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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Заїка А.В.,
Півхлопко Д.Р.,
студентки 3 курсу за спеціальністю Менеджмент,
науковий керівник: Крушинська А.В.,
старший викладач кафедри менеджменту, фінансів,
банківської справи та страхування.
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
Актуальність теми. Основним фактором, що впливає на добробут населення і на економічну
ситуацію в країні є поповнення державного бюджету. Прибуток є важливою складовою, яка відображає
фінансовий результат діяльності підприємства та характеризує ефективність виробництва. Механізм
ефективного управління прибутком повинен сприяти підвищенню ефективності виробництва і
стимулювати його розвиток. В умовах мінливого середовища актуальною проблемою стає дослідження
системи управління прибутком підприємства.
Метою статті є узагальнення теоретичних засад та особливостей управління прибутковістю
енергетичного комплексу в сучасних умовах та пошук шляхів його вдосконалення.
Прибуток - це основний чинник, який впливає на можливість забезпечення фінансування багатьох
програм підприємства, пов'язаних із розширенням потужностей, підвищенням якості послуг, зміцненням
конкурентноспрожності. За рахунок прибутку формуються бюджетні ресурси держави та здійснюється
фінансування розширення підприємств.
Управління прибутком представляє процес пошуку і прийняття управлінських рішень за всіма
основними аспектами його формування, розподілу і використання на підприємстві. Щодо політики
управління розподілом прибутку підприємства, то вона повинна відображати основні вимоги загальної
стратегії розвитку підприємства, забезпечувати підвищення його ринкової ціни, формувати необхідні
обсяги інвестиційних ресурсів, забезпечувати матеріальні інтереси власників і працівників [2].
Система управління прибутком повинна бути інтегрована із загальною системою управління
підприємством, оскільки прийняття рішень у будь-якій сфері діяльності підприємства впливає на рівень
прибутку. Необхідною метою підприємницької діяльності будь-якого підприємства є систематичне
одержання прибутку.
АТ «Хмельницькобленерго» є невід’ємною частиною об’єднаної енергетичної системи України та
відноситься до стратегічно важливих підприємств держави, основною метою діяльності якого є передача та
надійне постачання електричної енергії споживачам Хмельницької області, на умовах укладених договорів
за тарифами, що регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України, а також отримання
прибутку від основних видів діяльності для задоволення інтересів акціонерів та розвитку компанії.
Головною метою для АТ «Хмельницькобленерго» є максимізація прибутку на основі оптимізації
трьох чинників — спожитих ресурсів, обсягу наданих послуг і тарифу.
З 1 січня 2021 року була встановлена єдина ціна на електроенергію на рівні 1,68 грн. за Квт/год.
Середнє споживання електроенергії одним домогосподарством в Україні складає 170 Квт*год. Тобто
люди в середньому тепер будуть сплачувати 285 грн. в місяць. До цього середній платіж складав 210 грн.
Тобто зростання на місяць приблизно складе 75 грн. [1].
Показник чистого прибутку є найважливішим фінансовим показником, оскільки є джерелом
подальшого розвитку підприємства. На жаль він не є стабільним на підприємстві і кожного року
змінюється. За пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi у 2020 роцi організацією отримано чистий
прибуток у розмiрi 146 038 тис. грн. [4].
Розподіл чистого прибутку підприємства не має постійної структури, відрізняється зменшенням
частки прибутку реінвестованої на розвиток виробництва та нестабільністю дивідендної політики в
цілому, що, у свою чергу, свідчить про відсутність елементів ґрунтовного стратегічного управління.
5

Стимулююче регулювання (RAB-регулювання) — це система тарифоутворення на основі довгострокового
регулювання тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури
електричних мереж та стимулювання ефективності витрат електророзподільних компаній.
Стимулююче регулювання передбачає встановлення величини необхідного доходу залежно від
досягнення встановлених показників надійності електропостачання та якості обслуговування споживачів,
а також мотивує регульовані компанії до зниження витрат [3].
