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ВСТУП 
 

31 липня 2022 року у м Житомир в відбулась VІІ Всеукраїнська 

мультидисциплінарна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасна 

наука: теоретичні та прикладні аспекти». Метою організаторів та учасників 

конференції стало: популяризація науки, висвітлення результатів своїх 

досліджень, своєї наукової та науково-технічної діяльності, пошук однодумців, 

розвиток вітчизняної освіти та науки. 

У роботі конференції взяли участь: аспіранти, студенти, досвідчені 

науковці, викладачі, молоді вчені. Протягом роботи конференції науковці 

обговорювали найцікавіші та найважливіші проблеми сьогодення: охорону 

здоров’я, освіту, енергетику, екологію, космічну галузь, штучний інтелект, 

тощо. 

Даний збірник відображає наукові дослідження авторів у наступних 

сферах: юриспруденція; педагогіка та освітні технології; психологія; література 

та мистецтво; економіка та організація інноваційної діяльності; історія та 

археологія; медицина, фармакологія та фармацевтика; географія, геологія та 

надрокористування; філософія, культурологія, релігієзнавство; сільське 

господарство та агрономія; соціологія. 

Мультидисциплінарний формат інтернет-конференції дозволив 

учасникам з різних куточків України ознайомитись із результатами наукової 

діяльності науковців у суміжних галузях. 
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СЕКЦІЯ: Географія, геологія та надрокористування 

УДК 549.517.2+549.731.13+549.057+546.06 

АНТОНЕНКО Тетяна Сергіївна, 

кандидат геологічних наук 

науковий співробітник відділу фізики 

мінеральних структур та біомінералогії 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка 

ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-0583-3541 

ОВСІЄНКО Володимир Володимирович, 

молодший науковий співробітник відділу фізики 

мінеральних структур та біомінералогії 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка 

ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-4645-2948 

м. Київ, Україна 

КІНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ 

ВІДХОДІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВЛЬНИХ КОМБІНАТІВ У СУХОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ В ПРИСУТНОСТІ КРОХМАЛЮ 

Мета даного дослідження – встановити закономірності перетворення 

гематиту в складі промислових відходів гірничо-збагачувальних комбінатів 

(ГЗК) на магнетит методом термомагнітного аналізу, під впливом крохмалю за 

температур 350-650 °C та розрахувати кінетичні параметри процесу 

перетворення. 

В якості зразка для дослідження використовували зразок відходів зі 

хвостосховища шахти «Північна» ім. В.А. Валявка.  Зразок з розміром зерен 

менше 0,05 мм змішували з крохмалем (4 % від маси зразка). Суміш нагрівали 

та охолоджували в кварцовому міні-реакторі, тривалість 

нагрівання/охолодження – 20 хв, тривалість витримки при заданій температурі 

змінна – 5, 10, 20 та 30 хв. Діапазон заданих температур для перетворення – 

350-650° С, з кроком 50° С. Перетворення проводилось за допомогою пристрою 

для термомагнітних перетворень, який дає змогу отримати залежність 

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-0583-3541
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-4645-2948
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намагніченості зразка від температури [1, с. 3]. Питома намагніченість 

вихідного зразка (Ms) відходів хвостосховища шахти «Північна» ім. В.А. 

Валявка складала близько 0,7 А·м2/кг у полі 300 мТл. Виміряна питома 

намагніченість насичення зразків після перетворення зростає зі збільшенням 

температури та часу реакції. Вимірювання проводили для кожного зразка, що 

був перетворений за діапазону температур 350-650 °С та часу 5-30 хв (рис. 1). 

 
Рис. 1 Залежність намагніченості насичення отриманих зразків від 

часу нагрівання за різних температур. 

Нуль на рисунку не відповідає реальному нульовому часу реакції та 

уведений для зручності обробки даних. Після перетворення зразка за 

температур 350-400 °С спостерігається незначне збільшення питомої 

намагніченості насичення (до 7 A∙м2/кг) у порівнянні з початковою 

намагніченістю. За температур 450-500 °С питома намагніченість насичення 

поступово починає зростати до 25 A∙м2/кг. Найбільш ефективним є 

перетворення за температур 550-650 °С, де в отриманому зразку питома 

намагніченість насичення зростає в діапазоні значень 33-47 A∙м2/кг. В 

загальному, найінтенсивніша реакція ізотерми відбувається під час перших 5 

хв. Подальше збільшення часу реакції до 30 хв можна охарактеризувати 

поступовим зростанням значень питомої намагніченості насичення. Отже, 

інтенсивна реакція перетворення гематиту в складі промислових відходів ГЗК  

в присутності крохмалю відбувається протягом перших 5 хв, після чого на 
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поверхні частинок гематиту ймовірно утворюється шар магнетиту, що 

уповільнює взаємодію гематиту з відновником. Ступінь перетворення залежить 

як від часу, так і від температури реакції.  

Основними кінетичними параметрами є константа швидкості реакції та 

енергія активації. Константа швидкості реакції показує швидкість просування 

реакційної межі гематит-магнетит до центру частинки гематиту. Рівняння 

Аврамі-Єрофєєва (1) часто використовується для опису експериментальних 

даних кінетики реакцій [2, с. 7] та дозволяє розрахувати константу швидкості 

реакції, використовуючи отримані значення питомої намагніченості насичення. 

[-ln (1-α)]1/3=kt ,                 (1) 

α – ступінь перетворення,  k – константа швидкості реакції, t – час. 

Гематит, з питомою намагніченістю насичення приблизно 1 A∙м2/кг, 

перетворюється на магнетит, питома намагніченість насичення якого згідно з 

[3, с. 123, 164] становить 92 A∙м2/кг. Тому ступінь перетворення в нашому 

випадку можна визначити відношенням значення питомої намагніченості 

насичення при заданій температурі до максимального значення питомої 

намагніченості насичення. Для експериментального визначення енергії 

активації використовують залежність Ареніуса [2, с. 11, 20], а саме відношення 

логарифму константи швидкості від температури в градусах Кельвіна. 

Математичні розрахунки константи швидкості реакції та енергії активації 

наведені в таблиці 1.  Константа швидкості реакції збільшується зі збільшенням 

температури реакції. За температур 350-450° С процес перетворення гематиту 

на магнетит відбувається повільно, тобто теплової енергії не вистачає, щоб 

забезпечити  взаємодію гематиту з крохмалем. 
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Таблиця 1. Константа швидкості реакції та енергія активації 

перетворення гематиту в складі відходів ГЗК на магнетит в присутності 

крохмалю. 

Т, °С k, хв-1 Еа, кДж/моль 

350 0,000139  

 

 

72 

400 0,001634 

450 0,003464 

500 0,007191 

550 0,011037 

600 0,015316 

650 0,053086 

 

Збільшення температури в діапазоні 500-650 °С значно прискорює 

реакцію. Визначена енергія активації – це та енергія, яка необхідна для 

ефективної взаємодії гематиту з крохмалем через шар магнетиту, який 

утворився в перші хвилини реакції. Отже, кінетичні параметри показали, що 

процес перетворення сильно залежить від температури, а для ефективної 

взаємодії гематиту з відновником (крохмалем в нашому випадку) потрібна 

значна теплова енергія. 

Список бібліографічних посилань: 

1. Пристрій для реєстрації намагніченості магнітних матеріалів та руд 

в залежності від температури при їх хімічному перетворенні при окисно-

відновних умовах: пат. 94795 Україна: В03С 1/015, G01N 33/00, G01N 27/72. № 

u 2014 08550; заявл. 28.07.2014; опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22. 

2. Свиридова Т.В. Химия твердого тела : топохимическая кинетика // 

электронное учебное пособие. 2011. – 23 с.  

3. Cornell R.M., Schwertmann U. The iron oxides: structure, properties, 

reactions, occurrences and uses. Weinheim: Wiley-VCH GmbH & Co., KGaA, 2003. 

– 664 с.   
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СІМЕЙНІ ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА – ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 

Сімейні фермерські господарства є важливою складовою аграрного 

сектора економіки України та дієвим механізмом, який сприяє збільшенню 

рівня зайнятості і зростання доходів населення в сільській місцевості. 

Нашими дослідженнями виявлено, що окремої статистичної звітності 

щодо сімейних фермерських господарств немає. В єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців зареєстровано 54 сімейні ферми 

(в назві є сімейна ферма чи сімейне фермерське господарство), проте детальний 

аналіз виявив, що в даному реєстрі є 6 сімейних ферм, які продовжують свою 

діяльність проте знаходяться в АР Крим. Також у 7 недійсне свідоцтво і одна 

ферма припинила свою діяльність. Тобто виявлено прогалини в офіційних 

даних і це веде до викривлення статистичних даних. Щодо сімейних ферм, які 
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знаходяться на окупованих територіях, поки що даних немає, проте оскільки в 

реєстрі вони зазначені, як такі які не припинили свою діяльність, вони 

розглянені в наших дослідженнях. Також є плутанина у абревіатурах СФГ 

(сімейне фермерське господарство/селянське фермерське господарство), ці дві 

категорії відносяться до організаційно-правової форми – фермерське 

господарство. Проте варто констатувати що назва «селянське фермерське 

господарство» була відповідно до ЗУ «Про селянське (фермерське) 

господарство», який втратив чинність у 2003 році. В свою чергу відповідно до 

діючого ЗУ «Про фермерське господарство» [1]: фермерське господарство, 

зареєстроване як юридична особа, має статус сімейного фермерського 

господарства, за умови що в його підприємницькій діяльності використовується 

праця членів такого господарства, якими є виключно члени однієї сім’ї 

відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України. Тобто є що вдосконалювати 

і в законодавчому плані теж, що стосується категорійних понять. Сімейне 

фермерське господарство володіє від 2 до 20 га землі, може працювати суто 

сім’єю і мати в рік не більше 7,5 мільйона гривень. Важливо не плутати цю 

форму ФГ з особистим селянським господарством (ОСГ). Діяльність ОСГ не є 

підприємницькою. Такі суб’єкти не потребують державної реєстрації. 

Виявлено, що регіональні особливості мають прямий вплив на розвиток 

сімейного фермерства, так в Закарпатській області п’ять з дев’яти, у 

Херсонській дві, Київській дві, Полтавській дві (зареєстрованих юридичних 

осіб) сімейні ферми мають основний вид діяльності вирощування ягід, горіхів, 

інших плодових дерев і чагарників, для яких є сприятливі природно-кліматичні 

умови. 

Актуальний розподіл сімейних фермерських господарств по регіонах, які 

зареєстровані як юридична особа (крім АР Крим) наведено в табл.1. 

Таблиця -1. Розподіл сімейних фермерських господарств по регіонах 

Область Повне найменування юридичної особи 

Вінницька ФГ "Сімейна Ферма" 

Донецька СФГ "Ковальови" 
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Житомирська СФГ "Берізка" 

Закарпатська 

ФГ "Сімейне фермерське господарство"Ріверсеіл" 

ФГ "Сімейне фермерське господарство 

"Закагротранс" 

ФГ "Сімейне фермерське господарство"Коптар" 

ФГ "М і М Сімейна ферма" 

ФГ "Сімейне фермерське господарство "Агрофрут 

Закарпаття" 

ФГ "Сімейне фермерське господарство "Срібна 

земля" 

ФГ "Сімейне фермерське господарство "Рибачок" 

ФГ "Сімейне фермерське господарство "Арніка" 

Запорізька ФГ "СФГ "Колос" 

Київська 
СФГ "Фазенда СС" 

СФГ "Красивий сад" 

Кіровоградська ФГ "Сімейне Куколівське" 

Львівська 
СФГ "Медова ягода" 

СФГ "Куб" 

Миколаївська ФГ Сімейне фермерське господарство "Раф-агро" 

Полтавська 

ФГ "Сімейне фермерське господарство "Міцеля" 

ФГ "Сімейне фермерське господарство "Бабичівське" 

СФГ "Соляна" 

СФГ "Нерта" 

СФГ "Леся" 

СФГ "Горіховий рай" 

СФГ "Агро-Іванись" 

СФГ "Агріколе" 

Рівненська 
ФГ "Сімейне фермерське господарство "Лиска" 

ФГ "СМФ "Юнікасоль" 



14 

СФГ "Прончук Агро" 

Сумська 
СФГ "Зелена діброва" 

СФГ "Діброва" 

Херcонська 

ФГ "Сімейне фермерське господарство «Долина 

здоров'я" 

ФГ "СФ Тертичні" 

Хмельницька СФГ "Відродження 2019" 

Чернівецька СФГ "Равлик Буковини" 

Чернігівська ФГ "Сімейне фермерське господарство "Прищепа" 

 

Джерело: Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань [2]. 

Проте більшість розглянутих юридичних осіб мають основний вид 

діяльності вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і 

насіння олійних культур. Тобто наслідують досвід фермерів, агрохолдингів і 

орієнтуються на експортоорієнтовні культури [3, 4]. 

Проблемами в умовах військового часу є труднощі з насінням, кормовою 

базою (люди не знають, як із гектару-двох заготовити силос, сінаж, як його 

зберегти, щоб протягом року годувати тварин) та пальним, яке і дороговартісне, 

і в дефіциті, а ще впливає ціна за молоко, яку суттєво зменшили. 

Перспективи діяльності сімейних молочних ферм вбачаємо у здійсненні 

власної молокопереробки на масло, кефір, йогурти, сир кисломолочний та 

реалізації продукції під власною ТМ (необхідно виробляти готовий продукт із 

доданою вартістю, а не лише сировину), збільшенні асортименту продукції, 

диверсифікації, розвитку агротуризму на основі своїх фермерських 

господарств. Подальший розвиток сімейного молочного фермерства України 

можливий у створенні ефективної моделі кооператив-кластеру на базі сімейних 

молочних ферм. Ініціатива сприятиме розвитку молочного тваринництва, 

місцевих молокозаводів, сіл та ОТГ у поєднанні з утвердженням сімейних 

цінностей. 
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Також вважаємо сімейним фермам потрібно звернути увагу на ефективне 

управління відходами з ферм і всього виробництва (переробка коров’ячого 

гною на компост). Сучасні технології застосування органічно-мінеральних 

складових дозволяють управляти родючістю і повітряно-водним режимом. 

Вода, яка використовується при змивах на молочнотоварних фермах, може не 

виливатись на сусідні поля, а може використовуватись для зволоження і 

приготування компостних мас. Вдало скомбінований компост може дати має 

дати велику кількість мікроелементів, азоту фосфору та калію для ґрунту. Тож 

займатись компостуванням як для внутрішніх потреб господарства, так і для 

продаж, варто. 

Сонячна енергетика може бути джерелом додаткового заробітку для 

господарства, проте не є повною заміною електроенергії з мереж. Це абсолютно 

новий бізнес, який не пов'язаний із молочно-товарною фермою, але може 

створюватись на її базі. 

Створення біогазової станції. Завод працюватиме на гної з ферми і від 

силосу, який будуть ферми заготовляти під біоенергетичні цілі. Таким чином 

правильно утилізуватиметься гній для подальшого внесення його на поля та 

покращення родючості ґрунту. Економічно це ідеальна комбінація — заробляти 

трохи на молоці, трохи на його переробці, трохи на біогазі і це в свої чергу 

сприятиме збільшенню кількості робочих місць. 

Також необхідним є вивчення фермерами досвіду європейських 

молочних ферм і використання  безприв’язної технології утримання. 

Необхідно популяризувати відродження тваринництва і сімейних ферм як 

національну ідею. Також, як уже зазначалося потрібне сприяння розвитку 

проєктів, які спрямовані на розвиток молочного тваринництва шляхом 

допомоги у створенні сімейних молочних ферм та молочних кооперативів на їх 

основі. Тому загалом виявлено, що для успішного функціонування сімейного 

фермерства необхідна підтримка з боку держави, обласних та місцевих органів 

самоврядування, молокозаводів, інвесторів, банків, партнерів, громадських 

організацій. Також необхідними є дорадчі послуги – надання фермам 
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ветеринарного та зоотехнічного обслуговування (адже більшість не знають, як 

правильно осіменяти, яку взяти сперму; ветеринарного супроводу також немає), 

юридичного та бухгалтерського адміністрування, навчання щодо різних 

аспектів виробництва товарного молока та допомогу у збуті (допомога в 

укладанні договорів з молокозаводами, пошук ринків збуту, куди продати 

молоко). 
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ПРАВОВІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У 1917-1921 рр. 

Визнання історичним атрибутом визвольні змагання початку ХХ століття 

являються національною ідентичністю нинішнього покоління громадян 

України. Будь-яке політичне чи військове рішення знаходило своє 

відображення у прийнятті нормативно-правового акту, який визначав і 

закріплював норми меморіальних акцій щодо подій і учасників Української 

революції 1917–1921 рр. Військове будівництво періоду діяльності Центральної 

ради набувало чималого розмаху, а разом із тим юридичного закріплення прав і 

обов’язків,  захищеності та покарання окремо військовослужбовця. 

Історіографія вивчення даного питання удосконалюється щодень, проте 

потребує глибшого вивчення архівних та щоденникових деталей 

життєдіяльності армії. Перемога у визвольних змаганнях зобов’язує нас 

співвставити юридичну базу та зробити ґрунтовний аналіз нормативно – 

правового забезпечення війська. Законодавчі ініціативи УЦР за окремими 

напрямами соціального захисту цивільного населення та війська, певна річ, 

отримували відповідне провадження на місцях. Для чіткішого викладу 

матеріалу пропоную виділити основні соціальні сторони армії: 

1. грошове забезпечення – на початку 1918 р. в УНР з'явились власні 

паперові гроші з державною символікою. В обігу були і карбованці, і гривні (1 

крб. Дорівнював 2 гривні). Ухвалою Української Центральної Ради від 1 січня 

1918р. надруковано перший державний кредитний білет. Відповідно до закону 

https://orcid.org/0000-0002-6291-564X?lang=ru
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Центральної Ради від 1 березня 1918р.грошовою одиницею УНР стала 

гривня[1]. 

Своє юридичне відображення грошової та соціальної забезпеченості 

військовослужбовців, старшин та їх сімей 7 січня 1919 р. голова Директорії 

УНР В. Винниченко відобразив у “Законі про поліпшення стану військових”. 

Він видавався “для поліпшення стану козаків та старшин Дієвої Армії УНР, які 

захищають здобутки революції й самостійної Української Народної Республіки 

від ворогів...”. Платня для військовослужбовців установлювалася двох розмірів: 

“1. для тих, які служать в дієвих частинах; 2. які служать у запасових частинах”. 

Платня старшин і козаків, які служили в запасних частинах була приблизно на 

35–40% меншою. Передбачалися також виплати для родичів загиблих воїнів, за 

поранення та ін. Згідно закону, козакам, підстаршинам, старшинам та 

урядовцям, які захищають незалежність УНР від держави видавалися: все 

харчування, зброю, одяг натурою. Особливістю уніформи є привласнення її 

через 6 місяців після проходження служби [4 ]. 

2. Продовольче забезпечення – до 1918 року, питанню харчування 

особового складу на нормативно – правовому рівні ніхто належної уваги не 

приділяв,  тільки після 10 листопада 1918 р., коли законодавчим органом 

Української Народної Ради стала Рада Державних Секретарів, найбільшою 

турботою Секретаріату внутрішніх справ було забезпечення населення та армії 

продуктами харчування. В Галичині не вистачало продовольства та 

промислових товарів. Тому Державний Секретаріат внутрішніх справ 

змушений був здійснити ряд радикальних заходів [2, с. 8 – 17]. Усі запаси 

продуктів харчування та предметів першої необхідності Секретаріат зосередив 

в своїх руках. Із преси виданої 22 листопада 1918 р. у м. Вінниця «Слово 

Подолі», можна дізнатися інформацію про накази командувача II Подільського 

корпусу щодо підтримання громадського порядку та підтвердження статусу 

військовослужбовців Української армії. В приказе командира 2 корпуса от 20 

ноября напечатано:… Для средства города формируется добровольческий отряд 

из 200 человек…. В продовольственном отношении отряд этот содержится на 
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средства военного ведомства, в виду чего корпусный интендант должен выдать 

полковнику Кавтарадзе отчетный лист и требования….Командиром 2 корпуса 

отдан частям корпуса следующий приказ: «Объявляю, что все старшины и 

казаки, состоявшие в украинской армии 19 ноября, считаются на 

действительной военной службе в военное время. Разумная, но суровая 

дисциплина должна быть сверху до низу. Директория не потерпит никаких 

самочинных выступлений». Приказы командира корпуса [6, с. 2]. 

