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Державний заклад «Запорізька медична академія
післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України»,
кафедра організації охорони здоров’я,
публічного управління та адміністрування
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
НА РІВНІ ГОСПІТАЛЬНОГО ОКРУГУ З УРАХУВАННЯМ
ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ
За сучасних умов реформування системи охорони здоров’я та децентралізації, яка
успішно відбувається останніми роками в нашій державі, одним із основних пріоритетів
на найближчі роки є формування спроможних та орієнтованих на потреби населення
інтегрованих мереж закладів охорони здоров'я регіонів, які дадуть змогу максимізувати
вигоди для пацієнтів, надавачів медичних послуг будь-якої форми власності,
організаторів охорони здоров'я та органів місцевого самоврядування.
Такими інтегрованими мережами, відповідно до чинного законодавства [1; 2], мають
стати госпітальні округи.
Формування та розвиток спроможних мереж госпітальних округів з метою гарантованого
своєчасного доступу населення регіонів до якісної медичної допомоги має відбуватись
зважено та послідовно, з використанням сучасної методології стратегічного планування.
Стратегічне планування – це одна з функцій стратегічного управління, яка є процесом
визначення цілей та пріоритетів суб’єкта управління, шляхів їхнього досягнення через
розробку формалізованих планів дій.
Стратегічне планування у сфері охорони здоров’я є упорядкованим процесом, що
охоплює:
− ідентифікацію проблем здоров’я населення: аналіз соціально-економічних та
демографічних показників певного регіону чи країни, статистики захворюваності,
поширеності хвороб, смертності тощо;
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− визначення непокритих медичних потреб населення та оцінку всіх видів ресурсів
для задоволення цих потреб (кадрових, фінансових, матеріально-технічних і т.д.);
− встановлення пріоритетів та цілей, розробку відповідних планових (стратегічних)
документів і заходів щодо їх досягнення.
У сфері охорони здоров’я стратегічне планування відбувається на таких рівнях:
національний (Міністерство охорони здоров’я, Національна служба здоров’я України),
рівень госпітального округу, рівень закладу охорони здоров'я.
В свою чергу, стратегічне планування в сфері охорони здоров’я на кожному із
зазначених рівнів має певні нюанси, зокрема масштаб охоплення, кількість об’єктів
управління, характер змін тощо.
Метою стратегічного планування в сфері охорони здоров’я є встановлення певного
порядку дій для підготовки ефективного функціонування конкурентоспроможних
закладів охорони здоров’я у довгостроковій перспективі.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1074 від 27.11.2019 р. «Деякі
питання створення госпітальних округів» [2] Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська
чи Севастопольська міська держадміністрації з урахуванням пропозицій госпітальної
ради мають розробляти план розвитку госпітального округу на період від 3 до 5 років.
Стратегія, або стратегічний план розвитку госпітального округу − це довгострокова
узагальнена сукупність взаємозалежних рішень, що визначають пріоритетні напрями
розвитку сектору охорони здоров’я з урахуванням впливів зовнішніх та внутрішніх
чинників та розрахована на тривалий період.
Розробка стратегічного плану розвитку госпітального округу (далі − Стратегія, План)
є ітеративним процесом, який передбачає такі послідовні етапи: 1) підготовка до
стратегічного планування на рівні госпітального округу; 2) аналіз поточного стану
системи охорони здоров’я в госпітальному окрузі; 3) розроблення стратегічного плану
розвитку госпітального округу; 4) обговорення та затвердження Плану; 5) реалізація
Плану; 6) моніторинг та оцінка Плану.
Розглянемо детально ці етапи.
Метою першого етапу стратегічного планування − підготовчого − є створення
робочої групи з планування стратегічного розвитку госпітального округу (до якої мають
увійти керівник та його заступники, ключові співробітники, лідери громад, інші
зацікавлені сторони), підготовка та затвердження положення про робочу групу,
розроблення та узгодження структури Стратегічного плану розвитку та координація
подальших дій робочої групи.
На другому етапі стратегічно планування здійснюється аналіз поточного стану
системи охорони здоров’я в госпітальному окрузі. З цією метою потрібно: визначити
зацікавлених сторін та провести аналіз необхідності їх залучення на різних етапах роботи
зі стратегічного планування; зібрати та проаналізувати статистичну інформацію щодо
динаміки та особливостей стану системи медичного обслуговування, доступу та
задоволеності медичними послугами, дослідити потреби населення; зібрати та
проаналізувати інформацію щодо стратегій, програм та проєктів у сфері охорони
здоров’я, що реалізовуються в громадах, де розташовані медичні заклади, провести
опитування громадської думки, зацікавлених сторін щодо пріоритетів та напрямків
розвитку; здійснити аналіз фінансово-економічних показників діяльності комунальних та
державних медичних закладів мережі госпітального округу.
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Третій етап стратегічно планування передбачає розроблення Стратегічного плану
розвитку госпітального округу. На цьому етапі відбувається: обговорення цінностей,
визначення стратегічного бачення майбутнього (візії), визначення місії; проведення
SWOT-аналізу з використанням даних, зібраних на попередньому етапі; визначення
стратегічних напрямків, цілей і завдань Плану; розроблення імплементаційного плану;
підготовка документа (чернетки) Стратегічного плану розвитку.
Наступний етап, четвертий, полягає в обговоренні та затвердженні Стратегічного
плану розвитку госпітального округу. Для цього етапу притаманні: доопрацювання
Плану згідно з результатами обговорень і пропозицій; затвердження Стратегічного плану
розвитку госпітального округу головою обласної держадміністрації за погодженням з
МОЗ; розробка комунікацій Плану.
На п’ятому етапі стратегічно планування відбувається реалізація Стратегічного плану
розвитку госпітального округу. Для досягнення мети цього етапу доцільно розробити
детальний операційний план (за кожним стратегічним напрямом Плану), що передбачає
заходи, відповідальних осіб, терміни, показники ефективності виконання завдань і
досягнення цілей, опрацювати план моніторингу та оцінки, розробити цільову програму
фінансування комунальних та державних закладів охорони здоров’я.
На заключному етапі здійснюється моніторинг та оцінка ефективності реалізації
Стратегічного плану розвитку госпітального округу. Для проведення моніторингу
реалізації Плану рекомендується визначити систему показників, відповідальних за
проведення моніторингу виконавців, порядок і терміни проведення моніторингу.
Оцінка ефективності реалізації Плану дозволяє порівняти отримані показники із
нормативними (плановими), виявити відхилення, встановити причини розбіжностей та
вжити заходи з оновлення/корегування Плану та стимулювання його успішної реалізації.
Таким чином, запропонована методологія стратегічного планування на рівні
госпітального округу дає змогу послідовно впровадити основні завдання зі стратегічного
планування з метою ефективної реалізації державної політики в сфері охороні здоров’я,
раціонального використання ресурсів медичних закладів та інвестицій для розвитку
спроможних мереж госпітального округу, а також створення доступних та якісних
медичних послуг для населення.
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Дніпровського національного університета ім. О. Гончара
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО ВУГЛИЦЕВО-НЕЙТРАЛЬНОЇ ТА
СОЦІАЛЬНО СТІЙКОЇ ЕКОНОМІКИ ТУРИЗМУ
Передумовами до змін концепції розвитку економіки подорожей та туризму є
глобальні, локальні та корпоративні ризики, які були посилені пандемією. Як відомо,
криза 2020, викликана пандемією COVID-19, призвела до структурних зрушень на
глобальних та локальних ринках і її наслідки, насамперед у сфері подорожей,
поглиблюють проблеми сталого розвитку туризму. Ці негативні тенденції зберігаються.
Згідно даних міжнародних звітів [1], у першому кварталі 2021 року кількість іноземних
туристів скоротилася на 83%, оскільки обмеження на поїздки залишаються в силі. Європа
зафіксувала друге за величиною падіння до мінус 83%, далі йдуть Африка (-81%), Близький
Схід (-78%) та Америка (-71%). Ці показники ще гірші у розрахунку до 2019 р., адже у
2020 році в усьому світі було зареєстровано 73 відсотків падіння прибуття міжнародних
туристів, що робить його найгіршим за всю історію цього сектора.
За оцінками експертів ринку [2], падіння міжнародного туризму у 2020 році еквівалентно
втраті близько 1 мільярда прибулих та 1,1 трильйона доларів США надходжень від
міжнародного туризму [2]. Втрати для бізнесу колосальні.Таке падіння міжнародного
туризму може призвести до прогнозованої економічної втрати світового ВВП у розмірі понад
2 трильйони доларів США, що становить більше 2% світового ВВП у 2019 році.
Очікується, що анонс та впровадження вакцини поступово підвищать довіру
споживачів та сприятимуть послабленню обмежень на поїздки. Проте, статистичні дані
про міжнародні витрати на туризм продовжують відображати дуже слабкий попит на
виїзні подорожі. Однак деякі великі ринки, такі як США, Німеччина та Франція, показали
деякі незначні ознаки відновлення в останні місяці. Хоча попит на міжнародні подорожі
залишається стриманим, внутрішній туризм у 2021 р. продовжує зростати на кількох
великих ринках, таких як Китай та Росія, де внутрішній попит на авіаперевезення
здебільшого повернувся до рівня до COVID.
Розширені сценарії UNWTO на 2021-2024 роки [2] вказують на пожвавлення
міжнародного туризму до другої половини 2021 року. Тим не менш, повернення до рівня
2019 року з точки зору прибуття за кордон може зайняти від 2,5 до 4 років.
За оцінками міжнародних експертів, відновлення туризму стане можливим лише в
тому випадку, якщо буде впроваджена бізнес концепція сталого споживання та
виробництва, а майбутній успіх буде розглядатися компаніями з урахуванням не лише
економічної цінності, а й відновлення екосистем, біорізноманіття та територій. Перехід
до вуглецево-нейтральної та соціально-стійкої економіки туризму став об’єктивною
необхідністю для світової спільноти.
Проблеми трансформації економіки туризму набули глобальних масштабів і стали
передумовою до нового етапу розвитку міжнародних економічних відносин у цій сфері.
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По-перше, глобальна загроза сприяла активізації діяльності міжнародних інституцій
щодо пошуку колективних рішень.
Зокрема, UNWTO став співорганізатором Всесвітнього саміту «Майбутнє туризму»,
представленого Фондом передового лідерства та Фондом INCYDE Іспанських торговопромислових палат за підтримки Барселонської міської ради, Ради провінції Барселони та
Консорціуму Zona Franca (CZFB ). Захід відбудеться у гібридному форматі 26 та 27 жовтня
у La Llotja de Mar і збере більше 80 спікерів із 70 країн. Метою саміту є переосмислити
розвиток туризму, забезпечити справедливіший розподіл його переваг та просунути
перехід до вуглецево-нейтрального та соціально стійкого" розвитку економіки туризму.
Міжнародні експерти досліджуватимуть творчі шляхи виходу з кризи, спричиненої
пандемією. Вони також розглядатимуть питання, що стосуються сталого розвитку, культурної
ідентичності, доступного туризму, винного туризму та персоналізованого досвіду подорожей.
У заході візьмуть участь 20 міністрів туризму з усього світу разом з колишніми главами
держав та урядів, а також представники міжнародних організацій, бізнес-асоціацій та
глобальних мереж знань, включаючи ЮНВТО, Міжамериканський банк розвитку (IADB),
Міжнародна молодіжна організація (ММО), Організація американських держав (ОАГ),
Міжнародна організація праці (МОП) та Європейська комісія (ЄК).
Мета Всесвітнього саміту "Майбутнє туризму" знайти рішення проблем, що стоять
перед туризмом у всьому світі після COVID-19, розробити системи співпраці, щоб
перетворити цю кризу на можливість спільного прогресу та сприяти глобальній
економічній реактивації сектору.
Перший форум про майбутнє пост-пандемічного туризму за оцінкою президента
Фонду INCYDE Хосе Луїса Боне має підтвердити здатність міжнародної спільноти до
участі в глобальній дискусії про те, як туризм може сприяти процвітанню всієї планети
стабільним та інклюзивним чином.
По-друге, у міжнародних економічних відносинах запроваджуються освітні
платформи для навчання та поширення нових стратегій розвитку економіки подорожей
та туризму. Наприклад, у рамках саміту "Майбутнє туризму" відбудеться міжнародний
конкурс для 300 лідерів, які проходитимуть навчання протягом двох днів конгресу, а
потім практична складова діятиме протягом ще 12 місяців. Відібрані учасники
працюватимуть над тим, щоб повторити отримані знання в проектах, а також шукатимуть
нових союзників для реалізації рішень Барселонської декларації.
По-третє, у розвитку міжнародних економічних відносин спостерігаються посилення
інтеграційних процесів щодо пошуку сценаріїв переходу до вуглецево-нейтральної та
соціально-стійкої економіки туризму
Під егідою ООН у рамках Програми з навколишнього середовища (ЮНЕП)
презентовано Декларацію Глазго про кліматичні дії в туризмі. До підписантів декларації
долучилися Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (РКЗК ООН), Карибська асоціація
готелів та туризму, Європейська асоціація туризму, Inkaterra, Intrepid Group, Мачу -Пікчу,
узбережжя Орегону, Radisson Hotel Group, Південно -Тихоокеанська туристична
організація, The Long Run і The Travel Corporation (TTC) та інші. Усі об’єдналися,
підкреслюючи важливість визначення чіткого та послідовного загальносекторного
послання та підходу до кліматичних дій у найближчому десятилітті, а також заохочуючи
організації у всіх сферах туризму продемонструвати свою громадську підтримку у
розширенні реакції сектора на кліматичну надзвичайну ситуацію, ставши її підписантами.