Труднощі запропонованої методики полягають у неможливості оцінити ефективність витрат компанії,
оскільки, незважаючи на жорсткий контроль з боку держави, нецільове використання коштів важко виявити,
особливо якщо врахувати, що загальна довжина розподільчих мереж в Україні становить 800 000 км.
Діяльність обласних підприємств енергетичної галузі відбувається не лише за рахунок тарифів на
електроенергію, а й за рахунок залучення зовнішніх інвестицій. Це можуть бути кошти від продажу акцій
або від ринкової прибутковості активів, в даному випадку це можливе лише після переходу на управління
за центрами прибутку. За останні п’ять років у підприємства цієї сфери було вкладено 14 млрд. грн., в той
час як відповідно до плану розвитку електричних мереж ця цифра повинна була скласти 68 млрд. грн. [2].
Висновок. Прибутковість підприємства є ключовим показником, який одночасно відображає результати
фінансово-господарської діяльності та забезпечує ідентифікацію напрямів і резервів її підвищення.
Впровадження стимулюючого регулювання, маючи на меті створення привабливого інвестиційного
клімату, також дозволить підвищити якість постачання електроенергії та ефективність операційної
діяльності. У свою чергу, споживачі матимуть відповідну вигоду, у вигляді зниження тарифів, завдяки
оптимізації операційних витрат обленерго. Таким чином, проведений аналіз та запропоновані заходи
дозволять підвищити як якісні, так і кількісні параметри системи управління прибутком підприємства та
матимуть позитивний вплив у вигляді підвищення показників рентабельності. RAB чи не RAB: як
обленерго порозумітися зі споживачами щодо тарифів.
Література:
1. Інформація щодо цін (тарифів) на електричну енергію та соціальної підтримки побутових
споживачів. 2021. URL: https://www.nerc.gov.ua/?news=11261.
2. Крушинська А. В., Бучковська Я. Г. Деякі аспекти вдосконалення управління прибутком
підприємств енергетичної галузі в Україні. Університетські наукові записки. 2019. № 4. С. 130-148. URL:
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Студентка 1 курсу за спеціальністю 073 Менеджмент
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ІНФЛЯЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ
Актуальність дослідження інфляційних процесів останнім часом зросла, оскільки інфляція – одна з
найглобальніших проблем економіки усіх держав. Інфляційні процеси виникли ще здавна та вже в епоху
середньовіччя, становили науковий інтерес з огляду на негативний вплив на суспільство.
Зауважимо, що під інфляцією розуміється тривале зростання цін або знецінення грошей. Основними
показниками інфляції є індекс споживчих цін, індекс цін виробників та дефлятор ВВП. Науковці розрізняють
багато видів та типів інфляції, які мають відмінності залежно від країни та методики визначення. Проте,
незмінними залишаються основні причини інфляції, серед яких слід виділити наступні:
1) неграмотна політика центрального банку;
2) незбалансовані державні видатки та прибутки;
3) кредитна експансія;
4) багато олігопольних ринків у ринкових структурах;
5) небезпечні інвестиції;
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6) інфляційне очікування;
7) непередбачувані чинники;
8) інфляція внаслідок імпорту [3].
Не можливо оминути увагою і той факт, що хоча інфляція негативно впливає на економіку держав, але
можуть бути і позитивні наслідки. До прикладу, зменшується безробіття через стійкість заробітньої плати.
Особливо небезпечною на сучасному етапі глобалізації економіки є гіперінфляція. При ній швидко
зростають ціни, розвивається платіжна криза та падає роль грошей, обанкрочуються господарства і
підприємства. Люди починають «переводити» свої кошти у коштовні метали та нерухомість, щоб хоч
частково врятувати свої заощадження. Інфляція не дає змоги розвиватися країнам. Вкладники не
довіряють банкам з-за нестабільності у державі, тому оборот грошей не великий та короткочасний.
Україна у 90-их роках ХХ століття мала величезні проблеми з інфляцією, її рівень становив 10256%.
Пізніше він поступово почав знижуватися і в 2013 році через політичну ситуацію знову прискорилися
темпи інфляції. За 2020 р. показник інфляції стабілізувався і становить 5%.