Ще одним важливим наказом щодо продовольчих поставок армії є 

прийнятий 30 листопада 1918 р. у м. Фастів. – Наказ Директорії УНР про 

утворення комісій постачання.  З огляду на стан облоги і військових подій, 

приймаючи на увагу мобілізацію війська і зв’язані з цим потреби забезпечення 

війська і населення харчами, фуражем і бажаючи урегулювати ці справи як 

найкраще, Директорія Української Народної Республіки вважає необхідним 

закликати до спільної праці задля допомоги в цьому все населення, а тому 

наказує: 1. Всім губерніальним, повітовим та місцевим комендантам 

Української Народної Республіки з одержанням цього негайно утворити 

«комісії постачання»: а) губерніальні з представників губерніальних народних 

земських управ, продовольчих управ, міських самоврядувань, українських 

кооперативів, комісара і коменданта; б) повітові з представників повітових 

народних (земських) управ, продовольчих управ, українських кооперативів, 

комісара і коменданта; в) міські (не повітових і не губерніальних міст) – з 

представників міських самоврядувань, продовольчих управ (де вони є); 

українських кооперативів, комісара і коменданта. 2. Комісії постачання 

підлягають відповідним комендантам, поки не закінчиться стан облоги. 3. 

Завданням комісії постачання є: а) вияснення кількості харчових і фуражних 

запасів в конторах і агентствах Хлібного бюро, в маєтках місцевих великих і 

дрібних землевласників і взагалі запасів харчування, які маються в даній 

місцевості; б) на протязі трьох днів зо дня одержання цього комісії постачання 

дають комендантам відомості про загальну кількість запасів і рівночасно про 

кількість харчів, необхідних для задоволення потреб населення на три місяці; в) 
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комісіям постачання цілком підлягають всі контори і агентства Хлібного бюро, 

котрі, як технічний апарат, виконують всі розпорядження комісій постачання. 4. 

Всі зазначені в цім наказі коменданти по питанням постачання підлягають 

безпосередньо головному начальнику постачання. 5. Всі результати обсліду 

комісіями постачання харчових і фуражних запасів коменданти безпосередньо 

доносять головному начальнику постачання [4, с. 268]. 

3. Земельне питання – найбільше виражено у прийнятому 18 січня 

1919 р., Директорією УНР законі про додатковий земельний наділ для козаків 

армії УНР. Кожен воїн УНР мав право отримати додатково 2 десятини землі і 

2000 гривень безпроцентної позики на господарювання, яку належало сплатити 

за 5 років по закінчення війни. Воїн, який самовільно покинув ряди армії, 

втрачав право на наділ землі. Наказ «Про складання реєстрів армії УНР і 

введення особистих карток воїнів для забезпечення їх прав на землю та 

відкриття бібліотек у військових частинах», де окреслено порядок отримання 

земельних ділянок [6]. 

4. Відповідальність військовослужбовців - задля наведення порядку у 

військових частинах та Збройних силах, уряд Директорії УНР 13 травня 1919 р., 

приймає закон «Про державний інспекторат у військових частинах та 

інституціях». Відповідно до норм було введено інститут державних 

інспекторів, головною метою яких було налагодження тісного зв’язку уряду з 

військом. Не менш важливим є прийняття закону «Про надзвичайні військові 

суди» від 26 січня 1919 р., який був спрямований на підвищення дисципліни і 

порядку, зменшення дезертирства у військах, підвищення їх матеріального 

забезпечення тощо [3, с. 245]. 

Отже, законодавчо уряд УНР забезпечував право соціального захисту 

своїх громадян насамперед через окремі закони, урядові документи постанови, 

тимчасові статути, інструкції, пояснювальні записки тощо. Здійснити ряд 

заходів спрямованих на соціальну підтримку населення молодій українській 

державі було складно. Однак, з роками така практика набувала юридичного 

оформлення. Права, обов’язки, відповідальність, соціальна та матеріальна 
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забезпеченість військовослужбовців поступово знаходила своє відображення у 

нормативно – правових актах та чітко прослідковується у 2022 році. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ СТУДЕНТІВ 

Мотивація навчальної діяльності школярів та студентів відіграє 

надзвичайно важливу роль в якості засвоєння знань, побудові взаємодії між 

учнями та викладачами й між самими здобувачами освіти й, на нашу думку, 

відбивається на межах психологічного простору учасників освітнього процесу. 

Ми вважаємо, що психологічний простір та його межі пов’язані з 

особливостями мотивації навчальної діяльності студентів, оскільки межі 

виступають, з одного боку, своєрідним захистом проти проникнення негативу, а 

з іншого – пропускають необхідну енергію [1], а мотивація теж є водночас 

причиною й наслідком  спрямування енергії на певні об’єкти. 

Як відомо, мотивація навчання може бути зовнішньою і внутрішньою, 

позитивною й умовно негативною, пізнавальною (спрямованою на отримання 

знань) й соціальною (зосередженою не на процесі навчання, а на взаємодії з 

іншими людьми). 

Для вивчення мотивів навчальної діяльності учнів було проведене 

дослідження серед слухачів підготовчих курсів для вступників до Фахового 

коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

Одеського національного технологічного університету. В опитуванні взяли 

участь 28 абітурієнтів віком 15-16 років, серед яких 19 дівчат та 9 хлопців. 

Було використано опитувальник «Структура навчальної мотивації 

школяра». Внаслідок аналізу отриманих даних з’ясовано, що серед таких 

мотивів, як пізнавальні, комунікаційні, емоційні, саморозвитку, позиція 
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школяра, досягнення та зовнішніх (заохочення та покарання) на першому місці 

перебуває мотив саморозвитку, на другому – мотив досягнення й на третьому – 

емоційний мотив. Це означає, що майбутні студенти прагнуть розвиватись 

шляхом навчання, досягати поставлених цілей й реалізувати в навчанні свої 

емоційні потреби. Усі зазначені провідні мотиви, мінімальні та максимальні 

оцінки яких сумарно перебувають в діапазоні від 0 до 9 балів у кожного 

респондента, в середньому отримали оцінку більшу 5 балів, тобто можна 

стверджувати, що кожен з цих мотивів має важливе значення для всіх учнів. 

Також середнім балом більше 5 відзначено пізнавальний мотив навчання. 

Другорядними в навчанні виявились такі мотиви, як зовнішні (що можуть 

бути наслідком заохочення чи покарання з боку батьків або вчителів), 

комунікаційні й мотив позиції школяра у вказаній спадній послідовності. 

Кожен із зазначених мотивів отримав середню оцінку менше 5 балів у діапазоні 

від 0 до 9. 

Таким чином, можна стверджувати, що внутрішні мотиви навчання є 

первинними для майбутніх студентів й, імовірно, вибір майбутньої професії 

здійснюється ними свідомо, а не під впливом батьківської позиції, також для 

опитуваних характерна позитивна мотивація й соціальні мотиви певною мірою 

переважають над пізнавальними. 

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у з’ясуванні 

особливостей зв’язків між навчальною мотивацією студентів й навчальним 

процесом загалом та характеристиками психологічного простору й меж 

учасників педагогічної взаємодії. 
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БЕЗПЕКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

На разі актуальним є створення умов для організації безпечного 

освітнього процесу у загальноосвітніх навчальних закладах. Оскільки значна 

частина батьків вважають, що з нового навчального року діти мають 

отримувати освітні послуги в режимі офлайн. Хоча не мало і таких, які 

виступають проти і вважають, що оптимальним має залишатись режим онлайн 

навчання. 

Питання залишається відкритим і потребує детального аналізу і вивчення. 

Доцільним є введення онлайн-навчання у тих навчальних закладах, що не 

мають відповідно правильно облаштованих бомбосховищ. Побутує думка, що 

підвальне, або напівпідвальне приміщення, без необхідного додаткового 

устаткування є придатним для укриття, зокрема від ракетних обстрілів. Проте 

ця думка хибна. 

Станом на початок червня в Україні пошкоджено 1939 закладів освіти, а 

184 повністю зруйновані. Наразі лише 8 % шкіл мають укриття. Щоб будувати 

нові укриття для наявних шкіл, потрібно фінансування і час, якого залишилось 

до нового навчального року не так і багато. 
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Бомбосховище – це не просто підвал, а захисна споруда, яка у свою чергу 

має обов’язково мати: 

- достатню площу; 

- правильне місце розташування (не далі ніж за 100 м від 

навчального закладу та позначається за допомогою таблички і покажчиків руху 

до нього). Всі інші псевдоукриття не є захистом для учнів; 

- обладнання, яке у найпростіших укриттях має забезпечувати 

можливість  безперервного перебування в них упродовж не менше 48 год; 

Зокрема, це: 

• місця для сидіння (лежання) – лавки, стільці, ліжка; 

• ємкості з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка 

знаходиться в укритті) та технічною водою (до відсутності централізованого 

водопостачання); 

• контейнери для зберігання продуктів харчування; 

• виносні баки, що щільно закриваються для нечистот (для 

неканалізованих будівель і споруд); 

• резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, свічки, гасові 

лампи, тощо); 

• первинні засоби пожежогасіння (відповідно до встановлених норм 

для приміщень відповідного функціонального призначення); 

• засоби надання медичної допомоги; 

• засоби зв’язку та оповіщення; 

• шанцевий інструмент ( штикові та совкові лопати, ломи, сокири 

тощо); 

- доступні входи та виходи для вільного доступу усередину; 

- обладнання призначене для захисту укриття від підтоплення або 

затоплення; 

- штучне освітлення (причому електричні світильники мають бути 

захищеними від механічного пошкодження), а також не допускається 

використання люмінесцентних ламп; 
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- справну систему вентиляції (яка забезпечуватиме нормальний 

температурно-вологісний режим сховища) [1]. 

Це лише частина із основних вимог до бомбосховища, які перевірятимуть 

служби ДСНС України. Без дозволу відповідної комісії жоден навчальний 

заклад не може розпочати свою роботу в офлайн режимі з 1 вересня. 

Зокрема варто враховувати не лише наявність і оснащення підвалів у 

школі, що на разіі мають виконувати функції бомбосховищ, а і 

моральний/психологічний стан учнів та вчителів. 

У кожному загальноосвітньому навчальному закладі має активізуватись 

робота психолога. З метою проведення систематичних консультацій для дітей 

та батьків. Має бути розроблений комплекс вправ для самодопомоги при 

стресах та емоційному напруженні. Обов’язковим є наявність постійного 

зв’язку з батьками. 

Доцільним є збільшення кількості годин з уроків «Безпеки 

життєдіяльності». Зокрема з включенням теми «Правила поведінки з 

вибухонебезпечними предметами», «Правила поведінки під час обстрілів»; з 

уроків «Основи здоров’я» з включенням теми: «Надання домедичної 

допомоги». 

У кожній класні кімнаті має бути вогнегасник, аптечка з вмістом 

необхідних препаратів домедичної допомоги. У школі має бути медсестра, як 

штатна одиниця. 

Наявні підвальні приміщення у школах не відповідають ДБН В.2.2-5-97 

«Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту» [2]. Оскільки 

будувались вони не з метою цивільного захисту. У більшості підвалів відсутні 

навіть туалети, немає можливостей створення резервних джерел електричної 

енергії, світла, способів зв’язку. 

Поки існує загроза хаотичних ракетних обстрілів, у більшості випадків по 

об’єктах інфраструктури, поки є час до початку навчального року, варто 

комплексно підійти до прийняття рішень, а не переадресовувати 

відповідальність на директорів шкіл та батьків. 
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МЕТОД НАОЧНОГО ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ УТВОРЕННЯ 

ВНУТРІШНІХ НАПРУЖЕНЬ 

При викладанні матеріалу з дисципліни «Основи теорії та процесів 

зварювання матеріалів» виникла необхідність в більш поглибленому розгляду 

питань, зв’язаних з напруженим станом зварювальних елементів та впливу 

технологічних факторів зварювання на величину діючих сил. 

Для ілюстрації цих явищ було розроблено та виготовлено, за допомогою 

студентів, пристрій, на якому можна отримати експериментальні дані величини 

зусиль, які ведуть до деформації зварного елемента за допомогою 

контрольованих компенсуючих зусиль. 

https://nus.org.ua/questions/yakym-maye-buty-ukryttya-v-shkoli-roz-yasnennya-osvitnogo-ombudsmena/
https://nus.org.ua/questions/yakym-maye-buty-ukryttya-v-shkoli-roz-yasnennya-osvitnogo-ombudsmena/
https://osvita.ua/blogs/86922/
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На базі емпіричних даних студенти отримають наочний приклад дії 

технологічних параметрів зварювання на величину внутрішніх напруг, які 

ведуть до деформації зварного з’єднання, виконують розрахунки величини 

даних напружень, що дозволяє в подальшому використовувати отриманні дані в 

розрахунках на міцність зварних швів. 

В конструкційних матеріалах, які поступають на виготовлення 

металоконструкцій, внутрішні напруження виникли в процесі їх виготовлення 

під дією технологічних факторів, таких як: 

- нерівномірність відведення тепла по об’єму та різність швидкостей 

охолодження; 

- напрямку та величини деформації   кованих або катаних виробів; 

- нерівномірність усадкових процесів. 

На рисунку 1 наочно  представлена дія внутрішніх напружень в профілі з 

сталі Ст3пс, які викликали самостійний вигін полиці профілю. 

 
Рисунок 1 – Вигін полиці профілю під дією внутрішніх напружень. 

Напруження такого типу виникають від дії зусиль під час виготовлення 

профілю і викликані неоднаковим ступенем деформування верхнього та 

нижнього шару полиці. 

Як правило, всі внутрішні напруження мають негативний ефект на 

міцність, особливо на тривалу міцність, тим самим знижують терміни 

експлуатації виробу. 
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Аналогічну дію мають і напруги, які виникають під час зварювальних 

процесів, особливо під час зварювання плавленням, так як в зоні з`єднання  

матеріал деталей проходить усі стадії перетворень: 

- нагрів зони зварювання та прилеглих зон; 

- плавлення матеріалу; 

- перегрів розплаву в шві; 

- нерівномірні втрати тепла; 

- кристалізація метала шва зі зміною об’єму, тобто усадкою наплавленого 

матеріалу. 

Усі перераховані процеси вносять свій внесок в розвиток внутрішньої 

напруги, і ці нові напруги складаються з напругами, які вже існують в матеріалі 

та і в цілому у виробі і, в деяких випадках, призводять до значного посилення 

загального напруженого стану, внаслідок чого конструкція руйнується при 

навантаженнях значно нижче розрахункових. 

В навчальну – дослідницьку методику закладений принцип суворої 

лінійності зміни показників зусиль, витрачених на компенсацію деформаційних 

вигинів дослідницького зразка після його зварювання, рисунок 2. 

 
Рисунок. 2 - Деформаційний вигін дослідницького зварного зразка. 

В таблиці 1 приведені параметри та результати досліджень, з яких наочно 

видна дія технологічного зварювального фактору на величину деформаційних 

зусиль, наприклад, при використанні під час ручного дугового зварювання 
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електродів з  покриттям, зразок 3, виділяється значно більш тепла, що 

призводить до збільшення деформації виробу і потребує значно більших зусиль 

для компенсації, пункт 8. Те, що при зварювальних процесах фактор 

тепловиділення являється визначальним чинником, підтверджується і 

величиною деформації і отже величиною компенсуючих зусилль зразків 2 і 3, 

які зварені по одній технології напівавтоматичним зварюванням в середовищі 

захисного газу, але мають різні швидкості охолодження. 

Таблиця1 - Параметри та результати досліджень. 

№ 

п/

п 

Параметри Зразок №1 Зразок №2 Зразок №3 

1.  Розміри зразка, 

східні мм 

ширина – 

довжина – 

55 

149 

80 

151,5 

125 

189,3 

2.  Розміри зразка, 

після 

зварювання, мм 

ширина – 

довжина – 

54,5 

148 

79,5 

150,5 

124,5 

188,3 

3.  Товщина 

пластини, 

мм 

 0,8 1,3 2,8 

4.  Висота, вигіну 

зразка, після 

зварювання, мм 

по довжині –  

упоперек – 

3,5 

1,5 

3,5 

3,8 

4,5 

4,6 

 

5.  Розміри 

наплавленого 

гарту, мм 

ширина –  

висота – 

5 

1,2 – 1,8 

4 

1,2 – 1,8 

9-10 

1,2-1,8 

6.  Корінь шва стан  проварений проварений  не 

проварений 

7.  Вид зварювання середовище 

 

 

півавтоматич

не 

зварювання в 

півавтоматич

не 

зварювання в 

плавким 

штучним 

електродом
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діаметр 

зварювальног

о дроту, мм 

захисному 

газі  СО2 

 

 

 

0,8 

захисному 

газі СО2 

 

 

 

0,8 

, з 

покриттям 

 

 

 

3  

8.  Величина 

зусилля 

необхідного для 

вигину зразка, до 

первинного 

стану, кг 

  

 

266 

 

 

304,3 

 

 

463,8 

 

В результаті аналізу проведених досліджень, а також на базі розробленої 

методики та зібраного пристрою, студенти мають можливість наочно 

спостерігати: 

1) за природою виникнення внутрішніх напружень та напрямок їх дії; 

2) за впливом технологічних факторів на величину напружень, яка 

характеризується величиною компенсуючих зусиль, потрібних на їх 

врівноваження. 

Запропонований метод дозволяє виконувати : 

- фізичне моделювання дії напружень; 

- розробити математичну модель, з визначенням керуючих чинників, що 

регулюють напружений стан зварної конструкції.  
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АНТИЛЬСЬКІ ОСТРОВИ У КОЛОНІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ФРАНЦІЇ 

НАПРИКІНЦІ XV – 50-Х РР. XVI СТ. 

Після відкриття в 1492 році експедицією Христофора Колумба (1451–

1506 рр.) Нового Світу, першими землями невідомого до того часу континенту, 

що зустрілися іспанським кораблям, були острови, які входять до Антильського 

архіпелагу – Гаїті (до ХІХ ст. називалися Еспаньйола або Санто-Домінго) та 

Куба. Відкриті під час перших експедицій видатного генуезця, Антили стали 

підґрунтям колоніальних володінь Іспанії в Америці, а також відправною 

точкою для подальшої експансії конкістадорів на Захід. Проте доля 

Антильських островів у складі колоніальних володінь Мадриду, формування та 

розширення яких у XVI ст. відбувалось бурхливими темпами, була 

специфічною та повною контрастів. 

Однією з перших європейських держав, яка виступила проти панування 

Іспанії у Новому Світі була Франція. У складних умовах протистояння цих 

двох європейських монархій, яке стало невід'ємною рисою міжнародних 

відносин тієї епохи, французькі корсари стали сильними опонентами іспанців 

на морі. Активізація франко-іспанських військових конфліктів постійно 

загрожувала контактам метрополії з її володіннями в Америці та збору данини з 

потоку коштовностей, що йшли до Іспанії з Нового Світу. Одним з перших 

найбільш відомих епізодів цього морського протистояння було захоплення 

корсаром Жаном Флері (1480-ті – 1527 рр.) у 1523 р. галеону «Алонсо де 

Авіла», який мав доставити золото ацтеків, захоплене Ернаном Кортесом 

http://lib.sportedu.ru/CASNumber.idc?Number=%37%32%39
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(1485–1547 рр.), Карлу V (1550–1558 рр.) [1, c. 48; 2, с. 172]. І хоча на початку 

сфера діяльності Франції обмежувалася лише водами, які омивали Європу, 

незабаром жага захоплень та наживи у контексті загострення франко-

іспанських протиріч привели французів до берегів Америки, які стали одним з 

епіцентрів цього протистояння. Саме іспанські Антили стали першими 

володіннями, які побачили появу французьких колонізаторів. 