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Реальний перехід до вуглецево-нейтральної та соціально-стійкої економіки туризму
до 2050 року стане можливим лише в тому випадку, якщо міжнародні компанії будуть
забезпечувати екологізацію бізнесу на основі інноваційних моделей та вкладати
інвестиції в проекти циркулярності, відновлення екосистем, біорізноманіття та громад.
Підписанти Глазгоської декларації щодо кліматичних дій у сфері туризму
зобов’язуються діяти, щоб скоротити викиди світового туризму. Цілі досить амбітні:
протягом наступного десятиліття зменшити викиди в два рази, а до 2050 року зменшити
їх до нуля.
Для реалізації нових підходів будуть внесені зміни в методологію оцінювання
екологічності бізнесу, економік та дистанцій. У цьому напрямку науковцям доцільно
долучитись до співпраці з міжнародними інституціями, щоб спрямувати дослідження в
теоретичне обгрунтування критеріїв вимірювання показників декарбонізації та
регенерації бізнес моделей, що прискорить здатність туризму трансформуватися.
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КРИПТОВАЛЮТА ТА ЕКОНОМІКА
Мета написання статті: Статтю присвячено впливу криптовалют на економіку країни.
Взаємозв’язок криптовалюти і фіатної валюти. Вплив криптовалюти на діяльність банків
та приватних компаній. Гроші та криптовалюта. Переваги і недоліки криптовалюти.
Ключові слова: криптовалюта, гроші, блокчейн, біткоїн
Постановка проблеми у загальному вигляді:
Сучасний світ дуже швидко і впевнено розвивається. Нові технології та винаходи
змінюють людство. Як наслідок, модернізуються усі сфери людської діяльності, що
призводить до оновлення економіки, фінансів. Одним з таких винаходів є криптовалюта.
Цифрова валюта - додаткова, альтернативна валюта, категорія електронних грошей. Вона
не випускається центральними банками і може бути не підкріпленою національною
валютою. До цифрових валют відносяться також криптовалюти, які з'явилися з 2009 році,
і першою серед них був Bitcoin. Криптовалюта - це різновид цифрової валюти, основною
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схемою емісії якої є принцип докази виконаної роботи «Proof-of-work». Створення і
перевірка кожної нової одиниці валюти засновані на деяких криптографічних методах[1].
Віртуальна валюта за своєю суттю відрізняється від звичних для нас електронних грошей,
оскільки останні є цифровим відображенням реальних грошей (в іноземній літературі – fiat
money), у процесі обігу, обміну між учасниками фінансового ринку в межах реальної
економіки, з офіційним легальним статусом. Цифрова валюта існує у двох формах: –
електронні гроші, які є лише цифровим відображенням реальних грошей і циркулюють у
реальній економіці з метою трансакцій останніх з одного банківського рахунку на інший; –
криптовалюта, яка є віртуальною валютою, що вільно обертається в цифровому світі.
Криптовалюти вже не перший рік функціонують на ринку як офіційні грошові системи і
навіть приймаються деякими всесвітньо відомими компаніями як засіб платежу. Можна
оплатити авіаквитки компанії Virgin або купити автомобіль у офіційних дилерів Jeep.
Університет Нікосії, найбільший приватний університет Кіпру, почав приймати плату за
навчання в біткоінах у жовтні 2013 р. Таким чином, він став першим акредитованим вищим
навчальним закладом, який офіційно підтримує віртуальну валюту [2].
Криптовалюта та фіатна валюта тісно пов’язана між собою. Державні уряди та банки
негативно ставляться до криптовалюти через те, що не можуть її контролювати. Тому
уряд старається не реагувати на розвиток криптовалюти або максимально обмежити її
діяльність та можливість інвестувати. Є достатня кількість країн де позитивно ставляться
до криптовалюти, до таких належить: Велика Британія, США, Канада, Японія.
Наприклад в Німеччині за допомогою біткоїна можна здійснювати багатосторонні
клірингові операції. Біткоїн - провідна криптовалюта. Біткоїн - це найпопулярніша в світі
криптовалюта. Вона не має купюр, її неможливо взяти в руки, оскільки вона повністю
базується на криптографічних методах.Її найважливіший принцип - повна
децентралізація, у неї нема центрального адміністратора, вона непідвласна фінансовим
регуляторам та банкам. Цим біткоїн радикально різниться від будь-якої платіжної
одиниці в світі. Уперше про біткоїн заговорили після того, як у жовтні 2008 року
анонімний розробник (чи група розробників) під ім'ям Сатоші Накамото опублікував
файл з описом протоколу й принципу роботи платіжної системи. В січні 2009 року були
згенеровані перші в світі 50 біткоїнів[3].
Криптовалюта та банки і приватні компанії. Сьогодні багато із центральних та приватних
банків різних країн уважно слідкують за розвитком криптовалютного ринку (передусім за
курсом та операціями з біткоіном) та намагаються або адаптуватися до нього, або взяти участь
у його розвитку. На сьогоднішній день ще складно точно сказати, як криптовалюта вплине на
банківську систему в різних країнах, тому існують деякі передбачення. Зокрема, у 2015 р.
Банк міжнародних розрахунків (BIS) заявив про те, що в майбутньому національні банки
країн можуть утратити контроль над грішми в державі та навіть утратити здатність
здійснювати емісію[4]. Нині криптовалютами цікавляться переважно компанії, діяльність
яких повністю або частково пов’язана з Інтернетом та високими технологіями, однак інші
також починають проявляти до них певну зацікавленість.
Чи можна криптовалюту вважати грошима? Криптовалюта наділена деякими
функціями грошей. Основні 5 функцій грошей це є міра вартості; засіб обігу; засіб
платежу; засіб нагромадження; світові гроші[5]. Засіб обігу- забезпечує обіг товарів за
допомогою грошей. Криптовалюта стає з кожним днем популярнішою, тому нею можна
розраховуватись в інтернет магазинах, за паливо, купити квиток в кіно, оплатити
11

проїзд…, але з іншої сторони криптовалюту складно контролювати, що є великим
мінусом. Засіб нагромадження- здатна нагромаджуватись, якщо є хороший ріст.
Вважається одним з найкращим способом збільшення капіталу, тому є багато інвесторів.
Засіб платежу- ця функція забезпечує погашення різних боргів між суб’єктами і поки
криптовалюта не здатна виконувати цю функцію. Міра вартості- це вартість товарів, яка
має форму ціни. Наприклад: за BTC можна купити модель Porsche Cayenne Turbo S 2009
(15 000$) за 3.8 BTC. Вартість визначає, але функцію національної валюти не виконує.
Функції світових грошей не виконують, адже не поділяються державними кордонами.
Якщо опиратись на функції, можна зробити висновок, що криптовалюта не є грошима.
Досліджуючи криптовалюту, можна визначити її сильні та слабкі сторони.
Перевагами криптовалюти є те, що кожен може заробляти на крипто ринку, може
зберігати гроші за допомогою блокчейну, анонімно володієш біткоїнами, приховується
інформація про власника та гроші неможливо скопіювати. Недоліками криптовалюти є
те, що втрата паролю призведе до втрати всіх монет, поширене шахрайство і маніпуляції;
є нестабільність та висока волатильність через спекуляції та неврегульованість законами.
Висновок: Криптовалюта щоразу більше і більше з’являється у нашому житті.
Опираючись на переваги і недоліки, потрібно приймати правильні рішення з її
використанням. Банки та приватні компанії проявляють значну зацікавленість у їх
використанні, постійно зростає кількість юридичних осіб, що приймають криптовалюти
як засіб платежу за свої послуги, збільшується кількість транзакцій. В Україні обіг
віртуальних валют не має жодного офіційного статусу, а отже, створює широке поле для
розвитку тіньової економіки і потребує виправлення.
Список використаних джерел:
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Львівська медична академія імені Андрея Крупинського,
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ПОРУШЕННЯ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ
В НАДНИРНИКАХ ЗА УМОВ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ
Вступ. Тісна взаємодія організму з навколишнім середовищем підтримується
складною, самокерованою системою гомеостазу, здатною одночасно поєднувати і
контролювати різноманітні функціональні процеси [1-3]. Постійне зростання стресових
впливів на людину, що призводить до розвитку різних патологічних процесів, актуалізує
пошук засобів, що підвищують стійкість організму в екстремальних ситуаціях. Одним з
найважливіших механізмів обмеження інтенсивності стрес-реакції і стресорних
пошкоджень організму є активація центральних і локальних стрес-лімітувальних систем,
що виникають у відповідь на стресовий вплив [7,8].
Нині немає сумнівів щодо важливості ролі катехоламінів у реалізації відповіді
організму на дію стресового чинника. Участь клітин мозкової речовини надниркових
залоз, що синтезують основну кількість катехоламінів, у реакції організму на стресовий
вплив стала предметом активного біохімічного вивчення. Вивчені добові і сезонні ритми
фізіологічних функцій в адреналектомованих тварин [10-14,16]. Водночас відомості
щодо сезонних і циркадіанних змін морфології і функціонування надниркових залоз
мають фрагментарний характер [18]. Слід зазначити, що одностайної думки щодо змін
прооксидантної системи (ПОЛ) та антиоксидантної системи (АОС), а також
функціональної активності надниркових залоз досі немає, оскільки відомі різні моделі та
тривалість індукування стресу.
Будь-який стресовий вплив на організм викликає дезорганізацію біологічних ритмів
різного періоду. Причиною може бути первинне збудження емоціогенних структур
мозку, що здатні вторинно дестабілізувати роботу центральних ланок керування
коливальними процесами [19]. За участі мелатоніну епіфіз бере активну участь у
керуванні адаптивними реакціями організму на зміни зовнішніх умов середовища і
внутрішнього гомеостазу [20]. Поряд з комплексом інших гормонів, добові ритми яких
контролюються циркадіанним осцилятором, мелатоніну належить роль передавача
циркадіанних ритмів від органів до тканин [21]. У людей, як і у тварин, зміни фотоперіоду
зумовлюють зміни тривалості нічного синтезу мелатоніну, що, у свою чергу, перебудовує
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ендогенні ритми організму відповідно до змін навколишнього середовища, тривалості
фотоперіоду та нічної продукції мелатоніну [22].
Останнім часом великої уваги надається вивченню властивостей ПОЛ та АОС різних
ендокринних залоз [23]. Нез’ясованим є характер порушень ПОЛ та АОС ендокринної
системи у динаміці розвитку стресу. Отже, не викликає сумніву актуальність
дослідження стрес-індукованих змін функціонального стану надниркових залоз за умов
різної функціональної активності епіфіза.
Мета. Оцінити вплив процесів перекисного окиснення ліпідів і стану
антиоксидантної системи у наднирниках за умов формування іммобілізаційного стресу.
Матеріали та методи дослідження
Досліди були проведені на 36 морських свинках, масою тіла 0,18-0,20 кг. Мурчаків
розподілили на чотири груп (дев’ять тварин у кожній). Інтактні морські свинки складали
першу групу (контроль). Тварини з іммобілізаційним стресом (ІС) – друга, третя,
четверта групи, відповідно на 1, 2, і 34 доби експерименту. Визначення тестів, які
відображають процеси прооксидантної (ДК, МДА) та антиоксидантної систем (СОД,
каталаза, церулоплазмін) в наднирниках здійснювали в інтактних морських свинок та у
тварин з іммобілізаційним стресом.
Іммобілізаційний стрес – за методом П.Д. Горизонтова 1983 [6]. Тварин декапітували під
ефірним наркозом на 1–у, 2-гу, 34-у доби проведення експерименту. Проводили забір
тканини наднирникої залози, з якого готували гомогенат. У гомогенаті досліджували
активність дієнових кон’югатів (ДК) –метод В.Г. Гаврилова, В.І. Мишкорудної 1989 [5],
малонового діальдегіду (МДА) - Э.Н.Коробейникова 1989 [17], активність
супероксиддисмутази (СОД) - за методом R.Fried 1975 [4], активність каталази (КТ) - за
B.Holmes, C.Masters 1970 [9], церулоплазміну (ЦП) - В.Г. Колб, В.С. Камышникова 1982 [15].
Статистичне опрацювання цифрових даних методом Стюдента. Статистично
достовірними вважалися результати, для яких Р≤0,05.
Результати дослідження та їх обговорення.
Результати досліджень показали, що показники ДК в тимусі при ІС на 1 –у добу
експерименту не змінювалися, вони знаходилися на рівні контрольної групи. Пізніше на
2-у і 34-у доби експерименту спостерігалося зростання вмісту ДК відповідно на 42,105%
(Р<0,05) і 31,578% (Р<0,05) проти інтактної групи тварин, що свідчило про надмірне
утворення продуктів ПОЛ .
Дослідження іншого показника, за яким оцінювали зміни процесів ліпопероксидації
був МДА. Встановлено, що вміст МДА в тимусі на 1-у добу іммобілізаційного стресу
дещо зріс на 82,609% (Р<0,05) відносно інтактної групи мурчаків. Далі на 2-у і 34-у доби
цієї експериментальної моделі хвороби тенденція не змінювалась підвищення вмісту
МДА в тимусі відповідно на 63,043% (Р<0,05) та 70,652% (Р<0,05) на відміну від
показників фізіологічної норми .
Вивчення ферментів АОС показало, що активність СОД в тимусі за умов ІС
знижувалась порівняно з контролем на 1-у, 2-у та 34-у добу відповідно на 40,66%(Р<0,05)
45,8% (Р<0,05) та 42,9% (Р<0,05) проти інтактної групи тварин .
