника не зазнали змін протягом звітного року.
Черговий щорічний звіт про кінцевих енефіціарів нео хідно уде подати
вже у 2022 році. Так, відповідно до роз’яснень Міністерства юстиції України
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у листі від 13.01.2021 р. № 245/8.4.4/32-21 стосовно щорічного підтвердження
відомостей про кінцевого

енефіціарного власника зазначено наступне

«… оскільки у 2020 році нормативно-правовий акт з затвердженою формою і
змістом структури власності не ув прийнятий, то подання вперше відомостей
про кінцевого енефіціарного власника за Законом №361 очікується у 2021
році. Оскільки йдеться про щорічне підтвердження, то виходячи з цього
принципу, наступне щорічне підтвердження нео хідно уде здійснити протягом
2022 року».
4) Подання звіту у зв’язку зі змінами у відомостях про кінцевих
бенефіціарів.
кщо відомості про кінцевого енефіціарного власника юридичної осо и
зазнали змін, то оновлений звіт про кінцевих

енефіціарів повинен

ути

поданий державному реєстратору протягом 30 ро очих днів з дня їх
виникнення (відповідно до вимог ч.21 ст.17 Закону №755), шляхом заповнення
та подання форми 6 «Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого
енефіціарного власника юридичної осо и», разом з іншими документами (які
підтверджують ці зміни).
5) Подання звіту у разі виявлення неповноти або неточностей.
Оновлений звіт про кінцевих енефіціарів заявнику нео хідно повторно
направити державному реєстратору не пізніше трьох ро очих днів з дня
виявлення неповноти а о неточностей чи помилок у раніше наданих
державному реєстратору документах (ч. 23 статті 17 Закону №755). Повторно
направлений звіт (у складі заповненої форми 6, а також структури власності та
інших підтверджуючих документів) повинен вже містити відкориговані
відомості про кінцевих енефіціарних власників та структуру власності [3].
кщо проводиться реєстрація юридичної осо и, закон про розкриття
інформації про

енефіціарів перед ачає о ов'язкове надання інформації

протягом 14–ти днів після закінчення року, з дня державної реєстрації [2].
Не потрі но надавати інформацію


релігійним о ’єднанням;
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політичним партіям;



органам самоврядування;



державним організаціям.

У разі ненадання інформації про кінцевих енефіціарів у встановлений
термін,

посадові

адміністративної

осо и

юридичної

відповідальності

за

осо и

удуть

ст.166-11

притягуватися

Кодексу

законів

до
про

адміністративні правопорушення
«Неподання юридичною осо ою державному реєстратору перед аченої
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осі та фізичних осі –
підприємців» інформації про кінцевого енефіціарного власника (контролера)
юридичної осо и – тягне за со ою накладення на керівника юридичної осо и
а о осо у, уповноважену діяти від імені юридичної осо и (виконавчого
органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян» (від 5100 до 8500 грн.).
Юридичні осо и

удуть зо ов’язані підтримувати інформацію про

кінцевого енефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані,
оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30
ро очих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору
документи, що підтверджують ці зміни.
кщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого
енефіціарного

власника

юридичної

осо и

відсутні,

юридичні

осо и

зо ов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при
проведенні державної реєстрації удь-яких змін до відомостей про юридичну
осо у, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
Висновок. Звіт про кінцевого власника, що незалежно від формального
володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління,
від увається відповідно до законодавства України. Закон про розкриття
енефіціарів отримав юридичну чинність 28 квітня 2020 року. Його основна
мета – ороть а з корупцією і незаконною при утком, а також запо ігання
фінансування тероризму та поставкам з рої. Для цього творці законодавчого
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акту внесли пункти про о ов'язкове розкриття кінцевих власників. Адже
підприємства можуть

ути оформлені на фірми-підрядники, які керують

ізнесом, «підставних» осі і т.п. Закон про розкриття кінцевих енефіціарів
повинен вивести їх з тіні це також дозволить по ачити сфери впливу і
осо исту зацікавленість кінцевих власників.
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SOME ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF THE SPECIAL RAPPORTEUR
ON HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT ON THE PROTECTION
OF ENVIRONMENTAL HUMAN RIGHTS
Анотація. У статті проаналізовано деякі аспекти діяльності Спеціального
доповідача з питання про зо ов’язання в галузі прав людини, пов’язані з
користуванням

езпечним,

чистим,

здоровим

і

стійким

навколишнім

середовищем, який є однією зі спеціальних процедур Ради з прав людини
Організації О ’єднаних Націй. «Спеціальні процедури» – це назва механізмів та
інструментів, створених Радою ООН з прав людини, до компетенції яких
входить моніторинг ситуацій з правами людини в країнах а о за визначеними
тематичними напрямками, завдяки чому Рада постійно знаходиться в курсі
поточної ситуації в сфері дотримання прав людини в усьому світі.
Проаналізовано мандат, що наділяє Спеціального доповідача повноваженнями
на здійснення його діяльності, приділено увагу основним здо уткам
Спеціального доповідача в галузі екологічних прав людини, таких як принципи,
рекомендації, щорічні тематичні доповіді. Зосереджено увагу на тому, що
екологічна складова прав людини є нео хідною умовою і гарантією реалізації її
прав і сво од у повному о сязі. Відповідно до означеної про лематики уло
виро лено відповідні висновки.
An important role in ensuring and protection of human rights and freedoms in
the environmental sphere is played by the "special procedures" of the United Nations
(hereinafter - the UN), which are created by the UN Human Rights Council. Thus, in
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2012, the Council established the mandate of the Independent Expert on human rights
obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable
environment [1]. The mandate was later changed to the Special Rapporteur on the
issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy
and sustainable environment in order to promote best practices in the application of
human rights in environmental policy-making, identify difficulties and obstacles to
full realization of human rights related to the use of a healthy environment, as well as
to visit countries and respond promptly to human rights violations in the
environmental sphere. The Human Rights Council also asked the rapporteur to apply
a gender perspective by, inter alia, addressing the special situation of women and
girls and identifying gender discrimination and vulnerabilities in addressing climate
change and environmental degradation issues. The Special Rapporteur submits
annual reports to the UN Human Rights Council and to the UN General Assembly
[2].
Special mention should go to the Report on the issue of human rights
obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable
environment (A/HRC/37/59). It examines the human right to a healthy environment
and analyzes further steps towards developing the relationship between human rights
and the environment [3]. In addition, the report presented the framework principles in
the field of human rights and the environment. These 16 principles set out the basic
obligations of states in accordance with the basic principles of human rights to the
extent that they relate to the enjoyment of a safe and healthy environment. At the
same time, these principles and comments to them do not impose new obligations on
states. On the contrary, they reflect the practice of applying existing human rights
commitments in an environmental context. While many of the obligations described
in the Framework Principles are directly based on binding human rights treaties or
judgments, others are based on statements by human rights bodies empowered to
interpret human rights law which have a recommendatory nature [3].
The Special Rapporteur has also conducted a study of best practices applied in
the exercise and promotion of the right to a safe, clean, healthy and sustainable
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environment and the implementation of the procedural and substantive elements of
that right. As of 2021, such a rule is enshrined in legislations of more than 80% (156
out of 193) UN member states. Procedural elements of this right are access to
information, public participation and access to justice and effective remedies.
Its substantive elements include clean air, safe climate, access to safe drinking water
and adequate sanitation, healthy food produced without doing any environmental
damage, a non-toxic environment suitable for living, working, studying and playing,
healthy biodiversity and healthy ecosystems. In the context of the global
environmental crisis, the accelerated spread and implementation of best practices for
the protection of human rights is of prime importance [4].
The Special Rapporteur works closely with the United Nations Environment
Program, the United Nations Development Program, the United Nations Environment
Assembly, specialized UN agencies such as the World Health Organization and the
International Labor Organization, the secretariats of international environmental
conventions, treaty bodies and international regional organizations to ensure that
human rights are fully taken into account in their work and to avoid duplication with
other special procedures and subsidiary bodies of the Human Rights Council. In the
course of its activities, it takes into account the views of other stakeholders, including
relevant regional human rights mechanisms, national human rights institutions, civil
society organizations and research institutions [2].
What is more, any individual, group of persons, non-governmental
organization, intergovernmental organization or human rights organization that acts
in good faith in accordance with human rights principles without politically
motivated attacks that contradict or do not comply with the UN Charter may provide
information to the Special Rapporteur. This procedure is identical for other UN
"special procedures" [5].
The information is provided through a specially created online form on the
website of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights by
e-mail or regular mail. Experts consider possible violations of the human rights of
individuals, groups of individuals or communities, as well as information that a bill,
65

legislation, act, policy and / or practice of the state does not comply with international
human rights law and standards. Based on the review of the information received, the
experts decide what action should be taken concerning each particular report [6].
In order to ensure efficiency and consistency in the consideration of reports
containing allegations of human rights violations, the mandate holder assesses their
compliance with the following eligibility criteria set out in the Code of Conduct for
Experts: 1. Reports must not be politically motivated or unfounded; 2. They must
contain a factual description of the alleged violations of relevant human rights; 3. The
wording used in the text of the message should not be offensive; 4. The message
should be based on reliable and detailed information and should not be based solely
on media materials [5].
The notification does not require the State indicated in the notification to ratify
an international or regional human rights treaty, or for the alleged victim to exhaust
the possibilities to protect his or her rights within the country. Following the review
of complaints, the expert sends notifications to governments and other entities in
order to obtain clarifications, call for an end to the offense, investigate such cases and
bring the perpetrators to justice. Such reports are based on the provisions of
international human rights law and may relate to past, current and potential offenses,
as well as may raise concerns about legislation, policies or practices that do not
comply with international human rights law and standards [5; 6].
Thus, the mandate of the Special Rapporteur on human rights and the
environment provides an extensive toolkit, including a grievance mechanism, to
promote full respect for environmental human rights, which is a prerequisite for
respect for other rights and freedoms guaranteed by international human rights
treaties.
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ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ
НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ ЕЛЕКТРОННООБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), АВТОМАТИЗОВАНИХ
СИСТЕМ, КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ЧИ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ

Розкриваючи

організаційно-тактичні

осо ливості

розслідування

«несанкціонованого втручання в ро оту електронно-о числювальних машин
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж
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електрозв’язку» [1], перед аченого ст. 361 Кримінального кодексу України
(КК України), традиційно слід розпочинати його розгляд з виявлення типових
слідчих ситуацій під час розслідування даного злочину.
Відмітимо, що типовим слідчим ситуаціям відводиться провідне
інформаційне та організаційно-методичне навантаження під час встановлення
методики розслідування злочину, перед аченого ст. 361 КК України.
Основними типовими слідчими ситуаціями є початковий та подальший етап
розслідування, які взаємопов’язані між со ою.
Продовжуючи та перед тим як перейти до аналізу основного питання
підрозділу, зауважимо, що при вчиненні комп’ютерних злочинів, а и досягнути
злочинний результат – важливим є о становка кі ерпростору, що о умовлює
потре у застосовувати комплекс методів, засо ів і прийомів задля розв’язання
практичних задач на початковому та наступному етапі розслідування [2, с. 82].
Так як типова слідча ситуація є науковою а стракцією, створеною на
підставі

апріорних

знань,

значить

її

високий

ступінь

фундаментальне теоретичне та методичне значення, що

о умовлює

розро ити спектр

питань криміналістики. Відтак, якщо конкретна ситуація відо ражає стан
досудового розслідування відповідного кримінального провадження, то типова
слідча ситуація відо ражає результат наукового узагальнення слідчої практики
[3, с. 212].
Втім, наразі можна говорити про принципово новий відтінок діяльності
слідчого як на початковому, так на наступному етапі розслідування, в межах
злочину, перед аченого ст. 361 КК України, оскільки він пов’язується із
сучасною інформаційною моделлю злочинного діяння, якому властиві усі риси
агатоепізодної злочинної діяльності, нео хідність встановлення злочинного
наміру злочинця, а також характерна специфіка розподілу ролей учасників при
здійсненні несанкціонованого доступу. Між іншим, здійснивши власний аналіз
матеріалів практики щодо розслідування комп’ютерних злочинів, доводимо про
те, що вони викликають складнощі та є трудомісткими під час досудового
розслідування.
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В

контексті

наведеного,

законодавець

з

приводу

досудового

розслідування чітко розмежовує розшукову та слідчу діяльність, що
проявляється у неможливості одержати відомості про злочин та осо у, яка його
вчинила, в межах іншого спосо у, ніж проведення негласних слідчих
(розшукових) дій.
З метою продовження слід зазначити, що для злочину, перед аченого
ст. 361

КК України

властива двовекторна

типізація

тактичних

задач

розслідування, що о умовлює існування слідчо-розшукової та слідчої моделі
типових ситуацій розслідування. З цього приводу справедливо відмічає
В. А. Журавель «одним із суттєвих критеріїв типізації слідчих ситуацій є саме
ступінь їх впливу на процес формування стратегічних і тактичних завдань
розслідування й визначення оптимальної послідовності проведення слідчих дій
а о тактичних операцій, що спрямовані на виконання цих завдань» [4, с. 107].
Переходячи

езпосередньо

до

слідчо-розшукової

моделі ситуації,

відмітимо, що вона характеризується наявністю фактичних даних про злочинні
наміри осо и (групи осі ) стосовно вчинення злочину. При такій моделі для
слідчого встановлюються відповідні напрями діяльності (виявлення, викриття
та документування злочинної діяльності осо и (групи осі )).

к результат –

слідчому нео хідно оперувати конкретною сукупністю слідчих (розшукових)
дій. Далі слід відмітити, що типовим слідчим-розшуковим ситуаціям
початкового та наступного етапів розслідування характерна певна динаміка, а
тому, невиконання хоча

однієї із тактичних задач в межах слідчо-розшукової

ситуації початкового етапу розслідування призводить до появи ідентичної
моделі ситуації на наступному етапі.
В свою чергу, слідчій моделі ситуації притаманна наявність фактичних
даних стосовно вчинення злочину та осо и злочинця. При такій моделі слідчий
в межах злочину, перед аченого ст. 361 КК України має можливість
за езпечити повноцінне розслідування (доказувати події злочину; довести
винуватість конкретної осо и; виявляти інші о ставини, які характеризуються
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релевантним значенням, що відповідають пошуковій задачі слідчого, а и
з’ясувати ознаки складу даного злочину) [2, с. 138].
Надалі принагідно додати, що стан розслідування злочину, перед аченого
ст. 361 КК України зумовлений рівнем вирішення тактичних задач початкового
етапу розслідування, то то в момент реєстрації в Єдиному реєстрі досудових
розслідувань

(ЄРДР)

інформації

стосовно

пред’явлення

певній

осо і

о ґрунтованої та законної підозри у вчиненні комп’ютерного злочину. Стан
розслідування повинен оцінюватись з ціллю встановлення моделі ситуації, при
якій слідчий має почати наступний етап розслідування, що конкретизувати
о умовлені динамікою початкового етапу розслідування о ставини, які мають
вагоме значення для май утньої слідчої ситуації.
У контексті вищесказаного, видається за можливе виокремити дві типові
слідчі ситуації розслідування в межах злочину, перед аченого ст. 361 КК
України, зокрема
1) сприятлива слідча ситуація розслідування, якій притаманна повнота
вирішення тактичних задач та конкретизація зайнятих позицій кожним із
підозрюваних в межах кримінального провадження. Додамо, що під час
розслідування злочину, перед аченого ст. 361 КК України, для окресленої
слідчої ситуації характерним є поширення її різновидів
а) неускладнена сприятлива ситуація, яка має місце

ути у разі з ігу

позицій підозрюваних осі та сприяння їх слідству;
) ускладнена сприятлива ситуація, яка може
позицій декількох підозрюваних.

ути у разі роз іжності

кщо говорити з позиції тактики, дана

ситуація вимагає вирішення відповідних тактичних задач розслідування
(подолати протидію розслідування; усунути суперечності між джерелами з
доказовим значенням; за езпечити з ереження вже одержаних джерел доказів)
[2, с. 140].
Окрім цього, при сприятливій слідчій ситуації розслідування, до
основоположних задач слідчого належать повідомлення підозрюваного щодо
проведення окремих слідчих (розшукових) дій; проведення одночасних допитів
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кількох

осі ,

а и

подолати

суперечності

у

показаннях;

здійснення

організаційних заходів, спрямованих на з ирання нео хідних матеріалів, що
відо ражають

осо у

підозрюваного;

проведення

додаткових

допитів

підозрюваних [2, с. 141].
2) несприятлива слідча ситуація розслідування. Для неї характерним є
здійснення пізнавальних задач розслідування та невизначеність зайнятої позиції
підозрюваними осо ами в межах кримінального провадження. Для даної
слідчої ситуації розслідування злочину, перед аченого ст. 361 КК України,
суттєвими факторами є
– опитування підозрюваних осі

до того, як їм оголошено підозру

(слідчий повинен відповісти, чи не уде негативних наслідків щодо активної
протидії розслідуванню у разі попереднього опитування підозрюваної осо и);
– ви рана слідчим поетапність оголошення підозри співучасникам
злочину (йдеться про можливість одночасного повідомлення підозри усім
співучасникам,

коли

слідчий,

виходячи

з

осо истісних

характеристик

організатора, виконавця, посо ника, приймає рішення з приводу того, хто з
учасників групи отримає оголошення про підозру першим, а хто останнім)
[2, с. 143].
Підсумовуючи, зазначимо, що типовим слідчим ситуаціям відводиться
провідне інформаційне та організаційно-методичне навантаження під час
встановлення методики розслідування злочину, перед аченого ст. 361 КК
України. Основними типовими слідчими ситуаціями є початковий та
подальший етап розслідування, які взаємопов’язані між со ою.
Виявлено, що для злочину, перед аченого ст. 361 КК України властива
двовекторна типізація тактичних задач розслідування, що о умовлює існування
слідчо-розшукової та слідчої моделі типових ситуацій розслідування.
Також встановлено, у разі виконання усіх постановлених тактичних задач
на початковому етапі розслідування, наступний етап розслідування злочину,
перед аченого ст. 361 КК України від уватиметься з використанням двох
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типових

слідчих

ситуацій,

зокрема

1)

сприятлива

слідча

ситуація

розслідування; 2) несприятлива слідча ситуація розслідування.
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ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Освіта є важливою складовою самовираження людини. Пріорітетним
завданням

всієї

освітньої

політики

є

створення

умов

для

розвитку

конкурентоспроможної осо истості, і перш за все, оновлення структури і змісту
освіти на принципах компетентнісного підходу, її переорієнтації в умовах
постійного розвитку. Крім того, компетентність – це характеристика, яка
залежить від якості осо истості та від вміння співпрацювати в команді.
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кість підготовки здо увачів освіти залежить не лише від змісту освіти,
методів і прийомів навчання, але й від характеру пізнавальної діяльності, який
вдосконалюється шляхом постійного тренування.
Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти є
осо истісна орієнтація освіти, постійне підвищення якості освіти, оновлення її
змісту та форм організації навчально-виховного процесу, впровадження
освітніх інновацій та інформаційних технологій.
Перед системою освіти в цілому та вчителями зокрема постає потре а
якісних змін у підготовці учнів та виникає нео хідність упроваджувати в
навчальний процес такі форми, прийоми, методи і засо и навчання, які
максимально інтенсифікують навчальний процес та сформують активну, творчу
(креативну), свідому осо истість.
Для

за езпечення

ефективності

навчально-виховного

процесу

та

досягнення високих результатів підготовки здо увач освіти має взаємодіяти з
вчителем та іншими здо увачами, активно включатися до о говорення
складних та про лемних питань, ути відкритим до нововведень, застосування
нестандартних форм навчання.
Практична підготовка у навчальних закладах має здійснюватися
відповідно до вимог реформування національної освіти, що сприятиме
формуванню та розвитку творчої, самодостатньої осо истості, спроможної
повноцінно реалізуватись, прагнути постійно підвищувати свій професійний
рівень.
Проте, в умовах традиційних форм і методів навчання, здо увачі, пасивно
отримуючи знання, не можуть застосувати їх у реальних умовах. Така ситуація
вимагає перегляду існуючих форм організації навчального процесу у вищих
професійних навчальних закладах, зокрема застосування інтерактивних методів
навчання при вивченні шкільних предметів, як засо у залучення здо увачів до
навчання в умовах «навчаючись – учись», розвиваючи самостійність,
активність, творчість та практичність мислення.
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На нашу думку активізацію діяльності учнів нео хідно здійснювати на
початковому етапі навчання за допомогою сучасних педагогічних технологій і
активних методів навчання.
Враховуючи

важливість

імплементації

інтерактивних

викладання у навчально-виховний процес ліцею, нами
експериментальна

перевірка

впливу

методики

технологій

ула проведена

проведення

занять

з

використанням інтерактивних методів навчання на успішність учні, яка
проходила на азі Ірпінського академічного ліцею Національного університету
іоресурсів і природокористування Украни Ірпінської міської ради Київської
о ласті. Участь в експерименті рали 42 учнів, які утворили експериментальну
(22 осо и) і контрольну (20 осі ) групи. Ви ір учнів охопив іолого-хімічного
та інформаційно-технологічного напрямів підготовки.
Відповідно до поставленої мети ми конкретизували завдання, які
нео хідно вирішити в процесі експерименту
-

розро или

календарно-тематичне

планування

з

елементами

використання інтерактивних методів навчання;
-

анкету для вчителів;

-

анкету для учнів.

В анкетуванні приймали участь учні десятого 10-А класу та 10-Б класу
іолого-хімічного

та

інформаційно-технологічного

напрямів

підготовки

відповідно.
Після від ору для участі в експерименті учні контрольної групи
продовжили навчання за традиційним календарним плануванням, а учні
експериментальної групи отримали перелік тем практичних занять з предмета
«Технологій» та кейсів до них, які перед ачалося проаналізувати на практичних
заняттях і провести погли лений їх аналіз із застосуванням отриманих знань на
лекційних та семінарських заняттях.
У результаті проведеного експериментального дослідження встановлено,
що показники успішності учнів експериментальної групи зросли, що вказує на
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доцільність

використання

запропонованої

методики

–

використання

інтерактивних методів навчання при вивченні предмета «Технології».
Виходячи

з

отриманих

результатів

понятійного,

логічного

і

психологічного аналізів ми виділяємо такі етапи підготовки вчителя до
проведення занять уточнення і формулювання дидактичної мети; уточнення
о 'єму уч ового матеріалу; визначитись із методами навчання; перед ачити
можливі варіанти думок і гіпотез учнів; підготовка дидактичного матеріалу і
технічних засо ів навчання; планування списку учнів для контролю і оцінки
знань, а також для о ліку відвідування.
Отже, на нашу думку інтерактивні методики навчання не просто
виконують навчальну, виховну та розвиваючу функції навчання, а значно
розширюють, активізують та розвивають їх.
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Сьогодні прийнято вважати метод проєктів одним з найактуальніших і
найперспективніших методів навчання.
Оскільки сучасних дітей досить важко зацікавити та мотивувати вивчати
чи дізнаватися щось нове, на допомогу приходить метод проєктної діяльності.
Адже він спонукає учнів вирішувати поставлену про лему шляхом вивчення і
отримання певної суми знань, досліджуючи щось.
На відміну від традиційних заходів, які спрямовані на передачу школярам
готового соціального досвіду, проєктна діяльність учнів дає змогу най ільш
повно врахувати зді ності, потре и та наміри учнів. Проєктна діяльність
розглядається нами як чинник розвитку в учнів творчого мислення, формування
самостійності,

креативності

та

комуніка ельності,

як

важлива

умова

становлення осо истості у просторі існування.
Перевагами проєктної технології є за езпечення високого рівня знань,
компетенції самостійно на увати і застосовувати знання на практиці; залучення
кожного учня до активної діяльності; розвиток критичного мислення;
формування навичок ро оти з інформацією (учні до ирають нео хідну
інформацію, аналізують і систематизують її); вирішення поставлених завдань
шляхом співпраці, де кожен виконує різну соціальну роль [3].
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Формування природознавчої компетентності учнів початкових класів
від увається зде ільшого на уроках « досліджую світ», адже цей інтегрований
курс включає в се е природничу освітню галузь.
В початковій школі перед ачено по 4 проєкти в кожному класі один з
яких – дослідницький[4].
Назви проєктів учитель визначає самостійно, відповідно до змісту
навчального матеріалу із врахуванням вікових осо ливостей а о о ирає із
запропонованих у програмі варіантів.
Проєктна діяльність молодших школярів перед ачає
1.

Чітке формулювання мети проекту, завдань та планування дій.

2.

Покрокова розро ка проекту, з переліком конкретних дій, з вказівкою
виходів, термінів, відповідальних.

3.

Ви ір форми проектної діяльності індивідуальна, групова, колективна.

4.

Пошук інформації, яка потім

уде о ро лятися, систематизуватися,

узагальнюватися, адаптуватися для подальшого використання.
5.

Результат ро оти над проектом - певний кінцевий продукт.

6.

Презентація кінцевого продукту. З’ясування практичного використання
отриманих знань під час підготовки та захисту проекту[1] .
До прикладу, у 2 класі, у процесі виконання проєкту на тему « к тварини

готуються до зими?» перед дітьми може
ознайомитися з життям та

ути поставлене завдання

іологічними осо ливостями тварин нашої

місцевості, їх значенням у природі. Діти діляться

на групи, кожна з яких

здійснює літературно-пошукову ро оту по темах « к зимують тварини»,
«Загадки про зимуючих тварин», «Неперелітні птахи», «Чим харчуються
тварини взимку».
Під час захисту проєктів діти вчаться слухати один одного, аналізувати
чужу думку, зіставляти зі своєю. Оцінюючи інших, діти вчаться оцінювати
се е, у них формується вміння жити серед людей.
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Найголовнішим у проєктній діяльності є власні дослідження та
спостереження школярів, уміння спілкуватися з оточуючими, ро ити аналіз
отриманих знань та висновки.
Саме в процесі проєктної діяльності на уроках природознавства
формуються міжпредметні та ключові компетентності.
Провідні вчені, порівнюючи проектну діяльність з іншими видами
навчальної діяльності, визначають її перевагу в тому, що мета навчальної
діяльності постає перед су ’єктами навчання в опосередкованій формі,
приховано. Нео хідність її досягнення усвідомлюється учнями поступово,
створюється ситуація самостійного досягнення мети, що має значну
осо истісну цінність.
Ро ота з методом проєктів на уроках природознавства дає учням змогу
по ачити усе розмаїття навколишнього природного середовища.
Плюсами проєктної діяльності є на уття вихованцями таких умінь
– планувати свою ро оту;
– використовувати агато джерел інформації;
– самостійно від ирати й накопичувати матеріал;
– аналізувати, зіставляти факти;
– аргументувати думку;
– приймати рішення;
– установлювати контакти;
– створювати кінцевий продукт (фільм, журнал, проект, сценарій);
– презентувати створене перед аудиторією;
– оцінювати се е і команду [2].
Проєктна діяльність завершується реальним практичним результатом.
Матеріали дослідження оформлюються у вигляді аль ому, з ірника, планукарти, фільму, виставки, путівника тощо. Від увається пу лічний захист
проекту (презентація). За підсумками ро оти здійснюється грутовний аналіз
проектних дій та виготовленого продукту.
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кщо потрі но, вносяться

корективи, дається оцінка, виро ляються пропозиції та рекомендації щодо
можливого використання проектного продукту [5, с.34-35].
впевнена, що метод проєктів – це шлях пізнання, спосі організації
процесу пізнання.
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м. Київ, Україна
ВІРТУАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Актуальність. Стрімкий розвиток комунікаційних технологій на ру ежі
XX і XXI століть викликало якісні зміни в суспільстві. Інформатизація освіти і
зростаючі вимоги до якості і кількості висококваліфікованих фахівців
призводять до нео хідності розро ки і впровадження інноваційних освітніх
методик і технологій, що сприяють формуванню нових форм навчання,
нео межених просторово-часовими рамками. Цим вимогам відповідає ідея
віртуального навчання та формування віртуального освітнього середовища для
професійної орієнтації вихователів та дошкільнят, що дозволяє їм отримувати
якісні профорієнтаційні послуги незалежно від географічного розташування з
урахуванням індивідуальної освітньої траєкторії.
Час показує, що віртуальне середовище формує нове співтовариство, яке
відрізняється інтерактивним характером взаємодії учасників і відсутністю
географічних і психологічних ар'єрів у спілкуванні. Актуальним педагогічним
завданням є пошук і визначення механізмів формування віртуального
середовища, оскільки саме віртуальне середовище стає майданчиком взаємодії
освітніх організацій різних рівнів системи освіти.
80

Провідною тенденцією педагогіки нового тисячоліття стає розвиток
можливостей осо истості педагога. Вимоги до рівня його підготовки,
професійним і осо истісним якостям неухильно підвищуються. Грамотності
вчителів в сфері інформаційно-комунікаційних технологій і нових можливостей
інформатизації освіти приділяється сьогодні підвищена увага. За словами
Д.Медведєва, «інтернетом і взагалі комп'ютером повинен вміти користуватися
удь-який сучасний фахівець. Більш того, ми вважаємо, що, наприклад, якщо
державний служ овець не вміє користуватися комп'ютером і не знайомий з тим,
як вести се е в інтернеті, він просто підлягає звільненню, тому що він
професійно непридатний» [1, с. 23].
Реально-віртуальний простір являє со ою модель нового простору
професійної

освіти,

підтримка

якого

від увається

засо ами

сучасних

інформаційних технологій в реальному і віртуальному середовищі. Говорячи
про реально-віртуальний простір, приходимо до думки, що пошук шляхів
вирішення питання реорганізації освітнього простору вимагає розро ки
науково о ґрунтованої системи інтеграції реального і віртуального освітнього
простору, що перед ачає види діяльності педагога, здатного адаптуватися до
постійно мінливого освітнього простору [4, с. 12].
В освітніх стандартах вищої професійної освіти третього покоління
компетентнісний та осо истісно орієнтовані підходи прийняті в якості ведучих,
причому їх реалізація перед ачається на новій науково-методичній та технічній
основі при використанні технологій, які азуються на комплексних знаннях про
розвиток і саме розвиток людини, застосуванні сучасних спосо ів освоєння
інформації та комунікації з навколишнім світом [2, с. 38]. В контексті цифрових
трансформацій, які пронизують всі сфери сучасного суспільства, актуалізується
ідея впровадження персоніфікованого підходу в проекції віртуального
освітнього середовища, під якою ми розуміємо швидкоплинну, агаторівневу і
агатофункціональну систему, що о ’єднує
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– інноваційні та традиційні технології, специфічні для взаємодії учасників
навчального

процесу

в

рамках

відкритої

моделі

асинхронного

персоніфікованого навчання;
– інформаційні ресурси

ази даних і знань,

і ліотеки, електронні

навчальні матеріали та т. п.;
– сучасні програмні засо и програмні о олонки, засо и електронного
зв'язку.
Потенціал віртуального освітнього середовища як простору сприяє
успішному професійному самовизначенню полягає в реалізації наступних
функцій
– інформаційно-навчальна, що реалізується в поданні навчальної
інформації в самих різних формах;
– комунікаційна, що здійснюється створенням освітньої ситуації, коли
навчання проходить в діалозі з учасниками навчального процесу;
– контрольно-адміністративна, що виявляється в проведенні комплексних
заходів по контролю рівня знань, умінь, навичок та адміністрування [3, с. 127].
Висновок.

Отже,

за езпечення

умов

педагогічно

організованого

середовища комплексу «Початкова школа-дитячий садок» є важливим
завданням системи управління дошкільною та початковою освітою. Наявні
резервні можливості стосовно реальних умов педагогічно організованого
середовища слід постійно розкривати та реалізовувати у столичній освіті.
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ВПЛИВ КОМУНІКАЦІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЇ
Ефективність

функціонування

сучасних

організацій,

рівень

їх

конкурентоспроможності у значній мірі залежить від комунікаційних систем,
котрі

вони

запроваджують,

від

рівня

комунікаційної

компетентності

менеджерів і персоналу загалом.
Оптимальна організаційна комунікація веде до успіху

ізнесу та

вражаючих фінансових при утків. Свого часу дослідження Watson Wyatt
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Worldwide показало, що компанії з найефективнішими комунікаційними
програмами мали на 47 відсотків вищу загальну при утковість акціонерів
порівняно із компаніями з менш ефективними системами комунікацій. Разом з
тим, комунікації не лише призводять до кращих результатів, але й вимагають
значних часових затрат. Менеджери проводять щонайменше 80 відсотків
кожного ро очого дня в прямому спілкуванні з іншими. Іншими словами,
48 хвилин кожної години витрачається на зустрічі, телефонні розмови,
спілкування в Інтернеті а о неформальні розмови. [1, с.472].
Роль комунікацій у менеджменті зростає і під впливом соціальноекономічних трансформацій, зокрема – діджиталізації.
Наприкінці

1980-х

менше

1%

світової

технологічно

з ереженої

інформації пере увало в цифровому форматі, тоді як у 2007 році – 94%, а до
2014 року – понад 99%. Підраховано, що світова здатність з ерігати
інформацію зросла з 2,6 (оптимально стиснутих) екса айт у 1986 році до
при лизно 5000 екса айт у 2014 році (то то, майже у 200 разів) [2].
Технологічні зміни прискорили передачу та о ро ку інформації.
Всесвітня мережа, яка спочатку використовувалася компаніями як електронний
рекламний майданчик для своїх продуктів і послуг, перетворилася на засі
інтерактивного споживчого о міну товарами та інформацією. Підприємства
агатьох галузей зосередили свою увагу на тому, як отримати вигоду з
інформаційної

ери. Компанії,

ізнес яких по удований

на цифрових

технологіях, стали цінними та потужними за відносно короткий період часу [3].
Аналіз процесів трансформації критеріїв ефективного менеджменту при
переході суспільства від індустріальної до постіндустріальної (інформаційної)
економіки демонструє наступне
– зростання ролі інновацій і прискорення науково-технічного прогресу,
зокрема у сфері комунікацій;
– зміна характеру організації діяльності, пов’язана зі зростанням частки
працівників, зайнятих інтелектуальною працею;
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– переорієнтація виконавців, зайнятих інтелектуальною працею, на
креативну ро оту з інформацією та знаннями.
Доволі часто у цьому контексті говорять про роль менеджера в сучасній
організації, як «комунікаційного лідера». І така роль перед ачає не просто
поширення інформації, що підтримувати синхронізацію зусиль співро ітників.
В організації лідери з комунікації повинні сформувати мережу. Ця мережа
відповідає за оптимізацію командного ро очого процесу та потоку інформації з
метою охоплення всіх працівників, осо ливо тих, хто тільки починає процес
адаптації. Лідер з комунікації відповідає за поширення всієї нео хідної
інформації і це езперервна процедура [4].
Окрім налагодження внутрішьоорганізаційних комунікацій, важливе
значення

для

ефективності

функціонування

організації,

її

коккурентоспроможності має взаємодія зі стейкхолдерами, орієнтація на
соціальну відповідальність.
CEO компанії Intel Bob Swan зауважив «Світ стикається з викликами, які
ми краще розуміємо з кожним днем, з ираючи та аналізуючи все ільше даних,
але вони залишаються неконтрольованими ез колективної відповіді – від зміни
клімату до гли оких цифрових розривів у всьому світі і нинішньої пандемії,
яка фундаментально змінила все наше життя. Ми можемо їх подолати, але
тільки

спільними

зусиллями».

Наприклад,

у

стратегії

соціальної

відповідальності компанії, яка сформована до 2030 року, визначено чотири
ключових принципи

відповідальність, інклюзивність, сталість, сприяння

(RISE). Зокрема, енергія з відновлюваних джерел в Intel становить 71%, а до
2030 року цей показник згідно з планами компанії складатиме 100% [5].
В умовах нової економіки і пов’язаних з цим викликів та можливостей,
нео хідне формування ефективної системи комунікацій, як однієї з ключових
передумов за езпечення конкурентоспроможності організації. При цьому
важливим є акцент як на внутрішньоорганізаційних комунікаціях, так і на
ефективному інформаційному о міні з су ’єктами зацікавлених груп в
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контексті соціальної відповідальності, зміцнення позитивного іміджу та
репутації компанії.
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МЕТАТЕКСТУАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ В РОМАНІ МАЙКЛА
КАННІНГЕМА «ГОДИНИ»
Епоха постмодернізму та її принципи стирають межі минулого та
теперішнього, нівелюють високе мистецтво, прирівнюють його до масового, а
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також трансформують давніх стилів та тем в сучасних реаліях [1, с. 53]. Саме
тому у творах різних напрямів та жанрів все частіше можна натрапити на такі
явища

як

алюзія

чи

ремінісценція,

а о

й

загальніший

термін

–

«інтертекстуальність».
Актуальність дослідження зумовлена потре ою чіткого окреслення
інтертекстуальних зв’язків та доцільності їх використання у тексті. Проведене
дослідження також сприяє погли ленню наукового інтересу до теорії
інтертекстуальності

у

частині

інтерпретації

метатекстуальної

поетики

художнього тексту.
Інтертекстуальність – це літературний, науковий та медійний термін, що
застосовується для маркування міжтекстових зв’язків, зокрема відтворення в
літературному творі певних подій, явищ, символів, висловлювань тощо,
запозичених з інших праць, за допомогою алюзії, ремінісценції, пародії, цитати,
переспіву, стилізації та ін. [1, с. 53]. Поняття інтертекстуальності з’явилося у
лінгвістиці в 1960-х завдяки Ю. Крістєвій, яка вважала, що « удь-який текст –
мозаїка цитат; удь-який текст поглинає і трансформується в інший» [2, с. 66].
Цей феномен інтенсивно досліджується упродовж останніх десятиліть
адже взаємодія текстів є цікавим та пізнавальним прийомом з одного оку,
літературна праця включає покликання та запозичення з іншого твору, але з
іншого – вона залишається самостійним витвором мистецтва. За словами
Р.Барта, письменник – це лише посередник між своїм творінням та
невичерпним та постійним джерелом під назвою культура, а отже автор не
створює нічого оригінального [3, с.135]. Таку ж думку поділяє й У. Еко «
дізнався те, що письменникам уло відомим завжди (і вони говорили це нам
знову і знову) книги завжди розповідають про інші книги, і кожна історія
розповідає історію, яку вже ула розказана» [4, с. 25].
Ви ір методики дослідження зумовлений специфікою його о ’єкта та
фактичним матеріалом. Окрім загальнонаукових методів (спостереження,
аналіз / синтез, індукція / дедукція, узагальнення), які уможливили
формулювання метатекстуальної поетики роману в термінах тріади «цитата –
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плагіат – алюзія», в ро оті використано контекстуально-інтерпретаційний
аналіз метатекстуальних одиниць з урахуванням виокремлених контекстів у 22
частинах роману, а також компаративний аналіз романів В. Вулф і
М. Каннінгема.