Свідчення про початок проникнення Франції на Антильські острови 

уривчасті та обмежуються даними про випадки нападів французів на іспанські 

кораблі і поселення. Перші французькі судна були помічені біля Пуерто-Ріко у 

1528 р. У період війни між Францією та Іспанією в 1536–1544 рр. французи 

атакували Кубу та іспанські поселення на венесуельському узбережжі. У 

відповідь на ці дії Іспанія в Америці, а також в європейських водах посилила 

захист мореплавання між метрополією та її колоніями в Новому Світі. Саме в 

цей час розпочалася розробка системи щорічних збройних конвоїв, які 

здійснювали все сполучення між Мадридом та його американськими 

володіннями замість одиночних суден, як це було раніше [1, с. 52-57; 3, c. 84; 4, 

с. 24-37]. 

У другій поливні 40-х рр. XVI ст. спостерігалося певне затишшя у 

франко-іспанському протистоянні у Новому Світі. Проте початок війни між 

цими країнами (1552–1559 рр.) призвів до посилення французької загрози, а 

іноземні корсари і контрабандисти стали постійними гостями Карибського 

моря [1, с. 57-59; 4, с. 65-70]. 

Унаслідок серйозного загострення ситуації в Антилах і Карибському 

басейні через дії французів, до Америки було  відправлено найкращого 

іспанського військово-морського фахівця того часу Педро Мендеса де Авілеса 

(1519–1574 рр.). Основним завданням де Авілеса, якого було призначено 

капітан-генералом «армади з охорони флотів Індій», було посилення боротьби з 

проникненням інших держав у Карибське море та покращення 

обороноздатності іспанських Великих Антил. Саме ці колоніальні володіння 

стали передовим форпостом Іспанії в Новому Світі. Новий капітан-генерал 
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здійснив цілий комплекс заходів, який передбачав значне посилення укріплень 

фортець іспанських Антил. Також було збільшено кількість іспанських 

військових кораблів у Карибському морі. І хоча проходи через Малі Антили, 

які були основним шляхом європейських кораблів до басейну Карибського 

моря, повністю не потрапили під контроль Іспанії, не було також створено 

постійно діючої військової ескадри на Антилах, як це пропонував де Авілес, 

проте навіть вжитих заходів було достатньо для того, щоб ефективно 

протидіяти нападам на колонії Іспанії в Америці [1, с. 74-75, 82-83, 96-97; 5, с. 

124; 6, с. 126-136, 172-174]. 

Необхідно відзначити, що проникнення Франції та інших європейських 

держав у Новий Світ не обмежувалося збройними нападами на кораблі та 

колонії Іспанії. Піратство і каперство були найпомітнішими його елементами, 

проте, не найбільш масштабними за своїм значенням. Практично завжди поруч 

з ними йшла контрабанда, яка відіграла значну роль в історії Америки. На 

відміну від піратів і корсарів  контрабандисти здебільшого залишалися в тіні, 

хоча довгий час кордон між першими і другим був досить умовним. 

Контрабандисти тієї доби були завжди гарно озброєні для плавань у заборонені 

для них води, де постійно треба бути насторожі, а при нагоді і застосувати силу, 

щоб змусити торгувати із собою [4, с. 116; 5, c. 118-120]. На початку війни в 

Європі або, якщо була нагода, контрабандисти теж грабували іспанців. 

Про масштаби контрабандної торгівлі на Антилах протягом періоду, що 

вивчається, свідчить той факт, що згідно з даними деяких дослідників, у другій 

половині XVI ст. з 10 суден, що виходили з гаваней Куби, лише 2 прямували до 

Іспанії [3, с. 85]. Всупереч війнам, офіційним заборонам та заходам боротьби з 

контрабандою, вона процвітала за згодою і до повного задоволення колоністів, 

ставши характерною рисою всіх колоніальних суспільств  Нового Світу. 

Незважаючи на активізацію французької колоніальної експансії в 

Америці на початку XVI ст. не можна вважити всі ці заходи політикою 

держави. Безумовно, політична воля королівської влади у колоніальній області 

чітко прослідковується. У багатьох працях з історії колонізації згадують 
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висловлювання Франциска I (1494–1547 рр.) під час укладання Камбрезького 

миру 1529 р.: «Сонце світить для мене так само, як і для інших, і хотів би я 

бачити той пункт у заповіті Адама, де їм (Іспанії та Португалії) надається ця 

велика спадщина! Хай вони, принаймні, дозволять мені, як їхньому братові, 

взяти звідти свою частку» [7, с. 25]. Проте для Франциска І та його наступників 

заморські землі були лише одним із напрямків протистояння з Іспанією, ніж 

якоюсь особливою сферою. Крім того, зайнята війнами в Європі Франція не 

мала сил і засобів для реалізації активної експансії у Західній півкулі. Фактично 

єдиною операцією Парижу у цьому напрямі можна вважати державно-приватну 

експедицію Джованні да Веррацано (1485–1528 рр.) до берегів Нового Світу. 

У такій ситуації королівській уряд міг надати лише моральну та 

дипломатичну підтримку своїм підданим, які ризикнули кинути виклик 

іберійській колоніальній гегемонії. Втім навіть цього було цілком достатньо. 

Традиція мовчазної політичної підтримки зберіглася і за короля Генріха ІІ 

(1519–1559 рр.). Згідно з франко-іспанським мирним договором у Като-

Камбрезі (1559 р.) всі французькі кораблі, захоплені на захід від Лінії Дружби в 

американських водах, вважалися піратськими. Монархія знімала з себе всю 

відповідальність за операції своїх підданих в Америці, надавши їм повну 

свободу дій на свій страх та ризик [8, с. 44-45]. 

Унаслідок цього фактично вся французька діяльність у Новому Світі була 

справою приватних осіб. Кораблі, що йшли до берегів Америки з портів 

Франції, споряджалися переважно купцями та арматорами портових міст, серед 

яких були і відомі особи (батько і син Анго з Дьєппа). Для цих кіл, які 

відгравали значну роль у фінансуванні та організації заморських підприємств, 

торгівля та каперські операції були прибутковою справою. Саме приватні 

французькі судна і навіть цілі флотилії вели у той час торгівлю біля берегів 

Бразилії та американських колоній Іспанії, грабували іспанців на Антилах. У 

той же час «приватники», які були рушійною силою та ініціаторами 

колоніальної експансії Французької монархії, були дуже різнорідними. Це були 

окремі особи та цілі компанії, відповідно сили та засоби, які вони мали, могли 
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варіюватися від одного корабля до цілих флотів [8, с. 45]. Конкуренція 

буржуазії з різних портових міст, яка додалася до цього, призводила до того, що 

про жодну стратегічну єдність дій в галузі заморської експансії не могло бути й 

мови. 

Щодо колоніальних підприємств, то ідеологи французької колоніальної 

експансії більш пізньої доби (Ісаак де Разіллі та інші) не безпідставно дорікали 

торговим колам, що вони шукали моментального прибутку і були недостатньо 

зацікавлені у самій колонізації, яка була ризикованою справою, вимагала 

значних капіталовкладень та не давала віддачі, тим більше швидкої [9, с. 344]. 

Більшість купців і арматорів у період правління Франциска I і Генріха II, як і їх 

нащадки, займалася у Новому Світі звичними торгівлею і каперством, не 

ризикуючи вкладати гроші у колонізаційні проекти. І хоча перші спроби 

заснування французьких колоній в Америці відносяться до цього періоду, 

проблема частки участі в цих підприємствах торгових кіл – основного двигуна 

заморської експансії тієї доби – остаточно не з’ясована. 

Загострення релігійної ситуації у Франції негативно вплинуло на її 

колоніальну політику. Більшість міст, які були центрами заморської експансії, 

взяли активну участь у протистоянні протестантів і католиків, як і самі купці та 

арматори, багато з яких були протестантами. Унаслідок цього, у другій 

половині XVI ст. першість у колоніальній експансії на Антилах і у всій 

іспанській Америці переходить до іншої держави – Англії [8, с. 45]. 

Підбиваючи підсумок дослідженню колоніальної політики Франції щодо 

Антил наприкінці XV – у 50-х рр. XVI ст. можна стверджувати, що цей період 

пройшов під впливом домінування французького піратства, торгівлі та 

контрабанди, але не колонізації. 
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ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЯЗЛОВЦЯ ТА ЙОГО ЗАМКУ 

Багатовікова історія нашого краю відбилася в численних пам’ятках 

матеріальної та духовної культури. На території області, до якої належать 

історичні землі Південно-Західної Волині і Східної Галичини, було в різні 

періоди понад 150 середньовічних замків і фортець – третина фортифікаційних 

споруд України. Могутні оборонні споруди, якими були замки та фортеці 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Leslie+Bethell&text=Leslie+Bethell&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
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Західної України, що неодноразово витримували облоги та приступи 

завойовників, сьогодні нерідко підупадають на очах. Справа їх порятунку 

залежить від інтересу суспільства до цих німих свідків минувшини. 

Поряд з унікальними архітектурними, оборонно-фортифікаційними та 

туристичними об’єктами Західного Поділля, які увійшли до Національного 

заповідника «Замки Тернопілля» у листопаді 2008 року, особливе місце займає 

один з найбільш колоритних та неповторних замків Галичини та Поділля – 

Язловецький оборонно-фортифікаційний комплекс, що знаходиться у селі 

Язловець, що на Бучаччині. 

Складність пошуку матеріалів по даній тематиці полягає в тому, що вони 

розпорошені по багатьох архівах, різних фондах. Багато з них не завжди 

безпосередньо стосуються досліджуваної проблеми, мають фрагментарний 

характер, потребують доповнення й перевірки інформацією з інших джерел. 

Саме цим і зумовлюється актуальність даного дослідження, мета якого полягає 

у систематизації, введенні до наукового обігу інформації про історію та 

архітектурні особливості замку у Язловці, як об’єкта Національного 

заповідника «Замки Тернопілля». 

Об’єктом даного дослідження виступає Язловецький оборонно-

фортифікаційний комплекс загалом і замок в Язловці зокрема. Слід зазначити, 

що джерельна база відзначається незначною інформативною насиченістю та 

різноплановістю, що не дозволяє всебічно вивчити етапи будівництва та 

існування замку в Язловці. Звідси випливає предмет дослідження, який полягає 

у виявленні, опрацюванні джерельної бази та історіографії проблеми. 

Дослідження історії населеного пункту та його оборонно-

фортифікаційних об’єктів у великій мірі залежить від об’єктивності аналізу 

історичних джерел і документів. Наявні документи про Язловецький замок 

ґрунтуються насамперед на польських джерелах. 

Традиційно вважається, що першою писемною згадкою про поселення 

Язловець, відомої на даний час, є документ, виданий Міхалом Абданком в місті 

Бучачі для римо-католицької громади про затвердження парафіяльного костелу, 
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який датується 1379 роком [3, с. 28]. Однак у спеціальній літературі фігурує 

інша дата зазначеного документу – 1373 рік, яку обґрунтовує історик В. 

Михайловський, підкреслюючи, що «Рогозка з Язлівця виступив свідком 

документа Міхала Авданця, виданого для бучацької римо-католицької парафії 

(1373 р.)  [2, c. 34] та польський історик Є. Сперка, який на основі біограм 

свідків документу, підтвердив дату – 1373 р. [10, c. 255]. 

Ще одним доказом того, що у 70-х рр. XIV ст. Язловець уже був цілком 

сформованим і потужним оборонним та релігійним центром Поділля є 

інформація подана у «Хроніці Польській...» Каспра Нєсєцького, де згадується 

під 1375 р. за Людовика Угорського чотири деканати Кам'янецького біскупства 

у підпорядкуванні Львівської архідієзації, а саме: Дунаївський, Сатанівський, 

Меджибіжський та Язловецький [3, с. 32]. 

Саме замок у Язловці вперше згадується у писемних джерелах у 1436 

році в документі про надання маєтків парафіяльному костелу Марії Магдалени 

„Ogród nad brzegiem Olchovca, drugi zaś ogród zaczawszy od ścieźki kościelney; aź 

do kąpiel zamkowych obok brzegów Olchowca”. 

Щодо джерельної бази яка стосується даної теми то перш за все потрібно 

виділити основні праці: Станіслава Ковальского «Місто загублене в історії» [1], 

Садока Баронча «Пам’ятки Язловецькі» [6], Богдана Гверкена «Язловецький 

замок» [9], Руслана Підставки та Олега Рибчинського «Язловець — 640. Історія, 

архітектура, туризм» [3]. 

Однією із найбільш повномасштабних досліджень Язловецького замку 

провів Богдан Гверкен - фахівець з історії архітектури. На основі досліджень 

була створена монографія, яка детально описує основні етапи зведення замку. 

Так само монографія містить аналітичний матеріал з історії цієї споруди і 

порівняльний аналіз замкового комплексу щодо зразків європейської та 

подільської фортифікації. Причини, мету, етапи та результати свого 

дослідження Богдан Гверкен описав у анотації до своєї монографії. В період до 

Другої світової війни, загальний план робіт, вказаного архітектурного 

відділення, охоплював ряд замків, розміщених на південно-східних теренах 
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Польщі в тодішніх границях. Під керівництвом Богдана Гверкена, в 1936 році 

Були проведені інструментальні обміри руїн замку, а в 1937 році почалися 

систематичні дослідження та розкопки. Тоді ж були розкопані цілі партії стін і 

фундаментів, засипаних щебенем і землею. Ці роботи стосувалися всієї 

території замку, але тоді вперше була відкрита східна частина замку та замкова 

дзвіниця [9]. 

Окрему роботу по історії Язловецького замку почав др. Олександр 

Чоловський у Львові, однак війна перешкодила його контакту з Богданом 

Гверкеном при розробці архітектури, а також передачі рукопису. Тому Б. 

Гверкен в своїй праці обмежився тільки короткою хронікою замку на основі 

матеріалів О. Чоловського. Зібрані матеріали у вигляді щоденників досліджень, 

поміток повних обмірів замку, комплекту фотознімків (в т.ч. і окремих етапів 

робіт), в переважній більшості були втрачені під час варшавського повстання 

осінню 1944 р. [7]. 

Другою за важливістю працею, яка присвячена дослідженню Язловця є 

науково-публіцистична праця Садока Боронча - « Пам’ятки Язловецькі». Сам 

автор був священиком вірменського походження. Заслугою цього вченого 

монаха є те, що він, як вірменин, дослідив та опублікував чимало праць з історії 

вірменських поселень на Україні, які згодом узагальнив у ґрунтовній праці 

«Нариси історії вірмен». Саме монографію «Пам’ятки Язловецькі» автор 

присвячує тодішньому власнику Язловця – Кшиштофу Блажовському. У даній 

монографії вперше письмово згадується про існування замку у 1436 році [6]. 

Однією із небагатьох малодосліджених робіт у якій автор ставить собі за 

мету дати справедливу та точну оцінку історії Язловця – це монографія Стенлі 

Ковальскі, написана американцем польського походження – «Тhe Town Lost in 

Historу» («Місто загублене в історії») [1]. Ця робота писалася як серія нарисів, 

кожен про певну історичну подію, персоналію чи навіть ідеологічні питання і 

наведені у відповідні хронологічні формі в порядку їхнього виникнення. Вибір 

історичних подій у цій праці в основному посилається на російські джерела 

інформації, які наявні у більшій кількості. Автор порушує питання, щодо 
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загального географічного положення міста. На його думку найбільш 

достеменна географія була створена за описами польського історика XVIII ст. 

К. Стадніцького. Згідно із його детальним описом, Поділлям були визначені 

території, що обмежуються Дністром на півдні, річкою Мурафа на сході і 

Золотою Липою на заході. Не оминає автор також питань які стосуються 

етносу, етапів розбудови Язловця, його власників та воєнної історії міста. 

Докладний аналіз архітектури Язловця висвітлено у статті Олега 

Рибчинського «Язловець – місто ренесансу» [4]. Сам автор у 1994 році закінчив 

архітектурний факультет Державного університету «Львівська політехніка». До 

сфери наукових зацікавлень Олега Рибчинського входить: архітектурна 

спадщина ринкових площ міст та містечок Галичини, Волині та Поділля, які 

найкраще відображають культурне і національне розмаїття міста. 

У своїй статті « Язловець – місто ренесансу» О. Рибчинський суттєву 

роль приписує саме житловій архітектурі. Автор пише: «В період ХУІ-ХУІІ 

століть в місті утворився неповторний стиль ренесансової кам 'яниці. Таких пам 

'яток як у Язловці не можемо зустріти ані у Львові, Кам'янці-Подільському, 

Кракові, Люблині, Жовкві, Бродах та інших містах. Подібно до Львова 

кам'яниці отримували свої назви від власників або властивих особливостей 

архітектурного вирішення...» [4]. 

Релігійне життя Язловця дослідив у своїй статті «Язловецьке намісництво 

на Західному Поділлі XVII – першій половині XVIII століть: територіальний 

«родовід» та парафіяльна мережа (історико-географічний аспект)» Ігор 

Скочиляс. У своїй статті він ставить собі за мету «на мікрорівні з'ясувати 

механізми формування організаційних структур Львівської єпархії на Поділлі 

протягом документально зафіксованого православного періоду її історії, а 

також у перші десятиліття становлення унії у цьому регіоні України. Інше 

завдання розвідки полягає в простеженні впливу державних і 

приватновласницьких адміністративно-територіальних утворень Речі 

Посполитої на генезу, динаміку й особливості розвитку середньої та низинної 
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ланок управління Київської митрополії – намісницьких округів (деканатів, 

протопопій) і парафій» [5]. 

Загальну характеристику Язловця та його замку можна почерпнути із 

«Путівника по Бучацькому повіту» В. Урбанського [11]. Цікаві моменти, що 

стосуються історії Язловця та його замку прослідковуються у «Туристичному 

путівнику по Тернопільському воєводству», надрукованому в Тернополі в 1928 

році [7]. 

Більшість з решти публікацій в основному спираються на попередні чи 

просто цитують їх з невеликими коментарями. Однак було б надзвичайно 

корисно, для створення цілісної картини про Язловецький замок, ознайомитись 

з працями львівського архітектора Миколи Гайди та польських архітекторів із 

м. Кельце  А. Денеки та А. Забокліцкого, які досліджували об’єкт «нещодавно» 

– у 90-х рр. ХХ століття [8]. 

Важливим фактором дослідження нерухомих пам'яток історії і культури, 

поряд із вивченням літописних джерел та археологічних артефактів, є аналіз 

картографічного матеріалу. Локалізацію Язловця по відношенню до інших 

пам'яток історії Тернопільського воєводства можна прослідкувати на карті із 

матеріалів Державного Архіву Тернопільської області. Зазначені карти 

дозволяють проаналізувати лише геополітичне та регіональне розташування 

населених пунктів з оборонними фортифікаціями, однак вони не дають повної 

інформації щодо форм та контурів оборонних мурів, розміщення та планування 

замку. 

Отже, підсумовуючи вище сказане, можна зазначити, що джерельна та 

історіографічна база ще мало вивчена і досліджена. 
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бізнес та навчання. Міжнародним відвідувачем вважається будь-яка особа, яка 

зазвичай не проживає в Австралії, а відвідує країну менш ніж один раз на рік з 

будь-якою метою. Немає точного визначення індустрії туризму, оскільки вона 

охоплює багато різних галузей. 

Міжнародний маркетинг – це один із способів змагання країн за 

залученням міжнародних відвідувачів. Наприклад, бум виїзного туризму з 

Китаю призвів до того, що національні туристичні агенції багатьох країн, у 

тому числі США і Великобританія, запустили маркетингові програми 

туристичних напрямків, спрямовані на залучення китайських відвідувачів [1]. 

Велика частина зростання кількості відвідувачів до Австралії відбулася з 

країн Азії, що розвиваються зокрема, Китаю та Індія, в основному завдяки 

зростанню реальних доходів домогосподарств у регіоні. Туристичний ринок в 

Азії, зокрема Китай та Індія, набувають значенню як джерела міжнародних 

відвідувачів до Австралії, причому Китай є другим за величиною джерелом 

відвідувачів після Нової Зеландії. Поряд з цим спостерігається уповільнення (а 

в деяких випадках і зниження) зростання кількості відвідувачів Австралії з 

деяких історично важливих країн походження, таких як США, Великобританія 

та Японія. 