Визначення активності каталази в тимусі на усьому протязі експерименту ІС дало
можливість встановити, що активність цього ферменту значно зменшилась в порівнянні
з показниками контролю, відповідно на 1-у, 2-у та 34-у добу експерименту відповідно на
44,2% (Р<0,05), 46,0% (Р<0,05) та 60,1% (Р<0,05) проти норми .
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На 1-у добу експерименту активність церулоплазміну в тимусі знизився достовірно
на 42,66% (Р<0,05), проти контролю. Далі на 2-у добу експерименту було виявлено
подальше зниження активності ЦП на 38,97% (Р<0,05), а пізніше на 34-у добу ІС
спостерігалося зниження цього ферменту на 37,95% (Р<0,05) в порівнянні з групою
інтактних тварин (табл.4.10; рис.4.2).
Висновки. Таким чином, одержані результати досліджень показали, що на усіх
етапах експерименту відбувся ріст показників щодо прооксидантної (ДК і МДА) системи.
Протилежні зміни, тобто зріст, відбулися з антиоксидантною системою (СОД, КТ та ЦП)
у тимусі. Протягом усього експериментального дослідження ІС, спостерігалося
інтенсивне нагромадження продуктів ПОЛ, яке супроводжувалося компенсаторною
реакцією з боку АОС, а надалі її виснаження, особливо на 34-у добу.
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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Цимбал О.М.,
викладач кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя
Харківської гуманітарно-педагогічної академії
ЕЛЕМЕНТИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ВИКЛАДАННІ
МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА МИСТЕЦЬКИХ
ФАКУЛЬТЕТАХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВО
Актуальною проблемою сучасної мистецької освіти є впровадження у професійну
підготовку майбутніх учителів музичного мистецтва ЗЗСО форм і методів дистанційної
освіти, забезпечення навчального процесу електронними навчальними засобами, які
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органічно входять до системи дистанційного навчання, яке відбиває тенденції
інформатизації сучасної освіти. У сучасній науці практично відсутні дослідження щодо
розроблення, упровадження дистанційних курсів у галузі мистецької освіти, їх
забезпечення електронними навчальними ресурсами. У навчальних середовищах
мистецьких вишів України створені окремі дистанційні курси з музичного,
образотворчого, хореографічного мистецтва. Проте, створення дистанційних курсів із
дисциплін мистецької освітньої галузі наразі лише розпочинається.
Розроблення й активного впровадження електронних освітніх ресурсів потребують,
зокрема музично-теоретичні навчальні дисципліни: українська та зарубіжна музична
література, аналіз музичних творів, гармонія, сольфеджіо, елементарна теорія музики, які
посідають вагоме місце у процесі підготовки вчителів музичного мистецтва. Результатами
викладання зазначених дисциплін є володіння студентами різноманітними фаховими
компетенціями: здатністю орієнтуватися в загальних тенденціях розвитку вітчизняної та
світової музичної культури, основних музичних стилях й напрямах, усвідомлювати
характерні ознаки творчості найвидатніших композиторів, їхніх найбільш відомих творів;
здатністю до теоретичного аналізу музичних творів різних форм, жанрів і стилів, до аналізу
окремих елементів музичної мови, здатністю усвідомлювати основні гармонічні засоби і
закономірності, застосовувати їх у практичних завданнях, здатністю використовувати
набуті знання й навички у подальшій професійній діяльності.
Дистанційне навчання як один із засобів професійної мистецької освіти на
сьогоднішній день залишається недостатньо розвиненим із двох причин: значних
відмінностей від традиційної методики викладання музичних дисциплін, основою якої є
безпосередній контакт викладача і студента, і, як наслідок, складності виходу за межі
багаторічного досвіду в напрямку застосування інформаційних технологій.
Музично історичні дисципліни (наприклад, «Музична література») з одного боку є
складовою власне музичної підготовки, сприяючи всебічному формуванню музиканта, з
іншого – вони придатні до впровадження елементів дистанційного навчання.
Використання електронних навчальних засобів у дистанційній роботі з музичної
літератури складається з кількох головних частин. Передусім, це надсилання у «групу»
електронного лекційного матеріалу, доповненого візуальними даними (репродукціями
творів образотворчого мистецтва, портретами діячів музичного мистецтва,
фотоматеріалами тощо) та аудіо-фрагментами музичних творів. Необхідною ланкою є
також засоби дидактичної адаптації студентів у дистанційному середовищі через
онлайнові лекції та консультування з використанням інформаційно-довідкових
мультимедійних джерел, електронних підручників і посібників, навчально-методичних
програмних засобів тощо.
Електронні навчальні засоби характеризуються високим ступенем інтерактивності й
наочності завдяки застосуванню технологій мультимедіа, виконують значно більше
навчально-розвивальних функцій порівняно з паперовими виданнями: інформаційне
забезпечення, подача навчальної інформації з певної дисципліни; відпрацювання вмінь і
навичок у практичній роботі тощо.
Важливим чинником успішного впровадження будь-якого дистанційного курсу,
одним із його ключових завдань є ефективний зворотній зв’язок викладачів зі
студентами, серед позитивних наслідків якого: досягнення цілей навчання, розвиток
самооцінки, заохочення викладачів і студентів до діалогу у процесі навчання тощо.
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Засобами зворотного зв’язку є: перевірка результатів засвоєння матеріалу (наприклад,
тестовий контроль на всіх етапах навчального процесу), надання здобувачам освіти
завдань із самостійної роботи (з відправленням викладачу). Для того щоб перевірити
сформованість ключових знань, набутих під час вивчення дистанційного курсу з
музичної літератури, достатньо провести звичайне тестування з використанням тестових
завдань різних типів. Перевірка розвиненості навичок слухання музики, розпізнавання
музичних творів на слух вимагає проведення музичної вікторини (впізнавання творів із
визначенням їх авторів, частини або конкретної теми великого твору). Вікторини можна
розроблювати у двох варіантах: прослухати музичний фрагмент і вибрати правильну
відповідь серед запропонованих або вписати відповідь у відведене місце, вказавши
автора, точну назву твору та розділ, акт опери, частину симфонії, партію чи тему тощо.
До завдань із самостійної роботи здобувачам освіти пропонується залучати
мультимедійний контент, зокрема проекти зі створення творчих портретів композиторів,
інтерпретацій музичних творів зі шкільного педагогічного репертуару. Реалізація завдань
забезпечується використанням сучасних інтернет-ресурсів.
Навчальний процес дистанційної роботи з дисципліни «Гармонія» також передбачає
використання електронних навчальних засобів. У «групу» надсилаються електронні
методичні настанови до практичних занять. До кожного виду практичних завдань додаються
рекомендації до виконання, які сприятимуть ефективнішому усвідомленню і практичному
використанню гармонічних закономірностей музичної мови. Виклад кожної теми
супроводжується значною кількістю нотних прикладів (зразки побудови акордів у
чотириголоссі, їх сполучень, мелодії для гармонізації), що створює можливість
використовувати зазначений матеріал у дистанційному вивченні дисципліни. Студентам
пропонуються завдання: законспектувати теоретичний матеріал, відповісти на запитання
після кожної теми, виконати практичні та творчі завдання (побудувати письмово у
чотириголосому викладі вивчені акорди, їх з’єднання, гармонізувати мелодію з
використанням вивченого гармонічного засобу). За необхідності, викладач консультує
студентів онлайн у форумах, чатах, бесідах, групах.
Засобами зворотного зв’язку є надсилання відповіді викладачеві в електронному
вигляді. Викладач виявляє будь-які помилки, що підлягають виправленню, та
невідповідності у виконанні запропонованих навчальних завдань. Важливе значення має
також аналіз позитивних характеристик виконання завдання, ініціатива у додатковому
вивченні поставленого питання тощо. Важливо, щоб після виконання кожного
навчального завдання студент отримував повну інформацію щодо покращення власних
результатів та подальшого особистого та професійного зростання. Результативність
зворотного зв’язку визначається також його частотою, тобто кількістю взаємодій між
студентом та викладачем за допомогою різних комунікативних засобів та інтерактивних
навчальних технологій. Важливість якості зворотного зв’язку в умовах дистанційного
навчання зумовлена також обмеженою можливістю студента задавати додаткові
питання, вимагати пояснень чи коментарів від викладача щодо виконання завдань.
Аналогічні засоби роботи використовуються у викладанні дисципліни «Елементарна
теорія музики», завданнями якої є: вивчення студентами музичних виражальних засобів та їх
графічної фіксації, засвоєння музичної термінології, набуття технічних навичок побудови
елементів музичної мови, вільного орієнтування в нотному тексті музичних творів тощо.
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У школах естетичного виховання сольфеджіо та музична грамота вивчаються як один
навчальний предмет. Надалі, під час здобуття передвищої та вищої музичної освіти, ці
дисципліни розшаровуються: опанування дисципліни «Елементарна теорія музики»
супроводжується слуховим закріпленням отриманих навичок. Відповідно, корелюються
завдання дисципліни «Сольфеджіо»: розвиток музичного слуху та формування музичної
грамотності, слухове та інтонаційне опанування елементів музичного мовлення тощо.
Основним методом навчання і виховання є практична діяльність, яка нерозривно пов’язана
з інтонуванням як реалізацією звучання – внутрішнім слухом, або голосом, або за
допомогою інструменту. Засобами дистанційного навчання сольфеджіо на сьогоднішній
день є, передусім, онлайн-уроки, зокрема уроки з викладачем, який спілкується зі
студентами через Internet (за допомогою скайпа, вайбера або через платформу Zoom).
Студентам також електронною поштою або через вайбер надсилаеться електронний текст
теоретичного матеріалу з нотними прикладами і надаються завдання: інтонування гам,
інтервалів, акордів в тональності або від звуку, сольфеджування одно- та двоголосся.
Новою формою роботи є відео-звітність: записи на відео виконання різних видів домашньої
роботи надсилаються викладачу через вайбер або іншим шляхом.
Активний розвиток інформаційних технологій у ХХІ ст. спричинив необхідність
модернізації всіх ланок системи освіти України. Одним із пріоритетних напрямів
модернізації є дистанційне навчання. Розвиток дистанційного навчання музичних (у тому
числі музично-теоретичних) дисциплін є актуальною потребою української музичної
освіти. Цим обумовлена необхідність пошуку нових інтерактивних форм і методів
організації дистанційного навчання майбутніх учителів музичного мистецтва, як
невід’ємної складової професійної фахової підготовки.
Вчитель музичного мистецтва у майбутній професійній діяльності має застосовувати
елементи технології дистанційного навчання, активно запроваджувані в загальноосвітніх
навчальних закладах. Освоєння технології дистанційного навчання має бути необхідною
складовою процесу його навчання у ЗВО. Отже, формування готовності майбутніх
учителів музичного мистецтва до використання технології дистанційного навчання
відбуватиметься ефективніше за умови активного впровадження дистанційних курсів з
музичних дисциплін у навчальний процес та залучення студентів до розробки і
оформлення змісту дистанційних курсів.
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Чижикова І.В.,
старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та
професійної мовної підготовки,
Токарєва А.В.,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології,
перекладу та професійної мовної підготовки.
Університет митної справи та фінансів
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
Важливість іноземної мови не можна зменшити у сучасному світі. Вона потрібна для
спілкування, роботи або працевлаштування, навчання, налагодження ділових відносин,
мандрівок, підвищення кваліфікації тощо. Існують різні підходи та методики навчання,
які залучають до вивчення іноземної мови з самого народження. Першим досвідом
традиційно вважається той, який ми отримуємо у початковій школі, але з кожним роком
вік дітей, чиї батьки вирішують почати навчати своїх дітей іноземній мові, зменшується.
Пошук ефективних засобів навчання, особливо у закладах вищої освіти, є дуже
актуальним в цей час. У першу чергу необхідно звернути увагу на масштаби розвитку
технологічного прогресу та повсюдне застосування комп'ютерів. Важко уявити зараз
будь-який процес, освітній зокрема, без використання цифрових технологій.
У рамках теми звернемося до поняття «гейміфікації», яке виникло приблизно у 2010 р.
Вивчення цього питання триває і досі. Великий внесок у розвиток визначення та розуміння
«гейміфікації» внесли М. Барбер, К. Вербах, Ю. А. Гапон, С. Детердінг, Д. Кларк, Е. Корноран,
Л.Б. Котлярова, Дж. Макгонігел, Т.В. Паньків, Є.І. Пассов, Т. Свиридюк, Л. Шелдон та інші.
У загальному розумінні «гейміфікація» (або «ігрофікація») – це використання ігрових
підходів для неігрових процесів, коли ігрові елементи (присудження балів, значки,
рахунок, конкуренція, досягнення) застосовують у неігрових ситуаціях з метою зробити
виконання рутинних завдань більш цікавішим досвідом.
Відзначимо окремі точки зору на питання «гейміфікації» деяких фахівців цієї галузі.
Наприклад, Дональд Кларк безпосередньо пов’язує гейміфікацію з питанням мотивації
при опануванні нового матеріалу (1). В. Аллен та Е. Ерсоз також наголошують на
підвищенні мотивації студентів та на виробленні автономії у навчанні (2).
Існує багато джерел гейміфікації: платформи, сайти, додатки, ігри тощо. Вибір того чи
іншого засобу залежить від технічних можливостей студентів, зручності використання і.т. д.
Наприклад, платформа Lingua Attack, яка була створена спеціалістами у сфері медіа та
відеоігор у співпраці з вчителями та фахівцями у нейронауці у 2019 році як інноваційний
мовний онлайн ресурс для сучасного «цифрового» покоління вивчаючих іноземну мову.
Аналіз сучасної закордонної та вітчизняної літератури дозволяє стверджувати про
позитивний вплив гейміфікованих засобів навчання, які не тільки підвищують рівень
мотивації у студентів, але, також, спряють полегшенню сприйняття матеріалу та його
засвоєнню з використанням сучасних цифрових гаджетів.