Таблиця 1
Зведена таблиця індексів споживчих цін за останні роки (%)

Разом із тим, інфляція не повинна дорівнювати нулю, оскільки такий показник навпаки зробить
економічну систему більш вразливою до криз і створить небезпеку дефляції. Це спричинить занепад бізнесу,
оскільки він не буде давати прибутків через боргове навантаження, оскільки доведеться більше працювати,
щоб бути спроможним віддати свої борги. Інфляція – це не тільки підвищення цін, а й падіння курсу
національної валюти відносно інших валют. На даний момент в Україні багато людей, які хочуть зберегти
свої гроші, переводять гроші у долари. Тепер долар став рівносильний гривні. Цей процес виявляється при
купівлі предметів розкоші – квартир, техніки, автомобілів. Це наслідок нестабільності у державі, оскільки
власники великих сум бояться, що гривня втратить свою купівельну спроможність [2, c. 284-289].
Основними наслідками інфляційних процесів для України є руйнування господарських зв’язків,
зростання корупції, спекульції та тіньової економіки. Інфляція руйнує зв’язки з іноземними інвесторами
та банками, посилює диспропорції виробництва. Зменшуючи платоспроможність населення, інфляційні
процеси створюють зменшення ринку збуту товарів масового споживання. Як наслідок, це призводить до
скорочення обсягів державного виробництва.
Після того, як було розглянуто суть інфляції та її наслідки, потрібно активізувати антиінфляційну
політику, що являє собою комплекс заходів для запобігання високих темпів інфляції. Така політика
розрахована на недовгострокові ефекти. Перед тим, як розробляти заходи щодо врегулювання інфляції,
потрібно знати рівень довіри населення до влади, передумовами чого є надійна банківська система та
система страхування. Антиінфляційна політика поділяється на 8 основних видів та інструментів:
1) Індексація доходів.
2) Укладання договору між підприємствами та профспілками про темпи зростання зарплат і цін.
3) Проведення грошових реформ.
4) Зменшення державних розходів.
5) Контроль грошової емісії.
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6) Збільшення податків.
7) Адаптивна політика.
8) Активна антиінфляційна політика.
Варіанти антиінфляційної політики обираються відповідно до пріоритетів держави. Ще одним
ефективним методом є таргетування. Це монетарний режим, що розглядає відповідальність центрального
банку за здійснення головного показника інфляції протягом визначеного часу. Перевагами такого методу
є підтримка стабільності, встановлення основного орієнтиру, дотримання чесної грошової політики та
збільшення відповідальності банку за виконання грошово-кредитної політики [1]. Важливим аспектом
боротьби держави з інфляцією – скорочення бюджетного дефіциту з можливістю його повної ліквідації.
Також має бути підвищення норми заощаджень і зменшення рівня їх ліквідності.
Підсумувавши вищесказане, можна сказати, що основними напрямками покращення життя
населення є розробка та реалізація активної соціальної політики з опором на особливості формування
ринкових відносин у державній економіці. Для стримування інфляції має застосовуватися стримувальна
макроекономічна політика (дезінфляція).
Список використаних джерел
1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності
Національного банку України» № 2478-VI від 09.07.2010 року [Електронний ресурс] – URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2478-17
2. Николишин Ю.І. Аналіз інфляційних процесів у незалежній Україні / Ю.І. Николишин, О.В.
Кашперська // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – С. 284-289.
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Сорохан К.А.
4 курс, спеціальність фінанси, банківська справа та страхування
Хмельницький університет управління та права ім. Л. Юзькова
Науковий керівник:Синчак В.П., доктор економічних наук, професор
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
На сьогоднішній день питання екологічної безпеки планети є одним із найважливіших завдань що
потребують негайних дій та рішень, та стосуються абсолютно усіх країн світу. Загальновизнано, що
людство перебуває на межі екологічної катастрофи, тож рушієм у зміщенні стану довкілля бодай на кілька
кроків далі від цієї межі є раціональне використання природніх ресурсів усіма споживачами планети.