За останні два десятиліття кількість іноземних відвідувачів, які 

подорожують до Австралії, зросла більш ніж удвічі, з 2,5 мільйонів у 1991-1992 

рр. до майже 6,7 мільйонів у 2013-2014 рр. 

Переваги, які випливають із маркетингового напрямку (збільшення 

активності відвідувачів для підприємств, пов’язаних із туризмом), мають 

характеристику суспільного блага. Зокрема, переваги є невиключними: вони 

доступні для будь-якого підприємства, пов’язаного з туризмом, у цьому пункті 

призначення, і неможливо виключити підприємства, які отримують вигоду від 

маркетингової діяльності, але не беруть участь у витратах. Наприклад, якщо 

готель буде рекламувати місце призначення, це, швидше за все, призведе до 

збільшення активності відвідувачів і для інших туристичних підприємств у 

цьому місці. Готелю було б важко окупити свої витрати за рахунок тих, хто 
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отримує вигоду. Вигоду від маркетингового напрямку також можна розглядати 

як неконкурентні, оскільки споживання переваг підприємствами, пов’язаними з 

туризмом, не зменшує переваг, доступних іншим. Це створює принциповий 

привід для участі і держави. 

Успіх підприємств, пов’язаних із туризмом, залежить, серед інших 

факторів, від популярності місця призначення, у якому вони розташовані. Щоб 

переконати відвідувачів приїхати до Австралії, австралійські уряди – через 

«Tourism Australia» та туристичні агентства штатів і територій – здійснюють 

маркетингову діяльність, спрямовану на просування Австралії (або її регіонів) 

за кордоном. Міжнародний маркетинг австралійських напрямків включає 

рекламу, забезпечення веб-сайтів, опрацьовані медіа (наприклад, статті в 

туристичних журналах) і програму Aussie Specialist Program, яка забезпечує 

«навчання в Австралії» для закордонних туристичних агентів. 

В Австралії проходить ряд великих культурних, спортивних і ділових 

заходів: 

• близько 71 000 іноземних відвідувачів повідомили, що однією з цілей їх 

поїздки була участь або перегляд організованих спортивних змагань; 

• 18 000 іноземних відвідувачів повідомили, що однією з цілей їх поїздки 

було відвідування певного дозвілля чи фестивалю; 

• 43 000 міжнародних відвідувачі повідомили, що однією з цілей їхньої 

поїздки було відвідування конгресу, конференцій, семінари, ярмарки чи 

виставки [2]. 

Згідно з даними опитування міжнародних відвідувачів, проведеного 

«Tourism Research Australia», великі події в Австралії, як правило, залучають 

іноземних туристів у великі міста, а не в регіональні райони. У 2013-2014 рр. 

близько 14% ночівель перебували іноземні туристи в Австралії, де метою 

зупинки були спортивні, розважальні або ділові заходи, які були в регіонах за 

межами столиць і Голд-Косту [2]. 

Уряди беруть активну участь у фінансуванні та забезпеченні важливих 

заходів. Австралійські уряди мають офіси для проведення великих подій, 
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розташовані в їхньому туристичному агентстві або як окрему юридичну особу, 

яка прагне залучити великі події до своєї юрисдикції. Також надають 

фінансування для покриття операційних витрат на захід, забезпечують 

інфраструктуру (наприклад, спортивні стадіони), забезпечують маркетингову 

підтримку заходу або, в деяких випадках, безпосередньо забезпечують захід 

(іноді за підтримки приватного сектора, наприклад через спонсорство). Уряди, 

надають фінансування, в проведенні ділових заходів, наприклад як у 2011-2012 

рр. уряди штатів і територій надали понад 20 мільйонів доларів на конференц-

бюро. [3]. Також забезпечують фінансування спільно з урядовими штатами для 

деяких великих заходів (це фінансування не надається через Tourism Australia): 

- В бюджеті на 2014-2015 рр. Уряд оголосив про виділення 156 мільйонів 

доларів на інфраструктуру для проведення Ігор Співдружності в Голд-Кості в 

2018 р. [4]. 

- Уряд Австралії, Квінсленда, Нового Південного Уельса, АСТ і Вікторії 

зобов’язувалися виділити до 61 мільйона доларів на проведення Азіатської 

футбольної конфедерації. Австралійські уряди беруть участь у діяльності, яка 

безпосередньо впливає на індустрію міжнародного туризму. Розвиток галузі 

керується політикою та планами, що стосуються туризму. 

Сприянню потоку іноземних відвідувачів до Австралії було піднято низку 

питань, які пов’язанні зі спрощенням в’їзду та виїзду до країни.  Здебільшого 

пов’язано із оплатою візи для відвідувачів та PMC (плата за перевезення 

пасажирів), а також з процесами подачі заяв на візу. Візові процеси в Австралії 

для деяких відвідувачів були більш вимогливими, ніж візові процедури в 

порівнянних країнах. 

Для візової процедурами китайські гості, які відвідують Австралію, 

повинні подати заявку на гостьову візу (підклас 600), тоді як гості з багатьох 

інших ключових туристичних ринків Австралії мають право подати заявку на 

отримання електронної візи «Travel Authority» (підклас 601) або eVisitor 

(підклас 651). 
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Уряд Австралії вжив заходів для підвищення ефективності процедури 

оформлення віз в Австралію. Зокрема, він розширив онлайн-заявку на візу для 

відвідувачів з усіх країн. Після того, як у березні 2013 р. було запроваджено 

онлайн-подання візи для відвідувачів (підклас 600), власники паспортів 197 

країн або регіонів отримали право подати заявку онлайн [5]. У рамках цього 

розширення австралійський уряд запустив пілотні програми онлайн-заявки на 

отримання візи в Китаї (у грудні 2014 р.) та Індії (у січні 2015 р.). 

Уряд Австралії вжив додаткових заходів для спрощення візових процедур 

для громадян Китаю: запровадивши трирічні багаторазові візи для китайських 

ділових мандрівників; Уряд переглянув вимоги і об’єднав два контрольні 

списки документів в один коротший контрольний список [6]. 

Метою австралійської програми гостьових віз є полегшення в’їзду 

відвідувачів, мінімізуючи при цьому кількість неповернень і порушення умов 

візи. Вимоги та обмеження, пов’язані з різними типами віз, у тому числі 

національності, які мають право на отримання візи кожного типу, повинні бути 

розроблені для досягнення цієї мети найбільш ефективним способом. 

Враховуючи зростаюче значення Китаю як країни походження відвідувачів 

Австралії, а також сильну конкуренцію з боку інших країн за залучення 

відвідувачів з Китаю, особливо важливо, щоб австралійські механізми 

оформлення віз для відвідувачів були ефективними. 

Склад індустрії міжнародного туризму Австралії, ймовірно, продовжить 

змінюватися. Прогнозується, що до 2022-2023 рр. кількість іноземних 

відвідувачів Австралії зростатиме в середньому на 4,5 відсотка на рік [7] – 

очікується, що значну частину цього зростання сприятимуть відвідувачі з 

азіатських країн, що розвиваються. Це, ймовірно, матиме наслідки для індустрії 

туризму, оскільки ці відвідувачі мають різні переваги щодо подорожей, зокрема 

вони мають меншу тенденцію подорожувати до регіональних регіонів, ніж 

відвідувачі з історично важливих країн походження Австралії. 

Висновок. Іноземні відвідувачі приваблюють Австралію не лише завдяки 

її унікальним природним і культурним об’єктам, таким як Великий Бар’єрний 
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риф і національний парк Улуру-Ката Тьюта, а й через якість туристичних 

продуктів, таких як ресторани, готелі, конференції та виставки. Інвестиції в ці 

та інші види інфраструктури, пов’язаної з туризмом, мають вирішальне 

значення для подальшого зростання індустрії міжнародного туризму Австралії. 

Але уряди також відіграють певну роль у фінансуванні або підтримці 

певної інфраструктури, якою користуються міжнародні відвідувачі (а також 

внутрішні відвідувачі та резиденти). Наприклад, вони забезпечують і 

фінансують інфраструктуру в національних парках та інших природоохоронних 

територіях. Вони також забезпечують і фінансують культурну, спортивну та 

транспортну інфраструктуру, таку як регіональні аеропорти, термінали 

круїзних суден, спортивні стадіони та художні галереї. 

Не менш важливо, що уряди відповідають за політику та нормативні акти, 

які впливають на інвестиційні рішення компаній, пов’язаних із туризмом, 

зокрема, за оцінку розвитку та процеси затвердження. 
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ЕВТАНАЗІЯ ЯК ПРАВО ЛЮДИНИ НА СМЕРТЬ 

Найважливішим природним правом людина є життя. Відповідно до ст. 3 

Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Через 

це, в Україні евтаназія є забороненою та вважається кримінально-карним 

діянням. Хоча, в деяких сучасних країнах світу дане явище вважається нормою 

і давно легалізоване на законодавчому рівні. 

Під евтаназією розуміють добровільне припинення життя невиліковно 

хворого лікарем. Евтаназія робиться з метою, припинити страждання хворого 

від мук, і з грецького перекладається як «добра смерть». Розрізняють два 

основні види евтаназії: пасивна евтаназія (умисне припинення лікарем терапії, 

яка підтримує життєдіяльність пацієнта), активна евтаназія (введення 

смертельно хворому медичних препаратів, або інші дії, які тягнуть за собою 

швидку та безболісну смерть). До активної евтаназії часто відносять і 

самогубство з лікарською допомогою. 

Загалом є три способи, які дозволяють людині піти з життя раніше. Це 

евтаназія, ортаназія й самогубство, асистоване лікарем. Як правило, основна 

умова для них — невиліковна хвороба, що завдає людині страждань. 

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-0417-816X
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Ортаназія – припинення життя людини на прохання родичів, опікунів, 

законних представників або суду. До ортаназії зазвичай вдаються тоді, коли 

людина в незворотній комі, а її життя підтримують спеціальні апарати. Або ж 

це стосується випадків, коли дитина народжується без мозку. У випадку 

ортаназії неважливо, чи страждає людина фізично або морально, адже часто 

підтвердити чи спростувати це просто неможливо з огляду на стан пацієнта. 

Асистоване лікарем самогубство — найпоширеніший спосіб. 

Медфахівець лише дає пацієнту летальний препарат або виписує рецепт на 

нього, тобто він не вирішує долю людини замість неї й не позбавляє її життя 

власними руками. А от евтаназія передбачає, що лікар сам робить смертельну 

ін’єкцію.[1] 

У 1977 році в Каліфорнії був ухвалений перший у світі закон «Про право 

людини на смерть», згідно з яким було дозволено пасивну евтаназію. У 2002 

році Нідерланди законодавчо закріпили евтаназію та допомогу у скоєнні 

самогубства. Нідерланди стали найпершою країною світу, де легалізували 

евтаназію. Однак ухвалений 2002 року «Закон про припинення життя на вимогу 

й допомогу в скоєнні самогубства» передбачав низку суворих приписів для 

реалізації процедури. Вона була можливою, тільки якщо пацієнт страждав від 

невиліковного захворювання і справді не мав жодних шансів на одужання. 

Водночас він мав висловити своє свідоме бажання померти, перебуваючи 

повністю при тямі — і повторити його кілька разів упродовж певного часового 

проміжку[2]. У Нідерландах евтаназія дозволена за дотриманням вимог: пацієнт 

має бути невиліковно хворим та не мати ніякого шансу на одужання. Також 

особа повинна виявляти бажання про евтаназію, знаходячись у здоровому 

глузді.  Швейцарія також є країною, в якій право на смерть закріплене на 

законодавчому рівні. Сьогодні на швейцарських сайтах, в мережі Інтернет, 

можна придбати путівку з метою евтаназії в один кінець. Згідно із місцевим 

законодавством, надання допомоги в акті самогубства за умов відсутності 

особистих корисних цілей не забороняється. З такою метою сюди приїжджають 
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іноземці, оскільки це єдина країна світу, де евтаназія дозволяється для жителів 

інших країн. 

Звичайно, в Україні, як і в багатьох інших цивілізованих країнах світу 

були спроби частково узаконити евтаназію. Проте жодна з цих спроб не 

закінчилась безпосередньо її легалізацією. Пригадаємо, що у процесі 

підготовки Цивільного кодексу України у 2003 році було здійснено спробу 

легалізації добровільної пасивної евтаназії у нашій країні. Однак, в 

остаточному варіанті дана пропозиція не знайшла свого відображення; за 

неофіційними даними, найвагомішим аргументом проти евтаназії у той час 

стала можливість лікарської помилки. 

Питання евтаназії досліджується юристами, медиками, філософами, 

соціологами та психологами. Це питання є спірним, та займає багато дискусій 

серед вчених та пересічних громадян. З одного боку, підіймаються питання про 

аморальність забирати життя людини. Всі релігії виступають проти евтаназії та 

прирівнюють дану процедуру до вбивства або самогубства. Також, противники 

евтаназії припускають, що існує ризик підкупу лікарів для вбивства пацієнта 

або існує ризик лікарської помилки. Багато лікарів, зазначають, що медицина не 

стоїть на місці, і постійно удосконалюється. З іншого боку, прихильники 

евтаназії, зазначають, що у кожної людини, є крім, права на життя, право на 

смерть. І тому, людина може добровільно обирати, чи продовжувати їй життя. 

Також, аргументами прихильників евтаназії є те, що якщо невиліковна людина 

не може жити самостійно, а життя приносить такій людині лише страждання, то 

припинення життя не може вважатися шкодою. 
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МИТЕЦЬ І ВІЙНА: ТРАНСЦЕНДЕНТНЕ В ТВОРЧОСТІ 

БОРИСА ЛЯТОШИНСЬКОГО 

Актуальність дослідження. Війна завжди була однією з найгостріших 

випробувань для людства. Етичне ставлення до сутності та навіть самої 

можливості війни визначає аксіологічні виміри цивілізації. 

На долю геніального українського композитора Бориса Лятошинського 

випало жити й творити в першій половині ХХ століття. Його юність припала на 

роки Першої світової війни, зрілість – на часи Другої. 

Як людина, вихована на ідеалах гуманізму, композитор сприймав війну як 

вселенське зло. Водночас він, як митець філософського масштабу мислення, 

геніальний композитор-симфоніст, розумів необхідність знаходити можливість 

художньо втілити в творчості проблему боротьби добра і зла, що є гранично 

узагальненим змістом симфонії як жанру. Провідною темою Першої та Третьої 

симфоній, також «Українського квінтету», який вважають «симфонією для 

https://hromadske.ua/posts/pravo-na-zhittya-i-vidmovu-vid-nogo-yak-u-sviti-zminyuyetsya-stavlennya-do-evtanaziyi-i-chi-legalizuyut-yiyi-kolis-v-ukrayini
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п’яти інструментів» є війна як одне з «обличь» зла. Добро ж, на думку митця, – 

долання зла усіма доступними людини способами. 

Мета цієї роботи полягає в тому, простежити взаємозв’язок між 

особистістю митця та чинниками, які впливають на його творчість. «Фокусом» 

цієї статті є світові війни в життєтворчості Бориса Лятошинського. 

Виклад основного матеріалу. Перша і Третя симфонії Бориса 

Лятошинського, а також «Український квінтет» – найбільш яскраві твори, які 

втілюють тему війни. Перша симфонія була його дипломною роботою, 

писалася під час воєнних дій і була, до речі, одним з нечисленних творів, 

написаних європейськими композиторами на той час – жахіття війни виявилися 

настільки важкими, що композитори, образно кажучи «замовкли», не будучи в 

змозі взятися за перо. «Український квінтет» створювався під час евакуації в 

Саратов в період Другої світової війни. Багатостраждальна Третя симфонія 

побачила світ вже після війни як рефлексія пережитого [1]. 

В таких випробуваннях на митця покладається особливе завдання, 

ключем для розуміння якого може стати категорія трансцендентного. Термін 

«трансцендентний» вживався у філософії Канта для характеристики ноуменів, 

тобто речей-у-собі, які хоч і проявляються у світі феноменів у вигляді відомих 

нам явищ, але не можуть самі бути сприйняті в чуттєвому (емпіричному) 

досвіді, про їх існування ми дізнаємося лише умоглядно [2]. 

Близьким до трансцендентного є поняття трансцендентального. Спочатку 

воно характеризувало область абстрактних розумових категорій (таких як річ, 

суще, істина, добро тощо). Тобто трансценденція — це стан свідомості, за якого 

людина долає обмеження фізичного існування і згідно з деякими підходами 

стає навіть незалежною від фізичного світу. Тригером для відокремлення "Я" 

можуть слугувати різні фактори. Для Бориса Миколайовича Лятошинського 

таким тригером стала війна, яка спрямувала його творчість на розв’язання 

найскладніших проблем людства, які конкретизувалися в реаліях 

повсякденного життя. Саме тому написані твори настільки резонують 
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зі слухачем. Вони розглянуті з різних сторін, описані з надзвичайною точністю 

і розумінням. Без конкретного погляду на конкретну війну [3]. 

Митець думає, діє, переживає «усі болі світу», виходячи за межі 

реальності, яка існує навколо нього, дає суспільству можливість в художньому 

переживанні усвідомити дійсність та дійти до вищої точки морального впливу 

мистецтва на людину – катарсису. 

Творчість Бориса Лятошинського є втіленням та одним з найкращих 

взірців аксіологічної функції музики не тільки в українській, а й світовій 

культурі. Як людина, він разом із суспільством переживав усі труднощі 

воєнного часу: замерзав від холоду в евакуації, стояв у чергах за хлібом, писав 

при каганці. Як митець, відчував обов’язок, втілити те, що тільки він може 

зробити. Як громадянин мусив обстоювати свої моральні принципи попри 

«ідеологічні лещата» та репресії. Такі часи ми називаємо «несприятливими». 

Однак саме вони є випробуванням на «справжність», яке проходять тільки 

митці, наділені даром відчуття трансцендентності своєї місії, попри конкретні 

обставини життя [4]. 

Висновок. Аналіз творчості Б. Лятошинського з позицій категорії 

трансцендентного дозволяє здійснити нове прочитання симфонічної творчості 

обох воєнних періодів в обставинах, які зрозумілі сучасному слухачеві. 
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ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

У поточних економічних умовах дедалі більшу значимість і актуальність 

набуває проблема формування ефективної кадрової політики, відповідної 

сьогоднішнім вимогам соціально-економічного розвитку. Організації в сучасній 

економіці схильні до досить сильного тиску з боку конкурентів, що змушує їх 

здійснювати свою діяльність під пильним контролем. Тому на бізнес лягає 

серйозна відповідальність не тільки за задоволення попиту як основи існування 

бізнесу, але і за економію виробництва. 

Щоб залишитися на плаву, організації змушені не тільки впроваджувати 

нову техніку, технології, інновації, а й удосконалювати трудові ресурси, 

підвищувати ефективність систем управління персоналом, створювати 

сприятливі умови праці для співробітників. В даний час всі підприємства 

переорієнтуються на роботу в умовах інноваційної економіки, утвореної за 

допомогою трансформації і диверсифікації основних галузей. Більшість 

компаній ліквідувало неефективні робочі місця, що сприяло вивільненню 

персоналу, оптимізації його чисельного складу. Сучасні роботодавці прагнуть 

залучити освічених, висококваліфікованих, активних та ініціативних 

працівників, здатних до самопожертви, ототожнення себе з організацією. У 

зв'язку з цим зараз більшість установ пред'являють підвищені вимоги до 

формування та реалізації кадрової політики. 
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Розробляючи власну кадрову політику, кожна організація повинна 

погодити її з загальною соціально-економічною стратегією розвитку. Для 

отримання максимальної віддачі від використання трудових ресурсів необхідно 

розробити ефективну кадрову політику. Це дозволить не тільки визначити 

оптимальну потребу в трудових ресурсах, а й професійно здійснити підбір 

персоналу, а також раціонально розподілити співробітників по робочих місцях, 

що в перспективі призведе до їх трудової реалізації з максимальною віддачею. 