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Шестерікова Л.О.,
аспірант 1 курсу
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ
З ХУДОЖНЬОЇ ГРАФІКИ І ЖИВОПИСУ
Сучасні тенденції в соціумі, технологіях і розвитку думки дуже впливають на
мистецтво, оскільки художники часто залежать від популярного стилю і намагаються
створювати свої праці у відповідності з сучасними трендами, які переплітаються з
традиційним поглядом на мистецтво і образи. Професійна діяльність художника-графіка
включає: створення ілюстрацій до літературних творів, роботу зі шрифтом, загальне
конструювання та оформлення книги, роботу зі створення тематичних композицій,
портретів, пейзажів у техніці гравюри (на металі, дереві, лінолеумі), літографії (на камені),
роботу зі створення плакатів, марок, листівок, товарних знаків із застосуванням малюнка,
фотомонтажу, техніки колажу тощо. Від інших видів образотворчого мистецтва діяльність
художника-графіка відрізняється особливими художніми прийомами. Здобутки графіки
лаконічні, умовні, більш ощадливі у використанні художніх засобів [1]. Художникживописець – це фахівець, який працює в різних видах образотворчого мистецтва, передає
зорові образи нанесенням фарб на поверхні, створюючи твори мистецтва. Праця
живописця відображає дійсність, допомагає інакше подивитись на буденний навколишній
світ. Він володіє всіма видами живопису (іконопис, портрет, натюрморт, пейзаж) та різними
техніками, починаючи процес від ескізу та завершуючи творчою роботою. Самостійно
виконує всі підготовчі та завершальні етапи, дотримуючись встановленої технології [2].
Діяльність художника-графіка і художника-живописця має багато подібного. У своєму
творі автор ділиться власними відчуттями з іншими людьми, встановлюючи емоційний
взаємозв’язок художника з аудиторією. Тому робота художника-графіка і художникаживописця є також виявом їх власного бачення, що не завжди задовольняє комерційні
підприємства, такі як рекламні агентства, приватні фірми, видавництва, журнали та ін. Це
часто створює певні труднощі у самовираженні митців. Одним із способів вирішення даної
проблеми може стати відкриття власної справи. Останнім часом з’являється все більше
художників, які прагнуть відкрити власну справу, бажають не пристосовуватися до нових
умов, а жити в них, виявляти ініціативу, виражати себе у вільній трудовій діяльності.
Сучасна українська професійна освіта має бути націлена на забезпечення майбутніх
фахівців технологіями прийняття рішень в умовах свободи вибору, формування й
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розвитку особистості, налаштованої на сприйняття змін як природної норми. Фахівці
мають бути здатні до самостійного управління своїм життям і кар’єрою, до відкриття й
успішного ведення власного бізнесу.
Про необхідність формування підприємницької компетентності йдеться в Законах
України «Про освіту» (2017) [3], «Про професійно-технічну освіту» (1998) [4], «Про
підприємництво» [5], «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього
підприємництва в Україні» (2012) [6], Стратегії Сталого розвитку України на період до
2030 року (2018) [7], Національній економічній стратегії – 2030 (2021), міжнародних
документах (Бухарестському комюніке (2012), Брюггському комюніке (2010) тощо).
Різні питання підприємницької діяльності знаходяться у сфері наукових інтересів
багатьох українських і зарубіжних дослідників. Питання теорії й методики підготовки
фахівців до підприємництва висвітлені в дослідженнях С. Алєксєєвої, Л. Бондарєвої,
Л. Єршової, А. Гельбакової, М. Вачевського, В. Майковської, В.Орлова та ін. Психологопедагогічні аспекти підприємницької діяльності проаналізовані в наукових дослідження
З. Гіптерса, І. Демури, Ю. Пачковського, С. Посохова та ін.
Проблема формування та розвитку підприємницької компетентності є актуальною
для всіх високорозвинених країн світу, оскільки орієнтація їхньої системи освіти на
підприємництво і бізнес розглядається як підґрунтя для економічного процвітання
демократичного суспільства, що базується на державній підтримці започаткування
підприємництва, малого бізнесу і приватної власності.
Роль і функції підприємницької діяльності – сприяння соціально-політичній стабільності
суспільства. За умов дестабілізації економіки, обмеження фінансових ресурсів саме суб’єкти
малого бізнесу, які не вимагають великих стартових інвестицій, мають швидке обертання
ресурсів, спроможні за певної підтримки швидко й економічно доцільно розв’язувати
проблеми демонополізації, стимулювати розвиток економічної конкуренції [9,c.133].
Підприємницька компетентність були розглянута і в працях зарубіжних авторів, таких
як К. Браш (C. Brush), Д. Лабро (Donald Lambro), П. Грін (P. Greene), Х. Нек (H. Neck),
А. Стенфорд (A. Stafford), Дж. Харт (J. Hart), Л. Швейкарт (Larry Schweikart) та ін.
Отже, питання розвитку підприємницької компетентності є актуальним як для
високорозвинених країн світу, так і для України. Проблема підготовки майбутніх
фахових молодших бакалаврів художньої графіки і живопису до підприємницької
діяльності не достатньо представлена в українському науково-освітньому просторі й
потребує ґрунтовного вивчення.
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ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Насонова С.С.,
доцент кафедри економічної та інформаційної безпеки
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,
к.т.н., доцент
МОДЕЛЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ НАФТОВИХ
РЕЗЕРВУАРІВ
Надійність сталевих вертикальних резервуарів наземного типу для довгострокового
зберігання нафти і нафтопродуктів (РВС) в основному залежить від надійності їх
сталевих конструкцій. Ці споруди мають високу ступень відповідальності. Порушення
їх цілісності, а тим більше часткові або повні руйнування призводять до значних
матеріальних і моральних збитків, що пов'язано з втратою нафтопродукту, забрудненням
навколишнього середовища, і в багатьох випадках з людськими жертвами. Аварії РВС
прийнято відносити до розряду катастроф державного масштабу. У зв’язку з цим
забезпечення надійності нафтових резервуарів є головною умовою їх експлуатації.
Зміст і періодичність відновлення нафтових резервуарів в нормативних документах [1]
визначені досить орієнтовно, а з позицій економічної ефективності відповідні питання
досліджені недостатньо. Така ситуація, що склалася в практиці ревізій технічного стану
РВС, що знаходяться в експлуатації, вимагає розробки нових математичних моделей і
методів забезпечення експлуатаційної надійності РВС з урахуванням накопиченого
статистичного матеріалу про дефекти і пошкодженнях цих споруд.
Відповідно до [2-5] нафтової резервуар розглядається як складна система, що
складається з 4-х логічно послідовно з'єднаних підсистем: днища, покрівлі, циліндричної
стінки і вузла сполучення стінки з днищем (уторного вузла). Загальна схема резервуара
показана на рис. 1.
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Вважається, що резервуар виконує властиві йому функції з приймання, зберігання та
відпуску нафтопродуктів в нормальних режимах роботи відповідно до діючих нормативних
документів і з проектним рівнем заливу. Основним механізмом відмов резервуара вважається
корозійний знос, який розглядається в контексті комбінованого впливу поверхневої і
локальної корозії. Технічний стан резервуара описується в термінах випадкових функцій
корозійного зносу, що залежать від часу як від параметра. Приймається, що усунення
незворотного зносу конструктивних елементів вимагає відповідного капітального ремонту, а
локальні корозійні пошкодження усуваються на основі поточних ремонтів, що проводяться в
рамках системи технічного обслуговування і ремонтів. Згідно з нормами [3] вважається, що
резервуар в період експлуатації повинен відповідати вимогам ненастання граничних станів за
умовами міцності, стійкості і герметичності. Критерієм відмови резервуара вважається
порушення хоча б одного з цих нормативних вимог.

Рис. 1. Загальна схема РВС
В роботі запропоновані імовірнісні критерії часткового і повного відновлення
резервуарних конструкцій. В рамках економічного похода поставлена задача
раціонального забезпечення надійності РВС в період експлуатації з урахуванням
відновлення, яка сформульована в термінах нелінійної задачі математичного
програмування з бінарними змінними. Для її чисельного рішення був розроблений
спеціальний алгоритм, заснований на принципах «жадібних» алгоритмів. Стосовно до
типового проекту резервуара об'ємом 5000м3 досліджено вплив величини необхідного
рівня надійності на стратегії відновлення конструктивних елементів. Отримані
відповідні плани-графіки відновлення.
Література:
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Київ.: Укрнафтопродукт, 1997.  297 с.
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К: КНУБА, 2019. – Вип. 103. С.165-176.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ
Донченко І.С.,
вчитель фізичної культури Запорізької гімназії № 50
ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ СПРИТНОСТІ В УЧНІВ, ЩО
ЗАЙМАЮТЬСЯ В СЕКЦІЇ ВОЛЕЙБОЛ
Постановка проблеми. Спритність – це комплексна фізична якість людини, яка
може бути визначена, як здатність людини швидко оволодівати складнокоординаційними руховими діями, точно виконувати їх відповідно до вимог техніки і перебудовувати
свою діяльність залежно від ситуації, що склалась. Оскільки спритність це комплексна
фізична якість, то немає і єдиного критерію її контролю і оцінки. Проблемою фізичної
якості займались такі дослідники: Шиян Б.М., Курок О.І., Голомазов В.А., Осколова В.А.,
Ахмеров Є.К., Логінов А.А., Фурманов А.Г., Фетісова С.Л. та інші. Вивчення і аналіз
наукової літератури, педагогічної практики засвідчують, що проблема критерію і оцінки
виявлення рівня розвитку спритності у учнів, що займаються волейболом не була
предметом спеціального дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідники Ю.Н. Клєщов і А.Г. Айріянц
вважають, що спритність – це здатність виконувати складні рухові дії правильно й
швидко. У волейболі ця якість проявляється в умінні швидко перебудовуватися
відповідно до обстановки на майданчику, що моментально змінюється. Серед факторів
що обумовлюють спритність, необхідно відзначити [2, 57 с.]:
1. Здатність людини свідомо сприймати, контролювати рухові завдання, формувати
план і спосіб виконання рухів;
2. Рухову пам'ять. Будь-який новий рух чи рухова дія завжди виконується на основі
вже існуючих попередніх рухів. Набутий руховий досвід завжди виступає
координаційною основою, на якій будується засвоєння нових рухових дій. Чим більший
запас рухових комбінацій має учень, тим вищій у нього рівень розвитку спритності і тим
легше йому засвоювати нові рухові дії;
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3. Ефективну внутрішню м’язову координацію, яка дозволить успішно управляти
силовими, часовими і просторовими параметрами рухів;
4. Адаптаційні можливості різних аналізаторів відповідно до специфічних
особливостей конкретного виду рухової діяльності. Під впливом тренування функції
багатьох аналізаторів поліпшуються. Наприклад, заняття спортивними іграми сприяють
удосконаленню функції зорового апарату.
Викладене свідчить, що головною складовою спритності є координаційні можливості
людини, вдосконаленню яких слід приділяти основну увагу, розвиваючи спритність.
Таке вміння, як спритність тісно пов’язане із силою, швидкістю, витривалістю та
гнучкістю, тому контроль та оцінка її розвитку у волейболі здійснюється, як правило, за
допомогою виконання дозованого комплексу різноманітних вправ, складених у певній
послідовності – своєрідної смуги перешкод, подолання якої вимагає від учнів прояву
швидкості, відчуття ритму, вміння орієнтуватись у складних ситуаціях, здатності керувати
динамічними і кінематичними характеристиками рухів, підтримувати рівновагу тощо.
Метою статті є зобразити критерії, які допомагають визначити загальний рівень
розвитку спритності в учнів, що займаються волейболом.
Для виявлення рівня розвитку спритності в учнів, що займаються волейболом
спирались на тест запропонований авторами Клєщовим і Айріянцем [1,с. 159].
Тест:
Біг по периметру однієї сторони волейбольного майданчика проти годинникової
стрілки. Набивні м’ячі № 1,2,3 лежать на лінії нападу: № 1 і 3 на відстані 1 м. від бокової
лінії, № 2 – на середині. Дві лавки стоять перпендикулярно до сітки між зонами 2-3 і 3-4
у сітки (рис. 1). Старт – із зони 1 з положення упор присівши, перекид уперед, ривок до
набивного м’яча № 1; взяти м’яч, розбіг для нападаючого удару й кидок двома руками
через сітку; пролізти під лавкою, ривок до м’яча № 2 і далі ті ж дії що на початку тесту.
Після кидка м’яч №3 через сітку – падіння (перекат на груди, живіт) і фінішування бігом
спиною вперед уздовж бокової лінії до лицьової. Оцінюється час переміщення в
секундах. Також автори розробили диференціацію рівнів спритності для учнів за
часовими показниками:
високий рівень – до 18 с.;
середній рівень – до 19 с.;
нижче середнього рівень – до 20 с.;
низький рівень – більше 20 с.
Рис. 1
Схема зображення залікового тесту
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Висновки: Оскільки спритність це комплексна фізична якість, то немає і єдиного
критерію її контролю і оцінки. Та в ході роботи був запропонований тест для виявлення
рівня розвитку спритності для учнів, що займаються волейболом, а також наведені
критерії оцінювання цього тесту за часовими показниками.