Для

від ору

метатекстуальних

фрагментів

й

о ро ки

емпіричного матеріалу ули використані метод суцільної вибірки та процедуру
кількісних підрахунків.
Існує агато підходів до трактування та класифікації інтертекстуальності.
У

даному

дослідженні,

покладаємося

на

Ж.Женетта,

який

надає

«транстекстуальності» узагальненого значення, вважаючи, що вона охоплює
всю сферу інтертекстуальності та поділяє її на п’ять категорій [5, с.101]:
1. Інтертекстуальність – одночасна присутність та взаємодія двох а о
ільше текстів. Ж.Женетт виділяє її три підвиди алюзія, цитата та плагіат
[5,с.101].
2. Метатекстуальність – присутність коментарів, елементів аналізу чи
критики одного твору в іншому.
3. Архітекстуальність – орієнтація нового тексту на сформований
архетип, що включає в се е політику жанру чи стиль написання [6, с. 135].
4. Паратекстуальність – термін, який перед ачає наявність у тексті
вступу, прологу, епілогу, посвяти, створених й описаних за встановленим
ша лоном.
5. Гіпертекстуальність, якою Ж.Женетт описує зв’язок між двома
текстами та їхню практичну взаємодію [6, с. 135].
У 1998 році Майкл Каннінгем опу лікував роман «Години», який в
агатьох аспектах ґрунтується на історії життя Вірджинії Вульф та її роману
«Місіс Делловей». Сам Каннінгем не лише не заперечує, але й охоче наголошує
на тому, що життєвий та творчий шлях

ританської письменниці істотно

вплинув на його літературну діяльність [7, с. 225]. Роман «Години» пронизаний
інтертекстуальними засо ами і слугує класичним прикладом тексту, створеного
за мотивами іншого, в якому спостерігається не лише логічне поєднання із
попередником, а й закладено новий й оригінальний сенс. Оскільки за
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Ж.Женеттом

терміни

«інтертекстуальність»

та

«метатекстуальність»

семантично лизькі, можна позначити їх одним терміном «метатекстуальність»,
а відповідно засо и найменуються «метатекстуальними» [6, с. 135].
Використання метатекстуальних фрагментів у романі «Години» вражає як
кількістю, так і різноманіттям. Окремої уваги заслуговують цитати, алюзії та
плагіат. Цитата – дослівний уривок з тексту, твору а о ж чиїсь слова, що
наводяться на письмі чи усно [8, с.975]. У «Годинах» цитати з «Місіс
Делловей» найчастіше виявлено у розділі книги, де розповідається про Лору
Браун, наприклад «Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. For Lucy
had her work cut out for her. The Doors would have to be taken off their hinges;
Rumpelmayer’s men were coming. And then, thought Clarissa Dalloway, what a
morning—fresh as if issued to children on a beach» [7, с. 37]. Фрагменти наведеної
вище цитати трапляються впродовж цілого твору і слугують умовним
сполучником між трьома частинами книги. Плагіат – це привласнення а о
запозичення тексту з чужого літературного чи іншого твору ез дозволу автора
і ез зазначення джерела [8, 738]. До прикладу, у розділі «Місіс Делловей», у
діалозі між Річардом та Кларисою присутня фраза, взята прямо з роману
Вірджинії Вулф, але не позначена приміткою «– There. End of story. Now come
inside. –“Fresh as if issued to children on a beach,” Richard says. –“You could say
that” [7, c. 199]. За критеріями, даний випадок розцінюється як плагіат, проте,
питання залишається відкритим до дискусій, так як частини «діалогу-плагіату»
згадувалися у «Годинах» раніше із вказівкою на першоджерело. У творі
нараховано всього 2 таких випадки, в той час алюзій зустрічається ільше 50.
Алюзія – це стилістична фігура, що містить натяк, аналогію чи вказівку на
загальновідомий історичний, літературний чи по утовий факт [8, 62]. У
М.Каннінгема алюзія найчастіше знаходить місце у іменах персонажів та
уривках подій з їх життя. Саме цей метатекстуальний елемент у «Годинах»
можна назвати домінантним.
Отже,

оскільки

не

існує

єдиного

підходу

до

визначення

інтертекстуальності, кожен інтертекстуальний елемент можна трактувати з
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різних точок зору. Основними метатекстуальними елементам вважаються
алюзія та цитата, рідше – плагіат. Постмодерністські тексти з покликанням на
інші твори мистецтва потре ують ґрунтовного дослідження інтертекстуальних
фігур через свій дуальний характер. Роман М.Каннінгема «Години» – яскравий
приклад твору постмодерністської епохи; книга пронизана метатекстуальними
елементами, які застосовуються з метою наголосу на актуальності певних
соціальних про лем, що не піддаються впливу часу та залишаються відкритими
для подальших розвідок у царині інтертекстуальності.
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СЕКЦІЯ: Педагогіка та освітні технології
УДК 37.034:7
КОВАЛЬЧУК Вікторія Русланівна,
здобувачка другого (магістерського)
рівня вищої освіти
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
м. Слов’янськ, Україна
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ
В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ
Принципово нові суспільно-політичні реалії в Україні пов’язані з подіями
Революції Гідності, російською агресією та тимчасовою окупацією Російською
Федерацією частини території країни актуалізували значення виховання в
молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі
зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо. Сьогодні є важливим,
що

кожен навчальний заклад став для молодого покоління осередком

становлення громадянина – патріота України, готового

рати на се е

відповідальність, самовіддано роз удовувати країну як суверенну, незалежну,
демократичну, правову, соціальну державу, за езпечувати її національну
езпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню
громадянського миру й злагоди в суспільстві. Тому на увають виняткового
значення нові підходи до виховання патріотизму як почуття і азової якості
осо истості,

успадкування

українського

народу.

Все

молодим
це

вимагає

поколінням
вмілого,

духовних

над ань

цілеспрямованого

та

систематичного використання педагогічних форм та методів на заняттях,
осо ливо з української літератури.
На сьогоднішній день державна політика України у сфері національнопатріотичного виховання реалізується відповідно до положень Конституції
України та Закону України «Про освіту». Окрім цих нормативно-правових
актів, які мають

азове значення для розуміння національно-патріотичного

виховання, також можна виокремити
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1. Закони України «Про громадянство України» (від 18.01.2001 № 2235ІІІ); «Про Державний Гімн України» (від 6.03.2003 № 602-IV); «Про голодомор
1932-1933 років в Україні» (від 28.11.2006 № 376-V); «Про увічнення перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» (від 9.04. 2015 № 315VIII);

«Про

засудження

комуністичного

і

націонал-соціалістичного

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та за орону пропаганди їх
символіки» (від 09.04.2015 № 317-VIII), «Про правовий статус та вшанування
пам’яті орців за незалежність України у XX ст.» (від 09.04.2015 № 314-VIII).
2. Укази Президента України «Про День Гідності та Сво оди» (від
13.11.2014 № 872); «Про День Со орності України» (від 13.11.2014 № 871);
«Про День захисника України» (від 14.10.2014 № 806); «Про вшанування
подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Не есної
Сотні» (від 11.02.2015 № 69/2015); (від 22.02.2017 №17/2016 «Про заходи з
відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років»; «Про
Стратегію національно-патріотичного виховання» (від 18 травня 2019 року №
286/2019).
3. Постанови Верховної Ради України «Про Державний прапор України»
(від 28.01.1992 № 2067-ХІІ); (від 19.02. 1992 № 2137-XII) «Про Державний гер
України»; «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році» (від
18.12.2018 № 2654-VIII); «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення
національно-патріотичного виховання дітей та молоді» (від 12.05.2015 № 373VIII).
4. Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України

«Деякі

питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання» (від 17.10.2018
№ 845); «Про затвердження Плану заходів щодо підвищення рівня
патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення
на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням о ’єктів культурної
спадщини» (від 08.09.2009 №1494).
5.

Накази та листи Міністерства освіти і науки України

«Про

затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в
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навчальних закладах України» (від 07.09.2000 № 439); «Про затвердження
Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо вшанування пам’яті
Героїв Не есної Сотні» (від 31.03.2017 № 519); «Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641» (від 29.08.2019 №
1038); «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020
навчальному році» (від 16.08.2019 №1/9-523).
к слідує з перелічених нормативно-правових документів головна мета
національно-патріотичного виховання молодших школярів – на уття молодим
поколінням соціального досвіду, успадкування духовних над ань українського
народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у
молоді,

незалежно

від

національної

приналежності,

рис

громадянина

Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної,
правової, трудової, екологічної культури.
Безперечно, найпотужнішим чинником впливу на осо истість є слово, а
відтак і уроки української літератури є чи не найпотужнішими у реалізації
означеної виховної мети.
Саме в початковій школі закладаються не тільки знання з основ наук, а й
те духовне підґрунтя, на якому з роками проростуть кращі риси людини –
патріота. Ситуація в країні спонукає до роздумів вчителів, а чи все вони
ро лять для того, що діти та молодь «зростали не манкуртами, не айдужими
спостерігачами чиєїсь активної

ороть и за цілісність, незалежність і

процвітання своєї Батьківщини, що кожен маленький громадянин усвідомив,
якого він роду, якої землі паросток. Тому ро ота вчителя початкових класів
нової української школи з цього питання повинна постійно удосконалюватись,
повинна ути спрямована на формування у молодших школярів національних
та загальнолюдських цінностей, осо истісних якостей, що притаманні
громадянину України»[1].
Складниками національної системи виховання українських школярів є
рідна мова, родовід сім’ї, рідна історія, український фольклор, національне
мистецтво, народна о рядовість тощо. «Тому цілком очевидно, – пише А.
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Сергієнко, – що в основу сучасного навчально-виховного процесу покладено
культурно-історичний досвід української спільноти, українських виховних
традицій, національного над ання». Авторка зазначає, що осо истість
поєднується з історичним уттям людського роду саме через національне уття,
о національне входить у свідомість і підсвідомість людини поза її ажанням,
виступає для неї соціокультурною даністю [2, с. 15].
Цілком розділяємо думки вчених, які зазначають, що національнопатріотичне виховання – це складний процес і він – довготривалий.
Патріотичне виховання є основою ста ільного розвитку країни у май утньому.
«Не сформувавши єдину згуртовану політичну націю українців, українська
держава приречена на заги ель (міжрегіональні, міжконфесійні, мовні,
культурологічні суперечності, маргіналізм, низький рівень національної
самосвідомості тощо)» [3, с. 6].
Концепцією національно-патріотичного виховання в системі освіти
України визначено, що «національно-патріотичне виховання дітей та молоді –
це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади та
місцевого самоврядування, громадських о 'єднань та лагодійних організацій,
сім'ї, закладів освіти, інших інститутів щодо формування у молодого покоління
високої патріотичної свідомості, почуття вірності, лю ові до Батьківщини,
тур оти про

лаго свого народу, готовності до виконання громадянського і

конституційного о ов'язку із захисту національних інтересів, цілісності,
незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної,
соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного
виховання є формування ціннісного ставлення осо истості до українського
народу, Батьківщини, держави, нації» [4].
В. За олотний, в свою чергу, пише, що уроки літератури повинні ути
зорієнтовані на використання ефективних педагогічних технологій, за
допомогою яких не просто поповнювалися

знання та вміння, а й розвивалися

такі якості учня, як пізнавальна активність, самостійність, уміння здо увати
знання, творчо виконувати завдання [5, с.18]. Навчальний матеріал повинен
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викладатися так, що учні не тільки знали й розуміли те суспільство, в якому
ми живемо й працюємо, але і вносили свою маленьку часточку в подальше його
удосконалення і розвиток, постійно прагнули до покращення навколишньої
дійсності. Сучасний урок літератури є унікальним щодо впливу на становлення
агатьох якостей осо истості учня та формування ціннісного ставлення до
соціального й природного довкілля. Це зумовлює нео хідність звернути увагу
на виховний потенціал уроку як джерела формування ціннісних орієнтацій
учнів.
Оскільки у молодшому віці у дітей домінує о разне мислення, то
най ільш характерними є, зокрема така форма діяльності як есіда. З огляду на
зазначене, невід’ємними складниками уроків української мови та літературного
читання мають ути виховні есіди, пізнавальна інформація про Україну, її
людей і події, пов’язані з ними, складання усних і письмових текстів на
патріотичні теми, підготовка і презентація посильних проектів патріотичного
змісту (наприклад, написання творів про земляків, які прославили рідний край,
листів підтримки своїм ровесникам, що пере увають в зоні АТО, вітальних
листівок захисникам Вітчизни) тощо.
к приклад, можливо навести досвід вчителя початкових класів
Т.М. Лэухиної, яка відзначає

«що

виховати патріота держави потрі но

постійно проводити есіди з учнями». Та пропонує такі есіди 1) «Всім серцем
лю іть Україну», де удуть розглядатися питання

к називається наша країна?

Що таке Батьківщина? 2). «Рідний край-зелений рай». З чого починається
Батьківщина? 3). «Державні символи» [6, с. 31–36].
Національно-патріотичне виховання в системі освіти впроваджується
шляхом

реалізації

Стратегії

національно-патріотичного

виховання,

затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019,
плану дій щодо реалізації Стратегії, державних цільових програм з питань з
національно-патріотичного

виховання

(а о

програм,

що

пов'язані

з

національно-патріотичним вихованням), о ласних, місцевих цільових програм з
національно-патріотичного

виховання
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(а о

програм,

що

пов'язані

з

національно-патріотичним вихованням), проведення Заходів щодо реалізації
Концепції національно-патріотичного виховання. А також, у відповідності до
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо
реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та
методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у
загальноосвітніх навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства
освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 (із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН № 1038 від 29.07.2019).
У

вищевказаних

Методичних

рекомендаціях

щодо

національно-

патріотичного виховання наголошено, що головною метою національнопатріотичного виховання у початкових класах є виро лення у молодших
школярів умінь і навичок вільного користування з комунікативною метою усно
й письмово українською мовою. Велику виховну роль відіграє український
фольклор, зокрема дитячий, а також твори художньої літератури для дітей
молодшого шкільного віку.
Тому творчі зусилля кожного вчителя мають ути спрямовані на те, що
підвищити виховний рівень сучасного уроку та його творчий потенціал,
створити оптимальні можливості для розвитку самостійного творчого мислення
учнів, активізації їхньої пізнавальної діяльності, формування патріотичних
почуттів під час вивчення літератури. Відомим є вислів К.Д. Ушинського
«Кожний учитель повинен домогтися, що

учень найкраще знав

лизьке,

дороге йому Батьківщину і все, що її стосується, так само, як уміє читати,
писати, лічити». З огляду на національно-патріотичний аспект у навчанні
української літератури зро имо окремі акценти на змістових і дидактичних
складниках.
Разом з цим національно-патріотичне виховання дітей і молоді повинно
від уватися у повній відповідності до системи нормативно-правових актів щодо
національно-патріотичне виховання, яка складається з конституційних та
законодавчих норм, а також підзаконних нормативно-правових актів указів
Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та
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розпоряджень Ка інету Міністрів України, наказів та листів Міністерства
освіти і науки України з цих питань.
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА КУРСАНТІВ
Фізичне виховання – це один із важливих чинників суспільного життя,
елемент освіти, виховання, охорони здоров’я, військової справи, соціальної
сфери, тощо.
Одне з важливих завдань вищої освіти є о ’єднання професійної і
гуманітарної підготовки фахівців. Внесок фізичного розвитку полягає в
за езпеченні курсантів та студентів знаннями про життєдіяльність людини,
здоров’я і в цілому здоровий спосі життя, практичні уміння і навички, які саме
і за езпечують з ереження і зміцнення здоров’я, розвиток та вдосконалення
психофізичних зді ностей. За допомогою отриманих знань під час фізичного
виховання, студенти і курсанти повинні мати уявлення про процеси і явища,
які від уваються в природі, ільше розуміти можливості сучасних наукових
методів і володіти ними.
Фізичне

виховання

–

це

спеціалізований

педагогічний

процес

цілеспрямованої систематичної дії на людину фізичними вправами, силами
природи, гігієнічними чинниками з метою зміцнення здоров’я, розвитку
фізичних

якостей,

удосконалення

морфологічних
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і

функціональних

спроможностей, формування та покращення основних життєво важливих
рухових навичок, умінь та пов’язаних із ними знань, за езпечення готовності
людини до активної участі у суспільному, виро ничому й культурному житті
[1, с. 16].
вважаю, що фізичний розвиток в університеті повинен проводиться
протягом всього періоду навчання студентів та курсантів і здійснюватися в
різних формах, які взаємопов'язані і є єдиним процесом фізичного виховання.
На мою думку, ці заняття для того, що

за езпечити максимальний

професійно-прикладний ефект при вихованні, оригінальності мислення,
наполегливості, вміння йти на ризик.
На практичних заняттях,

ажано знайомити студентів та курсантів

зрізноманітними видами спорту

аскет ол, волей ол, плавання,легка атлетика,

крос, дзюдо, тощо.
Також не менш важливо звертати увагу на мотивацію здо увачів освіти,
виявляти чинники психологічного стомлення, що виникає в процесі рухової
діяльності.
Фізична діяльність, на мою думку, є частиною культури людини, яка
виражається розвитком її фізичних сил. Вона дозволяє розкривати потенційні
саме фізичні можливості здо увачів вищої освіти.
Під час фізичного розвитку перед ачається вирішення таких завдань, як:
– виховання у студентів та курсантів високих моральних і фізичних
якостей;
– з ереження і зміцнення їх здоров'я;
– здо уття здо увачами освіти нео хідних знань з спортивного
тренування;
– виховання у студентів та курсантів переконаності в регулярності
займатися спортом.
Зміст фізичного виховання – це цілеспрямована дія на фізіологічні
системи організму з метою вдосконалення психофізичних, моральних, вольових
якостей, емоційної сфер життя студентів та курсантів. Зміст фізичного
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виховання включає види різноманітних фізичних вправ, методів і методичних
прийомів, форм, елементів організації, спосо ів контролю та оцінки.
вважаю, що відповідальність за проведення навчально-виховного
процесу з фізичного виховання студентів та курсантів відповідно до
навчального плану і державної програми покладені на кафедру фізичного
виховання університету.
На мою думку, фізичне здоров’я серед студентів та курсантів з кожним
роком,на жаль, стає все гірше і гірше. Це знаходить своє підтвердження при
медичному о стеженні студентів та курсантів. Мені здається, що правильно
організований процес фізичного виховання може стати рушійною силою по
формуванню та зміцненню фізичної культури осо истості. Це від увається
завдяки розвитку най ільш значущих для відповідної осо и

іологічних і

соціальних потре в русі розвитку.
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РОЗМЕЖУВАННЯ ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ ЗА
ДОГОВОРОМ ФАКТОРИНГУ ТА ЗА ДОГОВОРОМ ЦЕСІЇ
У зв’язку оновлення цивільного законодавства, та вдосконалення всієї
правової системи , в цивільному кодексі України з’явились нові договірні
конструкції. Таким зокрема є договір факторингу. Варто зазначити, що наразі
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він не має власних традицій та установленої практики застосування. Це
призводить до про лем розмежування цього виду договору від інших цивільноправових зо ов’язань, предметом яких є право грошової вимоги, зокрема і цесії.
Визначення договору факторингу закріплені у Цивільному кодексі
України та Господарському кодексі України. Так відповідно ст. 1077
Цивільного кодексу України, договір факторингу – це договір, за яким одна
сторона (фактор) передає а о зо ов’язується передати грошові кошти в
розпорядження іншої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає чи
зо ов’язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої
осо и ( оржника) [1]. Також Факторингу присвячена ст. 350 ГК України та ч. 3
ст. 49 Закону України «Про анки і анківську діяльність».
Аналізуючи поняття факторингу варто звернути увагу на таку о ставину
якщо Цивільний кодекс України тлумачить факторинг як цивільно-правовий
інститут, то Господарський кодекс України та Закон України «Про

анки і

анківську діяльність» розглядають його як вид фінансово-господарської
діяльності, що перед ачає кредитування фактором клієнта. Проте єдиного
наукового погляду щодо правової природи договору факторингу поки що не
сформовано.
Вивчення й аналіз наукових ро іт щодо цього питання дають можливість
умовно виділити декілька концепцій щодо суті договору факторингу. Зокрема,
за однією з них, Ю. Єршов наполягає на недоцільності виділення договору
факторингу в окремий вид зо ов'язань, оскільки ці відносини складаються в
рамках інших, класичних зо ов'язань, що породжує подвійну кваліфікацію [3].
Варто визнати, що договір факторингу містить у со і елементи інших
зазначених у законі договорів. Про те це не уде перешкодою відмежування
його від договірних конструкцій, що регулюють схожі, але не тотожні
правовідносини.
Договір цесії навпаки не має закріпленого в нормативно-правових актах
поняття. Під ним пропонується розуміти договірну передачу зо ов'язальних
вимог первісного кредитора новому кредитору, що від увається шляхом
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укладення договору між первісним кредитором та новим кредитором.
Характеризуючи їх правову природу, то її окреслити складно. Заслуговує на
увагу підхід, відповідно до якого договір цесії не є цілісним самостійним
договором, а виступає спосо ом заміни кредитора у зо ов’язанні. Тому
правовідносини цесії регулюються насамперед положеннями ЦК України щодо
заміни кредитора в зо ов’язанні (ст. 512–519) [1].
Отже можемо виокремити головні відмінності між договором факторингу
та договором цесії
1. Предмет. За договором факторингу передається право грошової
вимоги, а у цесії може поступатися

удь-яке право, зокрема вимога надати

удь-які послуги, виконати ро оту тощо;
2. Форма їх вчинення;
3. Су ’єктивний склад;
4. Оплатність договору факторингу;
Також у постанові Верховного Суду від 20 травня 2019 року зосереджено
увагу на ще один критерій розмежування факторингу від правочинів, які
перед ачають відступлення права вимоги є їх строк дії. Так, договір купівліпродажу права грошової вимоги припиняє свою дію після передання первісним
кредитором право вимоги до оржника новому кредитору, а останній оплатив її
вартість. При тому, що договір факторингу діє і з вчиненням цих дій, а є
припиненим з моменту, коли оржник виплатить факторові кошти за первісним
договором[3].
Аналіз норм ЦК України дає підстави вважати, що договір цесії є
консенсуальним, а договір факторингу - реальним, проте у випадку передання
права вимоги в май утньому він стає консенсуальним. Договір цесії є
односторонньою угодою, а договір факторингу є двостороннім. Факторинг
завжди є оплатним, а цесія, зазвичай, є оплатною, але може ути і езоплатною.
Крім цього, їм притаманні також специфічні ознаки цесія має а страктний та
розпорядчий характер, на відміну від факторингу.
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Отже ми можемо дійти висновку, що про лема розмежування договорів
цесії та факторингу зумовлена тим, що однією із складових факторингу є
відступлення

права

вимоги.

Також

факторинг

є

окремою

правовою

конструкцією, а цесія лише є механізмом заміни кредитора у зо ов’язанні.
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СЕКЦІЯ: Педагогіка та освітні технології
УДК 378.147
КУКУРУДЗА Анна Павлівна,
здобувачка вищої освіти
Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ
Нaукoвий кeрiвник: Мацера О. А.
Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ
м. Вінниця, Україна
OСOБЛИВOСТI ВИВЧEННЯ AНГЛIЙСЬКOЇ МOВИ
МАЙБУТНІМИ ЮРИСТAМИ
В сучaснoму свiтi знaння aнглiйськoї мoви як унiфiкoвaнoгo iнструмeнту
мiжкультурнoї кoмунiкaцiї є нaдзвичaйнo вaжливим для прoфeсiйнoї дiяльнoстi
юристiв. Глo aлiзaцiйнi прoцeси, їх швидкi змiни, щo тoркaються й прoфeсiйнoї
дiяльнoстi прaвникiв, вимaгaють вiд мaй утньoгo спeцiaлiстa в гaлузi прaвa нe
лишe нa утих спeцiaльних знaнь, a й сфoрмoвaнoстi кoмпeтeнцiй, зoкрeмa
прoфeсiйнo-oрiєнтoвaнoї aнглoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнцiї, oсo ливoю
103

рисoю якoї є aргумeнтoвaнiсть, тo тo вмiння дoвoдити свoю прaвoву пoзицiю i
спрoстoвувaти пoзицiю iншoї стoрoни. Врaхoвуючи тoй фaкт, щo aнглoмoвнe
писeмнe мoвлeння є нeвiд'ємним у рo oтi юристa, вмiння aргумeнтoвaнo
виклaдaти свoю пoзицiю нa письмi є визнaчaльним для нaвчaння aнглiйськoгo
aргумeнтoвaнoгo

писeмнoгo

мoвлeння

мaй утнiх

прaвникiв

у

вищих

iнoзeмнoї

мoви

юридичних зaклaдaх oсвiти.
Прo лeмa

прoфeсiйнo-oрiєнтoвaнoгo

нaвчaння

дoслiджувaлaсь aгaтьмa aвтoрaми, зoкрeмa Н.Д. Гaльскoвoю, O.Г. Пoлякoвим,
A.В. Лeoнтєвим, T. Хaтчинсoнoм, A. Вaтeрсoм тa iншими, oднaк її aктуaльнiсть
нe втрaчaється в нaш чaс у зв’язку з тим, щo рiвeнь вoлoдiння iнoзeмнoю мoвoю
мaй утнiх юристiв нe зaвжди вiдпoвiдaє сучaсним вимoгaм.
Сучaснi сoцiaльнo-eкoнoмiчнi умoви, пoв'язaнi з рoзширeнням суспiльних
тa eкoнoмiчних зв'язкiв, кoнтaктiв iз зaкoрдoнними пaртнeрaми, вимaгaють
пiдвищeння у фaхiвцiв рiвня знaнь iнoзeмнoї мoви як зaсo у мiжнaрoднoгo
прoфeсiйнoгo спiлкувaння. У змiстi юридичнoї oсвiти принципoвoгo знaчeння
нa увaє вивчeння мiжнaрoднoгo прaвa. Рaдикaльнa трaнсфoрмaцiя мiжнaрoдних
вiднoсин i сoцiaльнo-eкoнoмiчних структур, рoзширeння мiжнaрoднoї спiвпрaцi
в рaмкaх єврoпeйськoї глo aлiзaцiї змiнили рiвeнь прoфeсiйнoї iншoмoвнoї
кoмпeтeнтнoстi спeцiaлiстiв, в тoму числi i з вищoю юридичнoю oсвiтoю [1].
Дoслiджeння прoпoзицiї спeцiaлiзoвaних курсiв iнoзeмних мoв для
юристiв, свiдчaть, щo укрaїнський ринoк oсвiти мiстить пeрeвaжнo курси з
aнглiйськoї. Oднaк прeдстaвництвa iнoзeмних юридичних фiрм нaгoлoшують,
щo нaрaзi курсiв для юристiв з iнших iнoзeмних мoв нeмaє, вoни зaвжди гoтoвi
нaвчaти юристa прoстo нa фiрмi тa всiлякo сприяти йoму у прoцeсi нaвчaння.
Прoвiднi юристи ствeрджують, щo нaй iльш пoтрi нoю для юристa є мoвa,
кoмфoртнa для спiлкувaння з йoгo клiєнтoм. Утiм, нaйпoширeнiшoю мoвнoю
прaктикoю є aнглiйськa. Звичaйнo ж, для юристa мiжнaрoднoї нiмeцькoї фiрми
вaжливo знaти мoву крaїни гoлoвнoгo oфiсу, у згaдaнoму випaдку – нiмeцьку,
aджe сaмe гoлoвний oфiс ствoрює
спiлкувaння тa дoкумeнтaцiї.
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iльшiсть стaндaртiв внутрiшньoгo

Нoвiтня єврoпeйськa мoвнa пoлiтикa oрiєнтує грoмaдян Єврoпи нa
aгaтoмoвнiсть. Бeз цьoгo успiшнa iнтeгрaцiя в сучaснoму свiтi прoстo
нeмoжливa. Вивчeння в нaвчaльних зaклaдaх iльш нiж oднiєї iнoзeмнoї мoви,
eзумoвнo, знaхoдиться в iнтeрeсaх зaгaльнoї нaцioнaльнoї пoлiтики Укрaїни.
Цiльoвe a o прoфeсiйнo-oрiєнтoвaнe вивчaння iнoзeмних мoв удується
нe тiльки нa aзi зaгaльнoвживaнoї мiжстильoвoї лeксики, aлe й знaчнoю мiрoю
нa лeксицi, якa є влaстивoю для пeвнoї прoфeсiйнoї групи. Умoвaми для
прoфeсiйнo-oрiєнтoвaнoгo нaвчaння iнoзeмнoї мoви студeнтiв юридичних
фaкультeтiв є нeo хiднiсть oзнaйoмлeння їх із зaгaльнoю тa юридичнoю
тeрмiнoсистeми прaвa, читaння aутeнтичних тeкстiв, фoрмувaння в них нaвичoк
сaмoстiйнoї рo oти зi ствoрeння iндивiдуaльнoгo слoвникa, oвoлoдiння
нaвичкaми уснoгo прoфeсiйнoгo спiлкувaння нa приклaдaх нaйпoширeнiших
ситуaцiй пoвсякдeннoгo спiлкувaння, нeo хiдних для прoфeсiйнoї комунікації
[2, с. 240]. Прoфeсiйнo-oрiєнтoвaнa лeксичнa o iзнaнiсть юристa – цe знaння
прoфeсiйних лeксичних oдиниць i вмiння їх зaстoсoвувaти у рiзних ситуaцiях
прoфeсiйнoгo спiлкувaння.
Тaким чинoм, зaвдaння фoрмувaння у студeнтiв-юристiв прoфeсiйнooрiєнтoвaнoї лeксичнoї o iзнaнoстi нa сучaснoму eтaпi пoлягaють
– у рoзвитку вмiлo i швидкo зaстoсoвувaти зa рiзних o стaвин лeксичнe
мислeння студeнтa; у фoрмувaннi нaвичoк викoристoвувaти синoнiмiчну
сукупнiсть iнoзeмнoї мoви;
– у рoзвитку мoвнoї здaтнoстi дo рe i швидкo мiркувaти, зiстaвляти рiзнi
думки, всe iчнo звaжувaти їх, рo лячи пeвнi виснoвки;
– у пoгли лeннi вмiнь пeрeд aчeння зaкoнoмiрнoстeй рoзвитку i
зaкiнчeння явищ i прoцeсiв у прирoдi й суспiльствi пiд чaс читaння юридичних
тeкстiв iнoзeмнoю мoвoю, зoкрeмa aнглiйськoю, a o сприйняття їх нa слух;
– у пoгли лeннi нaвичoк сaмoстiйнoї рo oти з тeкстoм зa фaхoм,
удoскoнaлювaння вмiння дo сaмoнaвчaння;
– у рoзвитку кoмунiкaтивних здi нoстeй [3, с. 358].
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Нaприклaд, aнглiйськa для юристiв вивчaється три рoки з пoдaльшим
склaдaнням iспиту з цьoгo прeдмeтa. Пeрeвaгa тeкстiв пoлягaє в тoму, щo вoни
ґрунтуються нa фaктичнoму мaтeрiaлi, журнaльних стaттях, дoкумeнтaх. Для
рoзвитку мислeння юристa тa пiдвищeння iнтeрeсу дo нaвчaння книжкa мiстить
цiкaвi дeтeктивнi oпoвiдaння aмeрикaнських тa aнглiйських письмeнникiв.
Тaким

чинoм,

oсo ливiстю

прoфiльнo-oрiєнтoвaнoгo

нaвчaння

aнглiйськoї мoви студeнтiв юридичних спeцiaльнoстeй є мaксимaльнe
врaхувaння

спeцифiки

прoфeсiйнoї

сфeри.

Aджe

зрoстaючi

зoвнiшньoeкoнoмiчнi кoнтaкти пoсилюють знaчeння oвoлoдiння iнoзeмнoю
мoвoю, oскiльки гaрaнтують прoфeсiйнe спiлкувaння, дiлoвe листувaння,
вeдeння пeрeгoвoрiв тa нeoфiцiйних

eсiд, щo пoсилювaтимe eфeктивнiсть

прoфeсiйнoї дiяльнoстi.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК ТА
ЧОЛОВІКІВ В АСПЕКТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ
ХХІ століття це час швидких змін. Утвердження гендерної рівності –
важливий напрямок в Україні за роки незалежності. Це питання проходить
крізь призму про лем сьогодення і є актуальним в житті кожної осо и.
Досягнення рівності між жінками і чоловіками є однією з передумов
за езпечення ста ільного розвитку українського суспільства на засадах
демократії. Визначення в Конституції України принципу рівноправності жінок і
чоловіків свідчить про вихід Української держави й громадянського
суспільства на європейський і світовий рівень розв’язання гендерних про лем.
Метою наукового дослідження є вивчення основних засад гендерної
рівності, та правове закріплення рівних можливостей жінок та чоловіків в
трудових відносинах як на національному так й міжнародному рівні.
Про лемам гендерної рівності в трудових правовідносинах присвячено
агато досліджень провідних науковців, таких як Грицяк Н.В., Коротка А.О.,
Лагутіна І. В., Фулей Т. І. та інших.
Рівність у договірному регулюванні трудових відносин, окрім рівності
сторін при вступі у такі відносини, під час їхнього існування та припинення,
перед ачають також і рівність між працівниками.
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к відомо, серед основних

сучасних загальнолюдських принципів права, називають саме принцип
юридичної рівності. Так, Т.І. Фулей називає його як «принцип юридичної
рівності однойменних су ’єктів», та вказує, що принцип юридичної рівності в
найзагальнішому сенсі означає, що до однойменних су ’єктів не можуть
застосовуватись удь-які розрізнення, винятки, о меження чи переваги з огляду
на певні їхні властивості» [1, c. 8]. Повністю погоджуємося з думкою даного
науковця, оскільки дійсно працівник в незалежності від того чоловік це чи
жінка, вони залишається в першу чергу працівниками і мають однакові права та
о ов’язки що до свого статусу.
В науці трудового права працівники, як су ’єкти трудового права, також
визнаються юридично рівними між со ою. Насамперед, це положення
за езпечується нормами Конституції України, де в ст. 24 встановлюється, що
громадяни мають рівні конституційні права і сво оди та є рівними перед
законом, а також не може

ути привілеїв чи о межень за ознаками раси,

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними а о
іншими ознаками [2].
Також за орона дискримінації, а саме за ознако статі встановлюється й
іншими національними нормативно правовими актами, наприклад статтею 21
та 22 Кодексу законів про працю України, статтею 11 Закону України «Про
зайнятість населення» [3], [4].
Варто зауважити, що поширеними проявами гендерної дискримінації на
ринку праці є оголошення про вакансії. Такі оголошення з вказанням ажаної
статі працівника з'являються в газетах, журналах, інтернет-виданнях з
працевлаштування. Деякі оголошення вакансій стосуються ро іт, які, за
законодавством України, можуть виконувати лише чоловіки, однак ільшість
оголошень з вказанням ажаної статі працівника є порушенням закону. Такі
оголошення явно дискримінують як жінок, так і чоловіків, оскільки вони
зменшують рівність можливостей на ринку праці [5, c. 47]. Така про лема в
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Україні є досить поширеною, оскільки в

агатьох пропозиціях про ро оту

зазначається саме ажана стать виключно з су ’єктивних причин ро отодавця.
Слід зазначити, що 8 вересня 2005 року Верховною Радою України уло
прийнято Закон України «Про за езпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків», у якому ч. 3 ст. 17 містить положення про те, що ро отодавцям
за ороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати ро оту лише
жінкам а о лише чоловікам, за винятком специфічної ро оти, яка може
виконуватися виключно осо ами певної статі, висувати різні вимоги, даючи
перевагу одній із статей, вимагати від осі , які влаштовуються на ро оту,
відомості про їхнє осо исте життя, плани щодо народження дітей [6].
Одразу виникає питання, що має на увазі законодавець під поняттям
«специфічної ро оти». На думку Короткої А.О. законодавець під цим терміном
розуміє – вид трудової діяльності, яка може виконуватися виключно осо ами
певної статі а о віку у зв’язку із о ’єктивно існуючими осо ливостями умов,
характеру ро оти, тощо [7, c. 151].
На нашу думку це визначення є дуже влучним, оскільки дійсно є певні
види ро іт які можуть виконуватися а о тільки чоловіками а о жінками, однак
для цього має ути о ’єктивне підгрунтя. Але, на жаль, вимоги ро отодавців
грунтуються не на цих о ’єктивних осо ливостях, а на власних су ’єктивних
поглядах.
Разом з тим, Постановою Пленуму Верховного суду України № 9 від
06.11.1992 року «Про практику розгляду судами трудових спорів» в пункті 6
встановлено, що відповідно до ч. 2 ст. 232 Кодексу законів про працю України,
суди

езпосередньо розглядають позови про укладення трудових договорів,

зокрема, осі , які вважають, що їм відмовлено в укладенні трудового договору
всупереч гарантіям, перед ачених ст. 22 КЗпП. При о ґрунтованості позову суд
рішенням зо ов’язує власника а о уповноваженого ним органа укласти
трудовий договір з осо ою, якій

уло відмовлено в укладенні трудового

договору всупереч гарантіям, перед аченим ст. 22 КЗпП [8]. Ми вважаємо, що
така норма є тією певною гарантією на захист від неправомірних дій
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ро отодавця, та надає можливість на рівний доступ до реалізації своєї
працездатності незалежно від статі.
На міжнародному рівні питання гендерної рівності врегулювано в нормах
та положеннях Загальної декларації прав людини, Конвенції ООН про
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Конвенції про рівне ставлення
й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок трудящі із сімейними
о ов’язками N 156, Рекомендації МОП щодо дискримінації в галузі праці та
занять N 111 тощо, котрі ратифіковані нашою державою. У вересні 2000 р. на
Всесвітньому

саміті

ООН

уло

прийнято

документ

«Пакт

розвитку

тисячоліття», який підписав серед інших і Президент України. Перспективи у
цьому документі, окреслені до 2015 р. Серед Цілей Розвитку тисячоліття
«Розвиток гендерної рівності та надання повноваження жінкам» [9].
У сфері трудового та соціального права одним із най ільш врегульованих
законодавством ЄС є питання щодо за орони різних видів дискримінації,
зокрема, гендерної дискримінації. Останню, умовно, поділяють на три групи
рівне ставлення, рівна оплата праці, рівне соціальне за езпечення. Так,
Директивою 79/7/ЄЕС «Про поступову імплементацію принципу рівності
чоловіків і жінок у сфері соціального за езпечення» встановлено принцип
рівності чоловіків та жінок саме у сфері соціального за езпечення [10].
На наше переконання, нео хідно зупинитись також на положеннях
Директиви 76/207/ЄЕС «Про імплементацію принципу рівності чоловіків та
жінок у питаннях працевлаштування, професійної освіти, просування по служ і
та умовах праці» від 9 лютого 1976 р. Згідно зі ст. 5 даної Директиви вагітним
жінкам надається спеціальний захист від звільнення. Також за ороняється
звільняти вагітну жінку до закінчення її відпустки у зв'язку з вагітністю та
пологами. Прямою дискримінацією вважається також відмова вагітній жінці у
працевлаштуванні з приводу її вагітності [11]. Положення про за орону такої
дискримінації прямо встановлене у чинному законодавстві про працю.
Отже, Україна взяла на се е зо ов’язання щодо просування гендерної
рівності вже досить давно, але чи закріпленні положення де-юре мають
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практичну реалізацію де-факто, це питання

уде ще переслідувати досить

довгий час.
З огляду на вищевикладене можна прийти до висновку, що на шляху до
встановлення гендерної рівності у нашому суспільстві стоять наступні
чинники стереотипи масової свідомості, які й досі розглядають жінку як
сла ку у порівнянні з чоловіком. Але, все ж таки, є випадки коли потрі но
диференційовано підходити до врегулювання трудової діяльності чоловіків та
жінок. Разом з тим за езпечення юридичної рівності жінок і чоловіків стосовно
вільної реалізації права на працю (оплата праці, відпочинок тощо) не означає
рівності їх фактичного становища. Нерівність жінок о умовлена о ’єктивними
осо ливостями організму, умовами життєдіяльності жінок та ін.
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ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС НЕПОВНОЛІТНЬОГО
ПОТЕРПІЛОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Вчинення кримінальних правопорушень щодо дітей є порівняно
поширеним явищем. З моменту реалізації протиправного умислу неповнолітній
на уває процесуального статусу потерпілого у кримінальному процесі. У
зв’язку з тим, що ця категорія осі є доволі специфічною в силу свого віку та
самого розуміння власної ролі при вчиненні щодо нього кримінального
проступку/злочину

з’являється

нео хідність

встановлення

о сягу

прав,

о ов’язків неповнолітніх потерпілих, а також порядку їх реалізації на практиці.
З метою розкриття процесуального статусу неповнолітнього потерпілого
для початку нео хідно ознайомитися із дефініцією, закріпленою у ст. 55
Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України).
Відповідно до законодавчого визначення потерпілим у кримінальному
провадженні може ути фізична осо а, якій кримінальним правопорушенням
завдано моральної, фізичної а о майнової шкоди [1]. То то діти, яким завдано
шкоду (моральну, фізичну, майнову), на увають статусу потерпілого у
відповідному кримінальному провадженні.
Варто відмітити, що в кримінальному процесі неповнолітні являють
со ою

осо ливу

соціально-вразливу

групу,

відносно

якої

законом

закріплюються додаткові правові гарантії для захисту їх прав і законних
інтересів [2, с. 296]. Такі принципові положення закріплені, наприклад,
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Декларацією прав дитини 1959 року, де наголошується на нео хідності надання
захисту та допомоги дітям першочергово незалежно від удь-яких о ставин.
Осо ливість статусу неповнолітніх о умовлена тим, що вони не завжди
можуть усвідомлювати всієї протиправності вчинюваних діянь щодо них і
о ’єктивно їх оцінювати чи захищатися від них. Проте саме потерпілий
вважається ключовою фігурою на стадіях досудового розслідування та
судового розгляду. Надана ним інформація сприяє доказуванню при
дослідженні

вчиненого

кримінального

правопорушення.

Осо ливо,

це

стосується розслідування протиправних діянь проти статевої сво оди та
статевої

недоторканості

потерпілий

осо и.