Метою кадрової політики має стати підвищення конкурентоспроможності 

кадрів і компанії в цілому. [1, с. 338]. 

Спробуємо по-новому, з урахуванням актуальних вимог інноваційно-

орієнтованого розвитку виробництва, сформулювати поняття «кадрова 

політика». Кадрова політика - це сукупність принципів, методів, прийомів і 

форм впливу на трудовий колектив, що лежать в основі процесів, що формують 

ефективну систему управління персоналом, що забезпечує переважне 

інноваційний розвиток організації та координацію інтересів працівників і 

потреб підприємства. 

Одна з основ, яка не береться при початковому етапі в кадровій політиці, 

це особливі принципи при відборі кваліфікованого персоналу. Кадрова 

політика визначає, які працівники необхідні організації, і як повинна бути 

організована робота з ними, щоб підприємство змогло вчасно домогтися 

стратегічних цілей. Безумовно неможливо створити ідеальну модель кадрової 

політики всієї організації, але запорукою успіху будь-якого керівника може 

стати грамотно підібраний персонал на початковому етапі. 

Для цього може послужити грамотно складене анкетування. Питання, які 

задаються, повинні бути заздалегідь продумані, адже необхідно розуміти 

заради чого вони задаються і яку відповідь хочемо почути від кандидата. 

Ставлячи ці питання, можна багато чого довідатися і вирішити, зокрема яким 

співробітником буде той чи інший кандидат. Бліц-інтерв'ю допоможе в 

швидких відповідях отримати відповіді на каверзні запитання, а саме: чого він 

хоче добитися на цій роботі; які поставлені цілі він ставить собі; чи бачить він 
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зростання в діяльності цієї сфери, чи є він енергійною людиною, яка буде 

повністю віддаватися роботі. 

Кадрова політика як діяльність, спрямована на створення трудового 

колективу, що сприяє максимально ефективно поєднати цілі та пріоритети 

організації і її працівників. Вона сукупна спільністю першорядних теоретичних 

положень і принципів, офіційних вимог і практичних заходів, що дозволяють 

визначити зміст, форми, методи, а також основні напрямки роботи з 

персоналом. [3, с. 26]. 

Працівник виступає головною продуктивною силою в процесі праці і 

виробництва. На мою  думку, працівник – основна продуктивна сила 

виробництва, тому значні зусилля дослідників повинні бути націлені на 

збільшення ефективності системи управління персоналом. 

В даний час на багатьох підприємствах зведена до мінімуму або взагалі 

відсутня робота з кадровим резервом, особливо з групою перспективних 

співробітників, які повинні включатися в список для висунення в керівний 

склад. Тому в разі відходу або звільнення керівника підрозділу часто 

виникають труднощі з пошуком працівників, які відповідають вимогам 

організації. 

Кадрові служби в спішному порядку підшукують претендентів на ці 

керівні посади, часто виявляється, що або підібрані кандидатури не 

справляються зі своїми обов'язками, або для адаптації на новій посаді їм 

необхідно більш тривалий час. Як відомо, час - гроші. [2, с. 86]. 

Кадрова політика являє собою основу процесу управління персоналом в 

організації. Організація підбирає персонал, і створює комфортні умови для 

швидкої адаптації працівників. На цьому етапі багато керівників перестають 

приділяти увагу працездатності персоналу. Важливо продовжувати 

підвищувати кваліфікацію персоналу, проводити спеціальні семінари і 

тренінги. Вони сприяють мобільності співробітників і допомагають дізнаватися 

про всі новинки в сфері їх діяльності. 
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Робота з кадрами повинна допомагати організації реагувати на зміну 

ринку і появі нових технологій. Необхідно бути готовим до роботи з 

персоналом, приділяти увагу його вдосконаленню і мотивації. І при цьому 

кадрова політика виступає найважливішою складовою частиною всієї 

управлінської діяльності. 
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СОЯ – СТРАТЕГІЧНА КУЛЬТУРА ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

Серед ресурсів життєзабезпечення суспільства продукти харчування 

посідають найголовніше місце. Україна є провідним виробником продовольства 

у світі. За результатами 2019 року, Україна посіла 9 місце серед країн-

виробників сої у світі з показником валового збору в 3,7 млн т [1, с. 125, 132]. 
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Сучасне аграрне виробництво вимагає проведення позитивних змін у 

структурі посівних площ, розміщення посівів високопродуктивних і економічно 

вигідних культур. У господарствах України триває пошук найбільш 

рентабельного виробництва продукції та удосконалення технології 

вирощування сої. Спостерігається швидке розширення посівних площ даної 

культури [2, с. 25]. 

За останні роки світовий ринок сої зазнав змін. Не зважаючи на провідні 

місця в експорті сої США, Аргентини, Бразилії для країн Європейського союзу 

логістично більш вигідним є закуповувати сою ближче. Таким чином з 2017 

року, основними імпортерами української сої є Туреччина, Єгипет, Іран, Італія, 

які загалом щороку можуть закуповувати від 1,5 до 2,0 млн. т. За попередні 

роки в Україні щорічне виробництво сої складало 2,3 млн. т [3]. 

Посівні площі під соєю у 2022 році зростуть до 1,6-1,7 млн га, в той час, 

як у 2021 році площі під культурою сягали 1,3 млн га. Така тенденція 

спостерігатиметься зважаючи на ціну продукції та високу вартість добрив, адже 

соя потребує менше азотних добрив аніж інші культури [4]. 

Також важливим фактором вирощування даної культури є не великі 

затрати на систему інсектицидно-фунгіцидного захисту. В порівняні з 

соняшником, затрати на систему захисту сої від шкідників та хвороб можуть 

бути в 1,5-3,0 рази менші. Адже для ефективного захисту соняшнику необхідно 

застосовувати двічі фунгіцидно-інсектицидний захист, в фазі 4 пари листків та 

зірочки, адже рослини є високорослими, мають інтенсивне наростання біомаси 

і формують більшу її кількість на одиницю площі в порівняні з соєю. Крім того, 

рослини соняшнику в порівняні з соєю, в межах груп стиглості, ростуть більш 

триваліший період в сезоні, що, відповідно, зумовлює більш тривалий їх 

контакт з шкодочинними об’єктами. Зернові культури (яра пшениця, ярий 

ячмінь) є ще більш вибагливішими до системи захисту, адже для ефективного 

їх захисту потрібно проводити 2–3 фунгіцидно-інсектицидні обробки. Тоді як 

рослини сої при вирощуванні на харчові цілі можуть обійтись одним 
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фунгіцидно-інсектицидним захистом в період цвітіння - утворення бобів, 

залежно від умов вирощування, що здешевлює систему захисту культури [3]. 

Зважаючи на те, що Україна є першим постачальником сої до ЄС, країна 

також долучається до інтеграції «зелених» цілей, за рахунок збільшення частки 

сої у сівозміні, зменшення використання пестицидів, нарощування органічного 

виробництва саме цієї культури [4]. 

Агресія росії проти України зумовила значну зміну можливостей 

вітчизняного ринку та потребує перегрупування у виборі культур для 

сільськогосподарських виробників. Адже в результаті війни маємо спектр 

негативних умов, що впливають на ринок, експортні можливості і виробничі 

можливості аграріїв. В першу чергу, це обмеженість доступу України до 

морських шляхів та високий ризик транспортування морем експортних культур 

через мінування морських шляхів. 

Тому наступним важливим логістичним шляхом є залізничний транспорт, 

який на жаль має значне обмеження за пропускними можливостями. Таким 

чином є необхідність вирощувати культури, що дають стабільно високу ціну на 

світовому ринку та забезпечать високий валовий дохід за умови зменшення 

логістичних затрат. 

В результаті воєнних дій та перекриття морських шляхів припинилося 

регулярне забезпечення підприємств добривами, засобами захисту рослин та 

іншими препаратами для вирощування культур. В таких умовах 

перспективність вирощування сої стає більш значущою, адже соя потребує 

менших затрат, ніж такі інтенсивні культури, як кукурудза, соняшник, зернова 

група, які потребують більшої кількості технологічних операцій, більших 

затрат на системи удобрення та захисту. А відсутність великої кількості 

шкідників та хвороб в умовах України на фоні високої стійкості культури 

забезпечує менші витрати на вирощування сої. Якщо порівнювати системи 

удобрення сої з кукурудзою, то вона буде в мінімальних затратах майже в 2,0-

2,5 рази дешевше. 
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Щодо вологозабезпечення, коренева система сої, проникає на меншу 

глибину (до 1,2 м), ніж коринева система кукурудзи (до 2,5 м), а відповідно 

буде більш ефективніше використовувати вологу верхніх горизонтів. також 

рослини кукурудзи потребують більшої кількості вологи для формування 

економічно обґрунтованого рівня урожаю, ніж рослини сої, враховуючи 

формування біомаси на одиницю площі. Це дуже важливо враховувати, тому 

що зима була малосніжною, а початок весни є сухим. В результаті соя може 

виявитись менш ризикованою культурою за умов посушливого року [3]. 

Узагальнюючи вищевикладене, можна стверджувати, що соя є 

визначальною, стратегічною культурою для сільського господарства та України 

в цілому. Виробництво сої є невичерпним джерелом білків рослинного 

походження, тому в умовах ведення війни росії проти України вирощування сої 

як продовольчої культури для сільськогосподарських підприємств має 

достатньо велику кількість переваг. А саме зменшення технологічних затрат за 

рахунок меншої потреби добрив та засобів захисту, висока і стабільна ціна на 

ринку, широкі експортні можливості країн сусідів, а також зменшення 

логістичних витрат, що зумовлює менші ризики реалізації вирощеного урожаю 

[1, с. 132; 3; 5, с. 41]. 
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З початку російського воєнного вторгнення в Україні відбувалася велика 

кількість актів, пов’язаних із використанням вибухових пристроїв, що мали під 

собою суспільно-небезпечний кримінально-протиправний характер. Дані 

вибухові пристрої застосовувалися у цілях, спрямованих на завдання тілесних 

ушкоджень, знищення та пошкодження майна. Під час готування до таких 

кримінальних актів злочинці використовують різноманітні все більш 

модернізовані пристрої для вибухів. Вчені-кримінологи зазначають, що такі 

вибухи спрямовуються на мирне населення, у мирні райони. 

Криміногенна обстановка характеризується багатьма факторами, що 

обумовлені соціально-економічними та політичними змінами в державі: 

погіршення економічних показників, збільшення безробітних, збільшення 

корупційних проявів, недостатня контрольованість підрозділами Збройних Сил 
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України використання, зберігання зброї і боєприпасів тощо. Наразі найбільш 

резонансними злочинами для суспільства є вчинення вибухів [1]. Вибуховий 

пристрій – це пристрій, який має сукупність ознак, що вказують на його 

призначення й придатність для здійснення вибуху [2]. 

Спільні риси, характеристики тероризму та вибуху закріплені 

положеннями Закону України (далі – ЗУ) «Про боротьбу з тероризмом» [3]. Ст. 

1 даного нормативно-правового акту зазначає, що терористичний акт – це 

злочинне діяння, яке здійснюється у формах вчинення підпалу, вибуху, 

застосування зброї або інших дій, кримінальна відповідальність за які наступає 

відповідно до ст. 258 Кримінального кодексу України. Ст. 1 ЗУ «Про боротьбу з 

тероризмом» визначає терористичний акт як акт здійснення підпалу, вибуху, 

застосування зброї чи іншої дії, яка створювала небезпеку для життя або 

здоров’я людини чи заподіяння значної майнової шкоди або настання інших 

тяжких наслідків, якщо такі дії вчинялися з метою залякування населення, 

порушення громадської безпеки, провокації воєнного конфлікту, здійснення 

впливу на прийняття незаконного рішення, вчинення або не вчинення дій 

органами державної влади або органами місцевого самоврядування, 

привернення уваги громадськості до певних релігійних, політичних або інших 

поглядів злочинця, погроза вчиненню вищевказаних дій [4]. 

Готуючись до здійснення вибухів, злочинці вдаються до попередньої 

перевірки та обстеження місця закладення пристрою з метою максимальної 

ефективізації та досягнення всіх цілей, які він перед собою ставить під час 

готування до вибуху. Під час підготовки можуть бути вчиненні деякі дії, що 

сприяють здійсненню злочину – обладнання місця закладення вибухівки, 

усунення перешкод для прихованого прибуття на місце вчинення злочину й 

відходу з нього. При цьому злочинці вносять певні зміни в навколишнє 

оточення. Правоохоронні органи під час отримання відомостей про такі дії та їх 

виконавців можуть запобігти виконання вибухів. Якщо відбувається готування 

до вчинення вибуху, то цей факт свідчить про професіоналізм виконавців, а 

також тривалість часу виношування злочинного наміру і здійснення підготовки 
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до злочину та можливе фінансування такого заходу. Це характеризує певні 

особистісні якості злочинця: 1) акуратність; 2) педантичність; 3) прагнення 

особистої перевірки будь-яких обставин. Не можна ігнорувати такий етап, 

оскільки саме це може призвести до невдалих замахів, передчасних вибухів із 

наслідками різної тяжкості [5]. 

Вчені криміналісти зазначають, що найбільш кваліфіковані способи 

доставки вибухового пристрою – це такі, при яких професіонал ретельно готує 

злочин або приймає участь в його плануванні, штучно створює умови, за яких 

потерпілий сам наближається до місця знаходження вибухового пристрою, а 

також приводить його в дію деякими маніпуляціями. Спосіб ініціювання 

вибуху може характеризувати злочинця за професіональністю, а також за його 

сферою діяльності. Найбільш небезпечними є певні професії: механік; хімік; 

слюсар; електрик; спеціаліст в електроніці, у вибуховій справі; професії, 

залучення спеціалістів яких, збільшує ризик точності виконання зривних дій 

[5]. 

Отже, з огляду на проведене вище дослідження, можна вказати, що 

злочинці з часом лише вдосконалюють засоби, методи та пристрої, які 

сприяють вчиненню кримінальних вибухів, злочинцями використовується 

низка способів для вчинення кримінальних вибухів, які передбачають існування 

значних труднощів для попередження та запобігання ним для правоохоронних 

органів у процесі розслідування кримінальних правопорушень. Названа 

тематика становить неабияку актуальність для практичних працівників 

структури Міністерства внутрішніх справ, адже в процесі її дослідження вони 

зможуть отримати зовсім нові, досконаліші та ефективніші прийому та засоби 

розкриття та розслідування вищевказаних кримінальних правопорушень, що 

стане якісним підґрунтям для здобуття нових досягнень криміналістичної 

техніки й подальшого вдосконалення і збагачення криміналістичних методик. 
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У статті розкрито основне поняття жанру класичного роману young 
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сучасному світі. Підкреслено, що у даних творах закладено психологізм 

внутрішнього світу головного героя-підлітка і глибокий філософський зміст 

юнацтва. 

Ключові слова: підліток, тинейджер, підліткова проза, новітня 

література, підліткова проблематика. 

Класичну літературу читають у всьому світі, адже ці книги запрошують 

читача у дивовижний світ, наповнений яскравими образами та глибокими 

історіями, що стосуються різних боків людського життя. Одні насолоджуються 

мовою визнаних класиків, інші знаходять у творах відповіді на свої питання, 

треті вчаться ставити ці питання, але нікого класична література не залишає 

байдужим. Підліткова ж література ставить за мету допомогти сформувати 

юному читачу широкий кругозір та розмірковувати на загальнолюдські теми. 

Добро і зло, любов і обман, великодушність і дріб'язковість — ці та інші 

питання, порушені у підліткових творах, вічні й актуальні у всьому світі. 

Усередненими межами підліткового періоду, що визначені фахівцями, які 

займаються віковою психологією, є віковий проміжок 12–17 років. 

Мета статті – проаналізувати сюжетну своєрідність та актуальність 

літератури для підлітків. 

Найстарішою книгою для підлітків, яка зберіглася серед бібліотечних 

фондів до цього часу, датована 1842 роком випуску, це – «Книга для юных 

читателей» Григорія Пехотинського (Харків). 

Майкл Карт (Michael Cart) у своєму виданні «Підліткова література: від 

романтики до реалізму» (Young Adult Literature: From Romance to Realism) 

розглядає історію формування поняття підліткового віку (young adult) [6]. За 

його словами, підлітковий вік як окремий етап дорослішання науковці почали 

вирізняти з 1904 року. Загалом появу «підліткового віку» (young adult) 

спричинила двотомна праця «Юність» (Adolescence) (1904) Гранвілла Стенлі 

Холла (Granville Stanley Hall), американського психолога та педагога. 
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За визначенням Джона Х. Бушмана підліткова література – це література, 

яка дає відповіді на запитання, що ставляться в юному віці та зосереджуються 

на питанні пошуку свого «я», а себто веде до самоідентифікації [5]. 

На даний час сучасна підліткова література представлена такими 

авторами як: Оксана Думанська, Степан Процюк, Галина Рис, Володимир 

Рутківський, Олександр Зубченко, Антон Санченко, Марина Соколян тощо. 

Що ж до читацьких переваг підлітків, то тут найважливішим є наявність 

захоплюючого, інтригуючого сюжету. Також для підлітків особливе місце 

посідає головний герой твору. Бажано, щоб герой таких творів був однолітком, 

а також був або прикладом для наслідування, або «антиприкладом» того, яким 

не потрібно бути: «Ясність емоційно-оцінного сприйняття, «чистота» оцінки – 

важлива категорія для підлітка. Почуття симпатії чи антипатії, що виникла до 

літературного героя, читач повністю оцінює його моральні якості» [3]. 

Жанрова своєрідність книг для підлітків відрізняється різноманітністю. 

Але домінуюче становище у цій ніші літератури займає повість, оскільки саме 

цей жанр дозволяє відтворювати природне протягом життя, а сюжет 

зосереджується переважно навколо одного героя. Проте, особистість головного 

героя розкривається у кількох епізодах, з'являється у взаємозв'язках із різними 

персонажами. 

Сучасна література для підлітків пропонує молодому читачеві багатий 

асортимент книжок на різні теми. Письменники, враховуючи інтерес підлітків 

читати про однолітків, відображають у своїх творах те, з чим щодня стикається 

будь-який тинейджер: конфлікти всередині сім'ї, проблеми у навчанні, 

встановлення стосунків у колективі однолітків, перше кохання тощо. 

Підліткова література допомагає молодій людині зазирнути всередину себе, а 

також зрозуміти складний світ «дорослих», в який вона повинна вступити. 

При створенні образу героя-підлітка автори найчастіше користуються 

такими засобами, як: портрет, мова, опис жестів та речей, що оточують героя. 

Образ, створений за допомогою цих засобів, допомагає молодому читачеві 

віднести героя або до «хороших», або до «поганих». Велике значення під час 
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створення образу має мова героя-підлітка: вживані у ній слова і висловлювання, 

і навіть фразеологічні обороти створюють необхідні смислові та емоційні 

відтінки. Особливість мови героя, його манера ведення діалогу допомагають 

читачеві зрозуміти самого героя, його найближче оточення, з'ясувати його 

життєві цінності. 

Внутрішній психологізм молодого героя створюється за допомогою 

використання внутрішніх монологів. Також часто зустрічаються такі форми 

внутрішніх діалогів, як листи і щоденникові записи. За допомогою внутрішніх 

монологів герой розкриває свої інтимні особисті переживання, які допомагають 

читачеві зрозуміти глибші мотиви його вчинків. 

У моделюванні літературного процесу велике значення має двомірство 

літератури адресата, зокрема, адресата-підлітка. За його допомогою можна 

виявити персональні особливості підліткової прози, її жанрову та текстову 

традицію, тобто вивчити явище у філологічному просторі. Світ дитячий та світ 

дорослий – типологічні складові «літературного дитинства», їхня бінарність 

конфліктна, особливо гостро конфліктна у випадку з підлітковою літературою. 

Сучасні дослідники вважають її "територією конфлікту", письменники 

називають "мінним полем" [1]. 

Ще зовсім нещодавно критика відзначала дефіцит книг підліткової 

адресації, сьогодні порушується питання про підлітка нового типу, 

досліджується типологія конфлікту, називаються відкриття та завоювання. 