Україна не є виключення, тому запровадження екологічного податку, є важливим чинником розвитку
соціально-економічних відносин між суспільством та державою, а також підтримання світового напрямку
з боротьбою за захист довкілля.
Екологічні проблеми України загалом не відрізняються від відомих світових проблем, тому аналіз
закордонного досвіду допоможе зрозуміти, які види податків можуть бути найефективнішими для
упровадження в непростих умовах українських економічних реалій.
Відповідно до Податкового кодексу України, екологічний податок – це загальнодержавний
обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів забруднювальних речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами забруднення, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення
відходів, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та радіоактивних відходів, що тимчасово
зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк [1].
Директорат податків і митних зборів Європейської комісії розділив екологічні податки на сім груп за
сферою застосування: енергетичні податки, транспортні податки, платежі за забруднення, платежі за
розміщення відходів, платежі за користування природними ресурсами, податок на шумовий вплив,
податки на викиди речовин, що призводять до глобальних змін.
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Країна

Англія

Польща

Латвія

Чехія

Україна

Екологічні податки та збори деяких країн ЄС та України
Основні види екологічних податків та зборів
Збір за паливо;
акциз на автомобілі;
збори з авіапасажирів;
податок на звалища;
збір за зміну клімату;
податок на будівельні матеріали.
Плата за забруднення повітря, води, скидання стічних вод, утилізацію твердих відходів,
вирубку лісу;
плата за продукцію, що не відповідає екологічним стандартам.
Плата за забруднення повітря, води;
плата за відходи;
плата за видобуток корисних копалин;
плата за продукцію, яка шкодить довкіллю
Плата за викиди в атмосферу;
плата за продукцію з використанням хлорфторвуглецю;
плата за забруднення води;
плата за діяльність, пов’язану зі знищенням відходів;
податок на шумове забруднення (оподатковуються аеропорти).
збір у вигляді цільової надбавки до чинного тарифу на електричну та теплову енергію;
збір за першу реєстрацію транспортного засобу;
плата за користування надрами;
плата за землю;
збір за користування радіочастотним ресурсом України, з
бір за спеціальне використання води;
збір за спеціальне використання лісових ресурсів.
Джерело: [2].

Досвід країн ЄС свідчить, що активне застосування екологічного податку сприяє зниженню
загального рівня забруднення природного середовища. Щодо України, то проблеми екологічного
оподаткування ніколи не були в центрі уваги вітчизняної податкової системи.
Основну частину надходжень від екологічного оподаткування у ЄС складають податки на енергію –
від 50 до 93%. Забруднення і ресурсні податки складають порівняно невелику частку від загального обсягу
надходжень від екологічних податків у ЄС. Податки на забруднення складають зовсім незначну частку
надходжень від екологічного оподаткування – до 10%. Порівняно з іншими європейськими країнами, в
Україні надходження екологічного податку і у абсолютному і у відносному виразі значно менші. Основну
частину екологічного податку в європейських країнах складають податки на енергію. В Україні
виробництво та постачання енергії теж є основним видом діяльності, за яким здійснюються найбільша
частина забруднень повітря (більше 40%) та води (більше 35%). Значні обсяги надходжень від
екологічних податків у країнах ЄС зумовлюють значення екологічного оподаткування у доходній частині
бюджетів, що дозволяє забезпечити фінансування необхідних природоохоронних заходів [3].
В Україні промислові підприємства здебільшого розташовані у південно-східному регіоні тому,
виникає необхідність у розгляді перспективи впровадження диференціації ставок екологічного податку
за регіонами. Так, ставки мають бути вищими у більш «забруднених» регіонах, що дасть змогу швидше
покращити екологічне становище на даних територіях та стимулювати суб’єктів господарювання до
придбання більш екологічно безпечного обладнання чи застосування більш екологічно безпечних
технологій виробництва продукції
Ураховуючи те, що Україна є аграрною країною, актуальності набуває питання запровадження
досвіду країн ЄС щодо податку на добрива та пестициди. Використання добрив має негативні наслідки,
оскільки добрива можуть потрапляти до ґрунтових вод і робити її непридатною до споживання.