У

таких

провадженнях

неповнолітній

ере участь у слідчих (розшукових) діях, таких як допит,

освідування, слідчий експеримент, що характеризується суттєвим психоемоційним навантаженням стосовно нього [3, с. 297].
Основним у даних провадженнях є дотримання певних гарантій в силу
віку та психологічного стану й розвитку потерпілого. Це потрі но для того, а и
розуміти процес кримінального провадження та сприяти виконанню завдань
останнього. Навіть якщо у неповнолітнього констатується належний рівень
розвитку когнітивного спектру, як свідчить практика, вони не завжди здатні
усвідомлювати в повній мірі значення та складність кримінального процесу
загалом. Внаслідок цього, часто неповнолітній потерпілий відмовляється
співпрацювати з правоохоронними органами у частині участі у нео хідних для
розслідування вчиненого кримінального правопорушення процесуальних діях.
У свою чергу варто зауважити, що законом декларується нео хідність
при проведенні слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх, залучення
психологів, законних представників, педагогів та лікарів, наприклад під час
проведення допиту.
Таким чином, залучення педагога не повинно

ути формальною

складовою, а має сприяти створенню комфортних умов для неповнолітнього
потерпілого, оскільки той педагог, який навчає дитину та знайомий з нею, її
осо ливостями, може опосередковано налаштувати потерпілого на
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ільш

активну участь у проведенні процесуальних дій в інтересах провадження в
цілому. Такий варіант поведінки не тільки дозволить підтримати дитину, яка
опинилася у некомфортній для се е ситуації, а й стимулюватиме її
відкритою та чесною.
дитина

зазнала

ути

кщо ж внаслідок кримінального правопорушення

моральних

страждань,

нео хідним

є

залучання

до

кримінального провадження психолога [2, с. 301]. Залучення лікаря вважається
доцільним у разі наявності тимчасових психічних чи фізичних розладів
здоров’я дитини.
Нео хідно також звернути увагу на те, що держава піклується про
неповнолітніх потерпілих, наочним підтвердженням чого є закріплення права
на відшкодування майнової, фізичної

і

моральної шкоди, заподіяної

кримінальний правопорушенням, в повному о сязі, – в порядку, перед аченому
законом, – за рахунок держави, в тому числі, якщо не встановлено осо у, яка
його вчинила, згідно з п.10 ст.56 КПК України [1].
Окрім національного законодавства, практично корисними є також
міжнародні правові акти, сприйняті національною правовою системою.
Зокрема, ст.35 Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної
експлуатації та сексуального насильства перед ачається проведення опитувань
дитини, якщо це нео хідно, у спеціально о ладнаному та прилаштованому для
цих цілей приміщенні; проведення опитувань дитини осо ою, спеціально
підготовленою для цих цілей; проведення всіх опитувань дитини одними й
тими самими осо ами, якщо це можливо та доцільно; перед ачається тяжіння
до зменшення кількості опитувань настільки це можливо, керуючись цілями
кримінального провадження; закріплюється можливість супроводження дитини
її законним представником а о, де це доцільно, дорослим, якого самостійно
о ирає потерпілий, якщо стосовно цієї осо и не уде винесено мотивованого
рішення про інше [4].
Отже, можна зро ити висновок про те, що неповнолітній потерпілий у
кримінальному процесі виступає специфічним су ’єктом з урахуванням його
вікових осо ливостей та рівнів інтелектуального/психоемоційного розвитку.
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Міжнародними

та

національними

нормативно-правовими

актами

перед ачається осо ливий підхід до цієї категорії осі , що полягає у частково
відмінному порядку їх участі у кримінальному провадженні.
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КОРИСТЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Фізичне виховання, фізична культура і спорт – це найкращій спосі
профілактики

захворювань,

психофізичного

здоров’я,

підвищення
зміцнення

потенціалу

генофонду,

трудових
зростання

ресурсів,
до ро уту

населення і вирішення інших соціальних про лем. Потре ність та популярність
спорту а солютно виправдана. Адже спорт – це не тільки самоорганізація і
дисципліна, здоров’я і молодість, елемент культури і стиль життя – це саме
життя, рух вперед.
Нині існує дуже велика кількість факторів, які осла люють життєві сили
людини

екстремальні кліматичні умови, війни і ворожнечі, за руднене

навколишнє середовище, погане харчування, гіподинамія, шкідливі звички,
не езпечні умови праці.
Величезне значення фізкультура і спорт на увають саме зараз, у вік
технічної революції, коли

урхливими

темпами

майже

в усі

галузі

впроваджуються механізація, автоматизація і комп’ютеризація. Праця масових
ро очих потрохи зводиться до управління машинами. Це дуже знижує м’язову
діяльність людини , а ез неї велика кількість органів людського тіла працюють
на зниженому режимі і поступово сла шають.
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До рий фізичний стан – це гарантія вдалого навчання і оперативної
ро оти. Фізично підготовленій людині по силам удь-яка ро ота. Далеко не
всім людям дарує ці якості природа. Однак їх можна на ути, якщо дружити з
фізичною культури і приєднатися до неї ще з дитинства.
Кожній людині потрі но систематично займатися фізичною культурою.
Для людей дуже важливий рухливий спосі життя Фізична культура і спорт
корисні для організму, а саме
• для покращення самопочуття;
• для укріплення імунної системи;
• для покращення тонусу серцево-судинної системи;
• для покращення ро оти кишечника;
• для покращення сну.
Дуже велика кількість людей помилково вважають, що удь-яке фізичне
навантаження під час виконання удь-яких ро іт може замінити фізичні вправи.
Але це не зовсім так. Фізичними вправами можуть ути тільки такі рухи, які
спеціально під ираються для оздоровчого впливу на різні органи і системи,
розвиток фізичних якостей, корекції дефектів статури і не приводять до
перевтоми організму. Ось тому, що не спричинити шкоди со і, починаючи
заняття фізичною культурою чи спортом, нео хідно порадитися із фахівцями,
здійснювати їх поради та проходити постійний лікарський контроль і
самоконтроль.
Користь фізкультури для венозної системи
Більша кількість людей ведуть малорухомий спосі життя. кщо людина
веде сидячий спосі життя, Кров може з надлишком наповнити вени. Серцю
дуже важко направляти кров по руху вгору. Клапани заважають крові рухатися
вгору, тому кров рухається вниз. У зв’язку з тим, що кров знаходиться ез руху,
при серце итті кров прямує вгору і з плином часу вени розтягуються. Через
певний час ноги схильні до утворення розширень.
Що ж людині потрі но ро ити в даному випадку?
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Для того, що

кров поступала вгору за рахунок м’язів гомілки, що

виконують функцію м’язового насоса, потрі но час від часу ходити. Ходь а
нео хідна, якщо людина не хоче прид ати варикозне захворювання. Для цього
вени повинні скорочуватися, що

кров поступала вгору. Вени паралельно

скорочуються з м’язами, осо ливо литкових.
Для нервової системи дуже корисний

іг та заняття фізкультурою,

активізується ро ота головного мозку. Завдяки виро ленню значної кількості
«гормонів щастя» – ендорфінів, покращюєтся настрій. Хоча людина
напружується фізично, вона почувається щасливою завдяки цим гормонам.
Активізується увесь організм, то то це й профілактика розвитку стресу.
Знімається

психічне

та

психологічне

напруження,

о

виділяються

нейрогормони внаслідок стимулювання фізичної активності.
За допомогою регулярної фізичної активності
– підвищує ваші шанси прожити довше, жити здоровіше та щасливіше.
– допомагає захиститися від розвитку хворо .
– допомагає захиститися від певних форм раку, в тому числі прямої
кишки і раку молочної залози.
– покращує координацію рухів.
– полегшує симптоми депресії, тривоги та покращує настрій.
– попомагає керувати своєю вагою.
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МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОГО
РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Нині вдосконалення маркетингової діяльності є невід’ємною частиною
підприємницької діяльності.
Оцінка та процес розро ки маркетингової стратегії залежить від позицій
підприємства на конкретному цільовому ринку. Визначення ефективності
маркетингової стратегії нео хідно для того, що

виявити фактори, які

впливають на показники якості стратегії, їх взаємозв’язок, характер впливу, а
також резерви, що сприяють підвищенню ефективності [1].
Впровадження стратегії дає змогу по ачити зміну позицій на ринку. У
зв’язку з покращенням показників, застосована стратегія працює у вірному
напрямку, в разі відсутності змін слід переглянути введену стратегію.
В

процесі

маркетингової

діяльності

найчастішим

є

проведення

моніторингу показників, для за езпечення точності у виконанні відповідних
дій, у зв’язку з постійною зміною споживчого попиту та змін ринкового
середовища. Це допомагає з ерігати завойовані позиції на ринку протягом
довгого часу.
Найчастіше підприємства використовують стратегії
1.Стратегія ATL-комунікації, в основі якої є поінформованість споживача
про певний товар чи послугу. Дана стратегія використовує традиційну рекламу,
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яка включає проведення демонстрації нових послуг (ярмарків, майстер-класів)
та поширення інформації за рахунок уклетів, рошур та листівок [2].
2. Стратегія інтернет-просування, популярність інтернету відкриває
величезні можливості використання його інструментів для просування ізнесу
сайт фірми, контекстна реклама, SEO-технологія, па лік і підписки в
соціальних мережах, розсилки, логи та інше [3].
Для удосконалення ро оти системи маркетингу та вирішення про лем,
пов’язаних

з

неузгодженою

маркетинговою

діяльністю,

а

також

нереалізованості деяких функцій, варто до штату малого підприємства вводити
посади фахівця з маркетингу, який зміг и о ’єднати розрізнені маркетингові
функції в єдину служ у, завдяки якому уде вчасно проводитися аналіз функцій
зовнішнього та внутрішнього середовища системи маркетингу, а також
своєчасне усунення її недоліків.
Маркетингові заходи, які не інтегровані вчасно можуть привести не
тільки до фінансових втрат, а й до втрат можливостей зовнішнього середовища
підприємства.
За умови чітко організованої маркетингової діяльності керівництво
підприємства зможе отримати нео хідні дані, які, по суті, стануть основою для
розвитку підприємства. Крім того, введення нової посади зменшить ряд
додаткових о ов’язків, також вплине на якість виконуваних ро іт і процес
носитиме комплексний характер, що за езпечить значимість і послідовність
виконаних ро іт. Залучення співро ітника з розро ки комплексу маркетингових
заходів підвищить ефективність ро оти підприємства в цілому[4].
Отже, для розро ки та впровадження заходів щодо вдосконалення
стратегії розвитку підприємства нео хідна ефективна маркетингова система.
Основними про лемами щодо неправильного застосування стратегій
розвитку підприємства є втрата позиції на ринку та зменшення при утку та
критеріями

ефективності

їх

є

досягнення

стратегічних цілей.
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поставлених

перед

со ою
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СЕКЦІЯ: Економіка та організація інноваційної діяльності
УДК 339.97
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ЗА
КОРДОНОМ
Консалтинг як осо ливий вид господарської діяльності запозичений із
міжнародного досвіду та є о ’єктом наукових досліджень в Україні відносно
недавно – від початку 90-х років ХХ ст. Проте гло алізаційні процеси, які існують
у світовій економічній системі, довели доцільність та нео хідність застосування
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консалтингу як елемента підвищення конкурентоспроможності економічних
агентів.
Останніми роками спостерігався значний попит на консалтингові послуги.
Інформаційні технології і гло альні інформаційні мережі змінили уявлення про
кордони організацій, технології виро ництва, управління і ведення

ізнесу.

Насичення традиційних товарних ринків зажадало пошуку нових підходів до
споживача. Саме тому 81 % портфеля замовлень провідних консультаційних фірм
фактично складають замовлення на послуги з реорганізації і реструктуризації
ізнесу. На сьогоднішній день ринок консалтингових послуг оцінюється майже в
90 млрд. дол. США з річним потенціалом зростання іля 15 – 20% протягом
май утніх декількох років. В світі налічується понад 1700 фірм, що
спеціалізуються в о ласті управлінського консалтингу. За чисельністю фахівців і
о сягом річного о ороту 40 фірм є великими (чисельність співро ітників – 300 –
30 000 осі , річний дохід – від 68 млн. до 3 млрд. дол.); 180 – середніми (100 – 300
професіоналів, річний дохід до 20 млн. дол.); а 1500 – дрі ними (3 – 5
професійних консультантів і річний дохід не

ільше 0,5 млн. дол.). Світовий

ринок управлінських консультаційних послуг при цьому поділений таким чином
40 найкрупніших консалтингових фірм о слуговують 66 % цього ринку; 180
середніх фірм о слуговують 25 % ринку ; дрі ні фірми покривають 9 % ринку.
В Україні перші консалтингові підприємства почали функціонувати у 90-х
роках одночасно з відкриттям відомими міжнародними компаніями своїх
представництв.

Спектр

консалтингових

національному ринку, включає

послуг,

що

пропонується

на

ІТ-консалтинг, фінансовий, юридичний та

маркетинговий консалтинг, оціночну діяльність, управлінський та виро ничий
консалтинг, інші види. У нинішній період консалтинг як осо лива послуга
активно розвивається та має значний потенціал для подальшого зростання, що
зумовлено, насамперед, застосуванням ІТ-технологій. На ринку консалтингових
послуг в Україні домінують великі міжнародні компанії (т. зв. «велика четвірка»
Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, а також McKinsey та
Boston Consulting Group) та лизько 300 най ільших національних підприємств,
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які надають виключно консалтингові послуги. При цьому лідери консалтингу
надають перевагу а о комплексу універсальних послуг, а о їхнім пріоритетом є
вузька спеціалізація. Усього в Україні функціонує лизько 5 тис. консалтингових
компаній, які суттєво диференційовані за о сягами ринкової частки, кількістю
працюючих, сукупністю додаткових сервісів. Орієнтовно 87 % консалтингових
послуг, що надаються в Україні, сконцентровано в м. Києві.
Професійні консалтингові асоціації існують в даний час в 42 країнах світу.
Звичайне членство в них є корпоративним, то то вони о 'єднують не
індивідуальних консультантів, а консалтингові фірми. Індивідуальні консультанти
створили спеціальні форми о 'єднань, які називаються Інститути менеджментконсалтинга. Національні консалтингові інститути о 'єднані в Міжнародну раду
консалтингових інститутів з шта -квартирою в Торонто (Канада).
Існує два ведучих міжнародних професійних о 'єднання консалтингових
фірм 1. Європейська федерація асоціацій з економіки і управління (ФЕАКО).
Була заснована в 1960 р. в Парижі, а в 1991 р. її шта -квартира ула перенесена до
Брюсселя. В даний час членами ФЕАКО є 25 національних асоціацій країн
Европи. Асоціації-члени ФЕАКО включають 1200 консалтингових фірм, що
налічують ільше 12000 консультантів.
2. Асоціація менеджмент-консалтингових фірм (АМКФ). Заснована в
1929 р. і є найстарішою в світі консалтинговою асоціацією. Будучи спочатку
національною асоціацією консалтингових фірм США (АКМЕ), в середині 1990-х
років вона де-факто позначила се е як міжнародну асоціацію, ввівши в свою
назву підзаголовок – Всесвітня асоціація консалтингових фірм. На відміну від
ФЕАКО, АМКФ поки не міжнаціональне, а транснаціональне о 'єднання,
оскільки її міжнародний статус грунтується на тому, що членами цієї організації є
най ільші американські консалтингові фірми, що мають філії практично у всіх
регіонах миру.
Головними статутними завданнями професійних асоціацій і інститутів
консультантів

виступають

за езпечення

і

гарантування

високої

якості

консалтингових послуг і професійної поведінки їх членів. Окрім професійних
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консалтингових асоціацій існують також організації, в які консультанти
включаються разом з іншими фахівцями в о ласті менеджменту викладачами,
професійними

менеджерами

тощо.

До

таких

організацій

відносяться

Європейський фонд розвитку менеджменту (EFMD), Асоціація розвитку
менеджменту країн Центральної і Східної Европи (CEEMAN), Американська
асоціація менеджменту (АМА).
Розвиток консультаційної індустрії у світі характеризується кількома
осо ливостями
1) інтенсивне укрупнення консультаційних організацій, швидке з ільшення
о сягів діяльності лідерів галузі їх транснаціоналізація;
2) урахування національних осо ливостей середовища діяльності клієнта
при консультуванні;
3) функціонування поряд з великими компаніями дрі них фірм і
консультантів-одинаків;
4) орієнтація на інтелектуальний потенціал персоналу;
5)

перетворення

най ільших

консультаційних

фірм

на

класичні

ізнесорієнтовані організації.
В цілому сектор консалтингових послуг розвивається випереджаючими
темпами в порівнянні з іншими галузями господарської діяльності. Осо ливо
урхливий розвиток ринку консалтингових послуг очікується в країнах
Центральної та Східної Європи і Китаї.
Аналіз стану ринку консалтингу в Україні та тенденцій його розвитку дає
змогу зро ити такі висновки
– о сяг національного ринку консалтингу становить орієнтовно 0,46 % ВВП
(585 млн. дол.), що перевищує максимальні докризові показники та загалом
відповідає середньоєвропейському рівню;
– ринок консалтингу в Україні має позитивну динаміку (середньорічні
темпи зростання – 14 %), проте ця тенденція є нестійкою;
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– консультаційні послуги, які надаються су ’єктами господарювання,
суттєво диференційовані; най ільш перспективними напрямами є фінансовий та
ІТ-консалтинг;
– ринок консалтингу функціонує в Україні ез спеціалізованої законодавчої
ази та потре ує статистичного виокремлення як осо ливого виду діяльності.
СЕКЦІЯ: Соціологія
УДК 316
МАЧУЛІНА Ірина Іванівна,
кандидат соціологічних наук, доцент,
доцент кафедри соціології
НАДОЛЬСЬКА Дар’я Анатоліївна,
здобувач гр. СЦ-20-1дм
Дніпровський державний технічний університет
м. Кам’янське, Україна
ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ: ОГЛЯД ОСНОВНИХ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ
Про лема професійного становлення стала актуальною на початку XX ст.
Донині вільного ви ору професії не

уло. Професійне життя людей

о межувалося

також

певними

традиціями,

а

патріархальним

устроєм

суспільства. Промислова революція призвела до виникнення ринку праці і
нових професій. Величезні маси людей виявилися перед про лемою пошуку
ро оти і професійної підготовки до неї. Таким чином історична ситуація, що
змінилася, докорінно розширила світ професій, а разом з ним і нео хідність
професійного самовизначення.
На

сучасному

етапі

цей

процес

ускладнюється

досить

динамічними змінами на ринку праці й в інших сферах життя. Тому
питання вивчення процесу формування професійного ви ору сучасної
молоді значно актуалізувалося з метою прогнозування тенденцій
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формування ринку праці та надання допомоги молоді в здійсненні
ви ору професії.
Важливість

настільки

відповідального

кроку,

як

ви ір

професії,

визначається тим, що ви ір професії задає май утню діаграму життєвого
шляху статус, заро іток, соціальне оточення та коло знайомих, дозвілля, місце
проживання, спосі життя. Соціологічні дослідження показують, що при лизно
50% задоволеності а о незадоволеності в житті пов’язані з неулю леною
ро отою, а інші 50 % – зі сприятливою чи несприятливою атмосферою у сімейношлю них відносинах. Причому, для ільшості чоловіків важливіше перше, для
жінок – друге [1, с.166].
Професійне самовизначення – це ви ір індивідом певного виду трудової
діяльності в рамках структури потре

в кадрах, які склалися на основі

існуючого розподілу праці. Ви ір професії пов’язаний з реалізацією таких
соціальних цінностей, як можливість творчості, кваліфікаційного росту і
просунення, отримання матеріальної винагороди, включення в певну сферу
трудової діяльності [2, с.193].
В науковій літературі склалося декілька основних направлень, які
вивчають та пояснюють сутність процесу професійного самовизначення.
Психологи трактують ви ір професії перш за все як індивідуальний процес
пошуку людиною свого ро очого місця, параметри якого повинні відповідати
характеристикам

осо истості

(схильностям,

темпераменту,

соціальному

статусу, місцю проживання і т.д.).
В цьому плані актуальним є діагностичний підхід, який полягає в тому, що
ви ір професії розглядається як пошук відповідності між вимогами професії та
індивідуальними осо ливостями на основі співвіднесення якостей людини, які
можливо виявити за допомогою тестів і вимог професії. Основним методом
«накладання» якостей людини і вимог професії виступають стандартизовані
випро ування – тести. Найвідомішою класифікацією професій є класифікація
російського психолога Є. Клімова, який всі професії запропонував поділити на
п’ять типів «людина-природа», «людина-техніка», «людина-людина», «людина127

знакова система», «людина-художній о раз». Виходячи з представленої
класифікації, кожний тип професії має певні характеристики. В результаті
тестування

молоді

люди

можуть

діагностувати

природньо-індивідуальну

схильність до певного професійного поля.
Також в психологічному напраленні знайшов розвиток гуманістичний
підхід, який відо ражається у теорії «самоактуалізації» осо истості (А. Маслоу).
Представники цього підходу розглядають професійний розвиток як важливий
елемент загального розвитку осо истості.
Педагогічний підхід розглядає професійне самовизначення в термінах
спеціально організованої системи виховної й освітньої ро оти, що ставить за мету
формування професійної спрямованості учнів, їхньої здатності свідомо о ирати
професію із урахуванням суспільних потре

та надання їм допомоги у

самовизначенні, що отримало назву профорієнтація.
На відміну від психологів та педагогів, соціологи дивляться на
професійний ви ір інакше. Найголовніша відмінність полягає в тому, що
соціологи уникають інтерпретації ви ору професії виключно як індивідуальноосо истісного процесу. Людина ро ить ви ір не тільки на основі схильностей,
ажань та потре . Ви ір формується на основі впливу таких факторів, як а)
соціальні о ставини (потре а годувати сім'ю і людина ереться за удь-яку
ро оту; у невеликому місті дуже вузький ринок праці та ви ирати майже нема з
чого); ) думка родичів, друзів (коло значних інших) та ЗМІ.
В соціології вивчають те, як на професійний ви ір впливають соціальні
чинники, у тому числі соціально-економічна нерівність та мо ільність. До цих
факторів включають професійний престиж, соціально-економічний статус,
освіту

атьків, характеристики здо утої освіти (школа, коледж, ВНЗ, їх

престижність, географічне розташування та ін). У соціології соціальні чинники
виходять на передній план, у той час як осо истісні – йдуть на другий план.
У коло соціологічного пошуку включають ґендер, етнічну приналежність,
ступінь доступності освіти та ринку праці для представників різних
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національностей, конфесій, класів, формальні та неформальні практики
прийому на ро оту, стратегії та моделі професійного зростання та ін.
Соціологу завжди цікаво знати, як людина ви ирала професію йшла
стопами атьків, о ирала інститут, де ув найменший конкурс чи, навпаки,
втупала до престижного навчального закладу. кщо не вдалося пройти конкурс
із першого разу, то чи про ував ще раз вступити до того ж інституту. А о
вирішив гнучко підійти до рішення про леми і ви рати ту ж спеціальність, але
в іншому навчальному закладі. А може, взагалі, після невдачі вирішив не
ризикувати і перейшов на іншу професію.
Погли лення суспільного поділу праці з ільшує кількість спеціальностей
та ускладнює про лему ви ору професії. Перед людиною відкривається
широкий ви ір сфер професійної зайнятості, але не всі вони відкриті рівною
мірою. Більшість вимагає наявності певних зді ностей і навичок, якими індивід
може не володіти, а о трудового досвіду, якого він ще не має тощо.
Ви ір професії – це завжди вмотивована дія. З езлічі альтернатив людина
зупиняється на одній, яка його ільше прива лює. У термінах теорії очікувань, для
удь-якої людини в кожний період часу різні професії мають різний ступінь
прива ливості. Згідно з однією з гіпотез, прива ливість професії залежить від
очікуваних результатів (цілей життя, наприклад, високого соціального стану) та
корисності цієї професії для досягнення таких цілей. Іншими словами, чим вище
цілі в житті ставить індивід, тим вищі вимоги до май утньої професії. Звичайно,
одного ажання зайняти високу позицію недостатньо. Важливо й те, наскільки
впевнена людина у своїх можливостях (силах) в реалізації поставленої мети.
Наприклад, агато хто прагне ути юристами, але деякі розуміють, що шансів у
них не так агато – чи не вистачає знань чи зді ностей, чи то недостатньо високе
соціальне становище чи дохід сім'ї. Прива ливість професії юриста для таких
людей висока, але сподівання, впевненість у її досягненні низькі, тому вони
найчастіше о ирають іншу, ільш доступну професію [3].
В цілому, підходи, що розкривають сутність професійного самовизначення
вказують на агатоаспектність цього процесу. Саме тому пропонуємо опиратися
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на інтеграційний підхід, який в процесі аналізу професійного самовизначення
узгоджує всі аспекти.
Отже, не дивлячись на різноманітність підходів до визачення сутності
професійного самовизначення, усі вони містять думку пре те, що професійне
самовизначення у загальному вигляді являє со ою процес ви ору, який
здійснюється на основі аналізу осо истісних можливостей су ’єкта і
співвіднесення їх із вимогами професії, що о ирається. Тому, професійне
самовизначення потрі но розглядати в контексті інтеграційного підходу,
аналізуючи всі складові цього процесу, що включає зовнішні умови та
індивідуальні осо ливості су ’єкта професійного самовизначення.
Аналіз процесу професійного самовизначення дозволить подолати деякі
соціальні протиріччя, властиві сучасному суспільству, прогнозувати тенденції,
які нео хідно приймати до уваги при вирішенні задач розро ки ефективної
молодіжної політики, як на державному, так і на рівні окремого регіону.
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СИСТЕМНІСТЬ НАУКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Системність науки кримінального права є важливим аспектом, оскільки
нею здійснюється аналіз наукових фактів; роз’яснюється предмет та процес
кримінальної процесуальної діяльності; виявляється сутність кримінальних
процесуальних явищ – усе це наука кримінального процесу ро ить системно,
враховуючи взаємопов’язуючі між со ою елементи.
Попередньо відзначимо, що системність науки кримінального процесу
України нині недостатньо досліджена.
Зазначимо, що науці кримінального процесу характерна група загальних
ознак, що на увають окреме значення, а також спеціальних ознак, які
доповнюють її суть та деталізують змістовне наповнення. Загальні ознаки є
притаманні для усіх суспільних наук, а відтак, зарахуємо, що мають місце
стійкі наукові потре и, а и пізнати закономірності окресленої сфери суспільних
відносин. Наука кримінального процесу постала, удучи соціальним явищем,
початок якого досить про лематично виявити, але можна точно стверджувати,
що вона не має кінця. Наведене аргументуємо існуванням одвічності явища
злочину та потре ою виявлення осі , які його вчинили, у зв’язку з чим,
перед ачення кінця науки кримінального процесу не видається за можливе.
Відповідно до висловлювання Ю.М. Грошевого «наука кримінального
процесу теоретично узагальнює досвід кримінальної процесуальної діяльності,
аналізує актуальні питання застосування кримінального процесуального
законодавства, що мають місце в практиці правоохоронних органів і суду,
розро ляє

науково-практичні

рекомендації,
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спрямовані

на

підвищення

ефективності

кримінальної

процесуальної

діяльності

всіх

су ’єктів

кримінального процесу» [1, с. 150]. В свою чергу М. В. Костицький встановив,
що «наука кримінального процесу є однією з галузевих юридичних наук, яка
виявляється як пізнання кримінальної процесуальної процедури та виро ляє
теоретичну й методологічну основу кримінальної процесуальної діяльності,
правового та законодавчого її врегулювання» [2, с. 32].
З метою продовження слід вказати, що сфера науки кримінального
процесу

езпосередньо залежить від перед ачених на рівні кримінального

процесуального законодавства – завдань кримінального провадження, перелік
яких надано ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України (КПК
України) [3]. Тож, при інтерпретації вимог КПК України, сфера науки
кримінального процесу розуміється як такою, де проводяться дослідження
стосовно захисту осі
держави,

сво од

і

від кримінальних правопорушень, суспільства та
законних

інтересів

усіх

учасників

кримінального

провадження, а також дослідження, які за езпечують швидке, повне та
неупереджене розслідування і судовий розгляд, але за умови орієнтування
таких досліджень на те, що кожний, хто вчинив злочинне діяння – притягався
до відповідальності залежно від міри своєї вини, а жоден невинуватий не ув
о винувачений (засуджений). Окрім цього, жодна осо а не повинна піддаватись
нео ґрунтованим процесуальним примусам та що

до кожного учасника

кримінального провадження застосовувалась належна правова процедура.
У контексті наведеного, доцільно також зро ити акцент на те, що
кримінальний процес є суспільною наукою, за допомогою якої вивчаються та
акумулюються знання,

удучи у

езпосередньому взаємозв’язку з іншими

юридичними науками. Наведене підтверджується Наказом Міністерства освіти
і науки України «Про затвердження примірного переліку та опису предметних
напрямів досліджень в межах спеціальності 081 «Право»» від 28 грудня 2018
року № 1477 [4] і Паспортів спеціальності 12.00.009, затверджених Постановою
Президії Вищої атестаційної комісії України від 8 жовтня 2008 року № 44-07/7
[5].

З

даних

нормативно-правових
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актів

можемо

простежити

тісний

взаємозв’язок з іншими науками. Наприклад дослідження від увається в
напрямі політичного призначення процесуального права; моральних основ
кримінальної

процесуальної

процесуального

права

за

діяльності;
системою

встановлення
галузей

кримінального

національного

права;

співвідношення кримінального процесу з іншими юридичними науками, тощо.
Доречною у цьому сенсі є доведення М.С. Строговича, який вказує, що
«подальший розвиток науки кримінального процесу вимагає включення різних
даних і досягнень інших наук у сферу наукового розро лення процесуальних
про лем» [6, с. 82]. Також потрі но відмітити, що шифр спеціальності 12.00.09
прямо вказує про наявність тісного взаємозв’язку із криміналістикою, судовою
експертизою та оперативно-розшуковою діяльністю.
З-поміж іншого, наука кримінального процесу – окрема наукова одиниця,
о умовлена відповідним предметом дослідження та комплексом методів в
аспекті методології кримінального процесу. Тут доцільно відзначити позицію
Ю.М. Грошевого, який казав, що «предметом науки кримінального процесу є
властивості кримінального процесу, його зв’язки, закономірності виникнення,
функціонування та розвитку як соціально-правового явища» [1, с. 161]. Тож,
можемо допустити, що наука кримінального процесу займається вивченням
системи норм кримінального процесуального права як цілісного соціальноправового явища, розкриваючи їх внутрішній логічний зміст, структурність та
дієвість застосування; встановлює сутність, задачі та засади кримінального
провадження; з’ясовує правові ідеї, які деталізують їх нормативний зміст та
спрямування; о ґрунтовує розвиток та основоположні ознаки кримінального
провадження; характеризує правовий статус суду, сторін та інших учасників
кримінального

провадження;

виявляє

про леми

теорії

доказування,

кримінального процесуального пізнання, тощо.
Також системність науки кримінального процесу має прояв у тому, що її
спрямування

перед ачає

вирішення

про лем

правотворчого

характеру,

правореалізації та тлумачення норм кримінального процесуального права
(йдеться про функціональність кримінального процесу), проте за основу
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ереться дослідження людських цінностей. То то наука кримінального процесу
є невіддільною від суспільних відносин, які зумовлюють як вектор її
досліджень, так і реалізацію результатів.
Узагальнюючи усе вищенаведене та ро лячи кінцевий підсумок,
зазначимо, що системність науки кримінального процесу України є достатньо
значимою, оскільки нею здійснюється аналіз наукових фактів; роз’яснюється
предмет та процес кримінальної процесуальної діяльності; виявляється сутність
кримінальних процесуальних явищ – усе це наука кримінального процесу
ро ить системно, враховуючи взаємопов’язуючі між со ою елементи.
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ТАЄМНИЦІ ЯГОТИНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КОЛЕКЦІЇ
РОЗУМОВСЬКИХ-РЄПНІНИХ
На межі ХVІІІ – ХІХ століть

готин ез пере ільшення ув одним із

центрів українського національно-культурного розвитку. Це
того, що

уло наслідком

готин у 1757 році отримав у власність останній гетьман

Ліво ережної України Кирило Розумовський, який перетворив козацьке
сотенне містечко на імпозантний взірець палацово-паркового мистецтва на
території всієї Російської імперії. Родовий маєток Розумовських в

готині з

унікальною і ліотекою, архівом давніх актів, най ільшою приватною нотною
колекцією на теренах Європи перетворився на культурний осередок, що як
магніт

притягував

талановитих

художників,

письменників,

етнографів,

композиторів та мислителів.
Поза сумнівом, справжньою окрасою палацу К. Розумовського в готині
стало цінне зі рання творів художнього мистецтва. Опинившись у середовищі
вищої аристократії Російської імперії К. Розумовський перейняв моду на
колекціонування творів мистецтва та замовлення портретів для сімейної
галереї.
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Перші твори мистецтва К. Розумовський прид ав вже у віці 15 років під
час навчання в Європі (1743-1745), а після досягнення 22-х років почав
цілеспрямовано з ирати свою художню колекцію. Зрозуміло, що у юного
Кирила ще не

уло високорозвинутого мистецького смаку, але він мав

неа иякого радника та поціновувача європейського мистецтва, відомого
філософа та державного діяча

Григорія Теплова, який

ув вихователем

май утнього гетьмана. Під час подорожі до Італії у 1765-1767 роках К.
Розумовський значно розширив свою колекцію, яка у другій половині XVIII
сторіччя, за свідченням сучасників, стала одним з найкращих художніх зі рань
на території усієї Російської імперії. Картини знаходились у палаці графа К.
Розумовського, що розташовувався на річці Мойка у Санкт-Петер урзі.
свідчить опис колекції зро леної тогочасним істориком мистецтва

к

ко ом

Штеліним, у зі рані переважали художні твори XVІІ століття. У невеликій
кількості ули твори XVIII століття і одиничними твори XVI ( і лійні сюжети,
картини на міфологічні теми, пейзажі, натюрморти, портрети). На кінець XVIII
століття в з ірці нараховували

лизько семи десятків картин італійських

майстрів, лизько сорока голландських і майже стільки ж французьких, менше
сорока фламандських і лизько десятка німецьких.
Через продаж палацу в Санкт-Петер урзі та остаточний переїзд в Україну
(1794 р.) ільша частина художньої колекції К. Розумовського, як стверджує
ряд українських та російських дослідників, опинилася саме в

готині. Це

визнає і Олена Живкова – заступниця гендиректора з науково-дослідної ро оти
Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків та експертка
з європейського живопису ХV-ХІХ століть, від якої осо исто вдалося дізнатися
про майже детективну історію колекції останнього гетьмана.
Після смерті К. Розумовського володарем палацу в готині став його син
Олексій Кирилович – дипломат, сенатор, міністр народної освіти Російської
імперії. За свідченням його іографів, він не поповнював родинної галереї. У
1820 році палац з усіма колекціями перейшов до онуки останнього гетьмана
Ліво ережної України – Варвари, що вийшла заміж за легендарного героя війни
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з Наполеоном, Малоросійського генерал-гу ернатора князя Миколу Рєпніна.
Новий власник цікавився лише відомими художниками-сучасниками, які
писали картини йому на замовлення, тому в ХІХ столітті яготинська колекція
з агатилася лише ро отами французького художника Жан-Батиста Реньйо та
російського живописця Андрія Мартинова. Твори так званих «старих» майстрів
М. Рєпнін не колекціонував.
З 1866 по 1818 рік власником маєтку в готині ув онук князя – Микола
Васильович Рєпнін, що ув предводителем дворянства Київської гу ернії. Він
упорядкував архів, і ліотеку та мистецьку з ірку. Один із сучасників Миколи
Васильовича в 1914 році відмічав, що в жодному знаменитому маєтку не
з ереглося такої цінної
ронзи, ме лів, як в
готині

писав

у

і ліотеки, картинної галереї, гравюр, зі рання з

готині. Про наявність першокласних творів живопису в
своєму

щоденнику

за

1910

рік

і

відомий

лідер

ілогвардійського руху та колекціонер Петро Врангель.
Внаслідок революційних подій, що охопили Російську імперію у 1917
році, Рєпніни остаточно зашили маєток в готині та емігрували до Франції. За
дорученням Миколи Васильовича Рєпніна гувернантка родини, італійка за
походженням Кора Фальчіоні в ерегла колекцію від повного гра унку і за
допомогою відступаючої німецької армії, що охороняла цінний о оз з
картинами, у 1918 році перевезла до Києва. Завдяки ентузіазму фундатора
українського мистецтвознавства та музеєзнавства Федора Ернста і його колеги
Георгія Лукомського, яготинська художня колекція Розумовських-Рєпніних
опинилася у Музеї ВУАН (нині Національний музей мистецтв імені Богдана та
Варвари Ханенків). Під час Другої світової війни колекція, як і сам музей
зазнали втрат. Частина картин ули вивезені райхскомісаром України Еріхом
Кохом до Німеччини. Після закінчення війни, вони ули повернуті, але вже не в
Київ, а в музеї Москви та Ленінграду. До речі, достеменно відомо, що 17 картин
яготинської колекції через Державний музейний фонд ще у 1923 році надійшло
до Ермітажу (Санкт-Петер ург).
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На сьогодні, картини з палацу Розумовських-Рєпніних в

готині є

окрасою та справжньою гордістю експозицій Національних музеїв Києва,
зокрема, Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Музею «Київська
картинна галерея», Національного художнього музею України, Національного
музею історії України та Національного музею Тараса Шевченка. Пере ування
низки картин з унікальної художньої колекції Розумовських-Рєпніних на
початок ХХІ століття на жаль так і залишається невідомим.
Проте, дослідники продовжують вивчати історію однієї з най ільших
художніх колекцій на території Російської імперії, і нам приємно відзначити,
що вона знаходилась саме у готині, в палаці Розумовських-Рєпніних.
СЕКЦІЯ: Психологія
УДК 378.124
МОРОЗЕНКО Вікторія Олегівна,
студентка 4-го курсу спеціальності «Психологія»
Науковий керівник: Сидоренко Ж. В.,
к. психол. н, доцент кафедри психології
Донецький національний університет імені Василя Стуса
м. Вінниця, Україна
МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
Питанння

професійного

самовдосконалення

є досить новим для

вітчизняної педагогіки та психології. На етапі оволодіння теоретикометодологічними засадами май утньої професії воно розглядалося такими
вченими А. Г. Болгарський, І. П. Гринчук, Г. С. Дідич, В. І. Дряпіка,
Л. Г. Коваль та ін. Про лематика професійного самовдосконалення та
саморозвитку представлена в наукових працях П. М. Гусака, І. А. Зязюна,
В. Г. Кременя,

О. Г. Романовського

та

ін.

Мотивацію

професійного

самовдосконалення досліджували О .О. Бодальов, А. О. Деркач, Є. П. Ільїн,
О. Б. Орлов, В. О. Слатьонін та ін.
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Професійне

самовдосконалення

на

думку

сучасних

вчених

(О. О. Бодальова, А. О. Деркач та ін.) є специфічним видом професійної
діяльності осо истості, невід’ємною складовою професійної підготовки. Воно є
результатом свідомої взаємодії фахівця з конкретним соціальним середовищем,
у процесі якої фахівець реалізує власні потре и розвинути у се е такі
осо истісні якості, які за езпечують успішність його професійної діяльності та
життєдіяльності в цілому. Отже, професійне самовдосконалення – це свідомий,
цілеспрямований процес підвищення рівня своєї професійної компетентності та
розвитку професійних якостей відповідно до зовнішніх соціальних вимог, умов
професійної діяльності та осо истої програми розвитку [1].
Передумовою професійного самовдосконалення є ставлення самого
фахівця до вимог, що пред’явлені

якщо осо истість має індиферентне

ставлення до професійної діяльності, то професійний розвиток не від удеться.
Тільки при свідомому прийнятті професійних вимог осо истість уде відчувати
потре у в самовдосконаленн. Цей процес ґрунтується на психологічному
механізмі постійного подолання внутрішніх суперечностей між наявним рівнем
професіоналізму «

– реальне професійне») і уявним його станом («

–

ідеальне професійне»). Оскільки самовдосконалення – процес неперервний, то
уявлення фахівця про -ідеальне професійне постійно змінюється, а вимоги до
се е постійно зростають [1].
Мотивація – одне із найважливіших питань сучасної педагогіки і
психології.