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CURRENT LINGUISTIC COMPLEXITIES OF TRANSLATING
ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS INTO UKRAINIAN
Translating phraseological units from English into Ukrainian is a rather daunting task. The
translator needs to convey the meaning and reflect the figurativeness of the phraseological unit,
finding a similar expression in the English language without destroying the stylistic function of the
phraseological unit. Phraseological units are an essential part of every language. There are some
problems both in the process of understanding them and in the process of their translation, due to
the meaning of these phrases cannot be understood from the superficial meanings of the individual
components. The implementation of phraseological units in a language is created mainly on verbal
representations that have arisen due to abstract thinking. A verbal image is a semantic construct
that is formed on the basis of tropes. This concept rethinks and transforms the established meaning
of fixed words, helping to present their semantic aspects from an unexpected perspective. Tropes
contain a huge figurative, reproductive and evaluative-emotional potential, and therefore can be
widely used to convey subjective experiences [1, c. 56-59]. The need for figurative expressions
that increase the cognitive significance of speech follows from the nature of language – images are
created by choosing a typical characteristic for a particular phenomenon. The national character of
verbal images is associated with the way of their formation - the process of cognizing reality goes
from concrete contemplation to abstract thinking.
The process of translating idiomatic pairs and fixed expressions from one language to another
is painstaking work requiring the translator to be proficient in both languages and cultures, as well
as be able to identify and deal with problems in the process of finding the exact equivalent for
interlingual idiomatic pairs. People who speak different languages use completely different
expressions to convey similar meanings, however, while the expression may be easy for native
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speakers to understand, it may seem incomprehensible and even look like nonsense through
culture-specific differences to members of a different linguistic-cultural space. Metaphorical
phraseological units are a product of a person's associative-figurative thinking and fixed formations
in the language. Thus, translating idioms is one of the most difficult tasks for translators, which
involves much more than simply replacing lexical and grammatical elements between languages.
According to the point of view of the American translator M. Baker, the ability to recognize and
distinguish idiomatic from non-idiomatic usage is the main difficulties that a translator encounters
in the transmission of idioms [2, c.65]. Recognition is difficult, and sometimes impossible, since
most idioms are subject to modification, while others can be intermittently contained in the
sentence structure. As a rule, a translator can recognize a complicated expression as an idiom if it
stands out from the context.
Cultural differences between phraseological units with similar content in different languages is
one of the specific difficulties of the translator. It is therefore the translator has to face the greatest
difficulties when working with phraseological units based on today's realities, as well as such
idioms do not have correspondences in the translation language. In terms of content, phraseological
units most often have different emotional functions, express different stylistic colors, and therefore
not always completely corresponding idiomatic meaning. Similar problems can arise translating
biblical, ancient and mythological phraseological units that were borrowed from international
sources. International idioms are such phraseological units that were borrowed from one language
into another one, or they arose independently through the commonality of human thinking in
different peoples in the proximity of certain aspects of social life. Russian translator Y.I. Retsker
had the opinion that a translator should be able to consider different meanings of phraseological
units, convey their emotional and expressive functions. In addition, a translator should be able to
understand the basic theoretical issues of phraseology. [3, c. 145].
In translation practice, there are special means of achieving the adequacy of the translation,
which are sometimes combined with each other and used as a single complex. There are three
known ways in which idiomatic pairs can be transmitted in the target language: 1) a fidelity of
translation is possible in many cases, retains the general meaning and flavour of the phraseological
unit; 2) another type reflects to a certain extent creative, rather than literal, transmission of the
content of the original and represents certain modifications of individual constituent parts of the
verbal expression; 3) the lattest method requires having a knowledge about the phraseology of
native language. Thus, the selection of appropriate equivalents or analogs of proverbs contained in
the target language conveys the originality of phraseological units [4, c. 86].
It is often impossible to preserve the accuracy of the form and content of the original
expression by means of equivalent translation. This comes due to the absence of a corresponding
concept in the target language, or the translation structure will be incorrect according to the
stylistic norms of the target language. In such cases, translators resort to non-phraseological
methods of translation. Translation transformations used to convey phraseological units to the
target language (calquing and translation in literal way) deform the meaning of the
phraseological unit and lead to the loss of its authenticity and originality.
Thus, the pursuit of translation accuracy should not be limited to the use of these means
exclusively. Sometimes the content of an idiomatic expression and its compositional form in the
process of translation become completely unrecognizable. Although, they correspond and
reproduce in the target language the same image as the original in their communicative functions.
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КЕЙС-СТАДІ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
СУЧАСНОГО ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА
УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Характеризуючи кейс-технологію на уроці англійської мови, варто зазначити, що існує
ряд досліджень в яких розкриваються визначення та призначення сучасного кейс-методу
(Є. Михайлова), його головні ознаки (О, Долгоруков), характеристика кейс-уроків
(О. Сидоренко, В. Чуба), компетентності та завдання кейс-методу (А. Панфілова), реалізація
кейс-методу у процесі навчання учнів середньої школи (О. Коваленко, Л. Штефан),
використання методу кейс-стаді для підвищення якості навчання у ЗВО України (Ю. Сурмін).
Актуальним залишається дослідження використання кейс-методу, саме на уроках
англійської мови. Тому у нашій статті ми розглянемо особливості використання, основні
характеристики та ознаки одного з сучасних інтерактивних методів.
Методика викладання іноземних мов на сучасному етапі досить чуттєво реагує на
нові методи й технології. Тому кейс-стаді як відносно нова модель, що набула значної
популярності в багатьох країнах, викликає значне зацікавлення й окреслює перспективи
для подальших досліджень. Цей метод наближує процес навчання до реально існуючих,
комунікативних і професійних ситуацій, дає учням змогу проявити творчість і ставить їх
в умови, за яких необхідність того, як саме висловити думку, відходить на другий план,
висуваючи на передній план необхідність знайти правильне рішення питання. Мова стає
засобом вирішення проблеми, що є основною метою процесу викладання іноземної мови.
Кейс-уроки — це інноваційний підхід у навчанні, який поєднує теорію з практикою і
знання з компетентностями [3].
29

Учасники навчального процесу повинні досліджувати ситуацію, розібратися в суті
проблем, запропонувати можливі рішення і вибрати найкраще з них. Кейси ґрунтуються
на реальному, фактичному матеріалі або ж наближені до реальної ситуації [1, c. 89].
Кейс-метод як форма навчання й активізації навчального процесу дозволяє
формувати мета-компетентності та успішно вирішувати наступні завдання:
- формувати проблемно-розв’язувальні уміння, які виробляються в процесі
моделювання власних дій у проблемній ситуації, що дає змогу учням перевірити власні
переконання, теоретичні знання та упередження;
- оперативно приймати рішення – «тут і зараз»;
- набути навичок вербалізації, тобто ясного і чіткого викладу власної точки зору в
усній або письмовій формі;
- виробляти вміння здійснювати презентацію, тобто переконливо обґрунтовувати і
захищати свою точку зору;
- відпрацьовувати навички конструктивного критичного оцінювання точки зору інших;
- оволодіння практичним досвідом виносити користь із своїх помилок, а також із
помилок оточуючих людей [2, c. 67].
У методологічному контексті кейс-метод представляє собою складну систему, в яку
інтегровано інші методи навчання: моделювання, системний аналіз, проблемний метод,
уявний експеримент, метод опису, метод класифікації, ігрові методи, брейнстормінг
(«мозковий штурм»); дискусія, метод спроб і помилок, метод колективного блокнота,
вирішення творчих завдань в «Р-групах», метод синектики, метод морфологічного
аналізу, метод фокальних об’єктів, метод контрольних питань, метод семикратного
пошуку, метод інверсії ( зворотного руху), метод номінальної групової техніки, метод
Дельфі та інші [1, c. 77].
Підготовка матеріалу для кейсів вимагає також значної підготовчої роботи викладача.
Інтернет є одним із важливих джерел для цієї роботи. Реалізація кейс-методу у процесі
навчання учнів середньої школи включає декілька етапів: ознайомлення учнів з текстом
кейсу, організація обговорення кейсу в підгрупах, управління дискусією, оцінювання
учасників обговорення та дискусії, підведення підсумків за кейс-методом, виконання
творчого самостійного завдання за темою кейсу [1, c. 78].
Отже, кейс-метод є перспективним напрямом і у викладанні іноземних мов. Він
привертає увагу провідних методистів за кордоном і в Україні, цілком відповідає меті
викладання іноземних мов, дає змогу створювати реальні проблемні професійні ситуації
та тренувати в учнів уміння їх вирішувати. Під час викладання англійської мови для учнів
середньої школи цей метод може стати особливо важливим, оскільки передбачає
створення ситуацій, протягом вирішення яких професійний аспект знання іноземної мови
виходить на перший план. Метод також розкриває творчий потенціал учнів й містить
перспективи нових методичних досліджень для викладача.
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ НОВЕЛИ В. СТЕФАНИКА
«ДІТОЧА ПРИГОДА».
Важкий тягар війни лягав на плечі широких верств селянства. В. Стефаника, як поета
мужицької безнадії, борця проти гніту, глибоко хвилювало породжене війною народне
горе. Кожен його твір – згусток нервів, трагедія душі.
В. Стефаник мав п’ятнадцятирічну перерву в написанні творів, проте знову береться
за перо, щоб розповісти про війну та страждання народних мас. Так, у 1916 р. для
буковинського календаря письменник написав новелу «Діточа пригода», якою
започаткував новий період своєї творчості.
В новелі зображена війна в сприйманні малих дітей. В творі немає опису широких
батальних сцен. Страхітливі наслідки війни змальовуються через сприймання
маленького хлопчика Василька. Стефаник досягає великої сили впливу зображенням
контрасту між страшними подіями, що відбуваються, і звичайно поведінкою малих дітей,
які ще не в стані на них реагувати.
В новелі «Діточа пригода» монологічне мовлення (за своєю будовою та властивостями)
наближається до принципів конструювання драматичних монологів та сповнено великою
емоціональною напругою. Монолог постає як засіб експлікації моделі світу мовця. Новела
«Діточа пригода» є зразком діамонологу. Після першої репліки вмираючої матері та єдиної
ремарки автора, всі подіїї розгортаються через розмову хлопчика. Передаючи дитяче
сприйняття війни і загибелі матері, позбавлене справжнього розуміння дійсності,
В. Стефаник досягає ефекту трагічного абсурду [1, с.421]: світ дитини, який не допускає
існування зла війни, сприймає найбільшу трагедію людської діяльності як гру. Це
загострює трагізм долі дітей, щире переживання за їхнє майбутнє.
Стан тривоги, напруження у творі В. Стефаника створюється через схвильовані
інтонації, синтаксичну структуру монологу, розбитого на короткі абзаци. Реплікація
монологічного мовлення виявляє мету його діалогізації. Слід звернути увагу на
особливий характер цього монологу, адже все, що каже Василько залежить від реакції
Насті. Його слова мають конкретного адресата: спочатку – це вмираюча мати, а потім
маленька сестра. В новелі створена напружена ситуація, існує суб’єкт висловлювання, і
це призводить до прихованої діалогізації монологу. Оскільки Василько веде діалог сам з
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собою, з сестрою, навіть з мертвою матір’ю. Це допомагає заповнити йому ту пустку, що
утворилася після смерті матері, й подолати свій страх перед невідомим [3, с. 459] Тип
такого діалогізованого монологу є монолог-звернення, що втілює безпосереднє
звернення до читача, який залишається мовчазним. Домінує не повідомлення про події, а
реакція на них героїв, динаміка думок, почуттів, внутрішньої дії у свідомості персонажів.
Про обставини, умови існування, що стають причиною душевних страждань героїв
новели, читач довідується більше через сполучення експресивно насичених реплік, ніж
із розповідей дітей про своє минуле.
Особливістю синтетичної природи поетики новели В. Стефаника «Діточа пригода»
стає те, що умовність фабульної основи зумовлена значним впливом драматичних
(висловлюванням персонажів властиві численні функції, завдяки чому відбувається
розвиток конфлікту) та ліричних ознак (інтонації, суб’єктивність переживань).
Характерних для новели динамізму та напруженості дії автор досягає вмілим і
виваженим вживанням найрізноманітніших засобів синтаксичної організації тексту.
Серед них привертають увагу винятково економне використання письменником
елементів, що забезпечують зв’язок окремих речень у абзац і текст , а саме наявність
займенників, особових закінчень дієслів тощо: «Сіла, дуже боліло, і лягла»; « вже не
говорять, вже таки вмерли»; «А чуй, як брінькають»; «Граютьси ними, о, як їх бога то!.»
«Їсти хочу, богу дєкувати!»; «Йде на нас, о!»
Письменник зупиняється на складно - підрядному варіанті побудови речень новели:
«Васильку, бери Настю та веди до вуйка; отуди, стежкою попід ліс, ти знаєш. Але тримай
за руку легко, не сіпай, вона маленька; та й не неси, бо ти ще не годен». Це дозволяє як
найшвидше ввести читача у переживання маленького головного героя, а особливості його
мислення пізнаються читачем під час аналізу та спостережень за його поведінкою та
реакцією на все те, що відбувається навколо. Опис за допомогою лише тільки фактів,
мінімальна кількість емоційних висловів, майже відсутня емоційність у висловах героїв.
В образній системі новели привертають увагу характеристики головних
персонажів, здійснені через змалювання їх поведінки, поглядів: «Дурна дівка, душа з
мами пішла, а то вона, душа, і говорить, і дає хліба, і б'є..»; «А то погана дівка, все їсть,
як свиня, о, замазала лице і руки кров'ю...»