Отже, у сучасних умовах екологічне оподаткування виступає одним із найважливіших елементів
регулювання стану навколишнього природного середовища. Однак діюча система екологічного
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оподаткування в Україні є не ефективною, про що свідчать використання коштів за нецільовим
використання, нераціональний розподіл сум екологічного податку та недостатність сум податкових
надходжень для здійснення фінансування поточних потреб економіки.
Список використаних джерел:
1. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 № 2755–VI [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
2. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки:
матеріали наук.-техн. конф. Розділ V. Гроші, фінанси та кредит, 2018. – 86-91 с.
3. Канонішена-Коваленко К. Екологічний податок від А до Я. Київ: Фундація «Відкрите
Суспільство», 2017. – 108 с.

Тютюнник Д.А.,
студент факультету міжнародної економіки і підприємництва
Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця
НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ПІД
ЧАС ВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Стабільність економічного росту в Україні в сучасних умовах дуже тісно пов’язана з розвитком
зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Диверсифікація валютних та фінансових ринків, оцінка
розвитку міжнародних ринків відображаються на ефективності організації зовнішньоекономічної
діяльності та на покращенні, вдосконаленні регулювання ЗЕД на мікрорівні, де у свою чергу важливу роль
грає ефективне управління грошовими потоками підприємства.
Оцінка ступеню впливу прогнозних оцінок валютних курсів на фінансове функціонування
підприємства та розробка методів управління й керування ризиками є одними з найбільш вагомих
проблем в процесі організації зовнішньоекономічної діяльності на мікрорівні [1] .
Типовим прикладом проблематики прийняття рішень, коли неточно відомий характер розвитку ринкової
ситуації, а в системі присутні суб’єктивні чинники, що пов’язані з впливом поведінки учасників ринку на його
динаміку, можуть бути задачі прогнозування процесів мікроекономічної динаміки та валютних курсів [2] .
Саме ці аспекти зумовлюють необхідність вдосконалення існуючих методів прогнозування валютних
ризиків при здійсненні ЗЕД, а то ж й актуальність теми дослідження.
Проблематику валютних ризиків розглядали зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти: Д. Каплан,
Дж. Мерфі, а також А. Дубров, І. Балабанова. Хеджування валютного ризику за допомогою строкових
фінансових інструментів були розглянуті в роботах В. Дадаяна, І. Колосова та інших.
Загальна фінансова тактика компанії полягає у виробленні норм по скороченню негативного впливу
на діяльність підприємства. Тому валютну політику підприємства можна представити як складову
загальної фінансової політики підприємства, що буде включати в себе опис процесів управління
міжнародними грошовими потоками.
Формування валютної політики підприємства має починатися з визначення задач та цілей, що будуть
поставлені після аналізу поточного фінансового стану підприємства та оцінки її рівня ЗЕД [3] .
У загальній тактиці захисту підприємства від валютного ризику важливу роль відіграють усі її
складові, тому у процесі формування валютної політики відповідно до організаційної структури
підприємства слід розподіляти зони відповідальності за напрямками діяльності тих чи інших підрозділів.
Отже, для стабільного функціонування підприємства необхідна спільна робота всіх структурних
підрозділів компанії за умови використання єдиної стратегії. Успіх підприємства залежить від правильно
сформованої валютної політики підприємства та прогнозування валютних ризиків під час ведення
зовнішньоекономічної діяльності. Грамотне впровадження валютної політики підприємства може не
лише мінімізувати небажані витрати й ризики, а й сприяти збільшенню доходу підприємства з часом.
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
В сучасному світі стан багатьох підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю,
дуже важливий, але швидкозмінні умови ринку, котрі потребують гнучкості та пристосування, можуть
вивести компанію з лідерів в аутсайдери, тому своєчасні дії з метою економічної ефективності грають
важливу роль. Від того, наскільки буде ефективна діяльність, залежить успіх підприємства.