к психологічний чинник вона покликана підвищувати якість

ро оти, результативність, рівень наданих послуг, поліпшувати мікроклімат, а
також допомагати в досягненні професійних цілей, давати позитивну
перспективу, підвищувати самоповагу [2].
Саме мотивація професійного вдосконалення є основною складовою, яка
спрямовує та запускає процес на уття професійної досконалості. Мотивація
професійного

вдосконалення

осо истості

визначається,

як

сукупність

внутрішніх спонукань, які зумовлюють, спрямовують та регулюють процес
професійного зростання [3].
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Мотивація професійного вдосконалення осо истості на різних стадіях
становлення професіонала має різні осо ливості. Аналіз наукових джерел
(Ж. Вірна, Є. Кайріс, В. Панок, Д. Труднов) дає підставу зро ити припущення,
що настановлення щодо професійного вдосконалення формується вже на стадії
навчання, де виникає і закріплюється інтерес до змісту професійного
вдосконалення; усвідомлюється його суспільна й індивідуальна значущість;
виникають прагнення і намір осо истості удосконалювати професійну
діяльність.
На стадії практичного оволодіння професією уточнюються професійні
домагання,

причини

зацікавленості

у

професійному

вдосконаленні,

коригуються його мотиви і цілі; з’являється перша задоволеність від
результатів

удосконалення

професійної

діяльності;

виникають

мотиви

самореалізації осо истості у професійній діяльності; зростає кількість мотивів,
ускладнюється їхня ієрархія і т.д.
На

стадії

акме

(професійного

розквіту)

посилюються

мотиви

осо истісного зростання, престижності професії, професійної творчості, в тому
числі інтенсивно йде смислотворення; зменшується кількість про лем, що
викликають

незадоволення,

з ільшується

кількість

рішень

на

основі

професійної інтуїції тощо.
На заключній стадії (завершення професійної діяльності) можливі два
варіанти трансформації мотивації професійного вдосконалення. У першому
варіанті людина планує продовжувати професійну діяльність, що актуалізує
про лему подальшого розвитку мотивації професійного вдосконалення. Другий
варіант перед ачає вихід людини на пенсію і зумовлює актуальність розвитку
мотивації осо истісного вдосконалення в інших сферах діяльності [3].
Парфенюк В. О. пропонує в мотиваційний компонент включити, такі
показники як потре а у досягненнях цілей; спрямованість до мотивації успіху;
здатність до самооцінки реалізації життєвих цілей [4].
Міляєва В. та Ле ідь Н. розглядаючи осо ливості мотивації професійного
вдосконалення, виділені різними авторами (О. Бондаренко, С. Василюк, В.
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Петрусинський, Н. Клюєва, А. Крупеніна, А. Лідерс, М. Мольц та ін.) до
найважливіших віднесли наступні компоненти полімотивованість; ступінь
інтринсивності (екстринсивності); множинність; структурність; ієрархічність;
силу і стійкість мотивів; осо истісну і професійну спрямованість, ступінь
адекватності тощо [3].
Таким чином, професійне вдосконалення – це процес розвитку
професіоналізму, під яким слід розуміти інтегративну характеристику
професійно зрілої осо истості, творчого су ’єкта діяльності, спілкування,
досягнення фахівцем соціальної, осо истісної, діяльнісної, духовної зрілості в
межах професії. Воно визначається не тільки зовнішніми соціальними
вимогами, а й осо истим ставленням людини до цих вимог. Це й зумовлює
нескінченність процесу професійного саморозвитку і його тривалість протягом
професійного життя осо истості.
Мотивація професійного вдосконалення в свою чергу є складовою, яка
спрямовує та запускає процес на уття професійної досконалості. Її можна
визначити, як сукупність внутрішніх спонукань, які зумовлюють, спрямовують
та регулюють процес професійного зростання.
Список і ліографічних посилань
1. Приходько Т. П. Мотивація професійного самовдосконалення
викладача економічного напряму як складова його готовності до педагогічної
діяльності у вищій школі. Ефективна економіка. 2012. № 3.
2.

Купрієвич

В.

О.

Осо ливості

мотивації

професійного

самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів.
Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. 2017. Вип. 3(32). С. 51–59.
3. Міляєва В., Ле ідь Н. Мотивація професійного вдосконалення, як
чинник розвитку лідерства в освіті. Теоретичний та науково-методичний
часопис «Вища освіта України». 2014. №4 (додаток 1). С. 21–25.
4.

Парфенюк

В.

О.

Мотиваційний

компонент

професійного

самовдосконалення май утніх соціальних педагогів в процесі фахової
підготовки. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного
141

університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. 2015. Вип. 25.
С. 128–135.
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МОРОХІНА Карина Денисівна,
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підготовки фахівців для
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ЧОМУ НОВА НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ
ЗАЗНАЄ ІМІДЖЕВІ ВТРАТИ
Головне завдання Національної поліції України є дотримання в
суспільстві правопорядку і спокою громадян, шляхом за езпечення охорони
прав та сво од людини, протидії злочинності, підтримання пу лічної езпеки і
порядку [1].
кщо поліція перевищує свої повноваження, неправомірно застосовує
заходи примусу, осо ливо крайнього засо у – вогнепальної з рої, це приводить
до гучних та резонансних подій у суспільстві.
Про лема

імплементації

чинного

законодавства

на

всіх

рівнях

суспільства, осо ливо під час проведення реформ, о ізнаність громадян про
реальну можливість застосування поліцією вогнепальної з рої для запо ігання
а о припинення протиправних дій, відповідно до вимог статті 46 Закону
України «Про Національну поліцію» (далі – Закону) є досить актуальною.
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У зв’язку з цим осо ливої актуальності на ирає роз ір та аналіз реальних
подій на території України щодо правомірності дій поліції під час застосування
крайнього примусового заходу, осо ливо під час зупинки транспортного
засо у, якщо водій створює своїми діями загрозу життю чи здоров’ю людей та
поліцейського.
Опис події у Києві в ніч на 07 лютого 2016 року патрульні поліцейські
під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по
BMW. У результаті загинув 17-річний юнак, який у кампанії трьох інших
чоловіків у нетверезому стані пере ував у цьому авто. Столична прокуратура
відкрила

за

даним

поліцейських, які

фактом

кримінальне

провадження.

Патрульних

рали участь у переслідуванні автомо іля-порушника

відсторонили від виконання посадових о ов’язків до закінчення розслідування,
а одному з них – Сергію Олійнику уло висунуто о винувачення в перевищенні
повноважень і навмисному в ивстві [3].
О ’єктом дослідження уде припис пункту 7 частини 4 статті 46 Закону
України «Про Національну поліцію» (далі – Закон) де зазначено, що
поліцейський

уповноважений

вогнепальну з рою

для

у

зупинки

виняткових

випадках

транспортного

застосовувати

засо у шляхом

його

пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю
людей та/а о поліцейського.
На законодавчому рівні закріплено, що застосування вогнепальної з рої є
най ільш суворим заходом примусу [1]. У разі створення водієм загрози життю
чи здоров’ю людей та/а о поліцейського, який керує транспортним засо ом,
дозволяється застосовувати з рою для примусової зупинки транспортного
засо у шляхом його пошкодження. Однак, застосування вогнепальної з рої
поліцією завжди має певні наслідки, під час яких поліцейському нео хідно не
тільки враховувати, а і перед ачити подальшу реакцію громадськості.
Осо ливістю цієї підстави, перед аченої п. 7 ч. 4 ст. 46 Закону є те, що
водій може і ненавмисно створювати таку загрозу. Також, Закон не визначає
місця, в які можна застосовувати з рою для зупинки транспортного засо у
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шляхом його пошкодження. Не езпечним може ути застосування з рої для
примусової зупинку транспортного засо у на гірських шляхах, ділянках шляхів
з о меженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах,
естакадах, тунелях [2].
В результаті цього, існує дуже високий ризик виникнення тяжких
наслідків та вогнепального поранення людей, які знаходяться в транспорті.
Закон прямо перед ачає, що з рою можна застосувати для зупинки
транспортного засо у, лише пошкодивши його, то то поліцейський повинен
утримуватись від застосовування з рої, якщо не впевнений, що не зможе
зро ити

це

ез

ризику

нанесення

вогнепальних

поранень

людей

у

транспортному засо і [2].
Частиною 9 ст. 46 Закону встановлено за орону щодо застосування з рої
в місцях, де може

ути завдано шкоди іншим осо ам, а також у

вогнене езпечних та ви ухоне езпечних місцях, крім випадків нео хідності
від иття нападу а о крайньої нео хідності. Разом з цим, Закон не надає
визначення місць, де можна ути завдано шкоди іншим осо ам [2].
Найчастіше трапляється так, що працівники поліції застосовують
вогнепальну

з рою

правомірно,

але

несуть

принаймні

дисциплінарну

відповідальність за причинення незаконної шкоди.
Аналізуючи о ставини вищевказаної події можна констатувати, що
машина мчала по Києву з максимальною швидкістю, порушуючи правила
дорожнього руху і створюючи не езпеку для оточуючих, а водій не реагував на
законні

вимоги

поліцейських

зупинитися.

Однак,

після

застосування

вогнепальної з рої під час погоні від кулі поліцейського загинув пасажир
BMW. Не можна заперечувати той факт, що поліцейський намагався діяти на
підставі пункту 7 статті 46 Закону, а саме для зупинки транспортного засо у
шляхом його пошкодження, під час якого водій своїми діями створював загрозу
життю чи здоров’ю людей а о поліцейського.
Одним з основних аспектів професійної діяльності поліцейського
повинно

ути його правова о ізнаність та грамотність. То то здатність не
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тільки читати, а і правильно розуміти Закони. Вищезазначеним працівником
поліції

уло допущено фатальну помилку, оскільки в пункті конкретно

зазначено, що застосування вогнепальної з рої допускається лише для
пошкодження транспортного засо у, а не для заподіяння тілесних ушкоджень
пасажирам, а тим

ільше для заподіяння їм смертельного поранення, яке,

власне, і уло скоєне патрульним [4].
Патрульний поліцейський С. Олійник виходив із того, що протидіяти та
завадити ситуації, що склалася, неможливо уло іншими засо ами і спосо ами,
проте його дії суперечили приписам статті 46 Закону.
Аналізуючи цю ситуацію можна дійти до висновку, що законодавець не
вказує місця враження транспортного засо у. З метою індивідуалізації
відповідальності (ч. 2 ст. 33 КУпАП) посадова осо а перед застосуванням з рої
повинна враховувати низьку факторів

характер правопорушення, його

індивідуальні осо ливості, ступінь вини, майновий стан, урахувати конкретну
ситуацію, о ставини, що пом’якшують та о тяжують відповідальність осо и.
Також, нео хідно враховувати той факт, що водій може не навмисно, а з
нео ережності своїми діями створювати загрозу життю чи здоров’ю людей а о
поліцейського.
Саме поліцейський на місці події має право вирішувати в кожному
конкретному випадку, чи він є винятковий, чи можна о ійтися

ез

використання з рої а о її застосування, прийняти виважений та правильний
крок, оскільки це є загроза найвищій соціальній цінності - життю і здоров'ю
громадян.
Висновок. Вихід нами в ачається в усуненні виявлених роз іжностей на
законодавчому рівні та подоланні існуючих правових колізій, в підвищенні
технічного

оснащення

підрозділів

поліції

спеціальними

засо ами,

удосконаленні професійного рівня поліцейського.
Для попередження надзвичайних подій в подальшому, уло

доцільно

давати правову оцінку, роз ирати аналогічні події з курсантами, слухачами під
час освітнього процесу, з поліцейськими на заняттях в системі служ ової
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підготовки, із залученням досвідчених суддів, слідчих та науково-педагогічних
працівників закладів вищої освіти МВС України.
Вищевказані заходи удуть якісно впливати на правильне трактування
Національного

законодавства

поліцейськими

під

час

виконання

ними

посадових о ов’язків, підвищенні їх професійного рівня та довіри населення до
поліції в цілому.
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СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЇ
Із закінченням холодної війни поняття езпека на уло ільш широкого
значення, і зараз наукове товариство з впевненістю зазначає,що держава не є
єдиним референтним о ’єктом

езпеки. Копенгагенська школа розширила

сектори езпеки та започаткувала теорію сек’юритизації [1, с. 7]. На сучасному
етапі

езпекові студії розглядають про лему міграції,як одну з

агатьох

про лем,яка має деста ілізуючий вплив на езпеку. Сек’юритизація міграції
відіграла важливу роль у процесі віднесення мігрантів до категорії потенційної
загрози езпеці.
к зазначають вчені, важливою про лемою ,яку породжує міграція є
тероризм. Наприклад, тільки після терористичних атак 11 вересня 2001 року у
Сполучених Штатах з’явилася концепція міграції як загрози езпеці. Реакція на
11 вересня та подальша сек’юритизація міграції торкнулася, зокрема, ара ських
та мусульманських іммігрантів. Можна стверджувати, що про лема тероризму
в контексті США ула основним рушійним фактором сек’юритизації мігрантів.
[2]. к показує статистика, ільшість терористів – мігранти. Більшість мігрантів
– це люди, які приходять з регіонів охоплених війнами, в яких тероризм та
нарко ізнес – це ключовий спосі досягнення політичної влади. Відповідно
після при уття в іншу країну вони продовжують звичні для се е незаконні
справи.
Щодо причини секюритизації міграції на Європейському континенті,то
тут варто виділити фактор захисту європейської ідентичності та культури. Хоча
європейська

ідентичність

азується
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на

ідеї

мультикультуралізму

та

співіснуванні різних національностей,мігрантів та їх культури розглядають як
щось не езпечне та не ажане,те, що може зашкодити політичній,економічній та
соціальній цілісності ЄС. Сек’юритизація міграції як серйозної культурної
не езпеки мала великий вплив на міграційну кризу в Європі 2015р. Велику роль
у прийняття мігрантів певними європейськими країнами відіграла їхня релігія.
Наприклад, Угорщина, Польща, Словаччина та Чехія віддавали перевагу
немусульманським мігрантам [3]. Ідентичність згуртовує суспільство, на її
основі формулюються національні інтереси і, отже, політика країни. Тому
важливо не порушувати цю ідентичність впливом інших культур,адже це може
призвести до внутрішніх конфліктів. Потрі но пам’ятати і про те, що мігранти
можуть загрожувати економіці, а в основному там, де рівень езро іття й ез
мігрантів досить високий.
Співвідношення між політикою страху та сек’юритизацією міграції
створює ще один важливий вимір у процесі віднесення мігрантів до категорії
потенційної загрози

езпеці. Цей вимір є расизмом, який і посилює

сек’юритизація міграції.
Про лема сек’юритизації міграції стосується і ситуації на

ілорусько-

польському кордоні (2021 р.). Ці «штучно створені» мігранти є загрозою для
цілісності Європейського Союзу. ЄС старається запо ігти розгортанню
масшта ної міграційної кризи, що не повторити того,що уло у недавньому
минулому – 2015р.
Незважаючи на широке сприйняття теорії Копенгагенської школи, існує
агато науковців, які чинять опір сек’юритизації. Адже люди,які пере увають у
міграційних потоках, рятуються від не езпеки, і одночасно розглядаються як
причина не езпеки в країнах транзиту та призначення [4]. Це звучить а сурдно.
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КІБЕРБУЛІНГ ЯК СПЕЦИФІЧНА ФОРМА ЗАГРОЗИ
ПСИХОЛОГІЧНОМУ ЗДОРОВ'Ю ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА
Спираючись на результати психологічних спостережень фахівців у галузі
соціально-психологічних знань cучасний простір повсякденного спілкування
характеризується

яскраво

новою

тенденцією

віртуальному світі і, якщо для переважної

–

поширенням

його

у

ільшості дорослих навички

спілкування за допомогою електронних листів, миттєвих повідомлень, чатів є
над удовою існуючим моделям спілкування наживо, то сучасна молодь освоює
дуже вправно і одночасно о идві форми. Поява Інтернету дозволила від утися
«віртуальному спілкуванню», яке стало для

агатьох ресурсом та відкрило

додаткові соціальні зді ності. Анонімність, яка «панує» в Інтернеті, дозволяє
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людині експериментувати з різними соціальними ролями і різними « », не
оячись негативної оцінки чи соціальних санкцій, які

загрожували під час

спілкування наживо. Анонімність знижує рівень осо истої відповідальності і
перетворює наклепника на елемент майже симультанної (від латинского
терміну «Simul» – одночасно, в той самий час) інформації середовища, де легко
сховатися від агресії скривдженого. При гло альному використанні Інтернету
та активних віртуальних комунікацій, постає завдання їх врегулювання та
надання

езпеки користувачів, розвитку кі еретики [5, с. 293]. Вперше

визначення поняття кі ер улінгу дав Білл Белсі (Bil Belsey). На його думку,
кі ер улінг – це використання інформаційних та комунікаційних технологій,
наприклад, електронної пошти, мо ільного телефону, осо истих інтернетсайтів, для навмисної, неодноразової та ворожої поведінки осо и чи групи,
спрямованої на о разу інших людей [7].
Розкриємо ільш докладно причини кі ер улінгу. Дослідники виділяють
наступні 8 причин
– «прагнення до переваги» – це основна потре а кожної людини, можливо,
за рахунок цькування в інтернеті підлітки намагаються самоствердитися і ути
«вищими» за когось;
– «су 'єктивне почуття неповноцінності» – переживання пов'язані з
почуттям сла кості, неповноцінності;
– «заздрість» - почуття роздратування від лагополуччя інших людей;
– «помста» - плата за о разу, зло;
– «розвага» – отримання задоволення за допомогою здійснюваних дій;
– «конформізм» – зміна думки під впливом групи;
– «про лема у сімейних відносинах»;
– «низький рівень розвитку емпатії» – зосередження на со і та своїх
тур отах [2].
Також у кі ер улінгу

еруть участь люди з певними психологічними

рисами. Прийнято вченими виділяти три ролі, що еруть участь у кі ер улінгу
переслідувач, жертва, спостерігачі. У ряді статей зазначені характеристики
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кожного

зазвичай, переслідувач – це людина імпульсивна, яка хоче

самоствердитись, має задатки лідера, що може проявляти агресивну поведінку,
не відчуває співчуття до людей [5, с. 298]. Жертви

навпаки, зазвичай

полохливі, тривожні, схильні до сліз, малотовариські. Що стосується
спостерігачів, то вони часто відчувають страх, почуття езпорадності і в той же
час підтримують переслідувача [1, с. 15].
Нині вже склалась наукова класифікація видів кі ер улінгу
– флеймінг – «суперечка заради спору», процес о міну повідомленнями в
місцях розрахованого на агато користувачів мережевого спілкування (чати,
інтернет-форуми, соціальні мережі та ін.);
– тролінг – розміщення провокаційних повідомлень, коментарів з метою
підведення людини до реакції та розвитку конфлікту;
– наклеп – поширення свідомо неправдивої інформації, відомостей про
людину, що гань ить її репутацію;
– кі ерсталкінг – переслідування чи домагання за допомогою інтернету;
– секстинг – пересилання чи розповсюдження фотографій, а о відео
інтимного характеру;
– гриферство – завдання моральної чи матеріальної шкоди у відеоіграх;
– розкриття секретів – оприлюднення осо истої інформації про людину в
Інтернеті;
– видання се е за іншу людину - створення підро лених профілів, з яких
можна виро ляти цькування, не розкриваючи інформації про се е;
– кетфішинг – відтворення профілю жертви, за допомогою крадіжки його
фотографій та осо истих даних, розміщення з його сторінки несприятливого
контенту;
– дисинг – передача а о пу лікація порочної інформації про жертву в
режимі онлайн;
– фрейпінг – отримання кривдником контролю над чужим о ліковим
записом та розсилання з профілю не ажаного контенту від імені жертви [9; 4].
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Травля в інтернеті може від уватися цілодо ово ез о межень у часі не
залишаючи осо истості її законного права на

езпеку, повідомлення та

коментарі можуть надходити несподівано, у удь-який час – це надає сильний
психологічний вплив на підлітка. Також в інтернеті існує анонімність, завдяки
якій підліток може навіть не підозрювати, що за людина ро ить над ним
цькування, що може викликати в нього ще

ільший страх. На відміну від

фізичного насильства, наслідки емоційного насильства у довгостроковій
перспективі впливають психологічне здоров'я людини. Розпізнати жертву
емоційного насильства не так легко, але знання симптомів та емоційних ознак
психологічного

здоров'я

можуть

вчасно

його

зупинити.

Дослідники

зде ільшого вирізняють такі наслідки психологічного характеру у жертви
зниження самооцінки, депресія, агресивна поведінка, тривожність, недовіра,
часта зміна настрою, полохливість, страх, суїцидальні нахили [1, с. 16].
Звичайно, жертви кі ер улінгу є най ільш вразливими групами, які потре ують
у психологічній підтримці. Але також слід зазначити, що наслідки кі ер улінгу
можуть ути не лише у жертви, а й у переслідувачів та спостерігачів.
Переслідувачі

теж

страждають

від

психологічних

наслідків

своєї

девіантної поведінки

подорослішавши, вони мають шанси залишитися

самотніми, тому що

улінг розвиває у них високу самооцінку, нарцисизм,

агресію, авторитарність, цинізм, про леми із соціальною адаптацією. Що
стосується свідків цькування - так само після закінчення часу, вже в ільш
дорослому віці вони можуть страждати від емоційного розладу, нервозності,
невпевненості у со і тощо [5, с. 301].
До прикладу наведемо дані дослідження, проведеного американським
центром Cyberbullying Research Center за останні роки, з'ясувалося, що 45 %
опитаних відчували злість після кі ер улінгу, 28 % підлітків відчули се е
роз итими та роздратованими, 27 % відповіли, що о рази серйозно їх
засмутили, і менше 30 % сказали, що зіткнення з кі ер улінгом ніяк на них не
вплинуло. Так само з'ясувалося, що жертви кі ер улінгу ро или спро и суїциду
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вдвічі частіше, ніж їхні ровесники, які не стали жертвами цькування в Інтернеті
[8].
Потрі но відзначити, що зараз на ирає о ертів таке явище як уліцизм, під
яким розуміються спро и звести рахунки з життям через здійснюване
цькування над осо истістю. Через медіа-ресурси нерідко можна почути про
підлітків, які наклали на се е руки через те, що стали жертвами кі ер улінгу.
Статистичні дані доводять, що зіткнення з кі ер улінгом

ільшою мірою

залишає негативний та довгостроковий від иток у свідомості підлітка, цим
несприятливо позначаючись з його психологічному здоров'я. Важливо
пам'ятати, що немає нічого важливішого за езпеку та психологічне здоров'я
підростаючого покоління. Тому, езсумнівно, тре а вести активну ороть у з
цим явищем.
Вже розро лено фахівцями рекомендації, адресатами яких є не тільки
дитяча спільнота, а й атьки і освітяни щодо запо ігання такого роду злочинам.
Деталізуємо найпоширеніші з них.
По-перше, деякі поради для підлітків а страгуватися від критики та
ігнорувати кривдників; ділитися своїми переживаннями із дорослими; змінити
налаштування конфіденційності (якнайменше писати в соцмережах інформації
про се е); з ерігати підтвердження фактів нападу в інтернеті.
По-друге, поради для

атьків цікавитись повідомленням, коментарями,

фотографіями на мо ільних, комп'ютерних пристроях у дитини; уважно
стежити за настрієм своїх дітей; ільше проводити часу з дітьми і віддавати їм
свою лю ов і увагу; інформувати дітей про езпеку в Інтернеті.
По-третє, поради для викладачів при виявленні кі ерхулігану нео хідно
зв'язатися з його атьками; нео хідно проводити у школі есіди з підлітками
про цю про лему; удосконалювати знання у галузі медіакомпетенцій [3; 6].
Отже, з огляду на зазначене, є очевидним висновок про погли лення
психологічних

уявлень

про

феноменологію

кі ер улінгу

дитиноцентрованих інтерактивних форм психологічної просвіти.
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та

розро ку

Нажаль,

як

засвідчує

практика,

деякі

з

розро лених

фахівцями

рекомендації втрачають свою актуальність через стрімкий розвиток цього
явища та урізноманітнення форм його прояву. Відтак, вищезазначене і складає
предмет наших подальших досліджень.
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ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ЗАСТОСОВУЮЧИ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
В умовах сучасної діджиталізації та гло алізації, у світі від уваються
стрімкі зміни, які неминуче ведуть до встановлення о ов’язкового курсу на
осучаснення освітньої системи. Це, зокрема, стосується нововведень в галузі
теорії та практики викладання та вивчення іноземних мов. Крім цього, стрімкий
розвиток технологій ставить перед освітньою системою нео хідність оновлення
змісту та методів застосування інноваційних підходів до викладання іноземної
мови. В сучасному суспільстві формується чітка соціальна вимога – володіння
іноземними мовами. На першому місці за популярністю, звичайно, непорушно
стоїть англійська мова [3].
Теперішній епідеміологічний стан та пандемія COVID-19 істотно
вплинули на всі ез винятку сфери суспільного життя. Така криза виконала
роль каталізатора для застосування інновацій в освітньому середовищі.
Кардинальні зміни, однією із перших, відчула на со і сфера освіти, для якої
вплив коронавірусної епідемії встановив о меження у вигляді переведення усієї
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освітньої

діяльності

в

дистанційний

режим,

таким

чином

наклавши

зо ов’язання модернізувати та диференціювати спосо и надання освітніх
послуг, зокрема викладання іноземних мов.
Актуальний досвід проведення дистанційного навчання доводить, що для
якісного освоєння англійської мови, можливості засвоєння ільшого о сягу та
успішного
проведення

функціонування
онлайн-занять.

навчального
Основні

процесу
види

високоефективним

діяльності,

які

є

наразі

використовуються для проведення такого типу занять є копією і одночасно
альтернативою видам діяльності на звичайних заняттях. До них можна
віднести

есіди, о говорення, дискусії, проектну діяльність, інтерактивні

форми та методи навчання тощо. Перераховані види діяльності спонукають
студентів до роздумів і висловлювання думок незалежно від форми навчання,
проте до переваг дистанційного навчання варто віднести розвиток самостійної
діяльності, який сприяє виникненню зацікавленості, пізнавального мислення,
творчості, наполегливості та осо истої ініціативи у вирішенні навчальних
про лем [1, с.106 ].
Відомо, що запровадження дистанційного формату навчання вперше
на уло всесвітнього масшта у ільше року тому. За цей час стали відомі деякі
стратегії викладання освітнього матеріалу. Зокрема, у навчанні іноземних мов
здійснювалося поєднання онлайн, стаціонарного та індивідуального типу
навчання. Використовувалися різні форми надання освітніх послуг, а саме
консультації (групові чи осо исті), додаткові індивідуальні заняття, самостійні
ро оти, проєктні ро оти, відеоконференції за допомогою сервісів надання
можливостей для проведення дистанційних нарад у Zoom чи Microsoft Teams,
онлайн-уроки, аудіозаписи тощо. Була можливість проведення онлайнтестувань, використовувалися онлайн-тренажери для вивчення граматики і
лексики, відео- та аудіоматеріали з YouTube. Викладачі ули у змозі ро ити
демонстрації екрану, одночасно спілкуватися з групою, проводити тестові
завдання з моментальним результатом, працювати онлайн із підручником у
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форматі PDF із функціями малювання і помітками в ньому, підключатися
онлайн до тематичних сайтів тощо [4].
Усі вищезазначені спосо и навчання та вивчення іноземних мов,
комунікації зі студентами, розширення ази знань працюють і в реальному часі,
поки немає можливості запровадження традиційної форми навчання у ЗВО.
Ефективність дистанційного формату навчання в теорії повинна ути в рази
вищою, в силу впровадження інтерактивності в освітній процес, різноманіття
завдань та диверсифікації студентської наукової діяльності, проте насправді з
початком застосування віддаленої форми навчання, викладачі зіткнулися з
рядом про лем [4]
1. Відсутність прямого контакту зі студентами. Багато викладачів
помітили, що зміна формату занять до дистанційного вивчення англійської
мови помітно вплинула на їхні відносини зі студентами. З’явилась нео хідність
налагоджувати контакт навіть із тими, з ким їм уже доводилось працювати.
2. Низька відвідуваність. Дивно, але прогнозовано, що спро увавши
дистанційне вивчення англійської мови, у деяких студентів погіршилась
успішність. Здавалося , що величезна економія часу могла

спровокувати

витрачення його з користю для навчання, проте поява великої кількості
вільного часу показала, що студенти зовсім не вміють ним розпоряджатися. Це
стало результатом демотивації студентів та несерйозного ставлення до
викладача англійської та до прогулів ез осо ливої причини.
3. Нездатність студентів втягнутися в навчальний процес. Потрі ен ув
деякий період часу, що

підготуватися до нового формату навчання як у

технічному, так і у моральному планах, а у випадку з різким запровадженням
карантинних о межень такої можливості не уло. Але навіть за дуже гарної
підготовки на перших етапах, так чи інакше, виникали певні з ої, пов'язані як
не з людським фактором, то з несправністю техніки, неста ільністю інтернетпідключення тощо. Усе це негативно впливає на мотивацію студентів, які
згодом розчарувалися в дистанційному навчанні та просто припинили заняття.
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Усе вищезгадане стосується офіційного здо ування освіти у ЗВО. Проте
варто згадати про такий тип освоєння навчального матеріалу як самоосвіта. Не
всі студенти здатні до такого виду навчання, адже це потре ує величезної
самодисципліни та

ажання само розвиватися. Але для певного відсотка

студентів це уде ефективно, цікаво та результативно [2].
Інновації у сфері інформаційних технологій призвели до створення
десятків варіантів полегшення життя за допомогою смартфона чи іншого
пристрою, який може підключатися до мережі Інтернет. Не виключення й
спрощення трансферу інформації з гло альної мережі до мозку через додатки,
сервіси, сайти тощо.
Існує три найефективніших спосо и вивчення англійської мови, які
перевірені часом та мільйонами людей [5]

1.

Онлайн тренажери. Використання сучасних онлайн-тренажерів, які

в комфортній ігровій формі дозволяють тренувати англійську. Вони дуже
зручні в плані незалежності від кількості часу та місця, адже користувач може
навчатись англійської удь-де та удь-коли, навіть не під’єднуючись до мережі
Інтернет.

2.

Онлайн-курси. Самостійне вивчення за допомогою онлайн курсів.

Основні переваги - структурований матеріал, наявність домашніх завдань/тестів
і, на відміну від стаціонарних курсів, користувач не о межений часом та місцем
і може навчатись удь-коли і майже скрізь, де є хороший Інтернет. Крім цього,
пройшовши відомий та якісний курс та отримавши сертифікат про його
успішне закінчення, користувач може використати його надалі у випадку
працевлаштування тощо.

3.

Фільми в оригіналі. Таким чином можна тренувати розмовну мову

та наповнювати свій словниковий запас. Ще

ільш ефективним

уде

переглядати фільм, який студент вже дивився, адже він уде точно розуміти
про що йдеться та одночасно запам’ятовувати як окремі репліки звучать
англійською.
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Отже, можна підсумувати, що стрімкий розвиток інформаційних
технологій, гло алізація інформаційного середовища та пандемія COVID-19
внесли помітні корективи у освітнє життя і, загалом, позитивно вплинули на
оптимізацію

навчального

процесу.

Стосовно

традиційного

офіційного

навчання, впровадження дистанційних технологій у викладацьку практику
значно покращило якість навчання та підвищило його ефективність, тому що
викладачам надалась можливість унікалізувати свою викладацьку програму,
таким чином впровадилась диференціація видів завдань для студентів.

к

наслідок, урізноманітнення діяльності призвело до ільшої зацікавленості та
кращих навчальних показників. Щодо самонавчання, з’явилися езліч курсів та
додатків, у яких спосі

викладання матеріалу дещо відрізняється від

традиційного, тому студенти не втрачають інтересу, а навпаки ще

ільше

втягуються в навчання.
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ОСНОВНІ ТРУДНОЩІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СФЕРИ
НАНОТЕХНОЛОГІЙ
Сучасні наука та техніка стрімко розвиваються, що характеризується
швидкими

темпами

створення

новітніх

технологій,

супроводжується

виникненням нових галузей знання та наукових дисциплін. При цьому однією з
най ільш

перспективних

міждисциплінарних

сфер

фундаментальної

і

прикладної науки визнано сферу нанотехнологій, що, у свою чергу, висуває на
передній план питання о міну інформацією щодо передових наукових
досягнень у цій галузі, а постійне о говорення застосування таких технологій
неминуче потре ує їхнього коректного перекладу українською мовою з
урахуванням лексичних, граматичних і стилістичних осо ливостей текстів
сфери нанотехнологій.
Багато науковців, як і вітчизнячих, так і зару іжних досліджували
осо ливості науково-технічної термінології. Вагомий внесок у розро ку
про леми перекладу загалом та осо ливо перекладу науково-технічної
літератури внесли Л. С. Бархударов, В. Е. Бреус, В. Н. Комісаров, В. В.
Коптілов, . І. Рецкер, А. В. Федоров. Дослідженню стратегій перекладу агато
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уваги приділяли І. С. Бик, О. В. Бурда-Лассен, В. І. Кара ан, І. І. А. Гладких, О.
О. Харітонова. Вивченням стилістичних осо ливостей, спосо ів, етапів, видів
та закономірностей науково-технічних текстів займалися Г. О. Грицик, Т. Р.
Кияк, О. В. Ключник, А. Л. Пумпянський, С. М. Стрелковський, які проводили
дослідження на основі фактичного мовного матеріалу різних галузей науки і
техніки.
Водночас, дотепер немає цілісної наукової картини про лексикограматичні аспекти перекладу текстів сфери науково-технічної сфери з
англійської мови на українську, отже специфіка цієї сфери зумовлює
актуальність о раної нами теми дослідження.
Метою цієї статті є дослідити лексико-граматичні закономірності
перекладу англійської науково-технічної термінології українською мовою.
І. Алексеєва, розглядаючи науково-технічні тексти, указує на те, що
комунікативним завданням наукового тексту є повідомлення нових даних в
конкретній галузі знань, що певним чином визначає специфіку по удови тексту
та спосо у викладу інформації. Наприклад, у науково-технічних текстах майже
відсутні прояви авторської індивідуальності

«їх пишуть за суворими

правилами, і у різних авторів, які пишуть на ту ж саму тему, ми по ачимо не
лише одні й ті ж синтаксичні та морфологічні структури, але й однакові мовні
звороти, однаковий стиль» [1].
Оскільки характерною осо ливістю науково-технічної літератури є
точність та стислість вираження думки, з одного

оку, та сувора логічна

послідовність та повнота викладу, з іншого, саме цим о умовлено певний
характер мовних засо ів, типових для даного виду літератури. «Найголовнішою
визначальною рисою науково-технічного типу тексту є його когнітивність,
інформаційна насиченість» [5, с. 281].
Основні труднощі перекладу нуково-технічних термінів полягають у
наявності

термінів-синонімів,

полісемантичних

термінів

та

термінів-

неологізмів, що не мають перекладацьких відповідників, омонімічних термінів
[3].
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Велика кількість термінів виражає одні й тіж самі поняття чи явища
дійсності. Це так звані терміни-синоніми, наприклад disease та illness, як
хворо а, moving staircase та escalator, як ескалатор, business та companу,як
компанія, durable goods, durables – remote goods, hard goods, як товари
довготривалого вжитку тощо [6 ].
Під полісемією ( агатозначністю) розуміємо наявність у одного й того ж
слова декількох пов’язаних між со ою значень, що зазвичай виникають в
результаті взаємодії та розвитку первинного значення цього слова [8, с. 335].
Полісемантичними термінами можуть ути як вузькоспеціальні терміни, так і
широко вживані, що можуть мати два і ільше значень навіть у межах однієї
терміносистеми. Наприклад

agreement – угода, домовленість, контракт;

currency – грошова одиниця, грошовий знак; customer – клієнт, покупець; word
– слово, мова, розмова, повідомлення, о іцянка тощо [2].
Значні складнощі при перекладі виникають також через існування
омонімічних термінів, коли один і той же термін може входити до різних
терміносистем даної мови, наприклад reaction – 1) в хімії – взаємодія при
змішуванні двох а о ільше хімічних речовин, 2) у фізіології – спроможність
швидко реагувати при загрозі не езпеки, 3) в політиці – сильна і езпричинна
опозиція до різних соціальних та політичних змін; assimilation – 1) в фонетиці –
процес зміни звука в слові під упливом сусіднього звука, 2) в етнографії –
процес сприйняття; mouse – 1) у зоології – тварина класу гризунів, 2) в техніці –
прилад, поєднаний з комп’ютером, за допомогою якого подаються команди до
комп’ютера; banker – І 1) анкір, 2) карт. анкомат; ІІ 1) ри альське судно,
2) діалект.

землекоп

тощо

[10].

Таке

співіснування

термінів

різних

терміносистем часто трактують як міжгалузеву омонімію [9].
Для правильного перекладу термінів-неологізмів можна скористатися
вже

існуючим

відповідником

у

рідній

мові,

калькуванням,

описово,

транскодуванням а о наявними інтернаціоналізмами, наприклад limit – ліміт –
межа, границя; promotion – промоушен – підвищення в званні, просування
товару; surveillance satellite – розвідувальний супутник для спостереження за
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наземними о ’єктами; rationalization – раціоналізація; modernist – модерніст
тощо [11].
Зростання кількості інтернаціоналізмів у сучасній мові науки і техніки
свідчить про тенденції міжнародного кооперування, інтеграції агатьох галузей
з метою покращення ефективності професійного спілкування та о міну
досвідом. Тому, хоча мова з часом і витісняє чужі для рідної мовної системи
утворення і замінює їх термінологічними сполученнями з ресурсів рідної мови,
міжнародна

лизькість термінів

ільш характерна для найновіших галузей

науки та техніки, терміни і поняття яких поширилися в агатьох мовах майже
одночасно azimuth – азимут; sputnik – супутник; management – менеджмент
тощо.
Згідно до Комісарова В. Н. [8] існує п'ять нормативних вимог при
перекладу наукого-технічної термінології.
1.

Норма еквівалентного перекладу

2.

Жанрово-стилістична норма перекладу

3.

Норма перекладацької мови

4.

Конвеціональна норма перекладу

5.

Прагматична норма перекладу [6].

Одним з найчастотніших спосо ів творення термінів є семантичні зміни
[5, c. 29–34]. Звідси випливає, що головною ознакою терміна є його
взаємозв’язок з поняттям певної галузі знань. З огляду на це, у ході виконання
аналізу виникла нео хідність у з’ясуванні типів семантичних смислових
зв’язків між термінами сфери нанотехнологій та загальновживаною лексикою
на матеріалі лексикографічних джерел [3].
Основні труднощі перекладу нуково-технічних термінів полягають у
наявності

термінів-синонімів,

полісемантичних

термінів

та

термінів-

неологізмів, що не мають перекладацьких відповідників, омонімічних термінів.
Часто терміни сфери нанотехнологій, запозичені з інших галузей слово
lens у перекладі українською означає лінза, інша сфера вжитку – фізика; capsid
українською – білкова оболонка віруса, сфера вжитку –
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іологія; cryogel у

перекладі – криогель, сфера вжитку – хімія; fractal перекладено як фрактал,
використовується у синергетиці; laser, що перекладається як, оптичний
квантовий генератор, використовується у фізиці; virus у перекладі українською
вірус, застосовується у

іології; byte українською байт, використовується у

кі ернетиці.
У ході дослідження уло також з’ясовано, основним прийомом перекладу
англійських простих термінів на українську мову є переклад за допомогою
транскодування (49,55 %). Осо ливо часто транскодування англійських
простих науково-технічних термінів від увається в тих випадках, коли термін у
мові перекладу складається з міжнародних терміноелементів латинського а о
давньогрецького походження, напр. genome – геном, indenter – індендор,
micelle – міцела, exon – екзон, enzyme – ензим, qubit – ку іт [2].
Наступним часто вживаним прийомом перекладу простих термінів сфери
нанотехнологій є переклад за допомогою лексичного еквівалента (39,64 %),
то то передача постійної лексичної відповідності, яка точно співпадає зі
значенням слова, напр. wire – квантова проволока, zeolite – кристалічний
алюмосилікат, trap – оптичний пінцет, film – плівка, lattice – решітка, corral –
квантовий загін, mask – пластина [2].
З огляду на викладене, можна узагальнити, що під час перекладу термінів
сфери нанотехнологій найчастіше застосовуваються такі види перекладу як
пошук еквівалента (41,01 %), транскодування (27,49 %), калькування (25,94 %),
переклад з використанням описових конструкцій (3,77 %) та шляхом
калькування (60 %) [7]. Це пов’язано, насамперед, з тим, що складні терміни
можуть мати у своїй структурі і компоненти спеціального словника, і
загальновживаної лексики, які в поєднанні утворюють єдине термінологічне
значення, що викликає нео хідність дослівного перекладу їхніх складників.
Отже, ви ір коректного прийому перекладу термінології сфери нанотехнологій
значною мірою залежить від спосо у творення лексичних одиниць та їхньої
композиційної удови.
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УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ
ЕКОНОМІКИ
Світ, яким ми його знаємо, постійно змінюється і однією із
фундаментальних рушійних сил є цифрова трансформація. Мова йде про
впровадження цифрових технологій для трансформації ізнесу. Це досягається
шляхом заміни нецифрових процесів на цифрові а о заміни застарілих
цифрових технологій на оновлені.
Цифрова економіка азується на діяльності і операціях, які здійснюються
державним і приватним секторами, а також громадянами для виро ництва,
впровадження та інновацій цифрових технологій і послуг у зв’язку з соціальноекономічними функціями для з ільшення при утку, продуктивності та якості
життя. Однак, комунікативні навички часто недооцінюються у сфері
технологій, але компанії несуть відповідальність за чітке та ефективне
спілкування зі своїми менеджерами, колегами та клієнтами. Технічні навички в
сучасному світі малоефективні ез вміння спілкуватися [1, c. 82].
Пандемія 2020 року,

езумовно, прискорила цей перехід у деяких

аспектах, принаймні в короткостроковій перспективі, але також підкреслила
нео хідність для організацій замислитись і над довгостроковою перспективою.
Такі події прискорили цифровізацію процесів, оскільки все ільше і ільше
людей продовжують, наскільки це можливо, свою діяльність через онлайнканали – наприклад, для ро оти, навчання, спілкування, продажу та купівлі а о
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розваг. Цифрова економіка формується і підриває звичні уявлення про
структуру ізнесу, взаємодію фірм та спосо и отримання споживачами послуг,
інформації, товарів [2, с. 57].
Менеджерам нео хідно адаптувати свої комунікативні навички, що

ути

ільш динамічними в цифрову епоху. Незважаючи на те, що технології
сприяють шуму, який часто відволікає а о заважає людям ефективно надсилати
чи отримувати повідомлення, вони можуть ути чудовим активом для кращого
спілкування. Керівники

ізнесу мають вийти за межі простого керування

технологіями і використовувати їх для покращення комунікації в цифрову
епоху [3, с. 11].
Управління системою комунікацій в організації випливає з цілей і
стратегії, реалізується в тактичних управлінських рішеннях та має свої власні
цілі, програми,

юджет. Важливо, що

комунікаційні цілі розглядались як

внесок у досягнення загальних цілей організації, описували мету, яка ажається
досягатись певними запланованими діями. Таким чином, вони удуть визнані
не «додатком», а матимуть фундаментальне значення, як оперативні чи
політичні цілі для досягнення загальної місії організації [4, с. 7].
Загалом, комунікація – це спосі спілкування людей через інформацію,
новини, почуття тощо. Але спосі спілкування людей змінився, що призвело до
нових

можливостей

смартфонами,

та

викликів.