Фахівці розглядають підліткову книгу як спробу «розповісти про якусь частину 

проблем, які так чи інакше зачіпають людей від дванадцяти до сімнадцяти 

років». Сучасний тип підлітка має певний комплекс неповноцінності, а то й 

кілька комплексів, але найчастіше зустрічається – «вічний невдаха»: пригнічена 

психіка, невіра у власні сили тощо. Як правило, невдаха комплексує з приводу 

зовнішнього вигляду та фізичної слабкості – комплекс «гидкого каченя». 

Слабких шкодують, а жалість для підлітка принизлива. Визнати у себе 

слабкість – у цьому сила літературного підлітка, показник реальної самооцінки. 
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Беззаперечним вважаємо той факт, що сучасна друкована українська 

підліткова книга – складний системний об’єкт, який являє собою змістову та 

художню цілісність. За матеріально-конструктивним і художнім наповненням 

підліткова книга має відповідати певним вимогам. Складовими сучасної 

друкованої підліткової книги є дві базові підсистеми: текстова й ілюстративна 

[4]. 

Висновок. Огляд теми показує, що у підлітковій літературі є тенденція до 

відновлення підліткової прози, і є немало професійних письменників, фахівців, 

які досліджують сучасного підлітка. 

Отже, сучасна підліткова література є комплексом неоднорідних за 

якістю та проблемним наповненням творів. Зустрічається багато творів у яких 

прихована підліткова повість, що піднімає класичні для даного жанру проблеми 

– стосунків з однолітками, вчителями та батьками, становлення характеру, 

соціалізації тощо. І саме ця література робить особливо значний внесок у 

процес раннього дорослішання сучасного-підлітка. 
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Формування професійної компетентності майбутніх педагогів 

професійного навчання у контексті діджиталізації суспільства є система 

цінностей в умовах євроінтеграції. 

Управління цінностями на рівні закладів і установ професійної освіти 

розширює можливості мотивації персоналу на основі ціннісних стратегій. В 

процесі проведення аналізу наукових джерел щодо проблем формування 

професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання  

можна зробити висновок, що не завжди приділяється належна увага таким її 

аспектам, як рівні розвитку цінностей, рівнів розвитку ціннісної компетентності 

майбутніх педагогів професійного навчання в контексті модернізації вищої 

освіти, формування ціннісної компетентності з урахуванням вимірів. 

Мета проведення науково-педагогічних  досліджень полягає в 

розробленні та теоретичному обґрунтуванні моделі формування професійної 

компетентності майбутніх педагогів професійного навчання з урахуванням 

діджиталізації. Глобалізація процесу формування міжнародних відносин, 

інтеграційні процеси, що відбуваються в Європі, прагнення України стати 

повноцінним членом європейської та світової спільноти визначили зміну 

цільових орієнтирів  неперервної вищої освіти. Процеси модернізації вищої 

освіти стосуються і аспектів підготовки майбутніх педагогів професійного 

навчання як її складової, здатної продуктивно використовувати внутрішні і 
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зовнішні ресурси та забезпечувати формування  професійної компетентності 

майбутніх педагогів професійного навчання  в умовах євроінтеграції. Керівники 

закладів та установ професійної освіти  не завжди мають достатній  вичерпний 

рівень уявлення про цінності, значущі для працівників, тому стратегія розвитку 

сучасних навчальних закладів  іноді виявляється недостатньо  вдалою. 

Неважливо, наскільки блискуче проведений аналіз, на якому заснована 

стратегія, адже саме люди – від директорів до персоналу педагогів професійного 

навчання середньої ланки – повинні розуміти цю стратегія відповідає їхній 

системі цінностей. Мова ідеться про цінності корпоративні, загальнолюдські, 

сімейно-традиційні і ключові. Ми говоримо про людські фактори, а не про 

матеріальну сторону справи. І цей чинник нині знаходить широке визнання у 

всьому світі. Цінності мають значення. Вони слугують основою для прийняття 

рішень і виконання дій. Цінності у відповідності до рівнів розвитку впливають 

на підходи до управління сучасними навчальними закладами в контексті вимірів 

зорієнтованими на практико-орієнтовані технології. у різних країнах світу 

відрізняється навіть оформлення логотипу компанії при вході, що визначає 

цінності команди саме в даній країні. Сила цих цінностей схожа з маховим 

колесом, яке важко зупинити і складно повернути. верстви – глибинні цінності, 

що, вибудовують стосунки лідера або його послідовників між собою. 

Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного 

навчання не можливе без урахування системи цінностей, доречно розглядати 

ціннісні стратегії як складову професійної компетентності в контексті 

діджиталізації суспільства.  
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПОЧАТКУ ДОБИ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ АВСТРАЛІЇ 

Протягом останніх десятиліть на тлі посилення глобалізаційних процесів 

заклади вищої освіти зіткнулися з поняттям інтернаціоналізації – одним з 

ключових явищ, що найбільш обговорюється і дискутується в сфері вищої 

освіти. Інтернаціоналізація вищої освіти як феномен виникла у 80-90-ті роки 

минулого століття і в подальшому стала одним з найважливіших факторів 

розвитку національних систем освіти та освітніх організацій країн світу. 

Інтернаціоналізацію називають однією з найважливіших характеристик 

сучасних університетів, одним із найважливіших трендів вищої освіти останніх 

десятиліть [1]. 

Разом з тим, як австралійські, так і зарубіжні дослідники констатують 

наявність безлічі формулювань, що описують феномен інтернаціоналізації 

вищої освіти і підтверджують складність прийняття єдиного визначення з 

огляду на багатокомпонентність цього процесу, відсутність єдиної моделі, 

єдиного підходу до інтернаціоналізації різних закладів вищої освіти. 

Інтернаціоналізацію вищої освіти зазвичай трактують як процес інтеграції 

міжнародного чи міжкультурного вимірів у сфері навчання, досліджень та 

діяльності закладів вищої освіти, тобто процес, завдяки якому вища освіта 

розвивається в більш інтернаціональному напрямку [2]. В нинішньому 

контексті інтернаціоналізація вищої освіти є набагато ширшою, ніж експорт 

освітніх послуг, вона стає важливим елементом вищої освіти [3; с. 120]. 
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Однією з особливостей фахової літератури з проблематики 

інтернаціоналізації вищої освіти є те, що на результати наукових висновків та 

хід дискусій, як правило, впливають географічне розташування авторів, а також 

місцеві обставини та проблеми [3; с. 121]. 

Значний внесок у світову дискусію щодо процесів інтернаціоналізації та 

глобалізації, а також їх впливу на вищу освіту зробили австралійські вчені. 

Різноманітні аспекти інтернаціоналізації вищої освіти посідають чільне місце в 

австралійському науковому дискурсі. Прихильники підкреслюють переваги від 

інтернаціоналізації, зокрема збільшення економічних вигод, тоді як критики 

зосереджуються на загрозах для суспільного блага, проблемах, пов’язаних із 

забезпеченням якісного рівня освітнього процесу [4-6]. 

Все більше експертів стверджують, що інтернаціоналізація стала звичною 

частиною життя більшості австралійських університетів та невід’ємною 

складовою стратегії розвитку їхньої наукової та освітньої діяльності. 

Протягом останніх десятиліть в австралійських університетах відбулися 

важливі зміни, спрямовані на досягнення мети інтернаціоналізації вищої освіти. 

Найбільш вражаючим зрушенням в інтернаціоналізації вищої освіти в Австралії 

стало збільшення кількості іноземних студентів, що навчаються на платній 

основі [7]. 

Сьогодні Австралія є третім за величиною після США та Великобританії 

експортером послуг вищої освіти на міжнародному рівні. У 2002 р. в 

австралійських державних закладах вищої освіти навчалося 185 000 іноземних 

студентів, або понад 21 % від загальної кількості усіх студентів. Для 

порівняння, у 1990 р. в австралійських університетах навчалося лише 29 000 

іноземних студентів [3; с. 122 ]. За різними підрахунками надходження до 

австралійських університетів від іноземних студентів складають понад 2 

мільярди австралійських доларів щорічно [8; с. 52-54]. Це свідчить про те, що 

експорт освітніх послуг є однією з нових реалій інтернаціоналізації вищої 

освіти Австралії. 
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На початку 1990-х рр. австралійські дослідження процесів 

інтернаціоналізації вищої освіти переважно стосувались широких глобальних 

проблем, охоплюючи різнопланові та найрізноманітніші аспекти цього процесу 

[3; с. 122]. 

В останні роки основна частина австралійських дослідницьких зусиль з 

інтернаціоналізації вищої освіти була спрямована на спеціалізовані аспекти, 

пов’язані з розширенням експорту послуг вищої освіти. 

Не так давно основний акцент в дослідженнях був зосереджений на 

визначенні точного значення термінів глобалізація та інтернаціоналізація та на 

їх застосуванні; на основних рушіях інтернаціоналізації та глобалізації; на 

впливі глобалізації на діяльність університетів, а також на можливих наслідках 

цих процесів для різних форм вищої освіти в різних країнах [9-10]. 

В сучасній австралійській фаховій літературі обговорюються переваги та 

загрози від глобалізації та інтернаціоналізації, експорт послуг вищої освіти, 

вплив інтернаціоналізації на забезпечення якості освітнього процесу та на 

міжнародні наукові зв’язки Австралії [3; с. 123]. 

Австралійські вчені також виявляють зростаючий інтерес до систем 

вищої освіти тих країн, які стали основними ринками Австралії для іноземних 

студентів [11]. 

Значний вплив на формування більш прагматичних, а відповідно менш 

ідеологічних концепцій щодо австралійської системи вищої освіти відіграли 

праці провідних експертів з питань інтернаціоналізації вищої освіти Дж. Найт і 

Г. де Віта, позиції і підходи яких суттєво позначились на австралійському 

дискурсі щодо процесів інтернаціоналізації та глобалізації. 

Так, Дж. Найт пояснює концепцію глобалізації «як потік технологій, 

економіки та знань, людей, цінностей, ідей… через кордони», вказуючи на те, 

що глобалізація «впливає на кожну країну по-різному з огляду на індивідуальну 

історію, традиції, культуру та пріоритети нації». Вона вважає 

інтернаціоналізацію вищої освіти «одним із способів, яким країна реагує на 

вплив глобалізації, але водночас поважає індивідуальність нації» [12; с. 14]. 
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Глобальний ринок освітніх послуг детально обговорюється з точки зору 

стратегії та маркетингу послуг, впливу глобалізованої економіки на діяльність 

університетів, забезпечення якості та їх впливів і наслідків для Австралії. Ряд 

науковців підкреслюють, що інтернаціоналізацію вищої освіти не слід 

розглядати з точки зору лише економічних дефініцій [13-14]. 

В полі зору інших австралійських досліджень – обговорення ролі 

міжнародних організацій у регулюванні транснаціональної вищої освіти [15-

16]. С. Маргінсон і Г. Роудс висунули ідею «глонакальної» евристики, 

підкреслюючи одночасне значення глобального, національного та локального 

вимірів вищої освіти [17]. 

На даний час існує доволі різноманітна література, присвячена політиці 

та зусиллям австралійських урядів щодо різних аспектів інтернаціоналізації 

[18]. 

Розвиток Австралії як експортера вищої освіти був спричинений 

важливими змінами в освітній політиці середини 1980-х років щодо іноземних 

студентів [19]. З 1985 до початку 1990-х років австралійська освітня політика 

майже повністю була зосереджена на комерційному експорті послуг вищої 

освіти. У 1992 р. австралійський уряд продемонстрував ширше бачення 

міжнародної освіти – міжнародна освіта стає все більш важливою частиною 

міжнародних відносин Австралії, яка збагачує австралійську систему освіти та 

австралійське суспільство загалом більш інтернаціональними поглядами та 

підходами [20]. 

У різноманітних австралійських оглядах та коментарях були спроби 

оцінити результати та вплив різних політичних ініціатив у сфері вищої освіти, 

таких як План Коломбо, з’ясувати інтернаціоналізацію австралійської 

професійної освіти, вплив іноземних студентів на попит і пропозицію, а також 

ефективність ринку праці [11; 21]. 

Австралійські дослідження вказують на очевидні переваги експортної 

освіти та демонструють, що збільшення кількості іноземних студентів не 

вплинуло негативно на доступ вітчизняних студентів до вищої освіти [22]. 



76 

На зламі століть з’явилося чимало досліджень, що стосуються різних 

аспектів експорту послуг вищої освіти: економічні вигоди як на рівні закладів 

вищої освіти, так і на національному рівні; закордонні студентські ринки, 

актуальні для Австралії; маркетингові стратегії [3]. 

На з’ясування основних тенденцій інтернаціоналізації австралійського 

сектору вищої освіти спрямовані соціологічні дослідження, які є вагомою 

складовою наукового дискурсу з даного питання. 

Так, соціологічне дослідження, здійснене на замовлення Australian 

Education International у 1999 р. засвідчило високий рівень задоволеності 

іноземних студентів навчанням в австралійських закладах вищої освіти [23]. 

Значна частина спеціальної літератури присвячена іноземним студентам, 

зокрема їхнім соціальним та освітнім особливостям, стилю та методам 

навчання, міжкультурним та соціальним відносинам з австралійськими 

студентами [24]. Опитування іноземних студентів-випускників показало, що 62 

% респондентів були «дуже задоволені» або «задоволені» якістю взаємодії з 

австралійськими студентами [25]. 

Глобалізація значно змінила національний ландшафт вищої освіти 

Австралії та посилила процес інституційної інтернаціоналізації університетів. 

Інтернаціоналізація стала однією з найважливіших тем у сучасних 

австралійських дослідженнях вищої освіти та розглядається як чітко виражене 

стратегічне завдання. 

На думку переважної більшості експертів, «попри зовнішній тиск 

глобалізації та регіоналізації, характер і напрямок інтернаціоналізації вищої 

освіти в окремо взятій країні залежить від уявлень і очікувань, що склалися 

там» [26]. 

В Австралії найвище співвідношення іноземних студентів на душу 

населення у світі з великим відривом: 775 475 іноземних студентів були 

зараховані до національних закладів вищої освіти у 2020 р. Іноземні студенти 

складають в середньому 26,7% усіх студентів австралійських університетів 

[27]. 
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Таким чином, міжнародна освіта стала однією з найбільших статей експорту 

країни. 

Щодо інших аспектів інтернаціоналізації австралійської вищої освіти, то 

з’являється все більше досліджень, присвячених інтернаціоналізації навчальних 

програм, які свідчать, що значна більшість австралійських університетів 

добиваються вражаючих успіхів в цій сфері. Так, австралійські дослідники 

відзначають позитивний досвід університетів з обміну студентами, акцентують 

увагу на перспективності діяльності центрів гнучкого навчання, які надають 

суттєву підтримку університетам в інтернаціоналізації курсів і навчальних 

програм [28-29]. 

Окремі дослідження мають на меті оцінити ступінь інтернаціоналізації 

навчальних програм закладів вищої освіти, передусім університетів. Так, 

відзначається, що на кінець минулого століття 30 із 36 університетів розробили 

свої стратегії інтернаціоналізації форм та змісту навчальних програм, а 21 

університет принаймні задекларував ці наміри [30]. 

Все більше дослідників схильні стверджувати, що міжнародна освіта 

стала індустрією, джерелом доходу та засобом підвищення репутації [31; с. І]. 

Протягом останнього десятиліття ХХ ст. зростаючі процеси глобалізації 

та регіоналізації у поєднанні з вимогами економіки знань створили контекст 

для більш стратегічних підходів до інтернаціоналізації у сфері вищої освіти 

Австралії – від випадкових і фрагментарних до всеосяжних та комплексних. 

Інтернаціоналізація сьогодні стала ключовим фактором змін та реформ 

австралійської системи вищої освіти, а також стає все більш важливим 

стратегічним напрямком зовнішньої та внутрішньої політики Австралії. 

Процес інтернаціоналізації вищої освіти набув нормативного характеру, 

утвердивши точку зору про те, що він не протікає сам по собі, а потребує чітких 

намірів – інтернаціоналізація не є самоціллю, а має бути спрямована на 

покращення якості, не зосереджуватись лише на невеликій елітній групі 

мобільних студентів і науковців, а бути доступною для всіх студентів і 

науковців, а також робити свій внесок у розвиток суспільства [31; с. IV]. 
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Отож, здійснений аналіз фахової літератури демонструє значний інтерес 

дослідників до сфери інтернаціоналізації австралійської вищої освіти та 

інтернаціоналізації вищої освіти загалом. Аналіз існуючих підходів до поняття 

інтернаціоналізації переконує у тому, що його сутність змінюється залежно від 

соціального та історичного змісту процесу освіти у глобальному вимірі та від 

його мінливих соціальних орієнтацій. 

Огляд літератури про національну політику в сфері інтернаціоналізації 

вищої освіти дозволяє зробити переконливий висновок про те, що Австралія 

досягла значних успіхів у розширенні експорту освіти, які призвели до 

позитивних наслідків в різних галузях соціально-економічного життя. 
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СЕКЦІЯ: Література та мистецтво 

УДК 378 

ПОРОШЕНКО Світлана Вікторівна, 

викладач української мови та літератури 

Ізмаїльський агротехнічний фаховий коледж 

м. Ізмаїл, Україна 

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ 

Як зберегти і передати нащадкам усі ті кращі надбання національної 

культури, що були виплекані протягом століть українським народом? 

Що треба зробити сьогодні, аби й завтра лунала народна пісня, не всихало 

життєдайне джерело народної мудрості й творчості? 

Які зусилля докласти, щоб створити таку атмосферу, аби молодь не 

цуралася національного спадку, щоб не тільки на Заході шукала свої ідеали? 

Український народ нагромадив цінний досвід морально-етичного та 

патріотичного виховання молоді. Дітям змалку прищеплювали глибоку повагу 

до батьків та старших, до сімейних та громадських традицій. Над усе народна 

мораль ставила такі чесноти, як працелюбність, доброзичливість, щирість, 

чуйність, взаємодопомога. Величезного значення надавалося вихованню любові 

до рідної землі. Народна поезія, героїчний та сучасний епос виховували не одне 

покоління української молоді палкими патріотами. 

Відома істина: патріотизм починається з любові до батьківської хати, до 

колискової, яку співала мама, до сім'ї, родини, до рідного слова. Все це формує 

поняття "малої батьківщини". Згодом приходить усвідомлення себе сином чи 

донькою великої Батьківщини – України, гордості за її славне минуле і 

розуміння того, що треба навчатися, працювати для її майбутнього. Адже доля 
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України залежить від тих, хто сьогодні сидить за партами, доля України 

залежить від національної свідомості її громадян. Саме тому патріотичне 

виховання повинне займати одне з провідних місць у навчально-виховному 

процесі. 

Заняття з української літератури – прекрасне підґрунтя для виховання у 

молодого покоління патріотичних почуттів, активної громадянської позиції, 

сприяння усвідомленню студентами свого громадянського обов'язку на основі 

національних і загальнолюдських духовних цінностей. 

Під час вивчення теми "Література рідного краю" викладач має змогу 

використовувати всі можливості, щоб ознайомити студентів з історією області, 

району, рідного села. 

До збирання краєзнавчого матеріалу та відомостей про письменників - 

земляків залучаються студенти перших - других курсів. Вони з захопленням 

підбирають історичні данні, біографічні відомості про них, вірші, цитати. Це 

допомагає виховувати у студентів почуття прекрасного, повагу до природних 

надбань рідного краю, любов і повагу до батьків, родини, роду, історичного 

минулого. Цей прийом роботи можливий під час проведення літературної 

конференції, де кожен учасник - автор доповіді про письменника чи поета свого 

міста, села, району. 