Міжнародний розподіл праці дозволяє досягати поставлені економічні цілі учасників процесу при
менших витратах виробничих ресурсів. Зовнішньоекономічні відносини звісно мають переваги для країн
з точки зору участі в міжнародному обміні продукцією, але кожне підприємство спочатку оцінює
можливості для ефективного імпорту та експорту товарів чи послуг.
Проблеми економічної ефективності підприємства розглядали зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти:
П.Е. Семюельсон, В.Д. Нордгауз, Л.С. Коробейникова [1], С.Л. Брю, Б. Голд, З.П. Двуліт, С. Ейлон,
В.К. Мухопадов, Я.Д. Плоткін, Р.Ю. Покровський, С.Ф. Покропивний, М.Д. Путілова, В.М. Рибін,
Д.А. Ендовицкий и Н.П. Любушин, С.Ф. Покропивний та інші.
Сутність ефективності є різнобічною та складною, для кожного учаснику процесу вона виражає своє
трактування по-різному. Підприємство вважається ефективним,коли його дії співвідносяться з
очікуваннями всіх учасників діяльності. Конкурентоспроможність, рентабельність, прибуток – для
власника; моральний клімат в колективі, рівень заробітної платні та задоволеність – для працівника; якість
продукції, послуг, котрі надаються – для споживача. Якщо підприємство дотримується законів,
нормативних актів, а споживачі задоволені, то така компаній ефективна ще й для держави.
Багато підприємств для того, щоб мати уявлення про ефективну діяльність, використовують аналіз
основних економічних показників та зіставляють їх з показниками підприємств-конкурентів.
Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності важлива для підприємства,але не слід забувати
про аналіз динаміки ефективності,пошук шляхів підвищення ефективності зовнішньоторгових операцій,а
також позбавлення від неефективних операцій [2] .
Існують поточні та стратегічні показники ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Якщо потрібна інформація про зовнішньоекономічну діяльність за рік, квартал чи місяць, то звертаються
до аналізу поточних показників. При плануванні майбутніх дій підприємством використовуються
стратегічні показники .
Фінансові показники рентабельності – основні показники ефективності діяльності підприємства, але
слід проводити оцінку всіх параметрів роботи підприємства. Політика підприємства, при якій
розглядаються лише фінансові показники, не є ефективною у довготривалій перспективі [3] .
При оцінці ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства спеціалісти спираються на
офіційну бухгалтерську звітність, управлінський облік, внутрішню інформацію підприємства про стан
технологічних процесів і виробництва по кожному експортного товару, ступеня зносу основних фондів,
рівня кваліфікації персоналу, а також зовнішню інформацію про частку товару на ринках окремих країн, про
цінності товару для клієнта, гнучкому реагуванні на його побажання в частині поновлення асортименту.
Новим напрямком аналізу та управління є управлінський облік,він дозволяє отримати додаткову
інформацію на основі підрахунків по показникам зовнішньоекономічної діяльності підприємства [4] .
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Отже, економічна ефективність зовнішньоторговельної діяльності підприємства обумовлена
безліччю чинників, котрі потребують своєчасного моніторингу. Успіх підприємства у зовнішньоторгових
операціях залежить від аналізу поточних та стратегічних показників та їх зіставлення з лідируючими
компаніями в рамках сегменту ринку, не втрачати важливі данні управлінського обліку.
Література:
1. Коробейникова Л.С. Використання базових положень вітчизняних стандартів обліку і звітності для
розкриття змісту фінансової стійкості організації // Сучасна економіка: проблеми і рішення 2010, no. 1, с. 95-110.
2. Прокушев Е.Ф. Зовнішньоекономічна діяльність / Е.Ф. Прокушев. – Тернопіль: Астон, 2013. – 320 с.
3. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства: підручник / М.В. Афанасьєв, О.Б. Плоха / Х.: ВД
«ІНЖЕК», 2013. – 664 с.
4. Аверчев І.В. Управлінський облік і звітність. Постановка і впровадження. М., Рід Груп. 2011. – 416 с.