планшетами,

та

Технології

іншими

наповнюють

засо ами,

які

наш

світ

покращують

транспорта ельність і доступність інформації. Тепер повідомлення для широкої
аудиторії стають дедалі менш прийнятними, від увається перехід до
комунікації, орієнтованої на користувача. Користувачі мають контроль над
темами, про які вони хочуть почути, тим, як вони отримують свої
повідомлення, і платформами, на яких вони їх переглядають. Інформація
ільше не передається одним спосо ом, оскільки люди мають можливість
о мінюватися повідомленнями в інтерактивному режимі

ез

удь-якого

посередництва чи редагування. Завдяки розвитку високих технологій з'явилися
численні форми зв'язку, які використовуються для цифрової передачі різними
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типами носіїв.

кщо говорити про цифрову комунікацію, люди зазвичай

вважають Інтернет найпопулярнішим прикладом. Однак, цифрова ера принесла
суспільству ільше інструментів, ніж просто Інтернет [5, с. 12–14].
Незалежно від того, чи надсилається повідомлення в сучасну цифрову
епоху електронною поштою, текстовими повідомленнями, відеодзвінком чи
соціальними мережами, інформація стає ільш персоналізованою. І колеги, і
клієнти очікують миттєвого задоволення і хочуть відчувати, що їх цінують.
Чат- оти, платформи соціальних медіа та прямі повідомлення за езпечують
кращу взаємодію за допомогою прямого спілкування з індивідуальними
відповідями. Невеликі підприємства та стартапи мають перевагу перед
великими компаніями, які виявляються застарілими та все ще поховані в
паперовій ро оті, складній ієрархії та неефективних ро очих процесах. Однак
це не означає, що їм потрі но повністю відмовитися від діджиталізації [6,
с. 140].
Оскільки

агато компаній виходять на гло альний ринок, люди часто

працюють віддалено, а аланс між ро отою та осо истим життям змінюється,
тому дуже важливо, що

менеджери розро или новий стиль комунікації та

інтегрували ці поради на ро очому місці. Цифровий зв’язок швидкий,
ефективний і зручний. Працівник може розмовляти в режимі реального часу з
колегою а о клієнтом з протилежної сторони світу, не залишаючи своє ро оче
місце. Керівники компаній можуть використовувати цифрові канали для
спілкування з усіма співро ітниками одночасно, а також використовувати
відповідні канали для ефективного з ору відгуків від цих співро ітників [7,
271–273].
Орієнтована на користувача, динамічна й практична інформація може
передаватися

в

персоналізованих,

прива ливих

і

легкозасвоюваних

повідомленнях за допомогою різноманітних засо ів ділового спілкування.
Важливо розро ити такі програмні рішення для за езпечення ефективної
комунікації внутрішньої мережі всередині компанії. Спільні цифрові ро очі
о ласті та програми для спільного використання документів також покращують
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комунікацію, підвищуючи гнучкість і сприяючи ільш ефективному діалогу.
Здатність ефективно комунікувати всередині компанії з усіма членами команди
та всіма відділами є важливою для успіху компанії. Дуже важливу роль у цьому
відіграють цифрові канали, які допомагають закрити комунікаційний розрив
між відділами та спілкуватися швидко в режимі реального часу. Осо ливо це
актуально в епоху швидкого руху, що донести до команди останні новини.
Отже, цифрова економіка фіксує вплив інформаційних технологій на
моделі виро ництва та споживання, який включає в се е те, як товари та
послуги просуваються, продаються та купуються, де кожен етап здійснюється
через систему комунікацій. Розглядаючи всі сфери ізнесу, які перед ачають
цифрову комунікацію, можна з упевненістю сказати, що сучасні технології
значно покращили спосі

ро оти компаній. Завдяки сучасним, легким і

доступним спосо ам спілкування співро ітники можуть використовувати свій
час на важливіші завдання та за езпечує швидший та ефективніший о мін
інформацією, кращу співпрацю та формування (зміцнення) ренду організації.
Важливо оптимально зорієнтуватись в просторі цифрових зміни та розро ити
ефективну комунікаційну стратегію, а не поспішати на всі види цифрових
платформ одночасно.
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ТИПОВІ СПОСОБИ СТВОРЕННЯ, КЕРІВНИЦТВА ЗЛОЧИННОЮ
СПІЛЬНОТОЮ АБО ЗЛОЧИННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Безсумнівним фактом є те, що професійна організована злочинність – це
одне із найне езпечніших кримінальних явищ в нашій країні. Злочини, що
вчиняються організованими злочинним групами, в тому числі, перед аченого
ст. 255 Кримінального кодексу України (далі – КК України) – «Створення,
керівництво злочинною спільнотою а о злочинною організацією, а також
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участь у ній» [1], по сей день не розкриваються, оскільки їх специфіка
перед ачає тривалу та ретельну організацію; використання витончених
спосо ів злочинного діяння, тощо [2, с. 150]. У зв’язку з чим, пропонується
з’ясувати закономірності, властиві механізму вчинення злочину, перед аченого
ст. 255 КК України, а саме – типовим спосо ам як одного із ключових
елементів криміналістичної характеристики.
Насамперед слід зазначити, що наука криміналістики під спосо ом
вчинення злочину розуміє «систему дій, які полягають в підготовці, вчиненні та
приховуванні протиправного діяння, для досягнення злочинцем поставленої
мети» [3, с. 90]. Наприклад Ю. В. Гаврилін, О. Ю. Головін та І. В. Тишутина
пропонували визначати спосі вчинення злочину як «о ’єктивно та су ’єктивно
зумовлену систему поведінки су ’єкта до, в момент і після вчинення ним
злочину, що дозволяє за допомогою криміналістичних прийомів і засо ів
отримати

уявлення

про

суть

події,

осо ливості

злочинної

поведінки

правопорушника, його окремі осо исті якості» [4, с. 25]. З наведених міркувань
можемо прослідкувати, що вченими не лише вказується на змістовне
наповнення

вчинення

злочину

як

системи

поведінкових

актів,

а

й

підкреслюється його взаємозв’язок з другорядними складовими механізму
вчинення злочинного діяння, тим самим ро иться акцент на наявність
кореляційного зв’язку між спосо ом та іншими складовими криміналістичної
характеристики злочину (в нашому випадку, перед аченого ст. 255 КК
України).
Взявши до увагу наведене, прослідковується, що до змісту спосо у
вчинення злочину, перед аченого ст. 255 КК України є дії щодо його
підготовки, вчинення та приховування. Відтак, від того, чи увесь комплекс
названих дій використовувався, а и досягти протиправний умисел, і

уде

залежить структурність вчинення даного злочинного діяння. Так, спосо и
вчинення злочину можуть мати повноцінну та неповноцінну структуру.
Повноцінна структура перед ачає спосо и вчинення та приховування злочину,
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а неповноцінна перед ачає використання одного а о двох елементів структури
спосо у вчинення злочину.
Слід наголосити, що спосо и злочину, перед аченого ст. 255 КК України,
як правило, мають повноцінну структуру та складаються, як вже

уло

наголошено, зі спосо ів підготовки, вчинення та приховування. Відмінною
рисою спосо ів даного злочину є те, що створення, керівництво й участь і
злочинній організації та/а о злочинній спільноті пов’язується із вчиненням
інших кримінальних правопорушень.
Говорячи детальніше про спосо и вчинення злочину, перед аченого
ст. 255 КК України, слід вказати, що зміст диспозиції даної статті прямо вказує
про наявність щодо створення злочинної організації а о злочинної спільноти;
керівництва злочинною організацією а о злочинною спільнотою; взяття участі
у цих організованих злочинних групах; використання служ овою осо ою свого
служ ового положення; здійснення злочинного впливу [1]. При цьому, спосо и
щодо розглядуваного нами злочину напряму залежать від цілеспрямованості
кримінальної діяльності стійкого ієрархічно-структурованого о ’єднання та
функцій кожного з учасників.
Виокремлюючи спосо и злочину, перед аченого ст. 255 КК України,
нео хідно звернути увагу на те, що підготовка до створення, керівництва
злочинною спільнотою а о злочинною організацією відмічається вчиненням
відповідних дій з приводу реалізації сприятливих умов для
1) створення стійкого ієрархічного о ’єднання, зокрема встановлення
сфери впливу та направленості діяльності злочинної групи та виявлення, яким
кількісно-якісним параметрам воно має відповідати; з ирання та ознайомлення
з відомостями, що розкривають осі

як можливих май утніх учасників

організованої злочинної групи; одержання підтримки (протекторату) зі сторони
загальновизнаних за кримінальним середовищем су ’єктів підвищеного
злочинного впливу;
2) керівництва організованою злочинною групою, зокрема розподіл
ролей

по

ієрархії

злочинної

організації
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та/а о

злочинної

спільноти;

встановлення спектру функцій для кожного члена організованої злочинної
групи; приведення до ладу системи взаємодії та координування в межах
структури організованої злочинної групи; розро ка та адаптація правил
поведінки, а також норм «заохочення–покарання» в кримінальному середовищі;
планування діяльності організованої злочинної групи взагалі, так і вчинення
окремих злочинних діянь, зокрема; виявлення засо ів захисту від викриття
діяльності організованої злочинної групи; матеріально-технічне за езпечення
функціонування організованої злочинної групи;
3) участі в злочинному середовищі, зокрема ви ір та пошук знарядь і
засо ів вчинення протиправних дій відповідно до спільного плану; з ирання
відомостей з приводу предмету посягання та потерпілої осо и (спосі її життя,
щоденний розпорядок та ін.); опанування спеціальної літератури та одержання
консультацій від фахівців; проведення тренувань членів організованих
злочинних груп, що отримати належні навики; розро ка умовних сигналів, а и
підтримувати зв’язок між членами організованої злочинної групи в процесі
виконання

поставлених

перед

ними

задач;

налагодження

контакту

з

представниками правоохоронних органів та органів державної влади.
к підсумок виокремимо наступне. З’ясовано закономірності, властиві
механізму вчинення злочину, перед аченого ст. 255 КК України через типові
спосо и як одного із ключових елементів криміналістичної характеристики.
Типові спосо и щодо створення, керівництва злочинною організацією
та/а о злочинною спільнотою відмічаються комплексною системою дій з їх
підготовки,

езпосереднього

вчинення

та

приховування.

Характерна

осо ливість спосо ів даного злочину проявляється у тому, що вони завжди
вчиняються в сукупності з іншими злочинними діяннями, в результаті чого
формуються злочинні технології (як їх ще називають – технології злочинної
діяльності).
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ
ҐРУНТІВ ЯВОРІВЩИНИ
Ґрунтознавство суттєво впливає на соціально-економічний розвиток
України.

Ця

галузь

займається

вивченням

генезису,

еволюції,

іопродуктивності, класифікації, географії та екології ґрунтів; осо ливостями
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властивостей ґрунтів у різних гео- та екосистемах, розро ляє теорію
ґрунтоутворення та формування ґрунтової родючості.
Згідно із Земельним кодексом України земля є основним національним
агатством, що пере уває під осо ливою охороною держави . Використання
власності на землю не може завдавати шкоди правам і сво одам громадян,
інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості
землі. [1] Відповідно до закону України «Про охорону землі» о 'єктом
осо ливої охорони держави є всі землі в межах території України. Закон
визначає правові, економічні та соціальні основи охорони земель з метою
за езпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення
родючості

ґрунтів,

інших

корисних

властивостей

землі,

з ереження

екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля [2].
ворівський природно-сільськогосподарський район належить до зони
Полісся, Поліської західної провінції, Малополіського округу. Розташований
ворівський природно-сільськогосподарський в західній частині Львівської
о ласті.
Загальна площа природно-сільськогосподарського ворівщини становить
205,6 тис. га, із них рілля – 63,8 тис. га, агаторічні насадження – 1,0, сіножаті –
8,7, пасовища – 20,0 тис. га. Своєрідність рельєфу регіону пояснюються
неоднорідністю тектонічної

удови. Частина району розміщена в межах

Розточчя і Опілля, частина в межах Надсянської моренно-зандрової рівнини [3].
На

ворівщині спостерігається різноманітність ґрунтового покриву.

Най ільш поширені сла о дернові, середньо дернові та гли инно дерновосла оопідзолені піщані ґрунти на четвертинних та третинних пісках. На пісках,
ростуть переважно соснові та ду ово-соснові ліси. На глинистих породах
сформувалися

сла одерново-сла оопідзолені

глинисто-піщані

ґрунти,

підстелені елювієм вапняків. На таких ґрунтах переважно ростуть гра оводу ові, ду ово- укові та

укові ліси. Для торфувато-глеєвих ґрунтів та

алювіальних викладок характерні вологі та сирі вільшини з вільхи клейкої.

175

Ґрунти даного району в основному є за олочені та перезволоженні. Тому
потре ують заходів меліорації та правильного введення господарства на них.
Досліджуючи екологічний стан регіону в ачається, що водно- олотні
ресурси переважають в основному вздовж протікання най ільших річок району
та навколо озер. Най ільша їх частка є в межах територій Завадівської сільської
та селищних рад Івано-Франковського і Краковця. Також є відкриті землі ез
рослинного покриву, які розподіляються нерівномірно. Значний відсоток даних
угідь розташований на територіях Вер лянської, Лозинської, Старичинської
сільських рад, Немирівської та Івано-Франкової селищних рад. На нашу думку,
таке розташування земель пов’язано з тим, що тут залишилися великі ділянки,
які ули зайнятті ворівським ДГХП «Сірка».
За статистикою, земельні угіддя
за руднюються

сполуками

ворівського району найчастіше

важких металів; пестицидами; органічними

речовинами; оливами; фосфатами; нітратами; іологічно-активними горючими
матеріалами;

ви уховими

та

токсичними

речовинами;

аз естом;

радіоактивними речовинами [4].
Джерелом за руднення такими токсичними та шкідливими сполуками є
по утові та промислові відходи, які зливаються у відповідні місця а о
зливаються несанкційно.
Антропогенна діяльність спричиняє такі фактори за руднення як
концентрація тваринництва та осо ливості розміщення ферм; густота населення
та осо ливості розселення; розташування всіляких комплексів та інших
екологічно

не езпечних

о ’єктів;

о ’єми

хімічного

та

пестицидного

навантаження на агроландшафт.
На думку експертів, для оцінки екологічного стану ґрунтів
доцільно

застосувати

методику,

яку

уло

запропоновано

Національної академії аграрних наук України, доктором

ворівщини,
Академіком

іологічних наук,

професором, заслуженим діячем науки і техніки України В. В. Медведєв. За
цією методикою можна перед ачити розгорнуті характеристики коефіцієнтів
екологічної стійкості та індекси деста ілізаційних факторів [4].
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Виходячи з характеристики екологічної стійкості земельних ресурсів
можна здійснити оцінку за наявністю наступних показників ліси (ЕС2),
відсоток до загальної площі сільськогосподарських угідь; ґрунтовий покрив, що
характеризується переважаючим типом ґрунтів (ЕС1); площі угідь, які
ста ілізують

агроландшафт

(ЕС3),

відсоток

до

загальної

площі

сільськогосподарських угідь [4].
За розрахунком окремих коефіцієнтів екологічної стійкості, визначається
середнє значення ЕС. Розрахунок значення ЕС проводиться за наступною
формулою
ЕС = ЕС1 + ЕС2 + ЕС3 / 3.
При дослідженнях виокремленні окремі фактори, що викликають
деста ілізацію

в

екологічній

ситуації

сільськогосподарська

освоєність

адміністративної одиниці (ДФ1); розораність (ДФ2); густота населення (ДФ3);
концентрація тваринництва (ДФ4) [4].
Розрахунок середньої деста ілізації вираховується за формулою
ДФ = ДФ1 + ДФ2 + ДФ3 + ДФ4 / 4.
Сумарна екологічна ситуація (СЕС) визначається як різниця між
середніми значеннями коефіцієнтів екологічної ситуації (ЕС) та індексами
деста ілізаційних факторів і має наступну формулу
СЕС = ЕС – ДФ.
Аналізуючи запропоновані показники процесів, в екологічному стані
най ільш нестійкими є ті території, на яких розораність земель переважає
площі умовно ста ільних угідь. До таких земель відносяться території
населених пунктів м.

ворова, с. Бірок, с. Домажира, с. Нагачова, смт. Івано-

Франкового, с. Сарнів та інші. Не зважаючи на за руднення, загальна
екологічна стійкість земельних ресурсів

ворівського району є екологічно

ста ільною.
Отже підсумовуючи вище наведене, для покращення родючості ґрунтів та
попередження ерозії ґрунтів

ворівщини, нео хідно вносити органічні та

мінеральні до рива, удосконалити систему сівозмін. Нео хідно зменшити
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антропогенне навантаження та мінімізувати розвиток деградаційних процесів.
Ці заходи дозволять покращити фізико-механічні та фізико-хімічні властивості
ґрунтів. У

ворівському районі нео хідно врегулювати водний режим ґрунтів

шляхом створення спеціальних гідротехнічних споруд на схилових та інших
землях із метою поліпшення водного й повітряного режиму ґрунтів і їх захисту
від руйнівної дії води (затоплення, підтоплення, ерозії тощо). Важливо
захищати земельні угіддя від переущільнення, дегуміфікації, знеструктурення.
При сільськогосподарському використанні ґрунтів нео хідно дотримуватись
норм ґрунтоохоронних технологій.
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ПІДПРИЄМНИЦТВО В СФЕРІ ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА
УКРАЇНИ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Україна – морська держава, виходячи з її просторових та геофізичних
осо ливостей, місця й ролі в гло альній та регіональній системах міжнародних
відносин. Вона здо ула цей статус завдяки географічному положенню з
виходом в океан, довжині морських кордонів і площі водного простору, а також
вагомому внеску у вивчення Світового океану та розвиток судноплавства.
Проте за роки свого державного розвитку Україна практично втратила первісні
позиції морської держави значною мірою у зв’язку із суттєвим зниженням рівня
конкурентоспроможності її морегосподарського комплексу. Причиною цього
виявилася

недооцінка

ролі

держави

у

демократичних

перетвореннях,

притаманних переходу до ринкових відносин, і ролі морської політики у
процесі підтримки та розвитку економічної могутності держави, зміцнення її
міжнародного авторитету. У світі сьогодні неможливо уявити країну, що має
вихід до моря, ез пріоритетного розвитку морського сектору і впровадження
зваженої та дієвої морської політики, які формують основу заможного
суспільства й ефективної конкурентоспроможної економіки країни [1, с. 4].
За даними UNCTAD, на 1 січня 1993 р. сукупний дедвейт торговельного
флоту України нараховував 6177 тис.,а частка українського флоту у світовому
торговельному флоті становила 0,9 % (25-те місце в рейтингу найпотужніших
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морських країн світу). Проте на 1 січня 2014 р. флот України нараховував суден
загальним дедвейтом 3081 тис. т, а частка вітчизняного флоту у світовому
торговельному флоті становила вже 0,2 %.велика кількість компаній ведуть
свою діяльність в Україні як оператори, суднові рокери та фрахтувальники. [1,
с. 13] Серед най ільших судновласників – Адміністрація морських портів
України (АМПУ). Адміністрація морських портів України (АМПУ) – одне з
най ільших державних підприємств морської галузі, яке має стратегічне
значення для економіки і езпеки України.
АМПУ створена в 2013 році в результаті реформи морської галузі
України внаслідок ухвалення Закону України «Про морські порти України» для
управління державним майном в морських портах країни і його ефективного
використання, створення механізмів для залучення інвестицій в портову
інфраструктуру для її розвитку і ста ільної ро оти

ізнесу. Серед інших

завдань АМПУ – підтримка паспортних гли ин акваторій портів, за езпечення
езпеки мореплавства та ін. АМПУ входить в сферу управління Міністерства
інфраструктури України і о 'єднує українські морські порти та інші
інфраструктурні

елементи,

одночасно

сприяючи

розвитку

і

конкурентоспроможності кожного з них. АМПУ охоплює весь спектр завдань в
порту і на морі – від удосконалення законодавчої ази до за езпечення езпеки
мореплавства [2].
Місія

ДП

«АМПУ»

полягає у розвитку морської

транспортної

інфраструктури України та підвищенні конкурентоспроможності морських
портів у Чорноморсько-азовському асейні.
Ключові цілі діяльності ДП «АМПУ»
– за езпечення функціонування морських портів;
– організація та за езпечення езпеки судноплавства;
– з ерігання, ефективне використання і розвиток державного майна,
закріпленого за АМПУ на праві господарського ведення та отримання
при утку.
Головні завдання діяльності ДП «АМПУ»
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– надання послуг суднам на підходах і

езпосередньо в акваторії

морського порту для їх езпечного судноплавства, маневрування та стоянки;
– організація та за езпечення езпеки мореплавства;
– організація розро ки та виконання плану розвитку морського порту,
підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;
– надання допомоги постраждалим;
– визначення районів о ов'язкового використання уксирів [2];
Перспективи розвитку
– створення механізму участі органів місцевої влади у процесах
планування розвитку морських портів;
– затвердження меж морських портів України;
– поз авлення невластивих функцій адміністрації морських портів
України, покладеної на нього в рамках виконання деяких функцій Морської
адміністрації України;
– впровадження систем планування ресурсів підприємств (ERP) та
використання найкращих світових практик корпоративного управління у
державних підприємствах портової галузі;
– впровадження спільних з ЄС процедур за езпечення

езпеки

судноплавства, моніторингу руху морських суден, надання допомоги на морі,
морського зв’язку, реагування у випадках за руднення з суден та створення
національного сегменту системи о міну інформацією SafeSeaNet щодо руху
суден та аварійних подій [4, c 24].
Отже, Позиція України як морської держави вимагає дотримання
гло альних

тенденцій

світової

морської

торгівлі,

а

також

тенденцій

Чорноморського та Азовського регіонів. Потре а у розвитку внутрішнього
морського господарського комплексу зумовлена високою при утковістю ринку
транспортних
перевагам

послуг

водного

завдяки

загальновизнаним

перевезення

(екологічна

конкурентоспроможним

сумісність,

інвестиційна прива ливість та ін.).Однак законодавча

низькі

ціни,

аза, яка регулює

морську галузь, досі залишається недосконалою. За 30 років незалежності
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Україна зазнавала постійних змін у статусі центральних виконавчих органів, які
регулюють морську галузь. На сьогодні

ільшість підприємств морського

господарства належать до сфери управління Міністерства інфраструктури
України [3].
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СЕКЦІЯ: Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ФУНКЦІЇ РЕКЛАМИ
Визначаються головні функції реклами як соціокультурного інституту,
що сприяє ефективному вирішенню вузько професійних завдань і успішному
розв’язанню глобальних соціокультурних проблем сучасного українського
суспільства.
Ключові слова: соціальний інститут, соціальна реклама, функція.
Складно уявити сучасне життя ез реклами. Вона переслідує нас усюди,
де

ми не

ули на вулиці, в магазині, в транспорті, на теле аченні, на

концертах і в найнесподіваніших місцях. Реклама сприяє не тільки
становленню та розвитку ринкової економіки, а й є соціальним механізмом,
який формує новий тип відносин у суспільстві. Вплив реклами на соціальну
дійсність неоднозначна. Вона стимулює розвиток товарних ринків і сфери
послуг, підвищує політичну активність, але одночасно здатна маніпулювати
громадською думкою та поведінкою людей.
Враховуючи, що сьогодні реклама все активніше виступає в ролі
соціального

інституту,

претендуючи

на

виро лення

морально-етичних

стандартів. Осо ливого значення на уває її інституційний аналіз, що дозволяє
перед ачати наслідки явного та прихованого рекламного впливу на аудиторію.
Соціальна реклама заснована на морально-етичних нормах, стандартах,
цінностях, на відміну від звичної для нас сучасної реклами, яка створюється з
метою підвищення попиту на товар, отримання вигоди і, звичайно, отримання
при утку.
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Головними ж ознаками діяльності певного суспільного утворення є
функції, що ним виконуються. Функції соціального інституту реклами агато в
чому поді ні до функцій масової культури. Серед них можна визначити такі
комунікативну,

аксіологічну,

семіотичну,

регулятивно-нормативну,

ідеологічну, евристичну, компенсаторно-утішальну а також функцію розваги.
[1, c.13–15].
Можна зро ити висновок, що первинною функцією реклами є функція
інформування. Комунікативна функція відрізняється деякими осо ливостями,
пов’язаними з «життєвими циклами» реклами. Її завдання полягає не лише в
передачі інформації, що опосередковується через рекламоносія, але й в
інструктуруванні та мотивуванні споживача та моделювання його поведінки.
«Регулятивна функція соціального інституту реклами ґрунтується на поняттях
етики, відповідальності, які є відправними точками регуляції поведінки
людини. Опосередковано реклама контролює дотримання правил і норм у
глядацькій аудиторії, примушує слідувати запропонованим стандартам,
пристосовуватись до ажаного результату»[2, c 114–132].
Функція соціалізації встановлює зв’язок між індивідами та соціальним
оточенням. При тому вплив настільки значний, що нерідко від уваються
серйозні зміни в поглядах і поведінці. Вона є стимулом вторинної соціалізації
індивідів, оскільки, засвоєння та формування зразків поведінки, норм і
цінностей, від увається одночасно із сприйняттям рекламної інформації.
Однією з функцій, що доводить, існування реклами як складової масової
культури, можна вважати розважальну та компенсаторно-заспокійливу функції.
Масова культура надає такі можливості та виявляє се е як засі

зняття

психічних перевантажень, поз авлення від почуття самотності, невпевненості.
Часто реклама створює світ мрій, у який людина свідомо хоче вірити.
Запевнення людини, хоча й ілюзорне, що в разі використання конкретного
о 'єкту «життя стане прекрасним», підсилює в людях оптимізм, віру в
май утнє.
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Реклама також розглядається як складова художньої культури, що
дозволяє визначити ще одну функцію соціального інституту реклами –
естетичну. Ця функція активно використовувалася в радянські часи. Головною
метою естетичної функції

уло виховання соціально-естетичного

ачення

речей; створення емоційних норм ставлення людей до предметів по уту.
«Сучасна реклама за допомогою художньо-виразних засо ів, використовуючи
механізми імітації, навіювання, схильність до ілюзорного, укорінює в
свідомість споживачів естетичні ідеали на рівні повсякденного уття» [3, c. 16].
Виготовлення рекламної продукції нерідко

азується на використанні

принципів створення продукції масової культури. Масова культура сьогодні
зазнала суттєвих змін в структурі, змісті, ставленні до неї споживачів та
дослідників порівняно з етапом становлення. Деякі дослідники вважають її
парадигмою сучасної культури і розглядають як загально цивілізаційне
над ання. Наслідки функціонування рекламної продукції агато в чому схожі
на результати функціонування продукції масової культури. Статична рекламна
продукція відрізняється від динамічної як засо ами створення та експонування,
так і впливом на спосі

життя споживача, його потре и, естетичну,

поведінкову, соціальну орієнтації і, як результат, – на загальну культурну
модель суспільства. Динамічна реклама сприяє формуванню колективної
думки, позицій масової свідомості, статична ільш орієнтована на розвиток
осо истісної сфери споживачів.
відігравати

роль

у

формуванні

к соціальний інститут реклама може
нової

ціннісно-нормативної

системи

українського населення, пропагувати певні стереотипи життєвої поведінки,
цілей, прагнень. Саме останній факт о умовлює дослідження взаємозв’язків
соціального інституту реклами та спосо у життя населення, яке виступає в ролі
споживачів рекламної інформації та потенційних споживачів товарів і послуг.
Отже, можна констатувати факт відмінності соціальної реклами від
комерційної. Важливість соціальної реклами спрямована на широкий загал, її
головними цілями є зміна моделей поведінки у суспільстві формування
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моральних цінностей, громадської думки, позитивного ставлення до державних
установ, популяризації й утвердження моральних принципів.
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РОЗГЛЯД УМОВ ПІДГОТОВКИ МАШИНІСТІВ
ВИСОКОШВИДКІСНОГО РУХУ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ
Про лема підготовки локомотивних
організації руху поїздів

ригад постала з самого початку

ільш ніж півтора сторіччя назад. А з моменту

організації високошвидкісного руху також постало питання до ору й
підготовки локомотивних ригад з на агато ільшими вимогами.
В най ільшій ступені з ільшення швидкості руху поїздів

до 300-

350 км/год відо разилося на осо ливостях ро оти операторів, які управляють
рухом поїздів – диспетчерів, чергових по станції, членів поїдних

ригад, а

також осі , які о слуговують складні технічні пристрої шляхового комплексу і
т.д.
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Розглянемо умови підготовки працівників залізничного транспорту
різних країн.
На високошвидкісних залізницях

понії виділені три головні категорії

персоналу з точки зору навчання та підвищення кваліфікації працівники, які
о слуговують пристрої інфраструктури й рухомого складу, оператори, які
керують перевізним процесом та поїздні ригади.
Підготовка працівників включає, як о ов’язкові для всіх категорій
компоненти,

так

і

осо ливі,

предназначені

тільки

для

даної

групи.

О ов’язковими для всіх категорій являється фізичний розвиток й спортивна
підготовка працівника; привиття норм здорового о разу життя, виховання
дисциплінованості

й

відповідальності;

вивчення

прийомів

ефективної

командної поведінки, розвиток гарних манер поведінки у взаємовідносинах з
колегами й пасажирами. Підготовка персоналу для японських ВСМ ведеться в
уч ових центрах, які мають залізничні компанії й продовжуються на ро очих
місцях. В уч ових центрах заняття проводяться по 20 – 25 чоловік,
сформованих по видам май утньої діяльності.
Уч ові центри японських залізничних компаній мають аудиторії,
ла ораторії, тренажери для спеціальної підготовки, тренажери для фізичного
розвитку май утніх працівників. В період підготовки учні проживають в
гуртожитку навчального центру, оскільки заняття проводяться в вечірній час в
виді спів есід, спільного перегляду та о говорення кінофільмів, психологічних
тренінгів і т.д. [2, с.250-251].
Досвід

підготовки

локомотивних

бригад

для

обслуговування

швидкісних потягів в Росії.
По діючим в Російській Федерації нормам локомотивна

ригада

швидкісного поїзда повинна мати досвід поїзної ро оти не менше двох років,
при цьому кваліфікація машиніста повинна мати не менше другого класу, а
помічник машиніста повинен мати право управління. Крім цього, члени
локомотивної ригади повинні володіти знаннями конструкції та есплуатації
відповідного типу швидкісних поїздів. Локомотивні ригади швидкісного руху
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на відміну від ригад, які працюють в вантажному а о пасажирському русі,
один раз на півтора роки проходять технічне навчання з відривом від
виро ництва о ’ємом 40 годин. При лизний план навчання та порядок
затвердження навчальних програм міститься в «Инструкции по организации
ра оты

машиниста-инструктора

скоростного

движения,

технического о учения и инструктажей локомотивных

проведения

ригад скоростного

движения», затвердженої наказом ОАО «РЖД» №618р от 29.03.2010 г.
В Центрі підготовки персоналу встановлений тренажер електропоїзда
«Сапсан». Висока якість зо раження, яка проектується на сферичний екран,
дозволяє машиністу орієнтуватися та визначати місцезнаходження

на

змодельованому перегоні. Через гучномовці аудіоо ладнання відтворюються
звуки, які виникають в процесі поїздки. Імітація проходження елементів
стрілочних переводів, кривих ділянок, розгін та гальмування проходять з
характерними продольними та поперечними реакціями в залежності від заданих
геометричних параметрів ділянки та географічної координати, а також в
залежності від фактичної швидкості руху рухомого складу.
Система імітації руху моделює наступні ефекти:
– тривалий розгін по прямій та в кривій;
– поштовх при троганні з місця та на початку гальмування, плавний
розгін, гальмування;
– гальмування

до повної зупинки, включаючи повне служ ове та

екстрене гальмування;
– проходження ухилу шляху та підесення зовнішньої рейки на кривій
ділянці колії [1, 246–248].
Підготовка машиністів високошвидкісного руху Франції.
Із середини 70-х років ХХ століття у французькій залізничній компанії
SNCF

чинним

наказом

уряду

країни

посада

помічника

машиніста

пасажирського руху , як така, ула ліквідована. Тому, в наші часи, машиніст
пасажирського локомотива, моторвагонного рухомого складу (електропоїзда)
повинен керувати рухом поїзда самостійно, то то в одну осо у.
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Поряд з цим, один раз на рік машиністи зо ов’язані проходити чергове
медичне о стеження , а якщо стан здоров’я певної осо и не відповідає
встановленим нормативам, машиніст переміщується на ро оту, не пов’язану з
рухом поїздів.
Після проходження спеціального курсу навчання учні повинні скласти
іспит на отримання кваліфікації “працівник служ и тяги”. При цьому всі
кандидати повинні мати медичний висновок про те, що вони фізично та
психологічно здорові, та їм дозволено у май утньому самостійно водити
магістральні локомотиви та поїзди.
На ір до навчання а ітурієнтів здійснюється на підставі наявності одного
з таких документів диплома про професійну підготовку кандидата; свідоцтва
про закінчення фахового професійно-технічного училища;

свідоцтва про

професійну підготовку початкового ступеня ( ажано в галузі електричних та
електронних приладів і систем, електричних схем різної складності); диплома
про професійно-технічну освіту зі спеціальності «Технічне о слуговування
автоматизованих систем»; свідоцтва про закінчення загальноосвітнього
закладу; диплома техніка-механіка [3, с. 50].
Кар’єрне просування кандидата в цій професії залежить від професійної
кваліфікації осо и, постійного самовдосконалення й підвищення рівня
теоретичних знань май утнього машиніста. Зокрема, машиніст маневрових
залізничних ліній коротких поїзних маршрутів і ділянок о слуговування
(категорії

CRMR) не може водити вантажні і пасажирські поїзди. Лише

спеціальний курс фахової підготовки і навчання дозволяє осо і отримати вищу
за

попередню

кваліфікацію

машиніста

магістрального

локомотива,

моторвагонного рухомого складу, прискореного, швидкого чи швидкісного
поїзда TGV.
Машиніст зо ов’язаний мати як теоретичні знання, так і практичні
навички з таких основних питань залізнична колія; системи сигналізації,
зв’язку та системи рухом поїздів, контактна мережа залізничного полотна,
складові елементи процесу руху поїзда
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лок-пости, станції, підстанції,

пасажирські платформи, попереджувальні і сигнальні знаки; постійні та
тимчасові споруди інфраструктури залізниці переїзди, тунелі, мости, детектори
перегрівання уксових вузлів тощо; компоненти удови рухомого складу та
його технічний огляд і технічне о слуговування.
Крім цього, машиніст повинен уміти використовувати отримані в процесі
навчання теоретичні та практичні навички, на що й звертається осо лива увага
керівництва компанії. Велике значення надається аспектам психологічної
складової підготовки май утньго машиніста швидкості реакції на рухомі
о ’єкти, вмінню мо ілізуватися у незвичній ситуації, вмінню самостійно і
єдино правильно приймати стратегію рішень та швидко реалізовувати у діях
прийняте єдине правильне рішення, а також володіти високим емоційним
контролем і хорошою пам’яттю, що

в моменти осо ливого напруження

виокремити з пам’яті нео хідну для даної ситуації інформацію.
Щодо загального стану фізіологічної підготовки, то згідно відповідної
постанови

чинними

нормативними

документами

запроваджені:

норми

визначення гостроти і інокулярності зору, кольорового сприймання о ’єктів і
рівня гостроти слуху. Факт визначення машиніста фізично придатним

до

виконання посадових функцій о ов’язково реєструється, а відповідному
кандидату вручається відповідний документ з фотокарткою про професійну
придатність, у якому висвітлюються такі дані прізвище, ім’я, та по атькові;
дата і рік народження осо и; повна назва залізничної компанії; дані про ступінь
професійної та фізіологічної підготовки; термін дії посвідчення; конкретний
полігон о слуговування поїздів; дата видачі посвідчення; підписи ро отодавця і
машиніста [3, с. 51].
Загальний контингент машиністів компанії, за даними 2007 року, налічує
понад 17 тис. машиністів локомотивів і моторвагонного рухомого складу, що
при лизно

тотожне

показникам

працюючого

контингенту

локомотивного господарства АТ «Укрзалізниця» в наші часи.
Підготовка машиністів високошвидкісного руху в Китаї.
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машиністів

В 2004 році Міністерство просвіти опу лікувало новий перелік
спеціальностей

вищої

школи,

в

якій

вперше

ув

представлений

високошвидкісний транспорт: «Технології високошвидкісних залізниць». В
2007 році в перелік ули до авлені чотири спеціальності «Управління ро отою
високошвидкісних залізниць», «Технології о слуговування висошвидкісного
рухомого

складу»,

«Технології

«Управління

високошвидкісним

рухомим

складом»,

удівництва та о слуговування високошвидкісних залізничних

магістралей».
Система підготовки спеціалістів залізничного транспорту в зв’язку зі
стрімким розвитком ВСМ, вдосконаленням рухомого складу та іншого
технічного о ладнання стає все

ільш актуальною. Зовсім не дивно, що в

перелік спеціальностей вищої освіти включено «Управління високошвидкісним
рухомим складом» (машиніст високошвидкісного електропоїзда). Експлуатація
високошвидкісного поїзда з сучасним комп’ютерним управлінням може ути
доступна тільки висококваліфікованому інженеру.
В

ряді

спеціалізованих

інститутів

введені

спеціальності

із

вищезазначеного переліку. В транспортних університетах, де ведуть підготовку
спеціалістів для залізничного транспорту, в програмах є розділи і теми,
присвячені як проектуванню,

удівництву ВСМ, так і високошвидкісному

рухомому складу нового покоління.
Деякі ВУЗи ви рали осо ливу форму підготовки спеціалістів для
високошвидкісного залізничного транспорту, а саме для осі , які вже мали
інженерну освіту, ули організовані центри та курси підвищення кваліфікації
а о додаткової освіти. Вони вивчають осо ливості проектування та удівництва
ВСМ, о слуговування та ремонту рухомого складу високошвидкісного
транспорту.
Становиться зрозумілим, що мережа ВСМ в Китаї, загальна протяжність
якої складає 11028 км (дані інформаційного агенства від 06.03.2014 р., та на
2018 рік 29000 км.), а також ро очий парк рухомого складу ( ільше 1200
поїздів),

удівництво та о слуговування станцій нового типу зумовили
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підвищену відповідальність всіх рівнів управління до під ору та підготовки
висококвалафікованих кадрів нового покоління.
Безумовно, досвід КНР,

яка стала за десятиліття світовим лідером в

о ласті високошвидкісного руху залізниць, заслуговує уваги під час вивчення
як розвитку нової техніки, так і розвитку в о ласті підготовки кадрів [4].
Підготовка кадрів для залізниць Німеччини.
Для отримання вищої технічної освіти в Німеччині існує можливість
пройти навчання в різних типах вищих навчальних закладів, серед яких перш за
все нео хідно відмітити технічні університети та спеціальні вузи.
Дев’ять ведучих технічних університетів Німеччини утворюють так
званий альянс TU 9. Ці університети, які відрізняються високими рейтингами
серед вузів, які пропонують інженерно-технічну освіту, мають най ільшу
кількість спонсорських коштів для проведення фундаментальних та прикладних
наукових дослідів, а також за езпечують до 57 % всіх захистів докторських
дисертацій за інженерними спеціальностями.
На теперішній час в німецьких технічних університетах можна отримати
наступні професії, які мають відношеня до залізничного транспорту інженер
організації залізничного руху та інфраструктури, інженер шляхів сполучень,
інженер-електротехнік, інженер в машино удуванні, інженер з рухомого
складу, інженер-мегатронік, інженер з

удівництва залізниць, інженер-

геодезіст, інженер-геоінформатик, ро ітники адміністративно-управлінського
апарату, спеціаліст-економіст та інженер-економіст залізничної сфери [5, с. 2].
Висновки. Провівши огляд стану залізниць та підготовки працівників для
ро оти на залізничному транспорті можно по ачити, що всі ро отодавці, перш
ніж допускати до ро оти з підвищеними вимогами до езпеки руху поїздів,
спочатку вивчають індивідуальні осо ливості кожної осо и ставлення до
ро оти, вміння адаптуватися в нестандартних ситуаціях, відношення до колег,
вигляд в очах колег, технічна грамотність Тому, перед допуском до ро оти в
одну осо у в високошвидкісному русі, помічник машиніста повинен
пропрацювати не один рік в вантажному русі. Навіть в країнах, де нема
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високошвидкісного руху (наприклад, Україна), можна по ачити

агато

спільних рис під час становлення помічника машиніста в якості машиніста,
коли проходе процес вивчення індивідуальних осо ливостей з оку керівництва
на

протязі

декількох

років

перед

проходженням

підготовчих

курсів

май утнього машиніста в технічних центрах освіти та в ро оті в якості
машиніста для підвищення кваліфікації та переходу, наприклад, з вантажного в
пасажирський рух.
Список і ліографічних посилань
1. Высокоскоростной железнодорожный транспорт. О щий курс уче .
посо ие

в 2 т./ И.П.Киселёв и др.; под ред. И.П. Киселёва. М. ФГБОУ

«Уче но-методический

центр

по

о разованию

на

железнодорожном

транспорте», 2014. 428 с.
2. Семенов В. П. Людина, суспільство, комунікативні технології
матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції. Харків, ТОВ
«ДІСА ПЛЮС», 2021. С.250–251.
3. Зайцева Т.Н. Условия труда и о учение железнодорожников в разных
странах Европы Франци. Локомотив-информ. 2011. С.50–52.
4. Киселев И. ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, Санкт-Петер ург, 2014.
5. Чуриков М. П., Котляренко Ю. Ю. Подготовка специалистов с высшим
о разованием в ВУЗах Германии и Франции организационно-содержательный
аспект

и

тре ования

к

профессиональным

компетенциям.