Славна минулим і сьогоденням Бессарабська земля. Багата родючими 

нивами, квітучою природою, відомими працелюбними людьми, видатними 

постатями. Це один із тих чарівних куточків землі нашої, який ніби для того й 

створений, щоб у ньому щороку народжувалося по талановитому поетові і 

щодня - по новій пісні. Працею і творчістю примножують славу Бессарабії, її 

мистецькі і духовні багатства місцеві поети і письменники, чиї твори 

зачаровують своєю милозвучністю і красою, а рядки щедро наділені багатством 

рідного слова. Це такі поети, як: Михайло Василюк, Оксана Картел'ян, Таміла 

Кібкало, Леонід Андрєєв, Галина Лиса, Валерій Виходцев та інші. У їхніх 

книжках зустрічаємо велику кількість віршів, присвячених формуванню 

національної свідомості, самосвідомості, любові до природи, патріотичних 
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почуттів. Так Валерій Виходцев завжди віддає перевагу таємничому всесвітові 

ріки свого дитинства, легендам батьківських тополь край обійстя, 

старовинному українському містечку Кілії, де кожен пагорок, кожен камінь 

церковних стін пройнятий гордим духом войовничих русичів та окроплений 

кров'ю волелюбного козацтва: 

Стара дзвіниця плаче у тумані, 

Стара дзвіниця серед Кілії... 

Її долали в підступі й обмані 

Віками – і чужинці, і свої... 

Кращими зразками патріотичної лірики є вірші "Осінь в Ізмаїлі" Таміли 

Кібкало, "Придунай" Михайла Василюка, "Задунайська Січ" Валерія Виходцева 

та інші. 

Своєрідно говорить про любов до Батьківщини кілійський поет Анатолій 

Бурда у вірші "Вдячність": 

Будьмо матері вдячні і своєму краю, 

Великому місту чи малому селу. 

Завжди так було, нехай буде й далі: 

П'єш воду джерельну – вклонись джерелу. 

Кожен край має свою літературну історію. Одещина також пишається 

своїми самобутніми письменниками, у чиїх творах відображені мрії і 

сподівання людей рідного краю, їхній побут та історія. 

Саме в творчості народу формується національний характер, що виражає 

внутрішнє багатство і поетичну принадність душі, невичерпний духовний та 

інтелектуальний потенціал. 

Твори письменників рідного краю несуть глибокий морально-етичний 

зміст, який можна пов'язати з такими категоріями, як любов, честь, гідність, 

совість, взаємоповага, працелюбність в народному їх розумінні. 

Творчі підходи до вивчення літератури рідного краю формують образне 

мислення, викликають зацікавленість, гордість за своїх земляків, виховують 
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високі моральні якості, національну свідомість, прагнення духовно 

збагачуватись. 
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ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ 

Конституційні тексти завжди є не досконалими, оскільки одна й та ж сама 

норма права за певного історичного періоду може мати різноманітні смислові 

навантаження і не відповідати іншим конституційним положенням; текст 

Конституції може містити в собі колізії чи інші дефекти; терміни, використані в 

Конституції, згодом можуть набути геть іншого значення. Виходячи з цього, 

можна сказати, що законодавча техніка не в змозі повністю забезпечити 

всебічну узгодженість норм права. Під час правозастосування виникла потреба 

у додатковому дослідженні тексту Конституції, співвідносячи його до реалій 

соціального буття. 

Тлумачення Конституції є дуже важливим, оскільки без нього це був би 

лише програмний документ, що унеможливлює дієве обмеження державної 

влади. 
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Згідно з Юридичною енциклопедією, тлумачення норм права － 

інтелектуально-вольова діяльність, спрямована на з'ясування і роз'яснення волі 

законодавця, матеріалізованої у нормі права, а також результати цієї діяльності. 

Тлумачення полягає, по-перше, у виявленні змісту норм права самим 

інтерпретатором (з'ясуванні, усвідомленні), по-друге, у доведенні цього змісту 

до відома інших осіб (роз'ясненні). З'ясування і роз'яснення － діалектично 

пов'язані сторони єдиного процесу тлумачення. 

Метою тлумачення є встановлення істинного значення нормативного 

припису, під яким слід розуміти його дійсний внутрішній зміст, що 

розкривається у процесі інтерпретації. 

У ході тлумачення встановлюються значення правової норми, її основна 

мета і соціальна спрямованість, можливі наслідки дії акта, що тлумачиться, 

з'ясовуються суспільно-історичні умови його прийняття, умови, в яких 

відбувається тлумачення. 

Тлумачення можна розділити на види залежно від різних критеріїв. 

За суб'єктом, що здійснює тлумачення, воно поділяється на офіційне і 

неофіційне. 

Офіційне тлумачення здійснюється уповноваженим на те державним 

органом, формулюється у спеціальному акті та є формально обов'язковим для 

певного кола виконавців норми, що тлумачиться. 

Офіційне тлумачення за суб’єктом, що його здійснює, можна поділити на: 

－ автентичне тлумачення, що здійснюється органом, який видав 

нормативно-правовий акт; 

－ делеговане (легальне) тлумачення － роз'яснення змісту норми 

тими державними органами або посадовими особами, які на це спеціально 

уповноважені Конституцією або законом; 

－ правозастосовче － роз'яснення змісту правової норми в процесі 

формулювання правозастосовчого акта. 
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За характером обов'язковості актів офіційне тлумачення поділяється на 

нормативне та казуальне. 

1. Нормативне (абстрактне) тлумачення － це офіційне роз'яснення, яке є 

обов'язковим для всіх осіб і органів, підвідомчих органу, що здійснює 

тлумачення, і поширюється на всі випадки, передбачені нормою, що 

тлумачиться, забезпечуючи тим самим єдине та правильне проведення в життя 

її приписів. 

2. Казуальне тлумачення － це офіційне роз'яснення змісту правової 

норми, що дається судовим або іншим компетентним органом з приводу 

конкретної справи і є формально обов'язковим для його розгляду.  

Неофіційне тлумачення здійснюється особами, не наділеними владними 

повноваженнями, має не обов'язковий, а рекомендаційний та інформативний 

характер. Значення такого тлумачення визначається авторитетом суб'єктів, що 

його здійснюють, їх знаннями та переконливістю форми, в якій тлумачення 

виражено. 

Серед видів неофіційного тлумачення виділяють повсякденне, 

доктринальне та професійне. 

1. Повсякденне тлумачення здійснюється особами, що не мають 

спеціальних юридичних знань. 

2. Професійне тлумачення здійснюється особами, що володіють 

спеціальними юридичними знаннями. 

3. Доктринальне тлумачення здійснюється вченими-юристами і знаходить 

втілення у наукових працях. 

Класифікація тлумачення може здійснюватись і за іншими критеріями. 

Так, за обсягом тлумачення може бути адекватним (буквальним), 

розширювальним і обмежувальним. 

При буквальному тлумаченні зміст норми є адекватним її мовному 

вираженню, має місце збіг «букви» та «духу» закону. 

Розширювальне тлумачення означає, що зміст норми є ширшим за її 

вираження. 
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При обмежувальному тлумаченні зміст норми права є вужчим за її 

вираження. 

Правильне і глибоке трактування правових актів, яке направлене на 

ліквідацію  неправильного чи неповного використання юридичних прийомів, 

сприяє усуненню недоліків законодавства. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ПАЦІЄНТІВ З 

ІНСУЛІНОЗАЛЕЖНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ НА 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ 

Актуальність. Цукровий діабет – це одна з найбільш значущих медико-

соціальних проблем в Україні та цілому світі.  Згідно літературних даних, 

функціональні можливості організму у таких пацієнтів значно погіршуються, 

але їх можна покращити за допомогою фізичної терапії. 

Мета дослідження. Визначити ефективність впливу фізичної терапії у 

хворих з інсулінозалежним ЦД на функціональні можливості організму. 

Матеріали і методи. Було проведено обстеження 23 пацієнтів з 

інсулінозалежним ЦД. Середній вік обстежених у загальній групі становив 
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54,9±4,8 років; середня тривалість ЦД складала 10,1±2,9 роки. Всі обстежені 

були розподіленні на дві групи: до контрольної групи 1-а група - 11 пацієнт, які 

отримували стандартне лікування згідно з уніфікованим клінічним 

протоколом первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 

(№1118 від 21.12.2012). 12 хворим - 2-гї групи додатково було призначено 

удосконалену програму фізичної реабілітації. Групи були співставленні за 

віком, статтю, тривалістю ЦД та функціональними можливостями організму.  

Тип реакції на дозоване фізичне навантаження визначали за допомогою 

проби  Мартіне-Кушелевського. 

Аналіз й обробку статистичних даних проводили на персональному 

комп’ютері з використанням пакета прикладних програм STATISTICA 10 та 

MS Excel XP. 

Результат. При визначенні типу реакції на дозоване фізичне 

навантаження за допомогою проби Мартіне-Кушелевського при повторному 

обстеженні було виявлено, що після застосуванні програми фізичної терапії 

показник якості реакції збільшився з 0,38±0,16 до 0,58±0,02 ум. од., і достовірно 

були кращим у 2-й групі (р˂0,05). 

Висновок. Застосування удосконаленої програми фізичної терапії 

позитивно вплинуло на показники функціонального стану пацієнтів із 

інсулінозалежним цукровим діабетом відносно хворих, які отримували лише 

стандартне лікування. 
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АБСОЛЮТНА ПЕРЕШКОДА ДО УКЛАДАННЯ ШЛЮБІВ МІЖ 

БЛИЗЬКИМИ НЕПОВНОРІДНИМИ РОДИЧАМИ: ТЕОРЕТИКО-

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ 

Актуальність даної теми обумовлена все більшим зростанням інтересу 

до укладення шлюбу та недостатньою обізнаністю громадян із порядком 

застосування такої абсолютної перешкоди укладання шлюбу, як наявність 

близької спорідненості, або наявність спільних батька або матері. Дослідження 

даного питання є однією з чи не найбільш цікавих та важливих актуальних 

наукових проблем сучасного сімейного права. 

Цілями даної роботи є дослідити теоретичні та практичні засади 

реалізації абсолютної заборони щодо укладення шлюбів між неповнорідними 

братами та сестрами та надати морально-етичну оцінку даній групі заборон. 

Методи та матеріали дослідження. У процесі даного дослідження було 

використано філософські та загальнонаукові методи пізнання, зокрема 

загальносоціологічний метод, формально-логічний метод, історичний метод, 

системно-функціональний метод, а також спеціально-юридичний метод, 

проаналізовано сімейне законодавство та правозастосовну практику. 

Основні результати дослідження. Відповідно до статті 38 СК України 

[1] підстави недійсності шлюбу закріплені, зокрема, у статті 26 СК України. 

Відповідно до частини 2 статті 26 СК України не можуть перебувати у шлюбі 

між собою рідні, як повнорідні, так і неповнорідні, брати та сестри. При цьому 
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повнорідними вважаються брат і сестра, які мають спільних батьків. 

Неповнорідними вважаються брат і сестра, як мають спільну матір або 

спільного батька. Відповідно до частини другої статті 39 СК України недійним 

є шлюб, зареєстрований між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, 

або які є рідними братами та сестрами (як повнорідними, так і 

неповнорідними). Незважаючи на досить стислу текстову форму, дані норми 

мають дуже широке змістовне значення у питанні регулювання одного з видів 

абсолютної заборони в укладанні шлюбу. 

Відповідно до змісту цих норм перешкодою до укладання шлюбу є не 

лише шлюбні родинні зв’язки, а й будь-яка родинність, в тому числі 

позашлюбна. 

Шлюби між рідними братами та сестрами, як повнорідними, так і 

неповнорідними, тобто народженими від спільних батьків, чи пов’язаними між 

собою, або спільною кров’ю батька, або спільною утробою матері, є абсолютно 

недійсними. 

Відповідно до частини першої статті 135 СК України при народженні 

дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної 

заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі 

реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім’я 

та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою. У таких випадках, у 

зв’язку з відсутністю вказівок про батька у свідоцтві про народження наречених 

або одного з них на практиці можуть виникнути складнощі у процесі доведення 

наявності у подружжя кровної спорідненості. 

Правові питання, пов’язані із застосуванням даної абсолютної підстави 

недійсності шлюбу виникають у зв’язку із тим, що сьогодні під час державної 

реєстрації шлюбу наявність такої підстави спеціально не перевіряється, а у 

переліку документів на реєстрацію, окрім паспорта особи, не наводиться інших 

документів, які прямо засвідчували б факт близької кровної спорідненості. 

Обмеження шлюбних відносин між близькими родичами має давнє 

коріння та давню історію. Причини існування такої заборони детально не 
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досліджувалися. Результати тисячолітніх спостережень в рамках різноманітних 

форм суспільної організації свідчать, що це могли бути, і турбота про здоров’я 

майбутніх поколінь, і піклування про генетичне здоров’я своїх нащадків, і що 

такі заборони існували у вигляді традиційних уявлень і поглядів, у вимогах 

релігійних канонів і заборон тощо. 

Історія сімейного законодавства України свідчить, що існувало декілька 

видів спорідненості, як перешкоди до укладання шлюбу. Перша група підстав 

пов’язана із наявністю кровної спорідненості, тобто походженням однієї особи 

від іншої або кількох осіб від спільного предка. Канонічне право християнської 

церкви суворо забороняло укладання шлюбів між родичами прямої лінії 

споріднення, а також шлюби між родичами по боковій лінії кровного 

споріднення аж до четвертого ступеня, натомість шлюби у п’ятому і шостому 

ступені споріднення могли бути дозволені ієреєм єпархії. Друга група підстав 

пов’язана із наявністю свояцтва, сімейних та родинних відносин двох родин, 

які виникають на підставі укладеного шлюбу. При цьому суворо заборонялися 

шлюби між двоюрідними свояками аж до четвертого ступеня включно. Третя 

група підстав пов’язана із наявністю духовної спорідненості, яка виникає у 

випадку здійснення Таїнства Хрещення. З ХІХ століття канонічне право 

християнської церкви перестало визнавати останню перешкодою в укладанні 

шлюбу [2, с. 65]. 

На сьогодні офіційно випадків реєстрації шлюбу між родичами прямої 

лінії споріднення, а також між братом і сестрою, практикою не зафіксовано. 

Але розглянемо такий приклад, як бути у випадку виникнення бажання укласти 

шлюб між неповнорідними сестрою та братом, у яких є спільний батько, один із 

яких є позашлюбною дитиною і реєстрація батьківства одного з яких відсутня. 

Виникає питання про правомірність укладання такого шлюбу. Головними 

фактами у даній ситуації є юридико-біологічний факт споріднення між батьком 

і сином, біологічний факт споріднення батька і доньки, а також сам факт 

наявності спільного рідного батька у неповнорідних брата і сестри. Саме 

виходячи з цих фактичних обставин, таким нареченим повинно бути 
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відмовлено у реєстрації шлюбу. Відповідно до вимог закону такий шлюб є 

неправомірним або недійсним. Неповнорідні брат і сестра, які мають спільного 

батька, відповідно до закону не мають права на укладання спільного шлюбу. 

Шлюб між ними не дозволяється. І можливість його санації також не 

передбачена. І хоча формально вони можуть укласти шлюб, якщо із поданих на 

реєстрацію документів такого факту не вбачається, проте такий шлюб є 

неправомірним в силу правової природи принципів, суті та духу норм 

українського сімейного права. Тягар порушення такої заборони у випадку 

приховання даних обставин і моральну відповідальність за свої дії самостійно 

несе саме подружжя, яке уклало такий шлюб. Тобто наречені самостійно несуть 

тягар такої фактичної обставини, як кровна спорідненість та її юридичні 

наслідки. Але певними повноваженнями у таких випадках наділені й деякі інші 

правоохоронні органи та заінтересовані особи. 

Згідно зі ст. 29 СКУ орган ДРАЦС, який прийняв заяву про державну 

реєстрацію шлюбу, зобов’язаний ознайомити наречених з їхніми правами та 

обов’язками, як майбутніх подружжя і батьків, з умовами й порядком 

державної реєстрації шлюбу, обов’язком повідомити один одному про стан 

свого здоров’я та попередити наречених про відповідальність за приховання 

відомостей про наявність перешкод для державної реєстрації шлюбу. Тому на 

етапі укладення шлюбу наявність таких абсолютних фактичних перешкод має 

бути усвідомлена самими нареченими добровільно, вони свідомо мають 

визнати такі обставини, як неповнорідна родинність, абсолютною перешкодою 

до укладення їх шлюбу, не приховувати її та відмовитись від укладення шлюбу. 

Це найперше моральна відповідальність наречених, яка потім може перерости у 

юридичну сімейно-правову відповідальність. Приховування таких обставин 

може викликати правові наслідки у майбутньому: абсолютну недійсність їх 

шлюбу та її наслідки. 

Даний шлюб є абсолютно недійсним, і його недійсність встановлюється у 

позасудовому порядку шляхом звернення заінтересованої особи із заявою до 

органів ДРАЦС. Відповідно до пункту 1.4. Правил внесення змін до актових 
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записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання [3] анулювання 

актового запису цивільного стану проводиться відділом державної реєстрації 

актів цивільного стану за місцем його складання на підставі рішення суду, а у 

випадках, передбачених статтею 39 Сімейного кодексу України, – висновку 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного 

представництва або консульської установи України. 

Анулювати такий шлюб у ДРАЦС – це не  проста формальна процедура, 

для того, щоб анулювати такий шлюб орган ДРАЦС повинен прийняти такий 

висновок, перевірити відповідні документи, в даній ситуації це документи, які 

засвідчують кровний зв’язок сторін, які зареєстрували шлюб. Такі обставини, 

зокрема, можна встановлювати шляхом подання позову про визнання 

батьківства на підставі ч. 3 ст. 128 СКУ у судовому порядку тощо. 

Висновки. Наявність даної проблеми у сучасному сімейному праві та 

можливість виникнення таких ситуацій на практиці зумовлена диспозитивним 

характером регулювання сімейних правовідносин та самою правовою 

природою сімейних правовідносин, які насамперед є особистими немайновими 

правовідносинами. А також і самою правовою природою шлюбу, який є 

добровільним та вільним союзом чоловіка та жінки. Тому сімейне 

законодавство надало учасникам сімейних правовідносин широкі можливості 

для реалізації своїх прав та вибору варіантів правової поведінки у сфері 

сімейних правовідносин. Впливає на це і демократичний правовий політичний 

режим у державі, утвердження і визнання у суспільстві принципів поваги до 

сфери приватного життя особи. Відповідно дотримання абсолютної перешкоди 

до укладання шлюбів між близькими неповнорідними родичами насамперед 

віднесено до сфери контролю та відповідальності самих наречених та залежить 

від рівня їх правової свідомості. Правомірність сімейних правовідносин має 

забезпечуватися самими учасниками сімейних правовідносин. У таких 

ситуаціях моральна відповідальність учасників сімейних правовідносин тісно 

взаємопов’язана з їх юридичною відповідальністю. Такими ж повноваженнями 

наділені й усі заінтересовані особи, яким відомі дані обставини. Використання 
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натомість формальної можливості обійти закон або порушити його у 

юридичній науці визнається неправомірною, становить собою порушенням 

ряду правових принципів, не відповідає самому духу і призначенню права. 

Подібні життєві ситуації, якщо вони зустрічаються, належать до сфери 

перетину моралі та права. 
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фінансового обліку. Однак, оплата праці також є об’єктом управлінського 

обліку, тому дослідження факторів впливу при формуванні облікової політики 

щодо витрат на оплату праці є актуальним. 

Організаційний аспект відображає порядок організації роботи облікового 

апарату, методичний – вибрані способи обліку об’єктів, а технічний – 

реалізацію цих способів в документообороті, облікових регістрах тощо [1]. 

У розділі облікової політики, що стосується організації облікових робіт 

розрахунків за виплатами працівникам на підприємстві необхідно відобразити: 

перелік осіб, відповідальних за ведення обліку виплат працівникам та їх 

посадові інструкції; перелік центрів витрат та сфер відповідальності; 

комерційну таємницю та порядок її захисту; систему внутрішнього контрою 

тощо [1]. 

Необхідність формування облікової політики на підприємствах виникає в 

двох випадках: 

1) законодавством передбачено декілька варіантів способів 

бухгалтерського обліку, і підприємство вибирає один з них; 

2) законодавча регламентація відображення в бухгалтерському обліку тих 

чи інших господарських операцій не розроблена, підприємство самостійно 

розробляє способи ведення обліку. 