В новелі автором показано невизначеність у поведінці дитини – з одного боку, це
невинна, не сформована дитяча уява Василька, а з іншого – усвідомлення ним
відповідальності за свою сім’ю. Так, Василько зовсім по-дорослому звертається до малої
Насті: «Видиш, Насте, куля брінькнула та й убила маму, а ти винна: чого ти ревіла, як той
жовнір хотів маму обіймити? Це тобі що вадило? Утікали-м, а куля свиснула... А тепер
вже не будеш мати мами, підеш служити...» Дитина має змішані відчуття, але в силу
свого віку для хлопчика війна – це перш за все цікава, яскрава гра: «Видиш, як восько
пускає світло з тамтого боку, як воду з сита…» [2, с. 192]; «А диви, як за Ністром жовніри
кулями такими вогневими підкидають, шпуриють, але високо, високо, а куля горить,
горить, а потім гасне. Граютьси ними, о, як їх богато!..» [2, с. 192]; «…о, знов пускає
світло, але біле, біле, як рантух… Даний мовний засіб реалізується через звернення.
Важливе значення при цьому мають синтаксична складність конструкції та застосування
полісиндетону і.: «.а то вона, душа, і говорить, і дає хліба, і б'є...»
Контраст в баченні дитиною страхіття війни та реальністю життя виражаються у
поєднанні незвично ласкавої форми «Знов пускає рантух, який же біленький, як сніг...»
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з повторюваною імперативною формою: «Насте, а тобі що? Го-го, цілий рот кервавий і
руки? Куля тебе застрілила? Ой, сарака Настунька, лягай вже коло мами... що меш
робити..». Важливу роль тут відіграє повторення іменника-звертання, поєднання
кількох речень в одне складне: «А може, куля вже і дєдю убила на войні, а може, ще до
ранку і мене вб'є, і Настю, та й би не було нікого, нікого.»
Дивно скільки встигає показати автор новелі і стільки думок переповнює читачів.
Стільки жаху, стільки любові, стільки безпосереднього, безстрашного дитячого
сприймання, що ставиться до всього того, не інакше, як до пригоди.
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Українського державного університету залізничного транспорту
СЛОВОТВІР ЯК СПОСІБ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО
СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Словотвір є одним із основних способів збагачення словникового складу сучасної
української мови. Завдяки різним способам словотвору та словотворчим засобам
утворюються різноманітні слова, за допомогою яких досягається виразність мовлення та
стильових різновидів мови. Словотворчими засобами виступають: префікси, суфікси,
інтерфікси, зрідка закінчення [3, 335 ]. Кожній повнозначній частині мови притаманні
свої словотворчі засоби.
В українській мові виділяють морфологічні і неморфологічні способи творення нових
слів. Морфологічний спосіб є основним і включає такі типи творення, як префіксальний,
суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний, основоскладання, словоскладання
та абревіація. Так, від похідного (мотивованого) слова можна утворити словотвірні
ланцюжки, які, в свою чергу, утворюють словотвірне гніздо. Наприклад, Харків –
харківський – Харківщина – харків’янин – по-харківськи і т.д. В даному прикладі ми
утворювали нові слова за допомогою суфіксального, префіксального та префіксальносуфіксального способів словотвору. В сучасній українській мові суфіксальний спосіб
словотвору є найпоширенішим і найпродуктивнішим. Способом абревіації утворюються
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тільки іменники. Складання є продуктивним способом утворення іменників,
прикметників, прислівників і дієслів [1, 243].
До неморфологічних способів творення нових слів відносять перехід однієї частини
мови в іншу, злиття словосполучення, внаслідок чого утворюється нове слово та набуття
словом нового значення. Наприклад, набережна (субстантивація), добраніч (від
словосполучення добра ніч), корінь у рослини і корінь у математиці (утворення нового
слова через набуття нового значення).
«Словотвірний тип – це схема побудови похідних слів, що характеризується спільністю
трьох ознак: належністю твірних слів до однієї частини мови, спільним словотворчим
засобом, спільним словотвірним значенням слова» [3, 337]. Новоутворені слова належать
до однієї частини мови. Наприклад, чесний – чесність, доповідати – доповідач.
«Словотворчою базою для всіх частин мови, що активно поповнюються новотворами,
виступають наявні в українській мові слова» [3, 337]. Але слова не всіх частин мови однаково
здатні виступати основою для творення нових слів. Наприклад, іменники є словотворчою
базою для іменників, прикметників, дієслів, прислівників. Важливу роль в процесі
словотворення відіграє етимологічний аналіз слова – встановлення походження слова,
розкриття історичних словотвірних зв’язків, які вплинули на його сучасне значення. Для
цього можна скористатися етимологічними словниками, зокрема Етимологічним словником
української мови, укладеним в інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.
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МЕДІАПЕРЕКЛАД: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
На зламі тисячоліть, в епоху глобалізації комунікація між людьми ускладнюється, стає
багатомовною і мультимедійною і займає чільне місце у сучасному суспільстві. Засоби
масової інформації набувають нових функцій і мають величезний вплив на формування
громадської думки. Через те інформативність, оперативність та адекватність передачі
інформації з однієї мови на іншу є надзвичайно важливими. Функціонування мови у сфері
масової комунікації стає предметом вивчення таких наук, як соціолінгвістика,
функціональна стилістика, когнітивна лінгвістика, прагмалінгвістика, дискурсознавство та
перекладознавство, а згодом і медіалінгвістика.
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Термін «медіалінгвістика» з’явився вперше у 1998 році у науковій розвідці Джона
Корнера “The Scope of Media Linguistics”, де було окреслено предмет та завдання
медіалінгвістики, і зазначено, що медіалінгвістика – міждисциплінарна дисципліна,
оскільки вона об’єднала широкий спектр досліджень, присвячених мові засобів масової
комунікації [2, c. 33].
Медіалінгвістика вивчає функціонування мови у сучасній масовій комунікації у
друкованих, аудіовізуальних та мережевих ЗМК. Базовою категорією медіалінгвістики є
медіатекст. З’являється також новий напрям – медіапереклад, який спочатку
зосереджується на перекладі письмових публікацій у газетах і інших ЗМІ, а згодом
розширюється і на аудіовізуальний переклад. Проте у перекладознавстві питання
медіаперекладу є недостатньо дослідженими [5, с. 58]. Теорії перекладу, що розглядають
аудіовізуальну комунікацію як щось маргінальне, дотепер є невирішеним питанням про
місце нових різновидів перекладу теле- та радіопередач, реклами, новинних випусків і
кіноперекладу в загальній перекладацькій класифікації [3, с. 389].
Як зазначає Савко М. B., «... аудіовізуальний переклад – міжмовна передача змісту не
тільки художніх кіно- і відеофільмів (цей термін є гіперонімічним по відношенню до
терміну «кіно / відеопереклад»), але також комп’ютерних програм, телевізійних програм і
випусків новин, рекламних роликів та театральних п’єс» [4]. Аналіз літератури показує, що
існує більше типів aудіовізуального перекладу (як міжмовного, так і внутрішньомовного).
Основними видами аудіовізуального перекладу є субтитри, дубляж, закадровий переклад.
Розуміння перекладачем вихідного тексту, його загального змісту і змісту кожного
його елемента та слова – а саме розуміння на всіх рівнях тексту: від рівня окремих слів
через рівні пропозицій і понадфразових єдностей до рівня всього тексту є надзвичайно
важливим, адже без чіткого розуміння не може бути адекватного перекладу. Дуже часто
причина лексичних (та інших) помилок у перекладі полягає саме в нерозумінні (або
невірному/неповному розумінні) вихідного матеріалу [3, с. 23].
Різні жанри текстів ЗМІ характеризуються різним співвідношенням і втіленням
елементів повідомлення і дії, різною питомою вагою власне інформації і експресивних
засобів, які професійний перекладач повинен не просто усвідомлювати в кожному тексті,
що перекладається, але й уміти адекватно передати їх у процесі перекладу. Переклад
текстів ЗМІ – це величезний лінгвістичний експеримент, у ході якого мови і їхні елементи
зіставляються, прирівнюються, заміняють одна одну в процесі спілкування [1, с. 641].
Тобто йдеться не лише про систему еквівалентних зв’язків між двома мовами, але й з
особливостями реалізації функціонування цієї системи в перекладацькій діяльності. А саме
дослідження процесу перекладу текстів ЗМІ безпосередньо пов’язане з прикладними
завданнями, тобто зі сферою тележурналістики, когнітивною лінгвістикою, з основами
загальної лінгвістики, а також лінгвокультурології.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ
БЕЗПІДСТАВНОГО ЗБАГАЧЕННЯ В КРАЇНАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Відповідно до Преамбули Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом передбачено, зокрема, бажання України просувати процес реформ та адаптації
законодавства, що сприятиме поступовій економічній інтеграції і поглибленню
політичної асоціації та зобов’язання забезпечувати поступову адаптацію законодавства
України до acquis ЄС відповідно до напрямів, визначених в Угоді, та забезпечувати
ефективне її виконання [1].
Регулювання цивільних правовідносин Франції, яка є основою романської правової
сім’ї закріплено у Цивільному кодексі 1804 року (Кодексу Наполеона).
10 лютого 2016 року зобов’язальне право Франції зазнало істотних змін, у зв’язку із
прийняттям Указу № 2016-131 та були внесені до ЦКФ не окремі правки в конкретні
положення, а ціла сукупність пов’язаних між собою правових норм [2].
Відповідно до чинного ЦКФ здійснено поділ зобов’язань на: договірні, недоговірні та
ті, що виникають з інших підстав. Останні зобов’язання Франції (autres sources
d’obligations) закріпленні в Розділі 3 книги ІІІ ЦКФ - квазіконтракти, до яких традиційно
відносяться і зобов’язання з безпідставного збагачення.
У абз. 1 ст. 1300 ЦКФ наводиться нове визначення квазіконтракта, відповідно до якого
це є абсолютно добровільні дії, які породжують обов’язок того, хто, не маючи на це право,
отримає від них вигоду, а іноді і обов’язок особи, яка їх вчинила стосовно іншої особи.
Також у абз. 2 даної статті вказані три види квазіконтрактів, для кожного з яких в ЦКФ
встановленні спеціальні правила: ведення чужих справ без доручення (la gestion d’affaires,
статті 1301–1301-5); повернення неналежно сплаченого (le paiement de l’indu, статті 1302–
1302-3); безпідставне збагачення (l’enrichissement injustifie, статті 1303–1303-4 ЦК) [3].
У ЦКФ повернення безпідставного збагачення безпосередньо пов’язане з виною
потерпілої особи, що не виключає можливості звернення до суду із відповідним позовом,
але може бути підставою для зменшення розміру відшкодування або взагалі суд може
повністю відмовити у здійсненні такого відшкодування потерпілій.
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Безпідставне збагачення у Цивільному кодексі Нідерландів, зазнало значного впливу
французької моделі кондикції, відповідно до розділу 4 «Зобов’язання, що виникають з
інших підстав, крім договору та делікту» книги 6 «Зобов’язальне право», до якого
відносяться: неналежний платіж (статті 6:203–6:211, Глава 2) та безпідставне збагачення
(стаття 6:212, Глава 3) [4]. Законодавство Нідерландів містить пряму вказівку на
повернення потерпілій лише того, на що відбулось збагачення. Також норми права
ставлять в залежність добросовісність чи недобросовісність дій одержувача. Вказаний
вище поділ закріплений і в Цивільному кодексі Італії (статті 2033-2040; 2041-2042) [5].
Концепція безпідставного збагачення німецького права є невід’ємною частиною
зобов’язального права і рівною мірою стоїть поряд із правом договору та деліктів, які
містяться в Главі 26 Німецького цивільного уложення (Цивільного кодексу) [6].
В Угорщині після прийняття нового цивільного кодексу даний інститут знайшов своє
закріплення в 6 Книзі «Зобов’язальне право», безпідставне збагачення (§ 6:579 – 6:582) [7].
Норми ЦКУ стосовно безпідставного збагачення є гнучкими та в своїй більшості схильний
до німецького права. Однак на практиці відбувається жорстке застосування норм права та
неможливості пред’явлення позову у разі існування можливих інших способів захисту.
Звертає на себе увагу цивільне право Чеської Республіки, оскільки на зміну старого
Цивільного кодексу 1964 року був прийнятий зовсім новий, глибоко перероблений
кодекс, як наслідок усунення недоліків застарілої чеської правової системи, який закріпив
регулювання правовідносин із безпідставного збагачення в главі четвертій (§ 2991- 3005).
У параграфі 2992 ЦКЧ встановлені випадки, коли не підлягає поверненню безпідставне
збагачення [8]. ЦКЧ порівно із іншими країнами більш детально здійснено закріплення
добросовісності та недобросовісності дій набувача при безпідставному збагаченні.
Для країни різних правових сімей (романської, германської) основні умови виникнення
зобов’язань із безпідставного збагачення є однаковими – це виникнення збагачення однієї
особи за рахунок зменшення майна у іншої; виникнення такого збагачення без достатньої
правової підстави (у тому числі отримане за недійсним зобов’язанням, розірваним
договором), коли згодом підстава відпала. Зазначене також відповідає нормам права
закріпленим у Цивільному кодексі України. Франція, Німеччина, Чехія на даний час
працюють із більш прогресивними кодифікованими актами, в яких досконаліше, ближче
до реалій сучасності врегульовані зобов’язання із набуття, збереження майна без достатньої
правової підстави. Крани ЄС містять закріплення субсидіарності застосування зобов’язань
із безпідставного збагачення. Найбільш жорсткі передумовами звернення із відповідними
вимогами встановленні в Німеччині, що не пов’язанні із справедливістю на відміну від
Італії, що слугує підставою для безперешкодної відмови в задоволенні вимог потерпілого.