социология, психология, педагогика. 2016. № 3. С. 112–116.

193

Общество:

СЕКЦІЯ: Юриспруденція
УДК 338.4
СЄРОКУРОВА Дарина Олексіївна,
студентка 4 курсу 2 групи
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України
Національного юридичного університету ім. Я Мудрого
Науковий керівник: Траганюк О. Я.,
к.ю.н., професор, доцен кафедри права Європейського Союзу
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
м. Харків, Україна
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА СПОЖИВАЧІВ НА ІНФОРМАЦІЮ ПРО
ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ В КОНТЕКСТІ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Право на отримання інформації є одним із

азових прав людини і

громадянина, осо истим природним правом кожного споживача. Так,
відповідно до ст. 50 Конституції України закріплене право кожного на вільний
доступ до інформації про якість харчових продуктів і предметів по уту.
Зазначене положення зо ов’язує державу створити якісне підґрунтя для
за езпечення такого права [1]. Окрім Конституції України, право споживача на
одержання нео хідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про
товар закріплює Закон України «Про захист прав споживачів». Враховуючи
зазначене, сучасне українське законодавство не містить визначень понять
«нео хідна», «доступна», «своєчасна» інформація про відповідний товар.
Видається актуальним запровадити визначення кожного з цих термінів для
ільш гли окого та детального регулювання прав споживачів, саме задля
унеможливлення зловживань цими оціночними термінами з оку продавців.
Щодо європейського досвіду правового регулювання прав споживачів на
належну інформацію про товар, то тут нео хідно звернутись до Резолюції
№ 543 прийнятої Консультативною асам леєю від 17 травня 1973 р., якою уло
ухвалено Хартію на захист прав споживачів. Відповідно до зазначеного
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законодавчого акту співтовариства, покупець має право на максимальну
інформацію, що мати можливість здійснити максимально раціональний ви ір
між конкуруючими товарами чи послугами, право на отримання інформації про
езпеку продукції [2]. Для України імплементація зазначеного положення
в ачається актуальною оскільки це дасть можливість повною мірою
задовольнити потре и покупця і встановить о ов’язкові правила відповідно до
яких удуть декларуватись окремі вимоги щодо товарів та послуг. Окрім цього,
Угода про асоціацію між Україною та ЄС від 30.11.2015 (далі – УА) у сфері
економічного

та

галузевого

співро ітництва

закріплює

о ов’язок

запровадження заходів з метою здійснення ефективного інформування
споживачів

(ст.ст. 48, 68, 118, 140 УА) [3]. Основною метою такого

співро ітництва є адаптація вітчизняного законодавства до права ЄС для
гарантування споживачам права на якісну та езпечну для життя і здоров’я
продукцію та мінімізація так званих « ілих плям» між українським
законодавством та правом ЄС у сфері захисту прав споживачів.
Щодо питання про за езпечення споживача інформацією про харчову
продукцію, то в ЄС це питання регулює Регламент № 1169/2011 від 25.10.2011
«Про надання споживачам інформації про харчову продукцію». Відповідно до
зазначеного акту права ЄС інформація про харчові продукти – це відомості, які
стосуються харчових продуктів і надається кінцевому споживачу шляхом
закріплення у маркуванні а о у інший спосі , у тому числі із залученням
сучасних засо ів дистанційного зв’язку [4]. Нео хідно зазначити, що в ЄС
інформація про харчовий продукт в о ов’язковому порядку повинна містити
назву такого продукту, його склад, номінальну кількість харчового продукту,
умови з ерігання та використання, країну походження тощо. Важливо
відмітити, що в Україні у сфері за езпечення права споживача на інформацію
про харчові продукти уло зро лено дуже важливий та актуальний крок, а саме
прийняття на початку 2019 р. Закону України «Про інформацію для споживачів
щодо харчових продуктів». Даний нормативно-правовий акт встановив
законодавчу та організаційну азу надання споживачам належної інформації
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про харчові продукти з метою здійснення захисту життя та здоров’я громадян
та задоволення їх соціальних потре .
Окрім цього, на наш погляд, Україні нео хідно на лизити норми
вітчизняного законодавства до положень Директиви 2011/83 ЄС про права
споживачів. Відповідно до зазначеного акту права ЄС, повна гармонізація права
споживача

на

належну

інформацію

уде

сприяти

здійсненню

високоефективного захисту прав споживачів і кращому функціонуванню
внутрішнього споживчого ринку нашої держави [5]. Зазначений акт ЄС слугує
засо ом досягнення високого рівня захисту життя і здоров’я споживачів і
гарантування їх права на отримання повної інформації з метою досягнення
належної о ізнаності звичайних пересічних громадян про товар, який вони
споживають. Однак, як зазначає Л. Саванець, що хоча Директиви 2011/83 ЄС
функціонує з метою запровадження спільного та однакового правового
регулювання у сфері захисту прав споживачів, водночас, її по удова за типом
повної гармонізації може стати підставою виникнення про лем невизначеності
в праві [6]. Дійсно з цим твердженням можна погодитись тільки у тому
випадку, якщо повна гармонізація норм законодавства про захист прав
споживачів

уде проходити

ез аналогічної гармонізації загальних норм

договірного права, саме в такому випадку можна стикнутись з невизначеністю в
праві.
Отже, можна дійти висновку, що ефективна державна політика у сфері
захисту прав споживачів є важливим вектором розвитку як на економічному,
так і на правовому ринках. Безумовно в кожній європейській державі споживач
купляючи певні товари а о послуги повинен мати гарантію їх якості та езпеки
для життя споживача і саме належне інформування дає можливість ви ору того
чи іншого виду товару, а також унеможливлює негативний вплив на життя і
здоров’я споживача. Ми переконані, що саме стандарти інформації про якість
товарів, ро оти, послуг ЄС мають стати підґрунтям для удосконалення
споживчого законодавства української держави за європейським зразком. На
теперішній

момент

питання

про

подальшу
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гармонізацію

споживчого

законодавства України до вимог ЄС залишається відкритим. Однак, в удьякому випадку така гармонізація повинна запроваджуватись з урахуванням
національних осо ливостей та власних напрацювань у цій сфері. Задля того,
що унеможливити езпідставне копіювання норм права ЄС до вітчизняного
законодавства, це повинне ути запровадження дійсно нео хідних норм, які
підвищать за езпечення споживчих прав в Україні.
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ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ В УМОВАХ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Анотація У статті представлено спро у проаналізувати кореляцію поміж
початком локдауну та переходу шкіл в України на дистанційну форму освіти та
психічним станом педагогічних працівників, а саме – професійним вигоранням.
Аналізуються підходи до розуміння передумов посилення професійного
вигорання педагогів у період дистанційного навчання. Даються спосо и
профілактики професійного вигорання в умовах дистанційного навчання.
Наводяться поради щодо протидії професійного вигорання.
Ключові

слова

професійне

вигорання,

дистанційне

навчання,

профілактика професійного вигорання.
Abstract: The article presents an attempt to analyze the correlation between the
onset of lockdown and the transition of schools in Ukraine to distance education and
the mental state of teachers, namely - burnout. Approaches to understanding the
preconditions for strengthening the professional burnout of teachers during distance
learning are analyzed. Methods of prevention of professional burnout in the
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conditions of distance learning are given. Some tips to help you get rid of burnout are
provided.
Key words: professional burnout, distance learning, prevention of professional
burnout.
Поширення коронавірусної інфекції та наслідки, викликані державними
заходами ороть и з нею, стали випро уванням для різних сфер суспільного
життя, у тому числі для освіти. Осмислення досвіду, як часто

уває у

соціальних науках, запізнюється, не встигає за темпом змін. Тому, не зважаючи
на те, що у 2021 році ми дивимося з надією повернутися до звичного світу,
навіть за сприятливого сценарію дослідницькими завданнями стануть аналіз
ситуації, що склалася, і ороть а з наслідками, їх усунення, спро и нівелювати
з итки. Ми чекаємо на результати поді них дослідницьких проектів та
практичних кроків у цьому напрямку.
Основною подією року у сфері освіти став екстрений вимушений перехід
до дистанційного формату реалізації освітніх програм та пов’язані з цим
ефекти. Більшість педагогів відзначали з ільшення навантаження як у них, і
учнів. Навряд чи варто цьому дивуватися. Осо ливо враховуючи, що такого
досвіду раніше не уло. На початку процесу переходу в дистанційний формат
яскраво проявили се е про леми технічної за езпеченості (що навіть яскравіше
позначилося на учнях) та відсутність нео хідних навичок. Педагоги та
адміністрація освітніх організацій високо проявили се е в цей період, зро ивши
все можливе для якнайшвидшого освоєння нео хідних компетенцій. Разом з
тим, почали з’являтися перші результати опитувань, «швидких» досліджень, що
показали ті « олючі точки», які ули очевидними для всіх учасників освітнього
процесу. Надалі стали виявлятися менш очевидні осо ливості. Найчастіше
стали звучати про леми, пов’язані з емоційною напругою, почастішали скарги
на здоров’я, ненормований ро очий день та навантаження звітами.
Дистанційне навчання для педагога загрожує стресами з пандемією,
заважає зосередитися, спілкування з учнями та їхніми атьками у соцмережах
вимагає

ути на зв’язку в режимі 24/7. Вчитель змушений шукати золоту
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середину між тим, що має, і тим, що він може. На фоні цих факторів може
статися професійне вигорання.
До кінця 2019 – 2020 навчального року у агатьох виникло відчуття, що з
про лемою переходу до дистанційного формату навчання вдалося впоратися. У
деяких педагогів виникла надія, що новий навчальний рік може пройти ез
таких потрясінь та вимушених заходів. При цьому як для управлінців, так і для
освітян актуальним виявилося таке питання як провести це літо? Наявні дані
дозволяють говорити про те, що фігурували два основних сценарії [1, c. 73]
– використовувати літо для того, що
реалізації

освітніх

програм

у

ґрунтовно підготуватися до

дистанційному

форматі

у

наступному

навчальному році – такий варіант відзначався тими педагогами та керівниками,
які, оцінивши швидкий та вимушений перехід у дистанційний формат, зро или
висновок, що системна ро ота у поді ному режимі потре ує додаткової
підготовки;
– використовувати літо для відпочинку, що

відновити сили і

ути

фізично та психологічно готовим до ро оти у вересні.
Ми не еремося оцінювати якусь стратегію як правильну чи хи ну. Тут,
на наш погляд, важливо наголосити на тому факті, що перша група вказувала
на нео хідність ро оти над тим, що перевести свою діяльність, насамперед
освітню, у дистанційний формат на системному, а не о умовленому
вимушеними о ставинами ситуативному рівні.
За нашими спостереженнями, переважав другий варіант. І це можна
зрозуміти, адже педагоги самовіддано працювали, зазнаючи колосального
стресу в умовах невизначеності вже три місяці. Важливо, що у цьому разі стрес
ставився до сфери професійної діяльності, то то, мав специфічний характер.
При цьому та сама невизначеність з ерігалася, поширювалася на май утнє. Все
це в наших очах виявилося передумовами популярності теми професійного
вигоряння [5, c. 87].
Враховуючи те, що в період пандемії загальний стрес населення зріс, а
тривожний стан підкріплювався зверненнями до засо ів масової інформації,
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насиченими зведеннями про хворих, нео хідністю дотримання заходів
дистанціювання, умов самоізоляції, режиму носіння масок і рукавичок,
занепокоєнням як за власне життя і здоров’я, фахівці у сфері психічного
здоров’я заговорили про «другу епідемію» негативних психологічних ефектів.
Що таке професійне вигорання? Існує певна плутанина у використанні
слова «вигоряння» як терміна говорять про професійне, про емоційне.
звернутися до Міжнародної статистичної класифікації хворо

кщо

та про лем,

пов’язаних зі здоров’ям, то зустрінемо наступне визначення
Емоційне вигорання – це синдром, який визнаний результатом хронічного
стресу

на

ро очому

місці,

який

не

ув

успішно

подоланий.

Він

характеризується трьома ознаками
– відчуття мотиваційного чи фізичного виснаження;
– наростаюче психічне дистанціювання від професійних о ов’язків чи
почуття негативізму чи цинізму до професійних о ов’язків;
– зниження працездатності [4, с. 293].
Слід зазначити, що ці ознаки вигорання досить важко о ’єктивно
діагностувати. З цієї та інших причин вигоряння не може класифікуватися як
медичне захворювання. Однак Всесвітня організація охорони здоров’я
наголошує на важливості ро оти з цим синдромом і планує розро ку науково
о ґрунтованих рекомендацій, присвячених психічному здоров’ю на ро очому
місці [2].
У класифікаціях дослідників психологів зустрічаються різні моделі опису
вигорання, проте симптоматично, зазвичай, згадуються три групи (емоційне
виснаження, деперсоналізація, редукція осо истих досягнень). [7, c. 55].
Насправді спектр симптомів вкрай широкий від легкої зміни емоційного фону
до серйозних психосоматичних порушень і захворювань.
Враховуючи те, що симптоматично професійне вигорання досить схоже
на депресію (і деякі фахівці наголошують на цьому), висока спокуса
поставитися до ситуації саме як до хворо и. Альтернативна розумінню здоров’я
через патологію - концепція салютогенезу. З погляду салютогенезу, здоров’я є
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здатністю організму врівноважувати односторонні навантаження та протидіяти
можливим хворо ливим тенденціям. У кожний момент часу організм, долаючи
дію шкідливих факторів чи хворо ливих тенденцій, на уває нового стану
здоров’я [8].
Відповідно до концепції салютогенезу, фахівці пропонують

езліч

різноманітних спосо ів управління стресом. Їх можна поділити на три групи
– внутрішньоосо истісні ресурси, що допомагають перемогти стрес та
керувати своїм організмом;
– ресурси взаємодії людини з природою та тваринами;
– сконструйоване здорове середовище та фактори, що стимулюють а о
пригнічують ресурси організму в стані стресу.
Перші дві категорії ми залишаємо за дужками цієї статті. Скажімо лише,
що розвиток осо истісних якостей, таких як життєстійкість (за С. Мадді),
твердість (Д.А. Леонтьєв, Е.І. Розповідова), може

ути здійснено у процесі

життя, а не є вродженим та константним. Ресурс природи не завжди нам
доступний, а можливості анімалотерапії не завжди розкриваються перед нами
ез допомоги досвідченого фахівця. Тому сконцентрувати власну увагу, як нам
ачиться, слід саме на формуванні середовища, що дозволяє з ільшити ресурси
здоров’я.
Можливості впливати на навколишній простір не рівні і сильно о межені
(власне, саме це стало однією з причин розмов, що посилилися, про освітню
нерівність у період пандемії). Проте навіть за таких умов ми мали можливість
контролювати час. Що в цьому напрямі можна зро ити? Керувати часом.
Спро уємо сформулювати кілька профілактичних порад.
Складіть чіткий порядок дня. Велика кількість планерів (щоденників та
інших форм), у тому числі електронних, допоможе цьому. Складніше може
ути відповідально підійти до виконання плану, врахувати всі справи та
чинники, які можуть стати на заваді. Не за увайте, що в житті має ути місце
не тільки ро оті. Також важливо не за ути погодити розклад із сім’єю та
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важливими для вас людьми. Наведені нижче позиції також варто врахувати
[3, c. 365].
Виділіть окремий час для спілкування з учнями та їхніми атьками. Варто
заздалегідь регламентувати це питання та попередити

атьків про це.

Найчастіше осо истий час порушується. Повинні існувати окремі періоди, коли
думки про ро очі питання не повинні тур увати вас.
Заплануйте спілкування із колегами. Ми часто ігноруємо нео хідність
спілкування у професійній спільноті. Важливо не перетворювати поді ні
зустрічі на наради! Щотижневе чаювання з о говоренням цікавих професійних
знахідок та взаємоо мін досвідом навіть у дистанційному форматі піднімають
мотивацію, нагадують, що у нашій ро оті насправді цікаво.
Залишіть час для се е. Це може ути хо і чи щось інше. Важливо, що ви
знали, що цей час належить вам. Так ви зможете переключити увагу, думки, що
тур ують, затихнуть. І коли настане час – ви зможете розпочати ро оту,
відновивши якусь кількість енергії.
Поді ні поради щодо організації по уту, дозвілля та професійного життя
неодноразово з’являлися протягом 2020 року в друкованих джерелах, на різних
спеціалізованих та популярних ресурсах. Ефективних спосо ів вкрай велика
кількість, проте найчастіше вони не є спеціальною діяльністю – досить не
за увати про се е, спілкування з сім’єю, друзями та лизькими, займатися хо і
та тими речами, які нас цікавлять.

к правило, такі методи індивідуальні,

кожному підходить своє [6, c. 31]. Важливо пам’ятати і про можливість ро оти
зі спеціалістом, який допоможе в ситуації, що проведе професійну діагностику,
надасть інформаційну та психологічну підтримку, навчить спеціальним
технікам і прийомам релаксації та ороть и зі стресом.
Самовдосконалення і професійний розвиток – один з основних спосо ів
профілактики

вигорання.

Курси

підвищення

кваліфікації,

тренінги,

конференції, нове утворення й о мін досвід з колегами розширюють кругозір,
дають приплив нових думок та ідей, дають відчуття

ільшої причетності і

потрі ності, підвищують самооцінку і професіоналізм, відкривають нові
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горизонти і цілі. Живучи в потоці постійного розвитку, людині інколи уде
фіксуватися на стресі своєї окремо взятої компанії, його світ стає на агато
ширшим і цікавішим.
Варто сподіватися, що зафіксоване з ільшення інтересу до про лематики
професійного вигоряння в педагогічному середовищі стане стимулом для
реальних заходів щодо його профілактики, серйозного ставлення до про леми з
оку самих педагогів та керівників освітніх організацій. Причини, про леми,
які актуалізували цей інтерес минулого 2020 року, рано чи пізно залишаться в
минулому. Але важливість тур оти про педагогів – і насамперед їх самих се е –
нікуди не зникне.
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РEСУРСНИЙ ПOТEНЦIAЛ ПIДПРИЄМСТВA: СУТНIСТЬ I
СКЛAД
Ринкoвi

умoви

дiяльнoстi

пiдприємств

пoтрe ують

прийняття

oптимaльних упрaвлiнських рiшeнь щoдo визнaчeння o сягiв вирo ництвa,
o рaння цiльoвих ринкiв рeaлiзaцiї прoдукцiї, зa eзпeчeння при уткoвoї
дiяльнoстi тa стa iльнoгo фiнaнсoвoгo стaну пiдприємствa, невід’ємною
частиною чого є oптимaльнe пoєднaння тa eфeктивнe викoристaння всiх видів
рeсурсiв пiдприємствa. У сучaсних умoвaх мeхaнiзм упрaвлiння рeсурсним
пoтeнцiaлoм пiдприємств нe пoвнiстю вiдпoвiдaє зaвдaнням пiдвищeння
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eфeктивнoстi їхньoї рo oти, oтримaння висoких oстaтoчних рeзультaтiв,
пoдaльшoгo рoзвитку. Oсo ливoї aктуaльнoстi ця прo лeмa нa увaє чeрeз
o мeжeнiсть сaмих рeсурсiв, щo зумoвлює нeo хiднiсть пoстiйнoгo пoшуку
шляхiв пoвнiшoгo їхньoгo викoристaння.
Прo лeмнi питaння щoдo визнaчeння сутнoстi рeсурснoгo пoтeнцiaлу
пiдприємствa, eфeктивнoгo йoгo викoристaння тa упрaвлiння нa рiвнi
пiдприємствa висвiтлeнi у прaцях зaру iжних i вiтчизняних нaукoвцiв, зoкрeмa:
Богацької Н.М., Бaчeвськoї Б. Є., Вoвкa Ю.

., Гaвви В. Н., Зa лoдськoї I. В.,

Крaснoкутськoї Н. С., Oлeксюкa O. I., Рeшeтнякa O. O., Рєпiнoї I. М., Фeдoнiнa
O. С., Чухрaй Н. I., рeмкa I. Й. та інших.
Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є o грунтувaння тeoрeтичних aспeктiв
рeсурснoгo пoтeнцiaлу пiдприємствa тa його склaду.
Рeсурсний пoтeнцiaл вiдiгрaє знaчну рoль у систeмi eфeктивнoї рo oти
пiдприємствa, oскiльки йoгo мoжнa ввaжaти зaсo oм для мaксимiзaцiї при утку
й пiдвищeння рiвня кoнкурeнтoспрoмoжнoстi.
Eтимoлoгiчнo тeрмiн «пoтeнцiaл» являє сo oю зaсo и, зaпaси, джeрeлa,
якi нaявнi нa цeй мoмeнт чaсу тa мoжуть ути мo iлiзoвaнi, викoристaнi для
дoсягнeння пeвних цiлeй, здiйснeння плaну, вирiшeння пeвнoї зaдaчi,
мoжливoстi oкрeмoї oсo и, суспiльствa, дeржaви у пeвнiй o лaстi. У зaгaльнoму
рoзумiннi кaтeгoрiя «пoтeнцiaл» хaрaктeризується як пeвнa мoжливiсть
рeaлiзaцiї

удь-чoгo, тoму йoму притaмaннa oзнaкa нaкoпичeння, принцип

вимiрювaння йoгo вeличини як рiвня нaкoпичeння, рeaлiзaцiї. Ключoвoю
oзнaкoю пoтeнцiaлу є йoгo здaтнiсть дo вiдтвoрeння [2, с. 135]. Пoтeнцiaл
зaлeжить

вiд

хaрaктeру

цiлeй

пiдприємствa.

Утвoрeння

пoтeнцiaлу

пiдприємствa являє сo oю прoцeс рeaлiзaцiї зaхoдiв щoдo зa eзпeчeння
ринкoвих мoжливoстeй пiдприємствa чeрeз змiну йoгo хaрaктeристик i
влaстивoстeй дo мoмeнту дoсягнeння нeo хiднoгo рiвня вiдпoвiднo дo
визнaчeних цiлeй.
Рeсурсний пoтeнцiaл пiдприємствa – цe сукупнiсть рeсурсiв, якi є у йoгo
рoзпoряджeннi a o мoжуть ути зaлучeнi дo йoгo гoспoдaрськoї дiяльнoстi для
206

ствoрeння тoвaрiв, викoнaння рo iт чи нaдaння пoслуг з мeтoю мaксимaльнoгo
зaдoвoлeння пoтрe

спoживaчiв тa пiдвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi

пiдприємствa нa ринку. Структурa рeсурснoгo пoтeнцiaлу пiдприємствa мiстить
тaкi склaдoвi

пoтeнцiaл мaтeрiaльних рeсурсiв, трудoвий пoтeнцiaл тa

пoтeнцiaл oснoвних фoндiв (три склaдники вирo ничoгo пoтeнцiaлу), a тaкoж
фiнaнсoвий тa iнфoрмaцiйний пoтeнцiaл. Нa нaшу думку, цe нaй iльш
прийнятнa структуризaцiя, якa уникaє прo лeми ду лювaння сутнoстi тa
функцiй тiєї чи iншoї склaдoвoї рeсурснoгo пoтeнцiaлу [3, с. 85].
Рeсурсний пoтeнцiaл пiдприємствa хaрaктeризується
1. Рeaльними можливостям пiдприємств в тiй чи iншiй сфeрi eкoнoмiчнoї
дiяльнoстi.
2. О сягoм рeсурсiв i рeзeрвiв як зaлучeних, тaк i нe зaлучeних у
вирo ництвo.
3. Здi нoстями менеджерів щoдo викoристaння рeсурсiв для ствoрeння
прoдукцiї, тoвaрiв i пoслуг з мeтoю oтримaння мaксимaльнoгo при утку.
4. Фoрмoю пiдприємництвa i вiдпoвiднoю oргaнiзaцiйнo- прaвoвoю
структурoю.
5. Кiлькiснo o числюється чeрeз сукупнiсть склaдникiв, щo привeдeнi дo
єдинoї рoзмiрнoстi зa дoпoмoгoю кoeфiцiєнтiв.
Нaявнiсть рeсурснoгo пoтeнцiaлу нa пiдприємствi щe нe свiдчить прo
сaму дiяльнiсть пiдприємствa. Тiльки спoлучeння всiх склaдoвих рeсурснoгo
пoтeнцiaлу вoєдинo, a сaмe – пoєднaння зaсo iв вирo ництвa i прaцi зa умoв
викoристaння пeвних тeхнoлoгiчних прoцeсiв утвoрює вирo ничий пoтeнцiaл
пiдприємствa [1, с. 55].
Oснoвними склaдникaми пoтeнцiaлу є
кaдрoвий,

iнтeлeктуaльний,

фiнaнсoвий,

oргaнiзaцiйнo-упрaвлiнський,

тeхнoлoгiчний,

iнфoрмaцiйний,

ринкoвий, iнтeрфeйсний тa нaукoвo-дoслiдний. Усi цi види пoтeнцiaлу
хaрaктeризують рeсурси пiдприємствa тa мoжливiсть їх зaстoсувaння для
iннoвaцiйнoгo рoзвитку [5].
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Деякі автори розглядають структуру потенціалу підприємства як
сукупність о ’єктних і су ’єктних складових. О ’єктні складові ресурсного
потенціалу пов’язані з матеріально-речовою формою потенціалу підприємства,
су ’єктні – зі суспільною формою прояву, то то вони не споживаються, а
виступають як передумова, як загальноекономічний, загальногосподарський
чинник раціонального використання о ’єктних складових [4, с. 160].
Ми вважаємо, що саме ґрунтовний та виважений підхід до по удови
структури ресурсного потенціалу підприємства дасть змогу ефективно та
при утково управляти його діяльністю.

Рисунок 1 – Склад ресурсного потенціалу підприємства [1-5].
Тaким чинoм, рeсурсний пoтeнцiaл – цe мoжливoстi рeсурсiв, якi мoжуть
ути aктивiзoвaнi у прoцeсi oпeрaцiйнoї дiяльнoстi пiдприємствa. Су ’єктнa
склaдoвa

рeсурснoгo

пoтeнцiaлу

пiдприємствa

хaрaктeризується

iнтeлeктуaльними тa мoрaльнo-eтичними якoстями пeрсoнaлу, знaннями,
дoсвiдoм, трaдицiями. Рeсурсний пoтeнцiaл пiдприємствa включaє всi види
рeсурсiв, нaявнi нa пiдприємствi. Сутнiсть рeсурснoгo пoтeнцiaлу пiдприємствa
визнaчaють

пoтoчнi

тa

пeрспeктивнi

мoжливoстi

пiдприємствa,

якi

хaрaктeризуються пeрeтвoрeннями рeсурсiв зaвдяки свiдoмiй дiяльнoстi oсi
для фoрмувaння нeo хiднoгo прoдукту.
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СЕКЦІЯ: Педагогіка та освітні технології
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м. Житомир, Україна
ВПЛИВ УРОКІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ» НА ФОРМУВАННІ В
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ КОМПОНЕНТІВ ЦІННІСНОГО
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ
Діти молодшого шкільного віку потре ують осо ливої уваги у плані
формування ціннісного ставлення до інших, оскільки саме цей віковий період є
най ільш сенситивним – діти проявляють емоційну чутливість, у них виникає
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ажання до засвоєння якихось правил поведінки, формуються стосунки з
оточуючими, атьками, однолітками, друзями.
Задеклароване в концепції НУШ виховання на цінностях повисило увагу
до цієї про леми та підштовхнуло до пошуку нових шляхів щодо вирішення
цієї про леми. Тому що саме діти молодшого шкільного віку потре ують
осо ливої уваги у плані формування ціннісного ставлення до інших, оскільки
саме цей віковий період є най ільш сенситивним – діти проявляють емоційну
чутливість, у них виникає ажання до засвоєння якихось правил поведінки,
формуються стосунки з оточуючими, атьками, однолітками, друзями. Тому
про лема формування в учнів початкової школи ціннісного ставлення до інших
є досить актуальною.
Зміст понять «ціннісне ставлення до інших» і «компоненти ціннісного
ставлення» вивчали Третяк О. П., Бех І. Д., Головська І. В.,

ременко П. С.,

Січко О. І., Швецова І. В., Даниляк Р. З. Фурман А. А. Про лему формування
ціннісного ставлення досліджували Осипчук О. П., Сіданіч І., Почтовюк С. І.,
Семез А. А.
«Ціннісне ставлення до інших» – це поведінка по відношенню до інших
людей, що проявляється у виявленні учнем таких моральних якостей як
чесність,

справедливість,

гідність,

милосердя,

до розичливість,

прояв

терпимості та толерантності до інших, ввічливість, делікатність, уміння
допомагати іншим, просити ви ачення та прощати, протистояти виявам
несправедливості, жорстокості [1, с. 12].
Початкова школа має розвивати й формувати в учнів такі ціннісні
орієнтири

етично-моральні, родинні, гуманістичні почуття, співчуття до

лижнього, ажання творити до ро та співчувати [2, с. 38].
Вагомий вплив на школярів має усе, що пов’язане із такими ж дітьми як
вони. Тому осо ливе значення має література, адже в творах часто йдеться про
однолітків.
Школяр часто порівнює се е з героєм твору та сприймає його поведінку,
манери, ставлення до інших, тур оту, зовнішність, як власні якості, уявляючи
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се е на місті героя. Інколи в літературі трапляються теми, різноманітні ситуації,
які є « лизькими» для дітей . Вони викликають в учнів сильні емоції та мають
вагомий вплив на формування ціннісного ставлення . Адже дитина вже ула,
а о знає поді ну ситуацію і уде оцінювати та аналізувати свою поведінку, та
поведінку героя. Школярі вірять в о рази до рих та хороших людей, їм
потрі ен приклад з якому вони могли

наслідувати.

У повсякденному житті учні наслідують улю леного героя, переймають
моральні якості персонажа чуйність, толерантність, до розичливість та інші.
Під впливом творів у дітей з`являються певні уявлення про прочитане. Вони не
просто сприймають оповідання як на ір якихось речень чи слів пов’язаних між
со ою за змістом, а як реальну дійсність.
Літературні твори розкриваються перед школярем, через відносини
персонажів з іншими людьми, певну систему моральних цінностей. Завдяки
художнім текстам, діти вчаться розуміти вчинки героїв, їх внутрішній світ,
відношення до інших людей. Великий вплив на формування ціннісного
ставлення мають твори, які розкривають моральні норми поведінки.
Під час вивчення певного художнього твору школярі вчаться аналізувати,
оцінювати вчинки персонажів, а через них – поведінку інших людей та свою.
Зміст творів впливає на формування в учнів певних цінностей, в них
виникає ажання керуватися у своєму житті позитивними вчинками героїв та
засуджувати негативні. В дітей формуються певні моральні уявлення, ціннісне
ставлення до інших.
Ми проаналізували різні компоненти формування у молодших школярів
ціннісного ставлення і виділили три основних, які є вважливими когнітивний,
ціннісно-мотиваційний та діяльнісно-поведінковий.
Когнітивний – це знання основних моральних норм, які потрі но
дотримуватися, знання про те, як потрі но діяти в різних життєвих ситуаціях.
На основі наявних у дитини знань формується світогляд цінності та певні
ціннісні установки. Створюються певні стилі поведінки, здійснюється ви ір
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певних еталонів для наслідування. Еталон – це досконалий уявний о раз до
якого прагне людина.
Літературні твори впливають на формування у школярів уявлень про
моральні цінності та ціннісні установки. Наприклад, вивчення твору «Гра в
шашки» вчить дітей чуйно та з повагою відноситися до інших людей не
зважаючи на те, чи є у них якісь вади. Бути толерантним по відношенню до
інших.

Для

засвоєння

школярами

поняття

«толерантність»

доцільно

використати метод есіди, що може включати запитання такого змісту після
прочитаного тексту «Гра в шашки» «Чи правильно вчинила Уля під час
знайомства з хлопчиком? Чому?», «Чи толерантно повела се е дівчинка?», «Чи
потрі но

ути толерантним по відношенню до інших? Чому?». Цей метод

допоможе усвідомити дітям мету твору та сформувати у дітей уявлення про
поняття «толерантність».
Також на уроці уде доцільно використати метод асоціативного куща.
Учням пропонується піді рати асоціації до слова «толерантність» та «Уля».
Після того як школярі під еруть асоціації від увається аналіз, в кінці якого
дітям ставиться два запитання «То ж яку людину ми можемо назвати
толерантною?» «Чи є дівчинка толерантною людиною?». Саме цей метод
допоможе дітям розі ратися, що таке толерантність та які риси притаманні
толерантній людині.
Діяльнісно-поведінковий

компонент

відо ражає

уміння

школяра

правильно се е поводити по відношенню до друзів, дорослих чи взагалі
незнайомих людей в тій, чи в іншій ситуації. Усвідомлення та вміння
аналізувати свої вчинки та дії інших людей. То то, уміння використовувати
свої теоретичні знання на практиці, у вчинках.
На формування у школярів діяльнісно-поведінкового компоненту
ціннісного ставлення великий вплив мають після текстові вправи. Наприклад,
вправа «Постав се е на місце героя», діти молодшого віку розповідають про те,
як вони

вчинили в тій чи іншій ситуації удучи на місці головного героя.

212

Ціннісно-мотиваційний компонент перед ачає наявність певної системи,
керуючись якою школярі ро итимуть хороші вчинки. А також сформованість
ціннісного ставлення до інших, яке в свою чергу включає в се е такі напрями
відношення до се е ; до своїх друзів, атьків, вчителів та інших людей навколо.
Вплив на формування ціннісно – мотиваційного компоненту має
опрацювання літературних творів, вирішення ситуаційний задач.
Уроки літератури мають вагомий вплив на формування у дітей
компонентів ціннісного ставлення до інших. Адже твори вчать

ути

ввічливими, до рими, дружелю ними, відноситися до всіх однаково та
поважати інших. І саме ці моральні якості є ключовими у формуванні
ціннісного ставлення.
Список і ліографічних посилань
1. Білоконна Н. Формування емоційної культури дітей молодшого
шкільного віку засо ами художньої літератури. Кривий Ріг КПІ ДВНЗ «КНУ»,
2015. 84 с.
2. Третяк О.П. Методика виховання у молодших школярів ціннісного
ставлення до людини в навчально-виховному процесі метод. посі .; Ін-т
про лем виховання НАПН України. К. вид-во, 2013. 136 с.
Секція: Сільське господарство та агрономія
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БІОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Значну шкоду навколишньому середовищу завдають органічні відходи
тваринництва. Загальна кількість тваринницьких відходів в США та Європі
майже в 10 разів перевищує відходи по утової діяльності людини. Охорона
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навколишнього середовища від за руднення відходами тваринництва та їх
раціональне використання є великою актуальною про лемою. Серед відходів
значну частку складають гній та гнойові стічні води. За стійловий період (180 –
200 ді ) вихід гною на одну голову великої рогатої худо и складає 6-7 тон,
коней – 4-5 тон, свиней – 1-1,2 тони, овець – 0,6-0,7 тон. Кількість пташиного
посліду в середньому за рік становить від курей – до 6 кг/гол., качок – 8 кг/гол.,
гусей – 11 кг/гол. Гнойових стоків утворюється в 2-4 рази ільше в залежності
від системи видалення з приміщень та технічного стану поїлок [1].
Формується гній із екскрементів, залишків кормів, підстилкового
матеріалу, технологічної води, продуктів руйнування приміщень та о ладнання,
ін.. При утриманні тварин на гли окій підстилці та видаленні гною за
допомогою транспортерів утворюється підстилковий гній, а при застосуванні
гідрозмиву – гнойові стічні води. Крім названий чинників на кількість і склад
гною впливають вид, вік, стать, напрямок продуктивності тварин. Так, до овий
вихід екскрементів в залежності від віку і статі коливається від 3,3 (поросята)
до 22 кг (свиноматки) у свиней і від 4,5 до 55 кг у великої рогатої худо и [1].
Кількість гною, що утворюється на пасовищі однією коровою за сезон, в
19 разів перевищує її живу масу і накриває площу розміром 365 м 2, а маса
комах, що розмножуються на такій кількості гною, досягає 20% від маси
корови.
Гній складається із компонентів органічного і мінерального походження,
в тому числі води, солей, газів і мікроорганізмів. Органічні компоненти ( ілки,
жири, вуглеводи) надходять з екскрементами, підстилкою та кормами при
очищенні годівниць, кормо проводів та полів, і складають 70-80% сухої маси
гною. Най ільшу частку складає клітковина, що має найгіршу перетравність.
Мінеральні компоненти надходять з кормами, в результаті руйнування підлоги,
кліток, о ладнання. В зв’язку з цим, в гної можуть міститися солі важких
металів (при корозії о ладнання), залишки пестицидів, анти іотиків (після
специфічних о ро ок тварин). Хімічний склад гною (азот, фосфор, калій,
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магній та ін.) залежить від кількості та якості кормів, виду і віку тварин (в гної
великої рогатої худо и ільше міститься калію, а свиней – азоту).
Маса гною на 14-18% складається із мікроорганізмів, а в калі тварин живі
чи мертві клітини мікроорганізмів складають 30% сухої маси. В 1 мг гною
міститься від 20 до 165 млн. різноманітних

актерій. У «свіжих» стоках

тваринницьких комплексів присутні до 100 видів удників різних захворювань.
Найдовше

там

з ерігаються

з удники

ту еркульозу

(16

місяців),

парату еркульозу (до 11 місяців), яйця гельмінтів ( ільше 6 місяців).
Гній також є місцем розмноження мух та середовищем існування для
гризунів. В процесі

іохімічних перетворень в гної в додаток до існуючих

утворюються нові сполуки – аміак, метан, нітрати та ін., що за руднюють
ґрунт, воду та повітря. Неприємний запах о умовлений сірководнем, амінами,
меркаптанами, аміаком та органічними кислотами [1].
Таким чином, наявність в складі гною органічних компонентів,
мінеральних сполук та газів перед ачає можливість його застосування з
користю для людини. З іншого оку він містить складові, що можуть завдавати
шкоди іосфері.
Основними шляхами за руднення навколишнього середовища гноєм є
– порушення санітарно-гігієнічних вимог в процесі з ерігання і
транспортування гною;
– перевищення допустимої дози та технології внесення в ґрунт гною як
до рива;
– випускання в водоймища недостатньо очищених гнойових стічних вод;
– неякісне знезараження гною перед використанням;
– змивання атмосферними опадами з території тваринницьких ферм,
місць складання гною;
– розміщення тваринницьких о ’єктів та зрошуваних гнойовими стоками
угідь по лизу водних джерел та населених пунктів.
Внаслідок за руднення довкілля гноєм в атмосферу потрапляють
газоподі ні продукти його розпаду (вуглекислий газ, аміак, сірководень та ін.)
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[2]. В ґрунт та воду потрапляють іогени та токсини, що веде до евтрофікації
водойм, розповсюдження

ур’янів (в 1 кг напіврідкого коров’ячого гною

міститься до 400 життєздатних насінин ур’янів, після проходження шлунковокишкового

тракту

корови,

з ерігаються

життєздатними

50%

насінин

подорожника та ільше 25% насінин ромашки). Через повітря, ґрунт, воду та
корми розповсюджуються інфекційні захворювання серед людей та тварин.
Евтрофікація – це процес з ільшення вмісту у воді поживних речовин,
головним чином азоту і фосфору і пов'язаний з цим, масовий розвиток водної
рослинності. Суть евтрофікації в наступному при наявності поживних речовин
( іогенів) у водоймищі активно розмножується рослинність – фітопланктон (що
спостерігається у вигляді «цвітіння» води), водорості, в результаті чого
водоймище

швидко

замулюється,

міліє,

заростає,

пересихає.