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Плитник Д.Ф.,
студентка історичного факультету
Київський національний університет ім. Т. Шевченка
РОЗВИТОК БРИТАНСЬКИХ КОЛОНІЙ В ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ ТА ОСНОВНІ
ПЕРЕДУМОВИ ВІЙНИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ США
Основним заняттям переселенців північних колоній було сільське господарство, проте воно уже не
було феодальним: фермери працювали на власних землях та були вільними. Згодом починає з’являтися
надлишок, шляхи його реалізації і досить природним шляхом тут починають розвиватися товарногрошові відносини та капіталістичне виробництво.
В середньоатлантичному регіоні існували королівські колонії та колонії, пожалувані королем
аристократам. У них майже всі землі належали невеликій групі землевласників, які здавали їх в оренду.
Дрібні орендатори ставали особисто залежними. Тут феодальна система ще не віджила своє.
У південних колоніях набули розвитку плантаційні господарства, які базувалися на праці рабів та
залежних білих – сервентів. Американське плантаційне рабство було відродженням рабовласницьких
методів експлуатації в умовах становлення капіталістичного виробництва.
Елементи феодалізму в аграрних відносинах, особливо у південних та центральних колоніях, ще
простежувався, проте він був суто номінальним. У випадку, коли люди можуть не орендувати землю, а
просто піти і обробляти якусь ще не освоєну – вони так і роблять.
Такий спосіб здобуття собі землі називався скваттерством – відходом поселенців на захід та
захоплення ними вільних земель. Конфлікт між скваттерами та власниками великих володінь, що
роздавалися англійським королям на правах феодального наділу, став одним із найважливіших питань
соціально-економічних відносин у колоніях.
На 1776 рік 85% білого населення мали британське або ірландське походження, 9% - німецьке, 4% голландське. Протягом усього XVIII століття населення стрімко зростало завдяки великій
народжуваності, відносно низькій смертності та притоку іммігрантів. Більшість населення були
протестантами, були також поселення англійських та ірландських католиків в Меріленді.
Розвиток капіталізму в Америці, економічне зростання колоній, формування єдиного внутрішнього
ринку, перехід більшої частини населення на англійську мову – це все сприяло виникненню нової
американської нації. Спільна історична доля, відокремленість від Європи, умови проживання
породжували появу схожої психології, ідеології та культури.
Чому ж таки відбулася Американська революція? Як зазначав Вінстон Черчилль у своїй
фундаментальній «Історії англомовних народів»: «Американські колонії спокійно і впевнено зростали
останні сто п'ятдесят років. Всю першу половину XVII ст. англійці переселялися на американський
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континент. З юридичної точки зору колонії, в яких вони осідали, були територіями, заселеними на основі
королівської хартії, але втручання у їх справи було невеликим, і дуже скоро вони навчилися самоврядуванню».
Тринадцять колоній Англії, що виникли на атлантичному узбережжі Північної Америки у XVII ст.,
користувалися більшою самостійністю у справах внутрішнього управління. Кожна з них мала свій вихід
до моря, власний уряд і законодавчі збори. Однак метрополія забороняла їм торгувати між собою деякими
товарами і перешкоджала торговельним зв'язкам з іншими європейськими країнами.
Навігаційний акт 1651 р. закріпив це положення. На ринки колоній товари надходили тільки з Англії, а
вироблені в колоніях товари могли продаватися лише в метрополії. Монопольне становище дозволяло
метрополії отримувати товари за більш низькими цінами і продавати свої за більш високими. Торгову
монополію Англії посилювали заборони на створення в колоніях виробництв, які могли б скласти конкуренцію
англійським товарам на колоніальному ринку. У 1750 р. «залізний закон» вводив заборону на будівництво в
колоніях залізоробних заводів. Забороні піддавалося виробництво підков, цвяхів, тонкого сукна.