Але потрібно враховувати також і те, що необхідність формування 

облікової політики на підприємстві зумовлена, насамперед, особливостями його 

діяльності, які не можуть бути відображені з достатньою повнотою в жодному 

нормативному документі внаслідок їх специфічності, хоч у цілому 

бухгалтерський облік на кожному підприємстві ґрунтується на відповідному 

нормативно-правовому забезпеченні – законах і підзаконних, актах 

(положеннях, інструкціях, директивах, рекомендаціях, наказах тощо), які 

безпосередньо регулюють організацію бухгалтерського обліку і звітності, а 

також вимогах господарського і цивільного права. Тому ступінь свободи 

конкретного підприємства у формуванні облікової політики, як зазначають 
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науковці, законодавче обмежений державною регламентацією бухгалтерського 

обліку у вигляді переліку методик і облікових процедур [1]. 

Однак, передбачаються допустимі альтернативні варіанти і підприємство 

має можливість вибору конкретних способів оцінки, калькулювання, складу 

бухгалтерських рахунків тощо. Саме ці обставини дозволяють стверджувати, 

що необхідність формування облікової політики підприємства об'єктивно 

зумовлена. 

Необхідність облікової політики підприємства встановлена в 

законодавчому порядку. Зокрема, Законом України “Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996 – XIV [2]. 

Офіційно типової форми наказу (положення) про облікову політику не 

затверджено. Підприємство самостійно встановлює “норми” облікової політики 

(які, безперечно, повинні базуватись на нормах П(С)БО), з огляду на специфіку 

свого бізнесу. Для правильної організації обліку виплат працівникам на будь-

кому підприємстві бухгалтер керується документами з даного питання, до яких 

належать законодавчі та нормативні акти. Нормативна база підприємства з 

питання регулювання заробітної плати наведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 - Нормативно-правова база регулювання питань оплати праці 

на виробничому рівні [3] 
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Основою організації виплат працівникам є тарифна система оплати праці, 

яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-

кваліфікаційні характеристики. Тарифна система виплат працівникам 

використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників – 

залежно від їхньої кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою 

формування та диференціації розмірів заробітної плати. 

Нормування праці є невід’ємним елементом оцінки її результатів та 

нарахування заробітної плати більшості категорій працівників. 

Побудова обліку виплат працівникам на підприємстві залежить від 

багатьох факторів: структури підприємства (наявність цехів, ділянок, 

структурних підрозділів); чисельності працюючих і їхнього якісного складу 

(категорії, професії); режиму роботи підприємства (одно-, двох– або 

трьохзмінний робочий день, тривалість робочого тижня); застосування форм і 

систем оплати праці (відрядна, погодинна, змішана); строків виплати заробітної 

плати, а також основних завдань, які повинні забезпечити системний 

бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам [4]. 

Бухгалтерський облік виплат працівникам будується на підприємстві, 

таким чином, щоб забезпечити своєчасне й правильне нарахування й виплату 

заробітної плати працюючого, повно відбити її в собівартості продукції (робіт, 

послуг) у розрізі структурних підрозділів і підприємства в цілому, правильно 

сформувати фонд оплати праці, зробити розрахунки з бюджетом по податках, 

утриманим з доходів громадян, а також нарахувати й перерахувати єдиний 

соціальний внесок [5]. 

Якість обліку виплат працівникам перебуває в прямій залежності від 

ступеня застосування засобів обчислювальної техніки для обробки й 

узагальнення інформації про нараховану заробітну плату, зроблених з неї 

відрахувань й утримань, а також сум, що належать до виплати. В обліку виплат 

працівникам відображаються такі показники: зміни в чисельності працівників, у 

їхньому складі по професіях, кваліфікації й т.д.; витрати робочого часу – 

кількість відпрацьованих людино-днів і годин; фонд оплати праці по видах 
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виплат і категоріях працівників; премії, заохочення й компенсаційні виплати; 

розрахунки з кожним працівником відповідно до діючої системи оплати праці. 

Отже, перераховане коло показників становить сукупність необхідних 

відомостей, що характеризують використання трудових ресурсів, рух персоналу 

підприємства й продуктивність праці розраховуючи на одного працюючого. На 

підставі аналізу цих показників здійснюється контроль за використанням 

робочого часу на виробництві, впровадження прогресивних методів праці, 

дотриманням правильного співвідношення між чисельністю робітників й інших 

категорій персоналу. 
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СТАН ЗДОРОВ’Я СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ТА ШЛЯХИ 

ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ 

Надто вагомим та суттєвим завданням сучасної профілактичної медицини 

є наукове обґрунтування ефективних технологій збереження і зміцнення 

здоров’я студентської молоді, підвищення рівня професійної підготовленості 

дівчат і юнаків, які отримують професійні знання, засвоюють певний фах, 

здобувають виробничу кваліфікацію в окремій галузі господарства [1, 2, 3, 4, 5]. 

Підготовка спеціалістів, котрі володіють не лише необхідними професійно-

значущими якостями, але й мають високий особистісний потенціал, який надає 

можливість ефективно працювати в умовах постійного впровадження новітніх 

технологій, застосування різноманітних форм безперервної освіти з метою 

удосконалення рівня професійної підготовленості, передбачає розв’язання 

комплексу проблем, що обумовлюють здійснення наукового обґрунтування 

підходів до зміцнення здоров’я студентської молоді на підставі використання 

здоров’язберігаючих технологій, визначення закономірностей формування 

соціально- і професійно-значущих особливостей особистості студентів, котрі 

здобувають вищу освіту, активне впровадження у діяльність закладів медичної 

вищої освіти та закладів охорони здоров’я засобів профілактичного і 

психогігієнічного змісту, розроблення підходів до проведення моніторингу та 

прогностичної оцінки особливостей процесів формування здоров’я, оптимізації 

рухової активності і збільшення адаптаційних можливостей організму осіб, 

котрі навчаються [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

https://orcid.org/0000-0002-4439-3833
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В ході досліджень, що проведені, відповідно до даних оцінки способу 

життя студентів, які засвоюють спеціальності медичного профілю в умовах 

навчання у закладі вищої освіти, виявлений цілий ряд суттєво виражених 

відхилень з боку провідних показників характеру її організації від 

загальноприйнятих гігієнічних нормативів і регламентів: недостатня тривалість 

нічного сну, виражене перевищення встановлених гігієнічними вимогами 

нормативних параметрів максимально-допустимої тривалості денного 

перебування у стінах медичного закладу вищої освіти, низький рівень добової 

рухової активності та недостатній час перебування дівчат і юнаків на свіжому 

повітрі. Саме тому прямими наслідками виявлених проблем слід вважати той 

факт, що захворювання, відмітною рисою яких є хронічний перебіг 

патологічного процесу, виявлені серед 40-48% дівчат і 37-45% юнаків. 

Натомість як найбільш поширені захворювання з тимчасовою втратою 

працездатності протягом часу досліджень потрібно було відзначити хвороби 

органів дихання, органів травлення, нервової системи, а також травми. Разом з 

тим у структурі хронічних захворювань суттєво переважали хвороби нервової 

системи, органів травлення та системи кровообігу. 

Згідно з результатами оцінки якості життя найвищі показники як серед 

дівчат, так і серед юнаків реєструвались за шкалами фізичного функціонування, 

впливу больових відчуттів на здатність до ефективного виконання повсякденної 

діяльності, загального стану здоров’я та впливу фізичного стану на рольове 

функціонування. Водночас найнижчі показники у дівчат спостерігались за 

шкалами щодо самооцінки психічного здоров’я, соціального функціонування і 

впливу емоційного стану на рольове функціонування, у юнаків – за шкалами 

щодо самооцінки психічного здоров’я, життєздатності і соціального 

функціонування. 

Одержані дані засвідчують нагальну потребу у розробленні адекватних 

сучасним вимогам здоров’язберігаючих технологій, в основі яких перебувають 

заходи щодо корекції основних режимних елементів повсякденної добової 

діяльності, психофізіологічного впливу на організм та психогігієнічної корекції 
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процесів формування особливостей особистості студентської молоді. 

Список бібліографічних посилань: 

1. Гончарук Е. Г., Бардов В. Г. Сергета І. В., Омельчук С. Т. 

Комплексна оцiнка стану здоров’я дiтей i пiдлiткiв як гiгiєнiчна проблема: 

методологiчнi та прикладнi аспекти (огляд лiтератури). Журнал АМН України. 

2003. Т. 9, № 3. С. 523-541. 

2. Нікберг І. І., Сергета І. В., Цимбалюк Л.І. Гігієна з основами екології. 

К.: Здоров’я, 2001. 504 с. 

3. Полька Н. С., Сергета І. В. Актуальні проблеми психогігієни дітей і 

підлітків: шляхи та перспективи їх вирішення (огляд літератури і власних 

досліджень). Журнал НАМН України. 2012. Т. 18, № 2. С. 223-236. 

4. Сергета І. В., Бардов В. Г. Оцінка стану здоров’я дітей, підлітків та 

молоді і сучасні технології його збереження та зміцнення. Вісник Вінницького 

державного медичного університету. 2003. Т. 7, № 2/2. С. 799-800. 

5. Сергета І. В., Панчук О. Ю., Стоян Н. В., Дреженкова І. Л., 

Макаров С. Ю. Університетська гігієна у контексті імплементації “Закону про 

вищу освіту”: фізіолого-гігієнічні основи, реалії та шляхи розвитку. Довкілля та 

здоров’я. 2016. № 4 (80). С. 46-52. 

6. Сердюк А. М., Полька Н. С., Сергета І. В. Психогигиена детей и 

подростков, страдающих хроническими соматическими заболеваниями. 

Вінниця: Нова книга, 2012. 336 с. 

7. Мороз В. М., Макаров С. Ю., Серебреннікова О. А., Сергета І. В. 

Навчальний стрес та психофізіологічні критерії оцінки адаптаційних 

можливостей організму студентів закладів вищої медичної освіти. Вінниця: 

ТОВ “ТВОРИ”, 2020. 184 с. 

8. Мороз В. М., Серебреннікова О. А., Cергета І. В., Стоян Н. В. 

Психофізіологічні та психогігієнічні основи ефективного використання 

здоров’язберігаючих технологій у закладах вищої освіти Вінниця: ТОВ 

“ТВОРИ”, 2021. 208 с. 

9. Сергета І. В., Бардов В. Г., Дреженкова І. Л., Панчук О. Ю. 

https://scholar.google.com/scholar?cluster=2622139889499333503&hl=en&oi=scholarr
https://scholar.google.com/scholar?cluster=2622139889499333503&hl=en&oi=scholarr
https://scholar.google.com/scholar?cluster=15748757459364689792&hl=en&oi=scholarr
https://scholar.google.com/scholar?cluster=15748757459364689792&hl=en&oi=scholarr


102 

Гігієнічні нормативи рухової активності студентів закладів вищої медичної 

освіти та шляхи її оптимізації. Вінниця: ТОВ “ТВОРИ”, 2020. 184 с. 

10. Сергета І. В., Панчук О. Ю., Яворовський О. П. Гігієнічна 

діагностика професійної придатності студентів закладів медичної освіти (на 

прикладі стоматологічних спеціальностей). Вінниця: ТОВ “ТВОРИ”, 2020. 348 

с. 

11. Сухарев А.Г., Сергета И.В. Особенности свободного времени и 

работоспособность подростков. Гигиена и санитария. 1999. № 5. С, 29-31. 

12. Тимощук О. В., Полька Н. С., Сергета І. В. Наукові основи 

комплексної гігієнічної оцінки якості життя та адаптаційних можливостей 

сучасної учнівської і студентської молоді. Вінниця: ТОВ “ТВОРИ”, 2020. 272 с. 

 

СЕКЦІЯ: Економіка та організація інноваційної діяльності 

УДК :331.1 

СІРЕНКО Юлія Василівна, 

головний економіст 

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України 

м. Київ, Україна 

ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА ЗАЙНЯТОСТІ 

НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ПРАЦІ 

В умовах стрімкого розвитку сучасних інформаційних технологій 

соціально-економічний розвиток України як держави ознаменувався переходом 

до її структурної перебудови, посиленням інтеграції у світові ринки в умовах 

зростаючих процесів глобалізації. 

Проблеми зайнятості населення, її структури, що формується у складній 

економічній і демографічній ситуації, завжди були в центрі уваги сучасних 

українських вчених-економістів С. Бандура, Д. Богині, О. Грішнової, М. 

Долішнього, А. Колота, Е. Лібанової, Макарової, Ю. Маршавіна, В. та ін. 

Для України в сучасних умовах базовою, вихідною соціально-

економічною передумовою поширення дистанційної зайнятості є структурні 
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перетворення, що зумовили можливість повноцінної інтеграції української 

економіки у світове ринкове господарство. Станом на сьогодні у сфері 

зайнятості в Україні інноваційними можна вважати такі її форми, як 

нестандартні гнучкі графіки робочого часу, позикова праця, дистанційна 

зайнятість, тимчасова робота тощо. 

Слід зауважити, що поява на ринку праці та подальше широке 

запровадження нестандартних та гнучких форм зайнятості зумовлене 

об’єктивними соціально-економічними причинами. Протягом тривалого часу 

економіка України функціонувала в украй несприятливих умовах. Російська 

агресія завдає Україні безпрецедентних втрат та спричиняє серйозні 

деструктивні процеси. Враховуючи нинішню ситуація з питань безпеки 

дистанційна зайнятість на українському ринку праці є пріоритетною у певних 

сферах економіки. 

Формування інноваційного типу зайнятості висуває нову для сучасного 

суспільства проблему — проблему ризику соціально-економічної значущості 

індивіда, оскільки професійна зайнятість виступає необхідною умовою 

ефективного включення кожного громадянина до суспільного життя, основним 

джерелом доходу та середовищем самореалізації особистості. В результаті 

трансформації професійного середовища зайнятості представники багатьох 

традиційних професій зіштовхуються із ризиком безробіття та ефектом 

«зневіреного працівника», втратою колишнього статусу, можливостей для 

соціальної мобільності, перекваліфікації, відсутністю можливості участі у 

вирішенні соціально-економічних проблем [1; 2]. 

Посилення тенденцій глобалізації світового економічного простору, що 

супроводжується впровадженням нових технологій, обумовлює прискорення 

трансформацій на ринку праці. Пріоритетами цих трансформацій виступає 

якісне перетворення робочих місць, трудових відносин, які базується на 

взаємодії роботодавців і найманих працівників з використанням високих 

технологій інформаційних мереж, а в перспективі – трансформації суспільних 

відносин та механізмів людського розвитку. 
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Характерною ознакою сучасної економіки є створення та використання 

нових знань, перетворення їх на повноцінний чинник виробництва. Світовий 

ринок все більше орієнтується на наукоємний, інноваційний сектор, а 

конкурентоспроможність спирається на інноваційну активність підприємств. 

Отже, на мою думку,дистанційна зайнятість працівників є надзвичайно 

потрібною формою трудових відносин в умовах ринкової економіки. 

Дистанційна зайнятість несе позитивні зміни, як для окремих громадян так і для 

суспільства в цілому, що сприяє розвитку нових форм трудових відносин та 

стабілізації економіки країни 
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SPEAKER TACTICS: METHODS AND PRINCIPLES 

Today, the skills of the speaker, their application in society are gaining more 

and more popularity, because the world is evolving, and with it - we. If before it was 
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enough to just talk to be heard, then in the modern, new world it is not enough. Man, 

like technology, over time becomes more intelligent, communicative, smart, and 

previous skills are no longer as effective and influential. It's no secret that the people 

you listen to, who you want to listen to, are more successful. People who are 

communicative know how to find common ground with the other party and persuade. 

That is why the art of public speaking has emerged, which gives us opportunities for 

self-realization, self-development and self-expression as individuals in society. 

Oratory gives us perspectives, conveying one's thoughts to the people, as well as 

convincing people and proving one's truth. There is an interesting aphorism that 

reads, "If you need to say something, it's best to say exactly what you want." That is 

why speakers exist. Oratory has many sections for gradual assimilation, and one of 

them - the tactics of the speaker. A speaker's strategy is a general plan for achieving 

goals. Speaker tactics - a set of skills and abilities to implement the strategy. Tactics - 

conveying ideas through various methods and techniques. 

Authors N. P. Osipova, V. D. Vodnik, G. P. Klimova note that “Tactics is a 

system of actions aimed at effective implementation of the strategy. The content of 

tactics is argumentation and activation of thinking and sensory-emotional activity 

of the audience. Tactics can be defined as foreign language construction of speech, 

as a set of principles, methods and techniques of unfolding the thesis. 

Argumentation is based on the logical substantiation of the subject of the thesis by 

proof, persuasion. Argumentation is a communicative phenomenon that contains 

two aspects: epistemological (knowledge of the subject, in-depth understanding, 

search for truth, dissemination of true thoughts and their defense) and ethical 

(speaker and audience recognize themselves as equal parties to the knowledge of 

truth)"[1, p. 55]. 

It should be noted that the tactics has the ways for its applying. The most 

widely methods are didactic. They have the most count of ways.  

The authors also supplement the following ways of applying tactics: 

“Didactic methods have two sides: ways of presenting information (speaking) and 
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ways to activate the audience (for better listening to the audience). The first 

include such pairs as: 

1. concentric - spiral , 

2. contrast - associative, 

3. logical - historical, 

4. dotted-stepped, 

5. conceptual - emotional ”[1, p. 59]. 

Personally, I believe that didactic methods should be supplemented by logical 

and psychological in horizontal equality with each other, because each of the types of 

methods affects students in its own way and fulfills its purpose. Psychological 

methods exist to suppress human consciousness, to better understand the listener's 

information not only at the level of proof by logical methods, but also at the 

psychological level - to inspire confidence, retain critical thinking on the part of the 

listener and complete absorption of information. Thus, in parallel with the 

psychological impact, logical methods of persuasion are also used. These include 

deduction, induction, analogy, analysis. Using these methods of speaker tactics, 

students perceive information at the level of logic, proving facts and analogy, 

analyzing words and comparing them with reality. 

Turning to information sources, we have the following principles: “The 

principles of oratory tactics are understood as the basic rules of speech construction 

or the basic requirements for it. Such principles (rules, requirements) are diverse. 

These are primarily logical principles: identity, consistency, consistency, sufficiency 

(validity). But one logic is not enough to implement the strategy. Speech is built on 

such didactic and psychological principles as reinforcement, economy and organic 

unity. The principle of reinforcement requires a smooth transition from simple to 

complex, from less emotional to more emotional, from less interesting to more 

interesting, and so on. The principle of economy means achieving greater efficiency 

of speech with a minimum of resources (fewer provisions, arguments, words, etc.), 

which gives the impression of lack of protracted speech, its unity and strength. 

Organic unity means two requirements: 
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1) unity of form and content; 

2) compliance with the proportions: a) between theory and facts; b) between 

positive and negative facts; c) between the known and the unknown; d) the ratio of 

parts of speech by volume (between the elements of the composition); e) between 

rational and emotional”[2]. 

Also, the tactics of the speaker involves a method such as argumentation. The 

explanation to the argument is quite logical. 

So, “Tactics is a system of actions aimed at the effective implementation of the 

strategy. The content of tactics is argumentation and activation of thinking and 

sensory-emotional activity of the audience. Tactics can be defined as the external-

linguistic construction of speech, as a set of principles, methods and techniques of 

unfolding the thesis Argumentation is based on the logical justification of the subject 

of the thesis by proof, persuasion. Argumentation is a communicative phenomenon 

that contains two aspects: epistemological (knowledge of the subject, in-depth 

understanding, search for truth, dissemination of true thoughts and their defense) and 

ethical (speaker and audience recognize themselves as equal parties to the knowledge 

of truth)” [3]. 

Thus, we can conclude that the tactics of the speaker is a very important and 

closely related element with the strategy of the speaker to achieve goals, convey their 

own opinions and convince society of the correctness of their thinking, gaining trust 

among the people, which will give us greater prospects and manifestations. 

themselves as individuals. Tactics - a set of methods and tools for implementing the 

strategy. Methods of tactics can be divided into logical, psychological and didactic. 

Each of these methods has its own specific goals that can be achieved, and together 

they create the image of the speaker. 
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