У

воді

спостерігається нестача кисню, що викликає заги ель ри и та інших живих
організмів. В результаті водоймище перестає існувати. Для

ороть и з

евтрофікацією застосовують гер іциди, але це призводить до отруєння води
цими хімічними речовинами.
В зв’язку з цим охорона довкілля від за руднення відходами
тваринництва і їх раціональне використання є великою і актуальною
про лемою.
На сьогоднішній день існує декілька шляхів раціонального використання
гною та гнойових стічних вод
– традиційний – як органічне до риво (1 т гною, що вноситься на поля,
при сприятливих умовах перетворюється в 44 кг гумусу);
– застосування гнойових стічних вод (після о ов’язкового знезараження)
для зрошення сільськогосподарських угідь;
– нетрадиційні для вирощування личинок синантропних мух, дощових
червів, мікроводоростей, гри ів та інших організмів;
– як су страту для одержання іогазу в результаті метанового родіння
гнойових мас.
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Одним із шляхів раціонального використання енергії рідкого гною
тваринницьких

ферм

є

його

метанове

знешкоджуються стоки, утворюється

з роджування,

при

якому

іогаз (метан) і з ерігається гній як

органічне до риво [2]. Нині вже підраховано, що кожна корова може
за езпечити електричне освітлення невеликого приміщення протягом 10 тис.
годин. Цей напрям утилізації гною в умовах поступового виснаження
традиційних енергетичних ресурсів (нафти, газу, вугілля) має осо ливо велике
значення. Метанове з роджування рідких гнойових стоків від увається в
іогазових

установках,

у

яких

за

рахунок

анаеро ної

іоконверсії

тваринницьких відходів, а також рослинних решток одержують іогаз метан і
органічне до риво.
При виро ництві іогазу властивості гною як до рива з ерігаються в так
званому шламі, який виявляється ільш цінним і ефективним до ривом, ніж
гній. Біодо риво, що виро ляється в

іогазових установках, підвищує

урожайність пшениці, жита, цукрових уряків, картоплі та інших культур на 35
– 40 % порівняно з урожаями тих же культур, одержаних на полях, удо рених
нео ро леним рідким гноєм.
Біогаз має всі переваги, що властиві природному газу. Він легко
транспортується по газопроводах, згорає ез диму, кіптяви й залишку (попелу,
шлаку). Прилади, які працюють на газі, прості, езпечні, швидко вводяться в
дію, легко регулюються і переводяться в автономний режим праці. Тре а
осо ливо підкреслити значення іогазових установок у підтриманні чистоти
довкілля. Цьому сприяють о идва основні продукти, що утворюються
внаслідок метанового родіння

іогаз і іодо риво.

Список і ліографічних посилань
1. Екологія агро іоценозів методичний посі ник / О.М. Маменко та ін.;
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спеціальність «Право»
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
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ІНОЗЕМНА МОВА ЯК КЛЮЧОВИЙ АСПЕКТ ПРИ ВИВЧЕНІ
ЮРИДИЧНИХ НАУК
В умовах становлення України як незалежної і суверенної держави
істотно підвищується роль юридичних наук на міжнародному рівні. Саме
процеси гло алізації в світі, інтеграція України в європейський простір
з ільшили потре у у фахівцях, які в своїй професійній діяльності

удуть

співпрацювати із партнерами з інших країн. І тому володіння іноземною мовою
стає

ільш важливим в сучасному суспільстві як засі

міжкультурної

комунікації між фахівцями юридичної професії.
Вільна вимова та знання англійської мови – це вимога ез якої юрист не
зможе по удувати успішну кар’єру та досягнути максимального результату.
Можна виділити такі мотиви вивчення англійської мови
1) ширші професійні перспективи. Зараз майже кожна юридично
прива лива професія перед ачає володіння іноземною мовою, адже потрі но
користуючись відповідною термінологією наводити факти, переконувати,
доступно пояснювати зміст документа як клієнту так і в суді;
2) читати фахову літературу в оригіналі. Кожен спеціаліст має ути як
найкраще поінформований, щодо новітніх тенденцій, концепцій у своїй галузі;
3) самостійно

рати участь у міжнародних конференціях, тренінгах.

Маючи достатньо мовної практики, ви зможете осо исто долучитися до
важливих заходів які езпосередньо пов’язують вас із професійною діяльністю
та відкрити для се е нові горизонти професійного зростання.
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Навіть досконало знаючи англійську мову, потрі но знати фахові терміни
і правила їх вживання, адже вони відіграють суттєву роль і вимагають
додаткових старань для опрацювання та поглинання. А також визначити
головні риси, якості та навички, які потрі но розвивати у со і, що

стати

справжнім професіоналом. Визначні науковці В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн,
В. Г. Кремень, П. О. Бех вважали, що якість вищої освіти значною мірою
залежить від рівня володіння випускниками вищих навчальних закладів
іноземними мовами. Про леми викладання іноземної мови за професійним
спрямуванням досліджені в пу лікаціях Л.

. Личка, Ю. В. Манька та ін.

Юридична англійська є однією із форм англійської, яка використовується в
галузі права. Іншими словами , це мова для фахівців у галузі юстиції, таких як
судді, адвокати, юристи. Значні труднощі виникають у студентів під час
вивчення юридичних термінів, так як термінологія англійського, ританського і
українського права значно відрізняється. Так, наприклад місто-графство в
Англії – County of city (of town), county – графство , а місто – округ в США – a
metropolitan town; county – округ, court of error – апеляційний суд. Терміни
«solicitor» і «barrister» iснують тільки у

ританському праві, «counselor»

(адвокат) – в США та Ірландії [ 1,с. 421].
Англійська мова має розвинуту термінологічну систему для позначення
юридичних реалій. Так, для позначення юридичних професій існують терміни,
ільшість яких є синонімами lawyer, law agent, jurist, Jurisprudent, solicitor,
advocate, attorney, legist, legalist, barrister, councel, соuncellor, legal expert, man of
law. Най ільш загальний термін – lawуer перекладається як юрист, адвокат,
законознавець, правознавець. Широке семантичне поле охоплюють терміни
jurist, jurisprudent, legist, legalist, man of law – які в залежності від конкретної
ситуації також перекладаються як юрист, адвокат, законознавець, правознавець.
Law agent вживається для позначення удь-якого юриста, за винятком адвоката,
а також перекладається як повірений. Складна термінологічна система
відо ражає градацію в межах професії адвоката advocate – най ільш загальний
термін в цьому ряду; solicitor – адвокат, що дає поради клієнту, готує справи,
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але не має права виступати в судах нижчої інстанції, повірений; barrister –
адвокат, який має право виступати в судах лише вищої інстанції, для нього
справи готує solicitor. Councel і councellor також вживаються у значенні
адвокат, але означають адвоката, який дає консультації, юрисконсульта.
Най ільш лизьким синонімом цих двох термінів є barrister. Декілька значень
має термін attorney, у тому числі й адвокат, однак у першу чергу він вживається
для позначення прокурора. При перекладі юридичних термінів у нагоді стане
спеціальна довідкова література [ 2, с. 213].
Однією з головних про лем в процесі перекладу юридичних термінів є
про лема ви ору адекватного відповідника. Ви ір прийнятного варіанта
перекладу визначається наявністю а о відсутністю еквівалента в мові
перекладу. Еквівалентами вважають такі відповідності між словами двох мов,
які є постійними, рівнозначними та, як правило, незалежними від контексту.
Arson – це завжди підпал, burglary – крадіжка зі зломом, incarceration – завжди
замкнення під варту. До цієї категорії належать

агато інших слів і

словосполучень термінологічного характеру, наприклад injunction – судова
за орона, affidavit – письмове показання під присягою, prison – тюрма, court of
appeal – апеляційний суд, copyright – авторське право. Складнішою є справа з
варіантними

відповідниками.

Англійське

слово

court,

наприклад,

має

чотирнадцять значень загальновживаного характеру (залицяння, двір, подвір’я,
переманювати, спокушати тощо) та вісім значень термінологічного (правового)
характеру (суд, судове засідання, суддя тощо). Схожою є про лема перекладу
юридичних термінів, які мають різні значення не тільки у різних галузях науки і
техніки, а й навіть в одній галузі enforcement – примус; правозастосування;
поліцейське правозастосування; за езпечення правовою санкцією; примусове
здійснення

(за

рішенням

суду);

примусове

за езпечення

виконання

(дотримання, застосування) (закону, права); виконання (судового вироку);
патрульна поліція; примушування до виконання вимог (у т. ч.
злочинної організації) [3, с. 66].
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анди а о

Багато курсів по удовані навколо права. Юрист повинен володіти
граматичним мiнiмумом, який охоплює синтаксис і морфологію. Він повинен
принаймні розуміти

ез словника загальний зміст тексту, що

ефективно

спілкуватися англійською мовою у професійному середовищі.
Мова в діяльності юриста виступає як носій інформації і як спосі впливу.
Вплив завдяки мові може ути різних типів вплив людини на людину, людини
на групу осі , людини на аудиторію та ін. Мовну діяльність юриста можна
класифікувати як мову усну та письмову, внутрішню і зовнішню, діалогічну і
монологічну, уденну і професійну, підготовлену і непідготовлену.
Отже, іноземна мова стає дуже важливою в сучасному суспільстві і в
різних сферах професійної діяльності людини. Володіння іноземною мовою є
невід’ємною частиною професійної підготовки сучасного юриста. З огляду на
специфіку функціонування юридичної термінології, яка використовується
фактично в усіх сферах життя, слова та словосполучення у перекладі з
англійської на українську мову мають ути правильно відтворені осо ливо у
законодавстві, оскільки вони регулюють правові відносини. Потре а у такому
перекладі осо ливо актуальна, адже неправильно перекладений термін з однієї
мови на іншу створює певні перешкоди у використанні іншомовного
юридичного документа.
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21 групи спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Каховський агротехнологічний фаховий коледж
Науковий керівник: Шевчик Н. Г.
викладач філологічних дисциплін вищої категорії
Каховський агротехнологічний фаховий коледж
с. Коробки, Україна
ТВОРЧА РОБОТА «ЯКОГО МИ РОДУ І ПЛЕМЕНІ?..» АКТУАЛІЗУЄ
ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ І ПРИСВЯЧЕНА
ВИСВІТЛЕННЮ ПРОБЛЕМИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ
Дитинство…Таке нелегке, з частими примхами, ви агливе, але
різноманітне і дуже цікаве. Кожен з нас, незалежно від віку, – осо истість,
здатна творити нове, шанувати минуле, з ерігати в пам’яті на уте попередніми
поколіннями. Ми живемо зараз у складний час відроджуємо традиції, творимо
нові, роз удовуємо

політичну систему країни, реформуємо

відносини

власності, формуємо нові духовні цінності…А яким є дитинство в цей час?
Про се е можу сказати, що я щасливий у своїй родині. У мене лю ляча
а уся, хороший тато, який щиро в оліває і піклується про моє лагополуччя.
Та вся краса світу втілена для мене в найріднішій людині – матусі. Вона – моя
найкраща порадниця і розрадниця, моя наставниця і заступниця. Матуся завжди
допоможе прийняти правильні рішення в складних життєвих ситуаціях.
А чи в кожної дитини є свій рід, родина, рідня?
у лікарні, у дитячих

ачив покинутих дітей

удинках. Ці діти « ез роду-племені», покинуті

найріднішими людьми. У їхніх очах такий недитячий іль і гіркота, що коли
заглянеш у них, то стає моторошно.
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За статистикою в нашій державі налічується ільше ста тисяч дітей-сиріт
до вісімнадцяти років. Кожна восьма-дев’ята дитина із ста тисяч – сирота при
живих атьках [1].
Сьогодні в Україні

іля шістдесяти тисяч не лагополучних сімей, де

проживає і виховується сто тридцять шість тисяч дітей [2]. Часто чую від
дорослих, що в цих сім’ях «важкі» діти. Це не діти «важкі», а «важкі» атьки,
які дні і ночі пиячать, ’ють своїх дітей, не створюють їм умов для навчання та
розвитку. Є такі «важкі» діти і в нашому селі. Огляньмося навколо, вони –
серед нас. Нечесані, немиті, агресивні і з посмішками, ще пере уваючи «під
кайфом».

к перекотиполе, кочують від двору до двору, під ираючи все, що

погано лежить. Вони – частинка нашого життя, категорія дітей, у яких немає
дитинства. Це діти, давно викинуті з нього

езжальною рукою чиєїсь

айдужості. Що чекають у май утньому атьки від покинутих своїх дітей?..
Шани?.. Поваги?..
щасливий, о маю змогу навчатись у коледжі, де в мене є вірні друзі,
які завжди готові в скрутну хвилину прийти на допомогу. У стінах закладу нас
зустрічають викладачі – «майстри життя», – як кажуть про них у народі.
поважаю своїх наставників за чуйне і до ре ставлення до нас, за
справедливість, за цікаве пояснення нового. Вони можуть нас розважити
до рим жартом, заохотити до ро оти лагідною посмішкою. У коледжі легких
занять не уває, о кожен педагог формує з нас осо истість, вчить мислити,
вчить здатності долати життєві перешкоди,

ути мужніми, мати почуття

власної гідності.
Та чи всі діти мають змогу навчатись? Ні! Он Сашко, Іван та ще декілька
їх друзів поспішають з лопатами копати людям городи, що

заро ити со і

грошей на їжу та одяг. Багато хто з дітей пасе корів, а на заняттях з’являються
дуже рідко, в основному взимку, коли закінчуються осінньо-польові ро оти. Та
хі а тільки в нашому селі така ситуація? Близько півмільйона підлітків ніде не
вчаться і не працюють. Сорок п’ять тисяч – зовсім неграмотні [3]. Наведені
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цифри важко осягнути. Невже це про нас ще в сімнадцятому столітті писав
ара ський мандрівник Павло Алепський [4] (Хвала Україні)
«Починаючи цим містом, се то по всій козацькій землі, ми помітили
прегарну рису, що нас дуже здивувала усі вони (мешканці), за малими
винятками, навіть зде ільшого жінки та дівчата, вміють читати та знають
порядок огослуж и та церковний спів. Крім того, священники вчать сиріт та
не дозволяють, що вони тинялися по вулицях».
Прислухаймось сьогодні до гомону вулиці же рацтво, рутальні лайки,
дзвін пляшок, сморід цигарок…
Що штовхає дітей на вулицю?.. Думаю, атьківська айдужість.
Вулиця – той інформатор, у якого немає системи, який не рахується з
віком. Тут діти проходять свої «університети», свою «школу». Чому ж лю лять
вулицю діти? Для них вона говорить правди ільше, ніж дім і школа. У ній
агато вульгарності, наха ства, цинізму… На

вулиці діти почуваються

незалежними, там є те, що їх вражає.
Перших «кумирів» дітям також пропонує вулиця.

к у вовчій зграї,

сла ший підкоряється вожаку, тому що хоче заслужити увагу і хоча

трішки

на лизитись до його спосо у життя.
У темних закутках вулиці своя мова, свій жаргон, і вивчають його
старанніше, ніж

удь-яку іноземну мову. Діти вулиці рідко кажуть правду,

решуть майже інстинктивно. Брехня для них – спосі виживання.
Не менш вражаюча статистика дитячої проституції, у ивств…Страшно
про це писати, але ж це факти, це така страшна правда. Сьогодні моє серце
кров’ю о ливається, а душа потопає в езмежному морі страждань, коли я ачу
довкола

агато

айдужих, холодних і

езсердечних людей, які можуть, але

нічого не ро лять, що в усіх дітей уло щасливе дитинство. Тягнуть усе до
се е до ро ут, чини…Невже їм

айдуже, що станеться з країною?

ке

май утнє чекає суспільство зі вступом в активну пору маси озло лених,
голодних, езграмотних хлопчаків і дівчаток? Кому вони ось-ось виставлять
рахунок? Кому помстяться за вкрадене в них дитинство?
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Дорослі не повинні ути айдужими до дитячого горя, адже йдеться про
підлітків, які переступають поріг життя, а це не так легко вдається кожному.
Дорослі, наставники молоді, відкривайте серця тим, хто йде в доросле життя
вам на зміну!
Серце

атька, серце справжнього педагога, серце

удь-якої до рої

людини, як сонце, освітить підліткові його нелегкий і непростий шлях, і тоді,
можливо, у ережуть чиюсь долю від відчайдушного кроку і зупинять над
прірвою чиєсь життя, яке лишень розквітає.
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ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЮВЕЛІРНІ
ВИРОБИ
Сучасна індустрія моди налічує армію шанувальників, що приносить їй
мільярдні при утки, проте саме модна індустрія має вкрай низький рівень
захисту інтелектуальної власності. Приклад тому езліч кейсів, які ми можемо
переглядати, а судові рішення часом дуже різняться. Головна про лема –
плагіат й одна з основних його причин доволі анальна, адже вкрай важко
придумати щось нове в індустрії моди, яка має

ез пере ільшення вікові

традиції. Іноді, може здаватись, що вже всі ідеї втіленні в життя аж ось на о рії
майоріє новий шедевр й з колосальною швидкістю світовий ринок заповнюють
підро ки, індустрія прикрас – не виняток.
Нажаль, автори прикрас, ювелірних виро ів на українському ринку
нечасто вживають заходів щодо охорони дизайну своїх унікальних виро ів і не
поспішають відстоювати свої права у судовому порядку. Хоча, вітчизняна
правова система містить ряд дієвих інструментів щодо охорони зовнішнього
вигляду прикрас, ювелірних виро ів.
Законом України «Про авторські і суміжні права» [1] перед ачений
широкий перелік о ’єктів авторського права за яким ювелірні виро и можуть
розглядатися як о ’єкти авторського права. Практика США також схиляється
до того, що ювелірні виро и є о ’єктами авторського права і підлягають
відповідному захисту. Так, за словами радника, керівника IP/IT практики
«Тейлор Вессінг Україна» Іларіона Томарова, в Україні склалася досить
традиційна практика протидії копіюванню модних трендів конкурентами. А
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оскільки одного успішного інструменту захисту, на думку експерта, не існує,
слід о ирати декілька, орієнтуючись на о ставини порушення та мету, яку
ставить перед со ою потерпілий. «Є три азові о ’єкти права інтелектуальної
власності, які можна використати для захисту у fashion-індустрії в Україні
авторське право, промисловий зразок і торгова марка. Крім того, є ще менш
«популярні»

скарги

про

порушення

законодавства

про

захист

від

недо росовісної конкуренції чи законодавства про рекламу (для відповідних
видів порушень)», – каже пан Томаров [2, с. 12].
При цьому юрист відзначає, що в Україні торгова марка надає правову
охорону позначенню (логотип, слоган, зо раження), але не поширюється на
форму продуктів а о дизайн виро ів. А, наприклад, у США захист може
отримати і форма виро у чи його упаковка – так званий фірмовий стиль.
У Верховному суді США ула розглянута справа щодо ювелірних виро ів
між ювелірною компанією та автором ювелірного виро у Розенталь Гер ертом.
У цій справі Суд дозволив копіювати ювелірну шпильку, яка ула зо ражена у
формі джоли, на тій підставі, що авторське право не поширюється на ідеї,
технічні прийоми, фрази, процеси, що зазначено у розділі 102 Закону. Суд
дійшов висновку, що існує лише о межена кількість спосо ів виготовлення
дорогоцінних каменів, кольором схожих на джолу і що удь-яка подальша
конструкція такої улавки матиме лизьку схожість.

к и уло встановлено,

що удь-які шпильки у формі джоли порушують права позивача, позивач ув
и єдиною осо ою якій надано право виготовляти ювелірні шпильки у формі
джоли. В рішенні Суду уло зазначено, що коли «ідея» та її «вираження»
таким чином не роздільні, копіювання не може ути за ороненим, оскільки за
таких о ставин може надати власнику монополію щодо авторських прав [3].
Отже, для правової охорони ювелірних виро ів є важливою саме
оригінальна, унікальна форма вираження. Ювелірний дизайн включає поняття
загальних елементів, при поєднанні яких виникає унікальний та чіткий дизайн,
так званий в ювелірній справі – ідентифікатор. Відповідно до авторського
права, кожен окремий елемент може використовуватись окремо й не
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ути

унікальним дизайном та при поєднанні створювати оригінальну форму
вираження. Наприклад, стандартне коло з золотого ланцюжка не уде мати
ознак оригінальності. Проте, якщо він матиме кілька додаткових унікальних
елементів, таких як паралельно розміщені три діаманти а о авторські гравюри,
то ювелірний вирі вже на уває ознак оригінальності.
При порушенні авторських прав на ювелірні виро и автор чи ювелірний
дім мають довести
- оригінальність свого дизайну;
- унікальнісь в поєднанні елементів при створенні дизайну ювелірних
виро ів.
О ’єктом же промислового зразка може ути форма, малюнок, кольори
а о їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виро у.
Основним критерієм патентоспроможності промислового зразка є його
новизна. Однак на практиці експертиза на новизну при реєстрації позначення у
якості промислового зразка, за словами Олександри Одинець, не проводиться,і
патент видається «під відповідальність заявника».
Основне призначення промислового зразка – надання естетичного
вигляду (декоративності) а о ергономічності виро ам. Таким чином, патент на
промисловий зразок захищає саме зовнішній вигляд виро у, а не його
технологічні осо ливості. У царині моди, зокрема в Україні,

в якості

промислових зразків часто реєструють ювелірні виро и, прикраси, годинники,
моделі одягу, сумок тощо [2].
Директива Європейського Союзу №98/71 [4], по суті, розпочала
створення «дизайнерського права» в усіх країнах-членах ЄС. Саме вона ула
покладена в основу регламенту №6/2002 Ради ЄС про промислові зразки
Європейського співтовариства, завдяки чому з’явилася можливість захистити
промисловий зразок у всіх країнах ЄС одночасно за єдиною процедурою,
встановленою єдиним для всіх країн актом.
Осо ливістю правової охорони промислових зразків у ЄС є те, що вона
умовно поділяється на дві підсистеми. Перша регулює відносини, які
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виникають з приводу захисту незареєстрованих промислових зразків, а друга –
зареєстрованих. Зареєстрований промисловий зразок ЄС надає його власнику
виключне право використовувати такий зразок самому і за ороняти його
використання третім осо ам ез його згоди, а незареєстрований надає право
за ороняти дії, наведені вище, тільки у випадку копіювання (ч. 2 ст. 19
Регламенту ЄС).
Охорона незареєстрованих промислових зразків наразі не знайшла
відо раження в українському законодавстві, проте приєднання України до ЄС
та імплементація відповідних норм викличе нео хідність врегулювання цього
питання та, можливо, доповнення існуючих критеріїв охороноздатності
промислових зразків.
У ільшості країн перешкодою для застосування авторського права що до
ювелірних виро ів є поняття «функціональності» – це якість о слуговування
якоїсь корисної мети. Наприклад, виро ник стільця не може претендувати на
чотири ніжки свого стільця як на о ’єкт авторського права. Ці чотири ніжки є
корисним та функціональним аспектом цього стільця.

кщо конкурент

виготовляє стілець теж з 4 ніжками, він не порушує жодного права виро ника,
оскільки ці ніжки служать виключно функціональним цілям. Поняття
«функціональності» щодо ювелірних виро ів, означає, що ювелірні виро и не
можуть охоронятися як звичайний твір, оскільки є винятково утилітарними.
Наприклад, стрілки а о цифри на цифер латі годинника вважаються
функціональними, оскільки ексклюзивне використання цих аспектів серйозно
перешкоджатиме здоровій конкуренції в годинниковій галузі. З іншого оку,
унікальний дизайн ювелірних виро ів не може вважатися функціональним,
оскільки має ексклюзивне використання його осо ливої ком інації елементів
[5, с. 34].
На сьогодні за законодавством США ювелірні виро и можуть

ути

розглянуті й як частина твору «о разотворчого мистецтва». Проте, судова
практика показує, що не завжди вдається класифікувати ювелірні виро и.
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Верховний Суд США ухвалив рішення у справі Vacheron I ConstantinLeCoultreWatches, Inc. проти Benrus Watch Co., Inc, де Vacheron стверджували,
що

дизайн

годинникового

цифер лата

прикрашений

діамантами

є

оригінальним. Проте, у рішенні суду чітко зазначено, що такий дизайн не є
оригінальним витвором мистецтва, до того ж в даному випадку його не можна
розглядати ез ознак функціональності годинникового цифер лату [6].
Отож, згідно судової практики США твори мистецтва а о елементи
дизайну, що вишиті а о ви иті на тканині та декоративні елементи іжутерії чи
ювелірних виро ів, поясів чи

удь-яких інших аксесуарів можуть

захищені авторським правом. Не можуть

ути

ути захищені авторським правом

стиль, форма, крій, малюнок а о складова частина тканин, що використані для
одягу та функціональні аспекти, що використані у виготовлені ювелірних
виро ів, ременів та інших аксесуарів.
к

ачимо, згідно чинного законодавства США про авторські права,

ювелірні виро и є о ’єктами авторського права. За звичайних о ставин закон
не вимагає попередньої реєстрації авторських прав на ювелірні виро и. Однак,
що за езпечити захист ювелірного виро у чи іжутерії згідно із Законом про
авторські права США, вони повинні відповідати певним умовам. Сторона, що
подає скаргу, повинна надати факти не законного копіювання твору та довести
порушення авторських прав.
Навіть якщо для захисту авторських прав зазвичай не потрі на реєстрація,
судова справа Cosmetic Ideas, Inc. Проти IAC / Interactivecorp демонструє
нео хідність у реєстрації авторських прав, що мати право на компенсацію
з итків у законному порядку. В даній справі позивач не зареєстрував авторські
права на унікальні елементи свого ювелірного виро у протягом трьох місяців з
моменту внесення його до каталогу ювелірного дому чим й скористались
конкуренти. Позивачеві

уло відхилено у клопотанні, так як компанія

конкурент встигла зареєструвати авторські права на унікальні о ’єкти елементи
ювелірного виро у [7].
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Що ж до недо росовісної конкуренції на ринку ювелірних виро ів, згідно
судової практики США, є частіші правопорушення в даному контексті, ніж
порушення прав на торгову марку чи порушення авторського права. Саме
недо росовісна конкуренція вводить в оману споживача. Конкурент шляхом
привласнення до рого імені та усталеної репутації намагається отримати
вигоду. Визначення недо росовісної конкуренції проводиться комплексно, тут
суд не уде зосереджуватися на одній осо ливості ювелірного виро у, а уде
розглядати всі притаманні йому ознаки. Зокрема саме ком інацію унікальних
елементів, що надають оригінальності виро у.
Суд при розгляді схожості між ювелірними виро ами, яка може на увати
ознак недо росовісної конкуренції, розглядає й чи ув намір у о винуваченого
о манним шляхом реалізувати свій товар. Наприклад, ювелірна компанія, яка
продає надзвичайно точні копії прикрас Tiffany та Сartier, схвалення даними
ювелірними гігантами їхньої ро оти [8].
Незважаючи на труднощі у доведенні вимог про недо росовісну
конкуренцію, успішний позивач може отримати
- за орону на подальше використання товару, що порушує право;
- визначення розміру фактичної шкоди, зумовлену втратою при утку;
- визначення штрафних санкцій;
- вилучення та знищення всіх підро них ювелірних виро ів.
Отож, дизайнери ювелірних виро ів мають про лемні питання у
вирішенні справ щодо порушення авторських прав, порушення прав на торгову
марку та недо росовісну конкуренцію, зде ільшого через те, що

агато

дизайнерських ювелірних виро ів складаються з поєднання елементів, що
існують у відкритому доступі. Поодинці ці елементи не можуть претендувати
на захист на за авторським правом, ні за правом захисту торгової марки, проте в
сукупності унікальних елементів, що надає оригінальності ювелірного виро у,
вони можуть ути захищені. Такі справи є надзвичайно цікавими для юристів,
адвокатів, суддів та дозволяють ільше занурюватись в різно ічні про леми
галузі інтелектуальної власності.
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ТВОРЧІСТЬ СТАНІСЛАВА ТРИЗУБОГО В АСПЕКТІ ВИВЧЕННЯ В
ЗЗСО
Пісня – це один із найдавніших видів народної музично-поетичної
творчості. Складовою пісенного жанру є самодіяльна ( ардівська, авторська)
пісня [1]. В українській музичній енциклопедії [2, 27] подано таке тлумачення
авторської пісні авторська пісня (самодіяльна пісня, ардівська пісня, гітарна
пісня) – жанр міської масової музичної культури, де автор музики і віршів
(співець) співає власних пісень під гітарний акомпанемент (переважно шестиа о семи-струнні гітари). Характеризується осо ливою увагою до слова,
відносно нескладною музикою, камерністю та ліричністю вислову.
Зародившись
українська

як

авторська

пісенно-поетична
пісня

активно

форма

творчості

поширювалась

з

інтелігенції,
відродженням

національно-патріотичного руху в Україні та здо уттям незалежності держави
наприкінці 20-го століття. Авторська пісня в Україні має два основних джерела
«загальносоюзна» авторська пісня, що мала значну популярність серед
російськомовної інтелігенції України, і традиції власне української пісні –
ліричної, жартівливої тощо.
Період формування української авторської пісні проходив у два етапи.
Перший (кінець 50-х – середина 80-х рр. XX ст.) характеризується її
функціонуванням в контексті розвитку «міжнаціональної» пісні, як одного з
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напрямів шістдесятництва в середовищі інтеліґенції. Паралельно існував
масовий туристичний рух зі своїм фольклором та авторська пісня в
студентському середовищі. Для другого етапу (кінець 80-х – початок 90-х рр.)
характерним є становленням самостійних національно визначених ознак
авторської пісні, розвиток нових стилів, формування вітчизняної школи
авторської пісні. [3, 4].
В історії української авторської пісні помітна роль належить Станіславу
Тризу ому (справжнє прізвище Станіслав Щер атих) – поету- арду, який
активно концертував у 80-90-х рр. ХХ ст. Тому вивчення його життєпису в
контексті до и, його поетичного доро ку видається важливим i актуальним,
осо ливо у часи відродження національної культури.
Мета ро оти – проаналізувати творчий доро ок Тризу ого, в першу
чергу, як само утнього поета, розкрити значення вивчення творчості арда на
уроках української літератури у ЗЗСО.
Поетична творчість Станіслава Тризу ого само утня і різноманітна. Він
володів рідкісним відчуттям слова. Ця якість, помножена на вражаюче почуття
гумору ро ить його одним із кращих в жанрі авторської пісні не тільки в
Україні, а й за її межами. Він писав про те, що хвилює і олить, розвінчував
владні і людські хи и, змушував не лише сміятися під час його виступу, а й
замислюватись надважливими людськими про лемами.
2-го квітня 1991-го року у серії «Бі ліотека журналу «Авжеж»» з
ініціативи відомого житомирського прозаїка і поета Василя Вру левського
п’ятитисячним тиражем вийшла поетична книга українського арда «Тризу ий
Стас гумор, політична сатира». До з ірки ввійшла 61 поезія. У своїх піснях
Станіслав постійно і активно відгукувався не тільки на політичні події, а й на
усе те, що визначає осо ливість епохи, сучасником якої він

ув. Пісні

Тризу ого Стаса вимагають від слухачів осо ливої уваги праці розуму і серця.
Їх неможливо слухати похапцем, а ияк, вони потре ують уваги. Тільки тоді їх
зміст стане прозорим і зрозумілим [5]. Аналіз творчої осо истості Станіслава
Тризу ого дозволив зро ити висновок про те, що саме завдяки високій
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майстерності і професіоналізму цього видатного українського арда, авторська
пісня вийшла на новий рівень, на ула розквіту.
Вивчення творчості найвизначніших поетів- ардів на шкільних уроках
літератури може сприяти вирішенню цілого ряду важливих завдань у процесі
формування критичного мислення у школярів. При розгляді лірики, як
літературного роду, вивчення цього матеріалу розширить уявлення учнів про
такі поняття, як ліричний герой, поетичний о раз, інтонація, ритміка, мелодика;
сформує вміння розпізнавати те, як у ліричному творі можуть функціонувати
епічні

та

драматургічні

елементи,

які

можливі

шляхи

взаємодії

та

взаємоз агачення поезії, музики, виконавського мистецтва в авторській пісні
[6].
На уроках літератури у старших класах осмислення авторської пісні
розширить історичний, культурний і власне літературний кругозір школярів,
їхнє уявлення про епоху та мистецьке життя середини і другої половини
минулого століття [6]. Для закріплення матеріалу пропонуємо виховний захід
«Візьми гітару», локи завдань як додаткові складові для уроків української
літератури та розро ки уроків позакласного читання з української літератури в
11-му класі на тему «Росіянин за походженням і українець – за духом» і
«Слово, музика, гітара».
За спосо ом проведення виховний захід «Візьми гітару» – інформативний
з театралізованими елементами. Під час проведення виховного заходу учні
мають можливість ознайомитися з історією виникнення авторської пісні та її
осо ливостями, з видатними виконавцями авторських пісень. Учасники
виховного

заходу

можуть

продемонструвати

свої

акторські

зді ності

декламувати вірші відомих ардів, а також виконувати свої власні пісні.
Оскільки вивчення життєпису письменника – важлива ланка в системі
викладання української літератури, рекомендуємо розпочати урок з розповіді
про автора-виконавця в контексті українського ардівського руху кінця 80-х рр.
ХХ ст. На уроці школярі читатимуть та аналізуватимуть ви рані вірші зі з ірки
«Тризу ий Стас гумор, політична сатира» «Атомне кохання», «Ми не ра и»,
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«Суверенітет», а також прослухають їх у виконанні автора. У процесі аналізу
ліричних творів учитель повинен представити поетичну творчість Тризу ого
Стаса як само утню і надзвичайно розмаїту. Варто також звернути увагу на
громадянську позицію автора, адже писав про те, що хвилює і тривожить його
сучасників, саркастично розвінчував комуністичну систему. Аналізуючи поезії,
учні зможуть осмислити події, які від увалися в Україні в кінці 80-х – поч. 90-х
років ХХ ст. На підсумковому етапі уроку а о ж для домашнього завдання
учням варто запропонувати написати твір-есе на тему «Чи жива ардівська
пісня сьогодні?».
На уроках позакласного читання учні мають можливість розвивати
вміння

відчувати

поезію,

висловлювати

думки

про

її

розуміння,

удосконалювати навички виразного читання поетичних творів.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС У СФЕРІ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ
Питання гендерної рівності є одним із най ільш дискусійних у наш час та
викликає чималий інтерес як на рівні окремих держав, так і на міжнародному
рівні. Гендерна рівність також визнана цінністю Європейського Союзу [1]. Це
випливає із змісту ст. 2 Договору про ЄС, у якій йдеться про те, що «Союз
засновано на цінностях поваги до людської гідності, сво оди, демократії,
рівності, верховенства права та поваги до прав людини, зокрема осі , що
належать до меншин. Ці цінності є спільними для всіх держав-членів у
суспільстві, де панує плюралізм, недискримінація, толерантність, правосуддя,
солідарність та рівність жінок і чоловіків», і недотримання державою цієї
цінності не лише унеможливлює її подальшу співпрацю з ЄС (для третіх країн),
але і може стати підставою для застосування санкцій з оку ЄС, якщо мова йде
про таку практику у державі-члені. Сьогодні європейська інтеграція є головним
пріоритетом внутрішньої та зовнішньої політики України, а європейські
цінності – основним орієнтиром у розвитку держави. Європейський Союз
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напрацював низку практик в сфері гендерної політики, які можуть

ути

корисними для розвитку України.
Окремі фахівці зазначають, що рівність між чоловіками та жінками є
частиною «європейського проєкту» від самого початку формування ЄС, а
принцип гендерної рівності має ключове значення в усій його діяльності. То то
стандарти щодо рівного ставлення до жінок і чоловіків є частиною як
первинного права, яке охоплює усі установчі договори ЄС, так і вторинного
законодавства, а саме актів, що ухвалюються інститутами ЄС [2, с. 114].
Нині

питання

дотримання

гендерної

рівності

та

запо ігання

дискримінації у цій сфері утворюють цілий напрямок діяльності ЄС, який
розвивається як політика о ’єднання.
Перші витоки стандартів за езпечення гендерної політики відо ражені
саме в установчих документах Європейського Союзу. Так, Амстердамський
договір про внесення змін у Договір про Європейський Союз 1993 р. , договори
про заснування Європейського Співтовариства та деякі пов’язані з ними акти
1997 р. у фундаментальних завданнях визначив

«Поряд із досягненням

гармонійного, з алансованого та сталого розвитку соціально-економічної
діяльності,

підвищення

рівня

зайнятості,

ста ільного,

езінфляційного

зростання, підтримки рівня конкурентоспроможності тощо, актуалізувати
питання за езпечення рівності між чоловіками і жінками, формуючи спільний
ринок, економічний й валютний союз, а також проводиться спільна пу лічна
політика

(діяльність)»

[3,

с.

8].