Разом з тим, достатньо врегульовані зобов’язання із безпідставного збагачення не
містять посилань на інші, що достеменно не дозволяє встановити критерії такого
відмежування та у кожній конкретній ситуації вирішення даного питання покладається
на суди держав, які спираючись на національне.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ НА
СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ В УКРАЇНІ
Актуальність теми дослідження. Україна, обравши європейський шлях розвитку
та закріпивши його в Конституції, підтвердила цим прагнення розвивати та зміцнювати
правову, демократичну та соціальну державу, одним із головних принципів якої виступає
забезпечення свобод та прав людини й громадянина. Підтвердженням є ратифікація
Україною Європейської Конвенції про захист прав та основних свобод людини 1950 р. та
вдосконалення власного законодавства. Проте ситуація щодо дотримання базових прав
фізичної особи в Україні є неоднаковою в різних сферах: можна відзначити як певний
прогрес, так і збереження серйозних проблем та перешкод. Деякі положення Конвенції
1950 р. ще очікують їх відбиття у чинному законодавстві України, а тому на практиці
механізм захисту та дотримання прав людини часто не відповідає європейським
стандартам в цій галузі, що й обумовлює актуальність даного дослідження.
Викладення основного матеріалу. Забезпечення належного захисту прав і свобод
людини і громадянина є завжди пріоритетним завданням демократичної держави, а тому,
відповідно, й своєрідним напрямком формування тенденцій розвитку правової системи,
зокрема, в контексті розвитку й окремих прав людини та громадянина. Сьогодні перед
усіма сучасними державами постає проблема формування нового світового порядку,
який би забезпечив безпеку всіх народів і підтримувався усім міжнародною спільнотою.
Аналізуючи основні тенденції сучасного розвитку прав людини в цілому, Римаренко Ю.І.
виділяє наступні: 1) усе ширше запровадження в суспільну свідомість уявлення про те, що
саме людина є первинним і головним суб'єктом невіддільних прав, які мають соціальну
природу (соціально-природний характер); 2) поширення принципу правової рівності на все
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більше коло людей; 3) збільшення "каталогу" цих прав (як наслідок збагачення, зростання
потреб їхніх носіїв), якому, проте, не завжди відповідають реальні можливості здійснення
деяких прав; 4) зростання кількості країн, які допускають наддержавний (міжнародний)
контроль за станом дотримання у них прав людини [1, с.56-58].
Поряд з загальними тенденціями розвитку зазначених інститутів, прогресують й ті,
що стосуються конкретних прав і свобод людини, в тому числі й прав на свободу й
особисту недоторканність.
Загалом, за результатами моніторингу виконання Національної стратегії у сфері прав
людини та Плану заходів на її реалізацію, помітна позитивна динаміка у погодженні з
міжнародними стандартами процедури затримання і тримання особи під вартою,
припинення практики незареєстрованих затримань та інших елементах прав на свободу
та особисту недоторканність [2].
Серед позитивних тенденцій слід відзначити й часткове усунення проблеми
порушення прав людини на свободу та особисту недоторканність у ч.3 ст.315 КПК
України, про що було зазначено в рішеннях Європейського суду з прав людини, зокрема,
у справах «Чанєв проти України», «Харченко проти України»: за конституційним
поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Конституційний Суд
України прийняв рішення від 23.11.2017 р. №1-р/2017, в якому визнано таким, що не
відповідає Конституції України (є неконституційним) положення третього речення ч. 3
ст. 315 КПК України [3].
Однак, на сьогодні не вирішено проблему унеможливлення безпідставного та
неналежним чином оформленого затримання, тримання особи під вартою без рішення
суду в частині урегулювання питань кримінально-правових наслідків фактичного
ув’язнення раніше засуджених осіб на тимчасово окупованих територіях, а також осіб,
які звільняються з цих установ.
В свою чергу, в окупованому Криму триває практика необґрунтованих обшуків та
затримань. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини із власної ініціативи
здійснює низку проваджень щодо порушення правоохоронними органами Російської
Федерації прав на свободу та особисту недоторканність громадян України. Проблема
незаконного та свавільного позбавлення волі, насильницьких зникнень і викрадень
унаслідок збройного конфлікту на Сході України та Кримському півострові, зокрема й із
боку правоохоронних органів України, постійно порушується в доповідях Управління
Верховного Комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні [4].
Серед негативних тенденцій розвитку прав на свободу та особисту недоторканність у
світі та Україні також й збільшення випадків обмеження зазначеного права у зв’язку із
поширенням на території більшості країн світу гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Так, Україна та загалом увесь демократичний світ стикнулись із новими
непоодинокими проявами обмежень прав на свободу та особисту недоторканність. Серед
основних обмежень, що мали чи мають місце: 1) примусове поміщення громадян в
обсервацію; 2) заборона перетину кордону окремими групами населення; 3) заборона
пересування у складі більш, ніж двоє осіб; 4) заборона відвідування парків, скверів, зон
відпочинку, лісопаркових та прибережних зони, спортивних та дитячих майданчиків; 5)
заборона особам до 14 років перебувати у громадських місця без супроводу батьків та
інші. Йдеться також про скасування транспортного сполучення, зупинку роботи
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метрополітену в місті Києві, що в свою чергу перешкоджає реалізації права громадян на
свободу пересування.
Втім, варто розуміти, що такі обмеження не варто вважати порушеннями. Зазначені
заходи встановлено виключно з метою збереження життя й здоров’я громадян України.
Варто наголосити, що, тим не менш, карантинні заходи мають бути обов’язково
виправдані та відповідати за своїм характером епідеміологічній ситуації, що склалась
всередині країни. На жаль, тенденція обмеження прав у зв’язку з поширенням на
території більшості країн світу гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 ймовірно буде супроводжувати ґенезу розвитку прав на
свободу та особисту недоторканність ще найближчі кілька років.
Аналізуючи законодавство України, що регулює питання реалізації громадянами
свого права на свободу й права на особисту недоторканність, приходимо до висновку,
що, на жаль, в останні роки в національне законодавство не вноситься достатньо
необхідних змін. В цій частині необхідно звернути увагу на затвердження Указом
Президента України Національної стратегії у сфері прав людини на 2021 – 2023 роки, що
зумовлене необхідністю вдосконалення діяльності держави щодо утвердження та
забезпечення прав і свобод людини, створення дієвих механізмів їх реалізації та захисту,
розв’язання системних проблем у зазначеній сфері [5].
Висновки. Виокремивши тенденції розвитку механізму реалізації прав на свободу та
особисту недоторканність в Україні, вважаємо, що згадані вище тенденції розвитку в
Україні та світі права на свободу та права на особисту недоторканність людини й
громадянина повинні враховуватись під час надання загальної оцінки сучасного стану
системи нормативно-правових актів сучасної України з питань прав людини і
громадянина в цілому та при подальшій підготовці відповідних законодавчих пропозицій
про зміну, доповнення чи створення нових норм права спрямованих на удосконалення
механізмів здійснення суб’єктами прав на свободу та особисту недоторканність.
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ІНСТИТУТ СЛІДЧОГО СУДДІ У КРИМІНАЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ
Постановка проблеми. Однією з найсуттєвіших змін у межах реформування
кримінального процесу протягом останніх років стало запровадження судового
контролю за стадією досудового розслідування. Для здійснення цих функцій було
запроваджено окрему функціональну ланку у межах діяльності суду - слідчого суддю.
Головний напрямок використання слідчого судді в кримінальному процесі є здійснення
судового захисту прав і законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному
процесі, та забезпечення законності провадження на стадії досудового розслідування.
Слідчий суддя є ключовою фігурою у кримінальному провадженні, оскільки його
основна роль полягає у захисті прав та свобод осіб, які беруть участь у кримінальному
провадженні, та у здійсненні судового контролю за законністю провадження [1, c. 85].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями розвитку інституту слідчого
судді в кримінальному процесі займалися такі вчені, як С. Банах, І. Гловюк, В. Попелюшко,
О. В. Сіренко [2], В. Руденко, Ю. Скрипіна. Роботи цих правознавців формують основи
теоретичного осмислення інституту судового контролю та містять ідеї відносно сучасного
для їхніх авторів стану речей або перспектив подальшого розвитку вказаного інституту.
Мета дослідження – проаналізувати особливості застосування інституту слідчого
судді в кримінальному процесі.
Виклад основного матеріалу. Оскільки слідчий суддя є суб’єктом винятково
кримінального судочинства, його процесуальний статус додатково визначається
положеннями КПК України. Згідно п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, поняття «слідчий суддя»
можна трактувати, як суддя першої інстанції, до повноважень якого входить здійснення у
порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів
осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу.
На підставі аналізу наукової літератури приведемо систематизовані повноваження
слідчого судді. Перша група повноважень слідчого судді містить діяльність щодо
вирішення питань про застосування, зміну чи скасування заходів забезпечення
кримінального провадження за клопотанням слідчого, прокурора, забезпечення їх
законності та обґрунтованості. Друга група складається з повноважень слідчого судді
щодо забезпечення пропорційності обмеження (втручання) прав людини під час
збирання доказів. Третю групу повноважень можна визначити як повноваження зі
здійснення судового контролю щодо розгляду та вирішення скарг на дії, бездіяльність,
рішення слідчого, прокурора, а також перевірка слідчим суддею законності рішення про
проведення процесуальної дії. До четвертої групи повноважень належать так звані
загальні повноваження щодо захисту прав людини, що насамперед стосуються нагляду
за дотриманням законності в питаннях затримання особи та утримання її під вартою, а
саме обов’язки, передбачені ст. 206 КПК України. П’яту групу повноважень складають
інші допоміжні повноваження слідчого судді [1, c. 116].
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Проведемо також аналіз існуючих проблем, що обмежують застосування інституту
слідчого судді в кримінальному процесі. Ефективність інституту слідчого судді суттєво
впливає на застосування правових механізмів, визначених кримінальним процесуальним
законом на захист прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального
провадження. Однак функціонування інституту слідчого судді в Україні
супроводжується низкою проблем. Так, у чинному законодавстві України не
врегульовано інститут контролю та перевірки законності рішень слідчого судді, тому для
забезпечення його незалежності потрібно створити систему перевірки законності й
обґрунтованості рішень самого слідчого судді.
Важливою проблемою є невирішеність питання щодо розподілу справ у конкретному
суді між кількома слідчими суддями, нерівномірний розподіл навантаження на слідчого
суддю. Для врегулювання його службових прав та обов’язків, повноважень та функцій
потрібно їх прописати в Кримінальному процесуальному кодексі. Залишаються
неврегульованими питання забезпечення прав підозрюваного та його захисника на
оскарження ухвали слідчого судді про здійснення спеціального кримінального
провадження, що позбавляє підозрюваного права на доступ до правосуддя та є
порушенням права на справедливий суд [3, c. 334].
Аналізуючи законодавчі особливості діяльності слідчого судді слід відмітити, що законом
України «Про судоустрій і статус суддів» не встановлено і не регламентовано чіткого порядку
висунення претендентів на цей статус, порядку скликання і проведення зборів суддів, їх
кворум, необхідної кількості голосів за обрання особи; щодо терміну, на який обирається
слідчий суддя. Тому чітке правове регулювання правового статусу слідчого судді, порядку
обрання гарантуватиме незалежність і неупередженість його рішень, що забезпечить
надійний захист прав та інтересів учасників кримінального провадження [4, c. 197].
Висновки. Нами підтверджено думку про те, що метою діяльності слідчого судді є
вирішення завдань кримінального провадження шляхом реалізації покладеної на нього
функції судового контролю на стадії досудового розслідування. Забезпечення виконання
ухвал слідчого судді потребує відповідних законодавчих змін.
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МІЖНАРОДНИЙ СУД ООН:
СКЛАД, ФУНКЦІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ
В умовах сьогодення, де кожна держава відстоює свої інтереси на геополітичній арені,
між ними нерідко виникають суперечки та спори з різних приводів. Частину з них
сторонам вдається вирішити самостійно, за допомогою переговорів, домовленостей,
арбітражу тощо. Однак, непоодинокими є випадки, коли вирішити спір за допомогою
консенсусу не виходить, тож доводиться звертатися до міжнародних судових органів,
одним з яких є Міжнародний Суд ООН, чим і обумовлена актуальність теми.
Міжнародний Суд Організації Об’єднаних Націй є провідним судовим органом ООН,
головним завданням якого є розгляд міжнародних спорів та надання консультативних
висновків за міжнародним правом. Його називають універсальним судовим органом, що
служить для розв’язання спорів між державами. Різноманітні питання діяльності й
функціонування Міжнародного Суду ООН досліджували такі вчені-правники, як С.В. Гузей,
В. П. Кононенко, К.О. Савчук, П.М. Костоєва, Ф.І. Кожевніков, Н.Н. Гончарова та інші.
Відповідно до статтей 2-3 Статуту Міжнародного Суду, Суд складається з
п’ятнадцяти осіб, що діють як колегія незалежних суддів, обраних, незалежно від їх
громадянства. В той же час зазначається, що в складі суду не може бути двох осіб з
одинаковим громадянством. Оскільки чимало держав дозволяють подвійне чи навіть
множинне громадянство – у статуті МС вказують, що для цілей визначення складу Суду,
особа буде вважатися громадянином тієї держави, де вона зазвичай користується своїми
громадянськими та політичними правами [3].
Серед вимог до судді висуваються наступні:
- кандидат повинен мати високі моральні якості;
- особа повинна відповідати вимогами, які в країні її резидентства висуваються для
призначення на вищі судові посади; або
- особа повинна бути юристом з визнаним авторитетом в області міжнародного права.
Члени Суду обираються Генеральною Асамблеєю і Радою Безпеки одночасно і
незалежно одне від одного, з числа осіб, внесених до списку за пропозицією національних
груп Постійної Палати Третейського Суду. Судді обираються строком на 9 років з правом
бути переобраними. Але оскільки строк повноважень п'яти суддів першого складу Суду
закінчувався через три роки, а ще п'яти суддів – через шість років, то фактично часткове
оновлення суду відбувається що три роки. Згідно статті 20 Статуту МС, кожен член Суду
зобов'язаний до вступу на посаду зробити у відкритому засіданні Суду урочисту заяву, що
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він буде відправляти свою посаду неупереджено і сумлінно [3]. Текст такої заяви міститься
в ч. 1 ст. 4 Регламенту Міжнародного Суду ООН і звучить наступним чином: «Я урочисто
заявляю, що буду виконувати свої обов'язки і здійснювати свої повноваження в якості судді
чесно, з відданістю справі, неупереджено і сумлінно» [2]. Також цікавим моментом є те, що
відповідно до статті 19 Статуту МС, члени Суду при виконанні ними судових обов'язків
користуються дипломатичними привілеями та імунітетами [3].
Статтею 39 Статуту МС офіційними мовами суду визнаються англійська та
французька [3]. Рішення, відповідно, виноситиметься тією мовою, якою відбувається
провадження. Однак, за клопотанням сторони суд зобов’язаний дозвилити їй
користуватися іншою мовою. Сам судовий процес відбувається кількома етапами:
1) письмове провадження, що в свою чергу включає в себе: повідомлення Суду та
іншої сторони про порушення справи, меморандум заявника та контрмеморандум
відповідача. Також відповідно до ч. 2 ст. 45 Регламенту Міжнародного Суду ООН, Суд
може дозволити або наказати заявнику надати відповідь, а відповідачу – репліку на
відповідь, якщо сторони погодились на це або якщо Суд вирішить за власною
ініціативою, або на прохання однієї зі сторін, що ці документи необхідні [2].
2) усне провадження, тобто заслухання Судом свідків, експертів, представників
повірених і адвокатів. Зазвичай, слухання справ у Суді відбувається публічно, якщо Суд
не ухвалить іншого рішення або якщо сторони не вимагають, щоб громадськість не була
допущена згідно ст. 59 Регламенту [2].
Міжнародний Суд ООН розглядає вийнятково ті спори, сторонами яких є держави.
Як зазначає у своїй праці В. Кононенко, справа в МС ООН може розглядатися лише тоді, коли
відповідні держави певним чином висловили на це свою згоду. Тобто діє принцип згоди
сторін, і компетенція Суду таким чином є факультативною, а не обов’язковою. Це є
основоположним принципом, який регулює розгляд міжнародних суперечок, оскільки
держави мають суверенітет та свободу вибору у засобах вирішення спорів між ними [1, с. 69].
В. Кононенко вказує, що відповідно до правила про факультативну компетенцію,
держава може висловити свою згоду щодо юрисдикції Суду ООН наступними трьома
різними способами:
- спеціальною угодою: дві або більше держав-сторін спору можуть дійти згоди
щодо його спільного подання на розгляд до Суду;
- статтею в договорі: в одному або декількох договорах передбачаються спеціальні
норми, відомі як юрисдикційні статті або клаузули, в яких держава-учасник заздалегідь
зобов’язується визнати юрисдикцію Суду в разі виникнення спору з іншою державоюучасницею щодо тлумачення або застосування договору в майбутньому;
- односторонньою заявою: держави – учасники Статуту Суду ООН можуть зробити
односторонню заяву про визнання юрисдикції Суду обов’язковою відносно будь-якої
іншої держави, яка взяла на себе таке ж зобов’язання [1, с.69-70].
Однак, коли вже держава визнала компетенцію Суду розглядати конкретний спір –
вона ж і зобов'язується виконати рішення Міжнародного Суду у тій справі, в якій вона є
стороною, згідно частини 1 статті 94 Статуту ООН. Частина 2 цієї ж статті передбачає
можливі заходи у випадку невиконання стороною справи свої зобов’язань, що були
покладені на неї рішенням Суду. Так, інша сторона може звернутися до Ради Безпеки
ООН, яка в свою чергу може дати порушнику певні рекомендації, або вирішити питання
щодо вжиття заходів для приведення рішення у виконання [3].
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Іншим же напрямком діяльності Міжнародного Суду ООН є надання
консультативних висновків. Відповідно до ч. 1 ст. 65 Статуту МС, Суд може давати
консультативні висновки за будь-яким юридичним питанням за запитом будь-якої
установи, уповноваженої робити такі запити самим Статутом Об'єднаних Націй або
відповідно до Статуту Міжнародного Суду. Згідно зі статтею 96 Статуту ООН такими
органами є Генеральна Асамблея та Рада Безпеки [3]. Інші органи і спеціалізовані
установи Організації Об'єднаних Націй також можуть запитувати консультативні
висновки Суду з юридичних питань, що виникають в межах їх кола діяльності, але лише
після того, як Генеральна Асамблея дасть їм на це дозвіл. Такий консультативний
висновок оголошується на відкритому засіданні Суду.
Підсумовуючи, зазначимо, що у квітні 2021 року Суд відзначив сімдесят п’яту
річницю свого першого засідання. Міжнародний Суд, що засідає в Гаазі, є головним
судовим органом ООН. Він був заснований Статутом ООН у червні 1945 року і розпочав
свою діяльність у квітні 1946 року. Він є єдиним в своєму роді судом універсального
характеру. Його функціонування беззаперечно є важливим для світової спільноти,
оскільки саме Міжнародний Суд ООН є одним з базових інструментів мирного
врегулювання спорів між державами, а отже і підтримання миру в світі.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МЕДІАЦІЇ ЯК
АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ СІМЕЙНИХ
СПОРІВ
Актуальність теми дослідження. Комплексність проблем національної системи
судочинства в Україні обумовлює її відносну неефективність, що в поєднанні з
ускладненням соціальних відносин, а й відповідно спорів, що виникають в результаті
соціальної взаємодії членів сім’ї, призводять до виникнення необхідності пошуку дієвих та
ефективних способів вирішення спорів між сторонами сімейних конфліктів. Поруч із цим,
проблемами судочинства також є неукомплектованість судів, надмірне навантаження на
судову систему у зв’язку із пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що призвела до значного збільшення тривалості
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строків розгляду судових справ, що зі свого боку свідчить про неефективність судової
системи в цілому. У зв’язку з цим проблематика пошуку сучасних альтернативних способів
вирішення правових спорів у сімейному праві, з’ясуванні переваг і недоліків застосування
сімейної медіації в Україні набуває актуальності.
Окремі аспекти сімейної медіації досліджувалось такими українськими вченими як
М.С. Іванова, О.Н. Здрок, А. Литвинов, Л. Паркінсон, Н. Гордійчук, О. Кармаза та ін., але
на сьогодні немає єдиного підходу до розуміння сімейної медіації, визначення її поняття як
альтернативного способу вирішення спорів, що зумовлює актуальність теми дослідження.
Викладення основного матеріалу. Дослідження переваг та недоліків медіації як
альтернативного способу вирішення сімейних спорів має істотне значення у вирішенні
питання про ймовірну доцільність імплементації процедури медіації в національне
законодавство України, в тому числі у сфері сімейного права.
Медіація має значну кількість переваг, основною серед яких є її ефективність.
Міжнародний та національний досвід свідчить про те, що ймовірність успішного
вирішення конфлікту за участі медіатора є справді високою. Основна мета медіація
полягає саме в прийнятті такого рішення, що задовольнить інтереси обох сторін.
З огляду на відносну гнучкість підходу, медіація часто забезпечує сторонам найбільш
прийнятні результати, ніж судовий розгляд справи. Саме ефективність медіації багато в
чому залежить від ролі цієї третьої нейтральної сторони (медіатора), яка сприяє тому,
щоб сторони змістили акценти з відсторонення своїх позицій на задоволення власних
інтересів. Роль полягає в тому, щоб завдяки знанням певних медіаційних технологій
допомогти сторонам знайти порозуміння і задовольнити інтереси сторін [1, c. 33–34].
Медіатор, виступаючи посередником у конфлікті сторін, створює атмосферу
конструктивної співпраці та дбає про коректне ставлення сторін одна до одної. Інтереси
медіатора не пов’язані з предметом спору. Медіатор як незалежна третя сторона
контролює процес сприяє реалістичній оцінці ситуації сторонами, прийняттю
адекватного рішення тощо. Дотримуючись принципу безсторонності, медіатор уникає
особистих коментарів або суджень стосовно учасників, їхньої відповідної участі у
процесі медіації чи обґрунтованості їхніх позицій [2, c. 156].
Ще однією позитивною рисою, а відтак перевагою медіації є її добровільність.
Медіація не має бути обов’язковою, а здійснюватися за принципами взаємної згоди та
власного волевиявлення. В такому випадку, сторона спору у будь-який момент може
відмовитися від своєї участі у процесі.
Медіація характеризується також відносною економічністю фінансових ресурсів та
економією часу. Зазначене сприяє розвантаженню судів та можливістю зменшити обсяг
їх державного фінансування. Терміни вирішення конфліктів за допомогою медіації
вражають. Як правило, це – 4-5 зустрічей тривалістю до 3 годин. Лише у складних
справах процес може затягнутися на кілька місяців. Окрім цього, варто наголосити й на
можливості сторін скоротити свої витрати, іноді економія досягає значних позначок.
Як зазначає Р. Зайнеман, медіація сприяє кращому розумінню очікувань інших
людей, у тому числі осіб, які належать до інших рас та представляють інші культурні
традиції, посилює самоконтроль і самостійність сторін конфлікту, розвантажує судову
систему держави та знижує державні витрати в цій сфері, забезпечує більш швидке
врегулювання спорів, які є руйнівними для суспільства або сімей сторін, посилює довіру
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населення держави до системи правосуддя, відновлює вплив добросусідства і суспільних
цінностей, а також соціальну згуртованість [3, c. 52].
Аналізуючи рівень національного судочинства, В.В. Землянська зазначає, що наші
суди не справляються з тією кількістю справ, яка до них надходить, провадження в справі
деколи триває роками, судові вироки не виконуються, а рівень довіри до судової системи
загалом є дуже низьким, тому медіація є одним з альтернативних способів розгляду
правових конфліктів [4].
Наступною перевагою медіації є те, що сторони вільні у виборі медіатора, що
допомагатиме їм у вирішенні конфлікту. На сьогодні, дане право сторони конфлікту
можуть реалізувати за допомогою Українського центру медіації. Не менш важливими є і
приватність та конфіденційність медіації, що проявляються у присутності лише сторін та
їх представників під час процесу.
Втім, поряд з перевагами, медіація має певну низку недоліків, що мають бути
враховані при розробці законодавства у сфері застосування медіації як альтернативного
способу вирішення сімейних спорів.
Власне ці недоліки і заважають упровадженню медіації в Україні. Аналізуючи
доктринальні джерела, ми знайшли достатньо повний перелік недоліків медіації в праці
Б.А. Лека та Г.В. Чуйко, а саме: – ніхто не може змусити сторони медіативного процесу
скористатися посередництвом, продовжувати його або погодитися з його результатами; –
медіація не панацея й може виявитися процедурою, що не відповідає деяким конфліктуючим
сторонам і деяким суперечкам; – медіатор при своїй нейтральності може мати свої власні
інтереси в конфлікті; – існує потенційна небезпека неадекватного застосування засобів
втручання медіатора, що може спричинити інтенсифікацію конфлікту [5, c. 278].
Недоліком медіації є і її відносна новизна, а отже, і складність запровадження. Для
стимулювання інтересу широкого загалу населення дуже важливо донести до нього
інформацію про процес медіації та про його вигоди. Такі методи й засоби комунікації, як
«заходи з особливого приводу» (дні відкритих дверей у судах, тижні медіації, навчальні
медіаційні процеси), в Україні майже не використовуються.
Істотними недоліками медіації при вирішенні сімейних правових конфліктів
Г. І. Ясиновський вважає: – у медіації складніше бути впевненим у професіоналізмі
медіатора, ніж судді в судовому процесі, до того ж медіатор повинен виступати фахівцем
відразу в декількох сферах, що на практиці виявляється дуже складно; – більш сильні
сторони отримують можливість нав’язати свою думку слабшим, оскільки медіація (через
свою неформальність) надає менше процесуальних гарантій, ніж судовий розгляд справи
чи арбітраж; – механізм медіації, у центрі уваги якого перебувають спори та конфлікти
між приватними сторонами, приховує від суспільства деякі значні спори, які мають чи
можуть мати соціально значущі наслідки [6, с. 128].
Висновки. Сімейну медіацію варто вважати одним із найбільш ефективних способів
вирішення сімейних спорів, що має на меті збереження хороших стосунків в сім’ї, а також
між батьками та їх дітьми. Серед її основних переваг: 1) участь незалежної сторони
(медіатора) у переговорах; 2) дозволяє сторонам урахувати інтереси дітей; 3) сприяє
створенню спокійної й довірительної атмосфери спілкування між сторонами; 4)
виключає можливість прояву агресії та емоційності сторонами під час ведення
переговорів; 5) заохочує сторони до створення фундаменту для співпраці та довіри; 6)
має високий рівень контрольованості; 7) сприяє дійсному збереженню стосунків між
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сторонами спору; 8) має низький рівень травматизму стосунків між учасниками; 9)
збереження взаємоповаги між сторонами конфлікту тощо.
Серед недоліків медіації у сімейних спорах є 1) її відносна новизна; 2) відсутність
примусу для участі в переговорах і виконанні взятих зобов’язань; 3) складніше бути
впевненим у професіоналізмі медіатора, ніж судді в судовому процесі; 4) можливість
спричинити інтенсифікацію конфлікту.
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