Також,

крім

згаданої

вже

статті

2 Маастрихтського договору, актуальність за езпечення гендерної рівності
підкреслюється у статті 3, де мова йде про те, що «Союз ореться із соціальною
маргіналізацією і з дискримінацією, сприяє соціальній справедливості та
соціальному захисту, рівності жінок і чоловіків, солідарності поколінь та
охороні прав дітей» [1].
У статті 3 Договорі про заснування ЄС у редакції від 2007 року
зазначається, що вся діяльність, яка проводиться задля досягнення цілей,
визначених у статті 2, має на меті насамперед усунення дискримінації та
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сприяння рівності між жінками й чоловіками [4]. Стаття 137 та 141 цього
Договору вже конкретно регламентують стандарти щодо рівності жінок і
чоловіків у трудових відносинах. Зокрема, йдеться про поводження з жінками
на ро оті та гарантування рівної оплати праці [4].
У статті 21 Хартії основних прав ЄС йдеться про за орону дискримінації
на основі низки ознак, у тому числі статі. Стаття 23 Хартії зазначає, що рівність
між чоловіками і жінками має

ути за езпечена у всіх сферах, включаючи

зайнятість, ро оту і заро ітну плату. Принцип рівності не суперечить ідеї
з ереження а о прийняття заходів, що перед ачають осо ливі переваги на
користь недостатньо представленої статі [5]. Ліса онський договір констатує
гендерну рівность на ринку праці (статті 1 і 2), ороть у із дискримінацією на
основі статі (стаття 5), подолання торгівлі людьми, зокрема, жінками і дітьми
(статті 63, 69), подолання насильства у сім’ї [3, с.9].
Наприклад, Ліса онський договір перед ачив приєднання ЄС до
Європейської конвенції з прав людини та основоположних сво од, ми повинні
враховувати і положення даного нормативно-правового акту. Задля реалізації
принципу недискримінації за ознакою статі Конвенція у статті 14 закріпила
положення, згідно з яким користування
регламентовані у ній, повинно

правами та сво одами, які

ути за езпечене

ез

удь-якої статевої

дискримінації [6].
Щодо вторинного законодавства ЄС, то тут основна політика щодо
гендерної рівності викладена у директивах

та регламентах Європейського

Парламенту та Ради. Зокрема, мова йде про наступні Директиви Ради від 10
лютого 1975 р. про рівну оплату праці; від 9 лютого 1976 р. про рівне ставлення
на ро очому місці; від 20 грудня 1996 р. про рівне ставлення до жінок і
чоловіків у схемах соціального за езпечення на ро очому місці; тощо [7,
с. 117]. Європейський Парламент та Рада прийняли Регламент (ЄС) 2021/692
від 28 квітня 2021 року про створення Програми громадян, рівності, прав та
цінностей (опу ліковано 05.05.2021). Загальною метою Програми є захист та
просування прав та цінностей, закріплених у Договорах, Хартії та відповідних
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міжнародних конвенціях з прав людини, зокрема, шляхом підтримки
організацій громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін, що діють
на місцевому, регіональному, національному та транснаціональному рівнях та
заохочення громадянської та демократичної участі, з метою підтримання та
подальшого розвитку відкритих, заснованих на правах, демократичних, рівних
та інклюзивних суспільств, які азуються на верховенстві права [8].
Сьогодні Україна активно долучається
інтеграції

переймає

досвід

і

практику

до процесу європейської

європейських

країн

у

сфері

врегулювання економічних, політичних, соціальних відносин. З метою
дотримання міжнародних стандартів і за езпечення рівності прав між усіма
громадянами Україна прийняла низку правових актів, які за ороняють удь-яку
дискримінацію та сприяють рівності.
На національному рівні принцип гендерної рівності закріплений у статті
3 Конституції України, котра регламентує рівність чоловіків і жінок у всіх
сферах життя [9]. Це положення деталізується у подальших статтях
Конституції. Окрім цього, до спеціального законодавства у гендерній політиці
належить Закон України «Про за езпечення рівних прав і можливостей
чоловіків та жінок», який визначає п’ять пріоритетних напрямів, які створюють
основу для формування гендерного паритету участь жінок у політиці; ороть у
з гендерним насильством; економічне розширення можливостей жінок;
реагування на потре и жінок у конфлікті; ороть у з гендерними стереотипами
та сприяння гендерній рівності [10].
З метою уніфікації та за езпечення послідовності та стійкості діяльності
державних органів із за езпечення рівності прав і можливостей для всіх людей
у 2013 році

уло прийнято Закон «Про засади запо ігання та протидії

дискримінації в Україні». Відповідно до статті 7 Закону державна політика
щодо запо ігання та протидії дискримінації спрямована на
дискримінації;

створення

умов

для

своєчасного

запо ігання

розкриття

випадків

дискримінації та за езпечення ефективного захисту осі та / а о груп осі , котрі
постраждали від дискримінації; виховання та пропаганду серед населення
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України поваги до людей незалежно від їхніх специфічних осо ливостей;
розповсюдження освітньої діяльності у цій галузі [11].
Ще

одним

позитивним

кроком

стала

розро ка

відповідними

Міністерствами Стратегій впровадження гендерної рівності та недискримінації
в різних сферах суспільного життя. Україна визначила для се е 5 рівноцінних
напрямів ро оти, першим із яких є зменшення розриву в оплаті праці жінок і
чоловіків; другим – розвиток

ез ар’єрного пу лічного простору, третім –

за езпечення рівних можливостей для матері та

атька щодо декрету;

четвертим – протидію домашньому та гендерному насильству; і п’ятим
напрямом ро оти є за езпечення комплексного інтегрування принципів
гендерної рівності в освіті.
Отже,

досягнення

гендерної

рівності

є

важливою

передумовою

покращення рівня життя суспільства. Незважаючи на швидкі темпи розвитку
гендерного законодавства та значний прогрес у питаннях гендерної рівності, в
Україні залишаються значні гендерні дис аланси у агатьох сферах. Про лема
гендерної нерівності та дискримінації не може

ути вирішена лише

імплементацією норм права Європейського Союзу з цього питання а о ж
створенням власного законодавства. Для вирішення такої про леми суспільство
потре ує соціальних змін у своїй свідомості й о ’єктивного ачення про леми,
а також впровадження ефективної системи контролю за виконанням приписів
гендерної рівності у всіх сферах суспільного життя.
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Науковий керівник: Стукан Г. О.,
к. пед. н., доцент кафедри української мови та літератури
м. Хмельницький, Україна
ЗОБРАЖУВАЛЬНО-ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ПОДІЛЬСЬКОЇ МИСТКИНІ СЛОВА
ГАЛИНИ ІСАЄНКО
Поетична мова співвідноситься із загальнонаціональною літературною
мовою, але їй властиве виразно емоційне та ритмо-інтонаційне за арвлення,
виняткова здатність вираження естетичних категорій.
Специфікою поетичного мовлення є його функція висловлювати зміст
художньої літератури, словесного мистецтва. Цю свою осо ливу функцію
поетична мова здійснює на рівні живого мовного слововживання, на рівні
мовлення, що у свою чергу формує художній стиль [7].
Зо ражувально-виражальні

засо и

української

мови

дозволяють

увиразнити художнє мовлення, виокремити риси ідіостилю письменника,
розкрити агатство мовної картини світу окремого народу.
Ми

маємо

на

меті

дослідити

функціонування

зо ражувально-

виражальних засо ів української мови у поетичних текстах подільської
письменниці Галини Ісаєнко.
Галина Йосипівна Ісаєнко – член Хмельницької літературної спілки
«Поділля», автор низки поетичних з ірок, які агатогранно розкривають увесь
талант поетеси. Це, зокрема, такі «Голосом серця», «Сяйво лю ові», «Діти
війни», «Скар и мої», «Мова калинова», «Веселі наспіви», «Поклик всесвіту»,
«Для чого в світі живемо» та ін.
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Головними

темами

творчого

доро ку

Галини

Йосипівни

стали

сприйняття щастя не лише космічного, а й земного, віддана та езкорислива
віра в Бога, возвеличення рідного українського слова, велич людського духу,
людські чесноти, патріотизм, горе дітей у часи Великої Вітчизняної війни, іль
трагедії у Чорно илі, тема дитинства та, звичайно, інтимна лірика.
У поетичній мові за кожним словом, кожним описом, за кожною емоцією
лежить індивідуальний поетичний стиль митця. Завжди у цій простоті зринає
о раз, метафора, яка перетворює рядки вірша у надзвичайну картину, яка несе
у со і невловимий сенс.
Саме епітети, метафори, порівняння та інші засо и поетичного мовлення
допомагають нам якнайкраще зрозуміти сенс поезії Галини Ісаєнко.
Подільська поетеса як справжній майстер пера вміло використовує
фразеологізми у своїх поезіях «Але живеш/ І ти з роками/ Лишивши слід свій
на землі» [1], «Страшна енергія злих слів/ Не добрий з них зросте посів/ Бо, що
посієш, те й пожнеш»

[1], «Скажи, хто твій друг/ І тебе я зрозумію/

Скажи, хто твій друг/ І тебе я збагну» [1], «Правда в очі коле/ Коле та не всім
[2], «А чи торішній / А чи вступила в гречку/ Та нога» [2 ], «Й Ісуса золоте
руно/ Оберігало нас щоденно» [4].
Г. Ісаєнко, яка ула наділена неа ияким письменницьким талантом, не
оминула неологізації у своїй творчості і створила лексеми з індивідуальноавторською семантикою «В красі земній/ Серед снігів січневих/ Стоїть
печальногорда/ І одна» [4], «Заграв зайчик наш трубач/ Весельчак, стрибун –
лихач. Чомусики в дитячому садочку/ Вмостились на веселім килимочку» [4],
«О зимова метіль – пороша/ О радісні святкові дні» [4], «І прислухайся як
вітер/ Там пісні співає/ Як зимова шура – бура/ Стогне, завиває» [4].
В епітетах і різноманітних за змістом художніх означеннях виявлялась
сила творчої індивідуальності і майстерності поетеси, а ще точніше ‒ її
соціальні та релігійні погляди, настрій і естетичні смаки. За допомогою епітетів
Г. Ісаєнко вміло передала найгли ші почуття, змалювала неповторну красу
людських взаємовідносин та красу світу загалом.
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Важливу роль у візуалізації слова відіграє епітет. У поетичних текстах Г.
Ісаєнко епітети найчастіше функціонують в описі природи «Коли дивлюсь на
диво весняне / Маленький, ніжний і дзвінкий підсніжник/ Велика радість
зцілює мене / І хочеться слова казати ніжні» [1].
Най ільшу

групу

серед

внутрішньо-чуттєвих

епітетів

становлять

емотивні (почуттєві) епітети. І це зрозуміло, адже автор не тільки виражає свої
почуття, а й намагається передати свій художній світ одухотвореним, у
почуттєвому сприйманні для інших. Наявність таких епітетів у тексті
за езпечує самодостатню мистецьку якість твору.
Здійснивши класифікацію епітетів за граматичним вираженням, ми
отримали такі результати

найвагомішим пластом є епітети, виражені

прикметниками (69), наприклад невгамовні скрижалі нелегкого й стрімкого
життя; днина золота; сірі дні; дрібна тиха роса; зустрічі вечірні; чесний
труд; злії війни; воленька свята; невичерпна радість; невинний дотик; нелегке
життя; простори любії;

сонячна жива мелодія прекрасна; труд великий;

трави соковиті; зла хижа смерть; радісний спів; веселкові бажання; чисті
зорі; лихо чорнеє; великий широкий світ; передзвін малиновий; чарівний подих;
осінь чарівна; дороги чорні і круті; сонячний поріг; вогняні чари балету; перше
невинне кохання; шиття веселкове; дух великий; життєві нелегкі дороги;
світлі мрії; молодість свята, безпечна; правічна ніжність; чорний яд; важкі
випробування; березневий дзвін, новітні дні та інші.
к ачимо, епітети досить різноманітні, по удовані як на традиційних,
фольклорних зіставленнях, так і на новому лексичному матеріалі, на нових
поетичних зіставленнях.
Значення метафори у поетичному мовленні завжди відіграє достатньо
вагому роль. Питома вага метафор

агатьма дослідниками трактується як

фактичний критерій відмінності поетичного тексту від непоетичного.
Визначена

риса

є

домінантною

для

лексики

Г.

Ісаєнко,

де

трансцендентний характер змістової структури метафори стає засо ом
розширення меж відтвореного світу та індивідуалізації його мовного
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оформлення. Поетеса створює осо ливий метафоричний світ, який містить
неживу й живу природу у їх взаємозв’язку, що досягається також
використанням

астронімів

(літо сміється щічками-сонцями/ сія очима-

небесами), уживанням зооморфних (Душе моя/ Лети стражденна// Легким
метеликом лети» («Просвітлена душа») та антропоморфних (ридає музика і
плаче) метафор.
Одним із неповторних індивідуально-авторських варіантів по удови
метафор у поезіях Г. Ісаєнко є накладання семантичного перенесення сили
слова «Не вбивай людини словом/Не шматуй душі, не ріж/Слово злісне, мов
той ніж/В серце людям не втикай» [1].
Часто метафори, в ираючи в се е враження зорові, слухові й дотикові,
поєднують їх так, що реальна предметність на уває нових якостей а о ж
утрачає свої природні ознаки «Буває, що у боротьбі зі злом / З поламаним
летиш одним крилом» [1]; «Коли звучать пісні / Святої матінки – моєї
України/ Очищенням стають вони мені/ Що слово – то сяйна перлина» [1];
«Зоріє наша мова, квітне/ Мов молодий вишневий сад//І кожне слово, серцю
рідне// Несе свій дивний аромат» [1]; «Музика слова/ вустами поетів/ Нищить
злорадство/ Невігластво, бруд» [1].
Виділяються метафори, де постійні поетичні вислови оновлені в
розширеному контексті. Так, у поезії «Відлунало» використано низку дієслів на
позначення руху «Відлунало молодим розмаєм/ З піднебесся зринуло дощем /І
розлилось з краю і до краю / В серці залишивши тихий щем / Тільки вітер
здалеку доносить: / − Не журись, прийде й твоя весна…// Осінь в хмарах сум
холодний косить, / Ніби плаче хтось біля вікна» [3], ускладнюється семантична
структура загальномовної метафори «літо минуло» через заміну дієслова
минуло лексемами відлунало, зринуло, розлилось, косить та його о ставинноозначальною конкретизацією.
Надзвичайно цікавими видаються метафоричні конструкції, що являють
со ою комплекс атри утивних метафор із різною смисловою співвіднесеністю
компонентів.

У

простіших

за

структурою
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в

межах

поширеного

словосполучення взаємодіють кілька атри утів (зде ільшого два), синтаксично
залежні від одного іменника. Такою може ути метафора-загадка а о метафорапорівняння, на яку «нашаровується» епітет «Немов нахлинули віків / Страшні
гнітючі дикі хвилі» [5]; серця клич гучний, величний; молодість свята,
безпечна; доля милосердна, гречна; свята, спасительна молитва; «Дідусеві
думи – пір΄їнкі легко/ Кладе він тихенько ті думи і слова / І мова чарівна, мов
сон ожива» [1].
Г. Ісаєнко використовувала прикметникові метафори для погли лення
зорових,

слухових,

дотикових,

смакових

відчуттів.

Найчастіше

використовуються якісні, рідше присвійні й відносні прикметники.
У цілому, як свідчить проведений аналіз, прикметникові метафори у
поетичній творчості Г. Ісаєнко слугують означенню прикметних рис о ’єктів,
виражають опредмечену чи якісну ознаку через експресивно-оцінну функцію.
Залежно

від

розташування

прикметника

щодо

означуваного

іменника

дослідники радять розрізняти такі їх моделі
а) метафоричний прикметник стоїть у препозиції до означуваного
іменника дикі морози; весняний подих; зоряні світи; зоряні пісні; зла хвилина;
сонячна мить; на серці сонячна печаль; чорним ядом; розтривожене небо;
чаруюча картина; уквітчана долина; мовна криниць; святі видіння тощо.
)

метафоричний

прикметних

розташований

у

постпозиції

до

означуваного іменника мрії високі; молодість вічна;
в)

означуваний

іменник

розташований

між

метафоричними

прикметниками слізна дорога довга.
Отже, як ми ачимо, поетична думка Г.Ісаєнко відтворена метафорою,
наочно демонструє, як за допомогою поетичного тропу незвично і о разно
встановлюється єдність і зв'язок поді ного і неподі ного, і як цей поетичний
прийом очищує світ від старого, а також від уденного сприйняття життя.
Метафорика як шлях до підтексту й ідеї твору допомагає зрозуміти твір,
розшифрувати його.
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Не менш важливими є й інші тропи, які використовує Г. Ісаєнко
метонімія, гіпер ола, порівняння, проте їх кількість не така велика, як метафор
та епітетів.
В основному поетеса у своїх творах використовує метонімію за
суміжністю між назвою країни, міста, вулиці, приміщення та назвами осі у
них.
Най ільш часто вживаний о раз, який ми можемо спостерігати, це о раз
України, співвіднесений із народом, що у ній проживає «Щоб ненароком
навіть тінь/ Недобрих слів не проявилася /Щоб Україна не журилась/
Проблемою нечистих слів» [1]. З цих рядків ми можемо зрозуміти, що
головною темою усієї з ірки «Мова калинова» є переживання за май утнє
українського народу, за його процвітання та розвиток. Тому поетеса
використовує саме о раз України, який є узагальненим та метонімічним, що
звернутися до усіх людей, які вважають се е українцями.
Також у поезіях ми можемо зустріти такі вияви метонімії « Коли б
корупція сама,/ Не тільки слово зникло» («Корупція» )[1], « А в вагоні тиха йде
розмова»( « Дорога додому») [1], «А світ рождає вже нових/ Героїв- світочів
билинних» ( «Билини » ) [1], «Радо ліс зустрів снігурку/ І Мороза дідуся»
(«Новорічний ліс») [4], «Керують світом / Заздрість і брутальність»(«Нам так
не вистачає…»)[2].
Ще одним із найпоширеніших тропів є порівняння, в основі якого лежить
зо раження осо и, предмета, явища чи дії через найхарактерніші ознаки, які є
органічно притаманними для інших.
Подільська поетеса у своєму доро ку використовує як традиційні, так й
індивідуально-авторські порівняння, які віддзеркалюють художні смаки
майстра слова мов лама гуляє в чистім полі, спокій, мир і віра золота; як губка
впитую знання; фашист-сатана; світилися слова ті, мов сонечка ясні; слова
твої сяйні, немов перлини; мов пелюстки троянд; мов юна дівчина-красуня; о
весно,весно, дівчинко тендітна; народ, як раб.
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к

ачимо, у поезіях в основному

використані порівняння зі

сполучниками як, мов, немов, наче та іншими.
Проаналізувавши матеріал зі з ірок « Мова калинова», « Веселі наспіви»,
«Поклик всесвіту» та ін., ми дійшли до висновку, що перо автора – це
неймовірна сила, яка здатна описувати світ усіма можливими виражальними
засо ами української мови, зокрема тропами , які мають неосяжну палітру
емоцій, о разів, значень, що вдало доносять до нас усю гли ину душі Г. Ісаєнко
та невичерпність її думок.
Поетеса активно використовувала усе наявне лексичне агатство мови і
сама з агачувала її метафорами, авторськими епітетами, неологізмами тощо.
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СЕКЦІЯ: Історія та археологія
УДК 378
ХАРИЦЬКА Наталія Олександрівна,
викладач історії
Технічний фаховий коледж
Луцького національного технічного університету
м. Луцьк, Україна
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Концепція, згідно з якою, одним із визначальних методів наукового
дослідження є міждисциплінарний підхід до вчення,

ула сформована та

втілена в життя ще в епоху просвітництва французькими вченими, проте і на
сьогоднішній час доволі часто застосовується в сучасних умовах. Тому ця тема,
езсумнівно, ула і залишається вкрай актуальною для її аналізу.
Сферою переважного застосування такого підходу традиційно прийнято
вважати, перш за все, гуманітарні науки (право, історія, філософія, література,
тощо). Кожна галузь наукового дослідження та пізнання має свою специфіку та
осо ливості застосування, включаючи певні негласні норми втілення такої
концепції, наслідки їх недотримання, а також свою історію виникнення. При
цьому підставами для здійснення ідеї міждисциплінарного підходу можуть
ути універсальні чинники, до яких, зокрема можемо віднести
– складність та неоднорідність суспільства та природи;
– нагальна нео хідність у дослідженні відповідної про лематики, яку
неможливо охопити в межах однієї наукової дисципліни;
– наявність суперечностей у зв’язку з виникненням ряду нових
технологій.
При цьому в наукових колах та літературі (зокрема у ро оті Філіпенко
А.С.)

поряд

із

міждисциплінарним

підходом

також

стоять

мультидисциплінарний та трансдисциплінарний. Осо ливість першого полягає
у

наявності

спільної

про леми

для

двох

дисциплін

та

відсутність

езпосередньої інтеграції одна в одну, оскільки предмети розглядаються
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одночасно, проте не мають спільно визначеного осередку, при цьому не
змінюючись

та

не

на уваючи

трансдисциплінарного підходу є

іншу

форму.

Головною

ознакою

комплексність та єдність знань для

дослідження про лематики відповідного о сягу. При цьому в межах такого
синтезу від увається перехід до певної нової матерії (започаткування нової
наукової дисципліни, напрямку, ідеї, тощо).
Безпосереднім

предметом

нашого

ж

дослідження

є

саме

міждисциплінарність. Його характерною осо ливістю є наявність спільної
про леми двох дисциплін, які

езпосередньо інтегруються для можливості

винесення комплексного загального висновку як відповідного результату удьякого наукового дослідження. При цьому створення «нового» не від увається,
як у ситуації з трансдисциплінарним підходом. Результатом є лише на уття
ільш широкого значення та о сягу відповідного розуміння.
Складовою концепції міждисциплінарного наукового дослідження є, так
зване «Міждисциплінарне запозичення». Історична наука не є виключенням для
його застосування, оскільки також на ула

агато рис методів наукового

дослідження з інших галузей та дисциплін. Такий комплексний підхід нині
на ув значного поширення через зміну соціального навантаження на
першочергові функції та мету історії у вирішення нагальних про лем. Сучасні
тенденції складаються таким чином, що виникає нео хідність наукового
прогнозування май утнього, а, як відомо, для фіксування певної циклічності та
агаторазового виникнення певних суспільних відносин нео хідно мати
відповідні знання з подій та явищ, що виникали в минулому. [2, с. 54]. Такі
результати,

езсумнівно, стануть корисними для виявлення відповідних

тенденцій та їх прогнозування в усіх сферах суспільного життя. Іншим
чинником, що о умовлює нео хідність комплексного (міждисциплінарного)
підходу для здійснення наукового дослідження саме в історичній науці є
очевидна недосконалість та крайнє мала ефективність у використанні, так
званих «чистих» історичних теорій та елементів цієї науки.
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Відтак, французький історик Марк Блок у своїх ро отах наголошує на
нео хідності поєднання методів усіх суспільних наук, в тому числі і о ’єднанні
напрямків історичного пізнання. Зазначений історик, як й інші представники
школи «Анналів» ро или акцент на тому, що первинною метою вивчення
історичної науки є аналіз «тотальної історії», то то визнається, що слід
досліджувати цю наукову дисципліну як таку, що пере уває на «стику» з
іншими суспільними науками, в умовах езпосередньої співпраці з іншими[3,
с. 21].
Слід зауважити, що історія належить до категорії наук, що вивчають
певне рутинне уття соціуму та людини як первинного елемента суспільства.
Схожі методи дослідження повсякденності зустрічаються , зокрема, і в
соціології, антропології, психології, тощо. Метою різних наукових дисциплін є
аналіз та дослідження питання повсякдення зі свого оку. При цьому предмет
дослідження має ути один (для застосування теорії міждисциплінарності). В
цьому аспекті, важливими є умовиводи, які

ули сформульовані в межах

антропологічного дослідження відповідного питання. [1, с. 12]. Результати
такого дослідження вкрай важливі для історичної науки, адже для якісного
аналізу відповідної про лематики дуже важливо мати можливість «зануритися»
в епоху, в межах якої від увалися відповідні події. При цьому для
ретроспективного погляду нео хідно враховувати численну кількість факторів,
що мали місце саме на той час та в тих умовах, то то історику нео хідно
віднайти той стан світогляду, який

ув

и тотожним а о максимально

на лиженим до сприйняття людей тієї епохи, що є предметом дослідження.
Таким чином, історичний процес, що включає в се е й окремі історичні
події, як і предмети дослідження інших наукових галузей можна розглядати як
певну невпорядковану сукупність інформації, що випливає із взаємодії усіх
гуманітарних (суспільних наук), це певна комунікація із галузевими знаннями
психології,

соціології,

антропології,

тощо.

Така

тенденція

наразі

є

широкозастосованою в наукових колах та літературі, в тому числі, й в
європейському просторі, де фахівці най ільш ефективно застосовують підхід
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міждисциплінарного дослідження як наукового методу. Тенденція визначена,
основні елементи її застосування на увають з кожною науковою ро отою
ільш зрозумілого характеру, а тому усі галузеві науки та наукові дисципліни
виходять на новий рівень комплексного наукового дослідження.
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ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
ВПЛИВ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕКОСИСТЕМИ
Нинішню екологічну ситуацію у світі можна охарактеризувати як
кризову, що сформувалась протягом тривалого часу. Конфлікт між природою і
людиною досягнув критичної точки. кщо людина не може жити ез природи,
то повинна підлягати законам природи.
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Виру ка лісів, за руднення повітря, не контрольоване видо ування
корисних

копалин,

промислове

за руднення

привели

до

критичного

накопичення в атмосфері вуглекислого газу і метану. к результат, потепління
клімату і танення льодовиків. З початку століття температура підвищилась на
0,4 °С. До кінця ХХІ століття за прогнозами вчених має температура
підвищитись на 7 °С. к наслідок, в результаті такого гло ального потепління,
на нас чекають люті засухи, кислотні зливи і інші катаклізми.
Останнім часом несприятливі наслідки неконтрольованого промислового
за руднення довкілля спостерігається в усіх куточках світу. Висихають річки,
гине ри а в річках та озерах хижацьке виру ування лісів, видо ування
корисних копалин, руйнування екосистем та інших процесів до критичної
точки конфлікту між людиною і природою. Ці та інші чинники, зокрема
низький рівень екологічної свідомості суспільства, призвели до деградації
довкілля, надмірного за руднення поверхневих і підземних вод, атмосферного
повітря і земель, нагромаджень у дуже великих кількостях шкідливих, в тому
числі високотоксичних відходів виро ництва. Земля – живий організм і все в
ньому взаємопов’язано.
Щороку світ втрачає 10 млн. га лісу. До 2015 року – знищено 50 % диких
лісів планети. кщо не зупинити цей процес, то до 2030 року лишиться лише 10
% від первинних лісів. Ліси знищуються через промислове використання,
кислотні дощі, пожежі. Окрім того, ще виру уються ліси,через ороть у за
екологічно чисту продукцію. Наш приклад лише для одного супермаркету, що
за езпечити його паперовими пакетами виру ується понад 9000 дерев! Відомо,
що ліси дають кисень для планети, але є й домівкою для птахів та тварин. Через
знищення лісів, зниження водності річок, ерозії ґрунтів посилюється
парниковий ефект. За останні роки втрати деревного покриву Землі
з ільшились на 40 %. Бідність і смертність чекає на третину населення планети.
Не втішна ситуація з ґрунтами 75 % ґрунтів зазнали деградації через
діяльність людини, а до 2050 року понад 90 %. Основними за рудниками є
сільське господарство, транспорт, промислові підприємства, атомна енергетика,
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смітєзвалища 30 млрд. там ґрунту в лісостеповій зоні відновлюється за 100
років.
За руднення повітря. У світі дев’ять з десяти дихають за рудненим
повітрям

ТЕС, спалювання сміття, викиди від автомо ілів, промислові

підприємства. За руднення повітря шкідливе для всіх мешканців планети, а
осо ливо для дітей. До віку 5 років, через за руднене повітря, не доживає
кожна десята дитина. Щорічно за руднене повітря в иває 7 млн. людей.
Не меншої уваги заслуговують висушені олота. Болото – це природний
фільтр, який поглинає з води та повітря вуглекислий газ, токсичні речовини.
Протягом одного року олото поглинає понад 3 тонни пилу, що у 7 – 15 разів
ільше ніж ліс і виділяє у 7 – 15 разів ільше кисню. На сьогодні втрачено – 90
% олотних угідь за останні 300 років. Причина

удівництво дам , осушення

оліт, удівництво автомагістралей тощо. кщо олота перестануть поглинати
вуглекислий газ з атмосфери, його концентрація уде щорічно з ільшуватися
на 28 %. Болото – це стратегічне сховище прісної води.
Досліджуючи водні ресурси можна відмітити, що на 2,2 млрд. населення
планети не мають допуску до езпечної питної води. Дефіцит води відчувають
чотири осо и з десяти.1,8 млрд. людей на планеті змушені пити за руднену
воду з фекаліями. Щорічно помирає 2,6 млн. людей від за рудненої води. Це 5
смертей щохвилини. 2,96 тис. людей щороку помирає від діареї. Згідно ВООЗ
5,5 млрд. осі до 2025 року удуть жити в районах з гострою нестачою води,
що призведе до масових міграцій та ороть и за воду.
Споживацький спосі життя людини призвів до знищення планети. кщо
сьогодні не вжити заходів – завтра уде пізно. Осо ливості людської діяльності
породжують сучасну кризу у взаємовідносинах суспільства та природи, і вони
ж дають головні передумови для уникнення гло альної екологічної катастрофи.
Людська діяльність має свідомий доцільний характер і її осо ливості, в значній
мірі зумовлені специфічними рисами свідомості.
Суспільна свідомість в тому числі екологічну свідомість можна отримати
через екологічні знання, екологічну культуру, яка з певними часом переросте
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чи не переросте в екологічну свідомість. Екологічна культура виступає
результатом екологічної діяльності.
До складових екологічної культури можна віднести
1) виховну – формування певних стереотипів поведінки щодо природи
так і до суспільства в цілому;
2) прогностичну – створення можливостей перед ачення наслідків
людської діяльності, результатів перетворення природи;
3) регулятивну – управління ставлення суспільства до природи в процесі
господарської діяльності.
Головна функція екологічної культури виражається в її меті – організації
взаємовідношення суспільства і природи, що

уло враховано практичні

потре и суспільства та можливість природи підтримати ста ільність власного
нормального стану.
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Анотація. На сьогодні існує нагальна нео хідність пошуку шляхів
вирішення завдань, що пов’язані зі служ овою підготовкою працівників
правоохоронних органів для ефективного їх виконання. Підтвердженням цього
є аналіз статистичних даних аналітиків МВС України, який свідчить про
з ільшення злочинності у 2014-2019 р.р. Для того, що

з ільшувати рівень

ороть и зі злочинністю, зменшити кількість нещасний випадків на утих при
порушенні осо истої езпеки поліцейських Національної поліції України під
час проходження служ и, потрі но удосконалювати служ ову підготовку на
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всіх її рівнях із залученням найкращих та найефективніших методів та засо ів.
Фізична підготовка в нас час є одним із пріоритетних напрямів підготовки
дійсних та май утніх офіцерів поліції до виконання професійної діяльності.
впровадження функціонального

агато орства (кросфіт) в освітній процес

май утніх офіцерів НПУ з фізичної підготовки – уде сприяти підвищенню
фізичної підготовленості і розвиненості правоохоронців різних вікових груп та
категорій.

Це

зменшить

кількість

травмувань,

заги елі

та

поранень

поліцейських під час виконання служ ових завдань за призначенням.
Today, there is an urgent need to find solutions to the problems associated with
the training of law enforcement officers for their effective implementation. This is
confirmed by the analysis of statistical data of analysts of the Ministry of Internal
Affairs of Ukraine, which shows an increase in crime in 2014-2019. In order to
increase the level of crime control, reduce the number of accidents acquired during
the violation of personal safety of police officers of the National Police of Ukraine
during their service, it’s necessary to improve training at all levels with the best and
most effective methods and tools [1].
Physical training is one of the priority areas of training current and future
police officers to perform professional activities. Physical training is a set of activities
aimed at the formation and improvement of motor skills, development of physical
qualities and abilities, taking into account the peculiarities of his professional activity.
Disciplines such as physical training and special physical training are studied during
the entire training period on the basis of each freelance of the Ministry of Internal
Affairs of Ukraine in order to adequately, timely and successfully use future police
officers physical influence, strength, fighting techniques and hand-to-hand combat
[2].
There is also a place to be legal, psychological, moral, tactical-special, fire and
physical training of police officers in the presence of conditions of increased danger
of service in the units of the National Police of Ukraine. Ensuring the development of
physical capabilities and training in their appropriate use together with other forms
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and methods of training is a key element of training. The current trend is that physical
and special training is a mandatory part of cadet training [3, c. 74].
The complex of properties and qualities of the future police officers aimed at
solving the tasks of official activity includes the functional state. It is characterized
by:
1. The functioning of the biological system.
2. Physiological functions and qualities.
3. Physiological and psychophysiological characteristics.
4. Integral characteristics of the properties of the individual.
5. The integrity of the human reaction.
The physical component occupies a special place in the activities of future
police officers, namely the state of the muscular system as a biological key to the
outside world. It is especially worth noting the motor implementation of decisions,
the state of the motor system and its main indicators:
– muscle strength;
– coordination of movements;
– speed;
– endurance;
– the nature of the dynamics of erroneous movements.
The adapted state of the cadets' body is caused by detailed connections with all
the components that ensure health and a high level of activity. This structure will
correspond to the procedure of physical exercises called "functional all-around",
which will create conditions in higher education institutions of the Ministry of
Internal Affairs of Ukraine for quality training of future police officers who perform
public order duties at a very high level and who have strength, endurance, resilience,
agility and speed, which is better developed than the offenders they will have to deal
with. Functional all-around provides long-term physical activity and allows you to
improve the physical fitness of law enforcement, strengthen the cardiovascular and
respiratory systems, increase muscle endurance, strengthen joints, systematize
weight, improve technicality and gain athletic physique. In addition, this area
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includes a variety of training formats, functional gymnastics, balance training, tactical
exercises. Also, functional all-around provides the following methods of sports
training: continuous, interval and competitive.
The continuous method is characterized by continuous one-time execution of
physical and power complexes. In addition, this method is used to increase aerobic
capacity in the work of medium and long duration, which includes the
implementation of a training session with a constant uniform intensity. The variable
method involves performing a training session with variable intensity and is used
when the amount of load is constantly increasing. The interval method involves
repeated exercises with pauses for rest, while repeated efforts are used to increase
anaerobic capacity during the development of speed, strength and speed-power
qualities, strength endurance, improvement of movement technique. The maximum
effort of this methodical technique includes motor exercises which are connected
with overcoming of very strong resistance during development of the maximum force
and improvement of the neuromuscular device. Not the maximum effort in functional
all-around is used with small loads in combination with the submaximal number of
repetitions, which effectively affect the development of strength endurance and
activity, both repeatedly and intermittently. Competitive methods involve performing
exercises in special conditions of competitive activity. At the same time, dynamic
efforts include performing maximum loads due to non-critical tension of all muscle
groups at maximum speed. The shock method involves the use of explosive motor
actions to develop the reactive properties of the muscles. Accordingly, static and
statodynamic conditions of exercises provide a power mode for the development of
general, speed and power qualities, which is also provided by a combination of
isometric and dynamic modes of operation.
Thus, the introduction of functional all-around (crossfit) in the educational
process of future NPU officers for physical training - will help increase the physical
fitness and development of law enforcement officers of different ages and categories.
It will also reduce the number of injuries, deaths and injuries of police officers during
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their assigned duties. The results of the research are introduced into the practice of
physical training of cadets of Kharkiv National University of Internal Affairs [1, 4].
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INTERDISCIPLINARY APPROACH: SEMIOTICS AND ART
Анотація. Ро ота присвячена семіотиці та мистецтву як двом наукам, що
керуються символікою та знаками. Семіотика вивчає символи, знаки та міфи,
що може пояснити мистецькі твори звичайним глядачам, а також творчим
людям. Тим самим митці можуть керуватись при створенні художніх творів а и
достатньо точно донести свій задум та передати почуття і о разність свого
мислення. Міждисциплінарність цих наук дає можливість краще комунікувати,
о мінюватись думками та досліджувати науки.
Interdisciplinarity is the collision, the connection of different sciences that
involves the development, unification, interaction of methods in order to obtain new
scientific knowledge. Interdisciplinarity unites sciences without shifting their
independence and uniqueness.
Interdisciplinarity is also applied to such sciences as semiotics and art. This is
due to the fact that the research focuses on signs, symbols and myths inherent in these
sciences [2].
The direction of abstract semiotics is characterized by sign systems, regardless
of their material embodiment. Within this direction the most abstract theory of sign
systems is created [1]. A sign is an object of any nature that points to another object
that is different from it and changes it in certain respects. The sign is perceived by
any sense organs. It becomes an object that acquires meaning. A man purposefully
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uses signs that distinguish him from other living beings. But in humans’ lives some of
the signs are beyond consciousness. The sign nature has three components “sign
carrier”, “meaning” and “referent”. The sign carrier is the integrity formed by the
form and material. There are certain requirements for the quality of the bearer,
designed for the peculiarities of human vision and hearing, as well as the activities of
the nervous system and psyche [6].

Semantics is the relationship of sign and understanding in consciousness, the
relationship between the sign and its meaning. Semiotics is a set of studies in art and
literature. Media anthropology is more than just an independent academic discipline.
Culture experts in the sphere of structuralism relied on the functions of social and
cultural phenomena within semiotic systems. Categories of semiotics are: sign, code,
symbol, text and context [5].
The symbol has many meanings that underlie artistic creativity, e.g. the image
of a swan symbolizes fidelity and purity. Myth is a communicative system in the
form of words, letters and images. Myth turns meaning into form. In this way,
semiotics, in terms of symbol and myth, interacts with art [4].
Art is one of the greatest ways to know and perceive the world. From time
immemorial, various types of images have been symbolic codes that were used by
ancient people to perform rituals and to store and transmit information. There have
been times in history when people have particularly often turned to symbols in art.
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Such an example is Christian art, the symbols of which were often depicted in
paintings by medieval artists. Also, a sound, gesture, event can be a sign or symbol.
Art speaks to people in the language of symbols. A symbol’s multifaceted meaning
can be revealed to infinity as a reference. The depth of understanding the symbol
depends on a person’s ability to interpret, on his erudition and intuition [3].

Many works of the XVII century have a symbolic character, which is often
conveyed by the objects represented there: glasses with wine, bread, fish, faded
flowers, etc. Ordinary objects, combined in one composition, are complex figurative
codes. For an artist there are no “silent things”, for him everything is “expressive and
telling being”. Pablo Picasso used symbolism as an example in his works. The
characters of his still lives were often musical instruments. Which perhaps speaks to
the desire to combine music and painting. Also, portraits and landscapes, still lives
and genre scenes of Vincent van Gogh were often revealed with the help of symbols.
[3].
So, as we see these two sciences intersect and complement each other.
Therefore, to study these issues, it is appropriate to create online platforms to ensure
the interdisciplinarity of these two sciences in order to communicate, exchange views
and research. The study of semiotics gives the viewer the opportunity and knowledge
to better understand art, the symbolism of famous artists’ paintings and to feel the
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meaning left by an artist. In the meantime, the creators will be able to better
understand the viewer and even their thoughts in order to perfectly convey them
through symbols and signs.
References
1. Abstraktnaya semiotika, semiotika kulturyi [Abstract semiotics, semiotics of
culture]. Retrieved from https://studfile.net/preview/1604006/ (viewed on November
20, 2021) [in Russian].
2. Kolot A.M. Pidkhid yak dominant rozvytkuekonomichnoi nauky ta osvitnoi
diialnosti [Interdisciplibary approach as a dominant of economic science and
educational activity development]. Core. The world’s largest collection of open
access

research

papers.

Retrieved

from

https://core.ac.uk/download/pdf/32609714.pdf (viewed on November 21, 2021) [in
Ukrainian].
3. Mystetstvo ta nauka [Art and science]. Istoriia mystetstv. Retrieved from
https://sites.google.com/site/istoriamistectv97/home (viewed on November 19, 2021)
[in Ukrainian].
4. Paska O.P. Znaky i symvoly zhyvopysu [Signs and symbols of painting].
Vseosvita.

Natsionalna

osvitnia

platform.

Retrieved

https://vseosvita.ua/library/znaki-i-simvoli-zivopisu-92186.html

(viewed

from
on

November 19, 2021) [in Ukrainian].
5. Semantyka [Semantics]. Slovnyk literaturoznavchykh terminiv. Retrieved
from https://ukrlit.net/info/dict/tycdy.html (viewed on November 18, 2021) [in
Ukrainian].
6.

Semiotyka

[Semiotics].

Wikipedia

Modernized.

Retrieved

from

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%
D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#/overview (viewed on November 20, 2021)
[in Ukrainian].

265

Наукове видання

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД
ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
V Всеукраїнська мультидисциплінарна
науково-практична Інтернет-конференція
26 листопада 2021, Україна, Одеса

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
Електронне видання
Головний редактор
Дизайн о кладинки
Дизайн видання

ніна роче нко
Олена Шкурат
Олена Шкурат

Міждисциплінарний підхід до наукових досліджень. V Всеукраїнська
мультидисциплінарна науково-практична Інтернет-конференція, 26
листопада 2021, Україна, Одеса
З ірник матеріалів — Київ
роченко . В., 2021. — 265 с. рис. Електронне видання.

webconference.org.ua

Видавець ФО-П роченко ніна Володимирівна
Україна, 04213, м. Київ, а/с 4. Тел. (093) 923-1410
Свідоцтво су ’єкта видавничої справи ДК 6692 від 21.03.2019
info@liegudzyk.com / Lie Gudzyk Studio® / www.liegudzyk.com