Рух проти метрополії почалося в колоніях після завершення Семирічної війни. Спільними зусиллями
колоністів і англійського флоту вдалося витиснути Францію з її володінь в Канаді. За умовами Паризького
миру 1763 р. Канада відійшла до Англії, але одночасно з цим уряд Англії заборонило колоністам
заселення територій на захід від гір Аппалачі. Правда, перемога 1763 р. залишила після себе величезний
борг розміром понад 122 млн фунтів, виплата якого вимагала понад 4 млн фунтів щорічно.
В очах колоністів перемога була спільною, і вони почали вимагати представництво в англійському
парламенті. Натомість Англія стала утискувати колонії новими податками та обмеженнями. Приміром, у
1765 р. був виданий закон про гербовий збір, який зобов'язував колоністів платити мито з кожної угоди,
оформленої нотаріально.
Так Англія хотіла поповнити бюджет, спустошений під час війни. Цей збір викликав хвилю протестів
і через рік був скасований. Радикально налаштовані колоністи розгорнули антианглійську агітацію,
створювали масові патріотичні організації, найбільш популярною з яких були «Сини свободи».
Хвилю протестів також викликали закони Таушенда 1767 р., які були направлені на зміцнення
апарату колоніального управління та запроваджували нові податки.
Протести змусили англійців у 1770 р. відмовитися від мит на ввезення в колонії всіх товарів —
залишилися тільки мита на чай. Саме вони стали приводом для знаменитого «Бостонського чаювання» 16
грудня 1773 р. Парламент прийняв закон про закриття порту Бостона до тих пір, поки не будуть
відшкодовані втрати Ост-Індської компанії. Член британського парламенту заявив: «Мені подобається
цей закон [про закриття Бостона], я приймаю його і схвалюю за його помірність». Цей закон пізніше
буде відомий як один з п'яти «нестерпних законів». Король не відповів на петицію колоністів і незабаром
оголосив їх бунтівниками, а парламент проголосував за відправку в Америку ще 25 тис. солдатів.
«Бостонське чаювання» викликало несподівану реакцію з кожної сторони. І ще недавно єдиний народ
розколовся на дві частини у запеклій боротьбі. При цьому успіх колоністам зовсім не був гарантований.
Вони ризикували своїми життями. Їм протистояла наймогутніша у військовому та промисловому
відношенні імперія, з найбільшим флотом і величезними матеріальними ресурсами. У колоністів не було
професійної армії. Вони населяли тільки околицю континенту. До 1776 р. їх налічувалося 2,5 млн осіб,
тобто приблизно чверть населення Великобританії; 500 тис. з них були чорношкірими рабами.
Найбільший місто в колоніях, Філадельфія, мав 40 тис. жителів (Нью-Йорк — всього 25 тис.), тоді як
Лондон вже досяг мільйонної позначки.
Восени 1775 почалося засідання Континентального конгресу, який вимагав скасування всіх обмежень,
що діють в колоніях. В ході військових дій між колоністами і англійськими військами 4 липня 1776 р.
Конгрес проголосив Декларацію незалежності США. Англія лише після розгрому своїх військ визнала
незалежність США, підписавши в 1783 р в Версалі мирний договір. Слід зазначити, що штати-засновники
федерації мали різні економічні інтереси і традиції, тому, створивши в США президентську республіку,
Конституція США 1787 p. зберігала децентралізоване управління країною. Були скасовані дворянські звання,
і всі громадяни були зрівняні в правах, крім, звісно, рабів. Союз колоністів і боротьба за нього були засновані
на філософських і політичних поглядах Бенджаміна Франкліна, Томас Джефферсона і Джеймса Меддісона.
Можна виділити три основні передумови Війни за Незалежність:
1. Успіх Англійської революції 1688 р. Революція показала, що в разі придушення прав і свобод громадян
може бути організовано повстання, здатне повалити попередню владу. Англійська революція показала, що вона
призводить до вигоди для промисловості і торгівлі. Колоністи виховувалися на ідеях Англійської революції.
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2. Популярність ідей вігів в колоніях. Полеміка в період Американської революції показала, що ідеї
радикальних вігів і Томаса Пейна близькі колоністам і що вони вкрай чутливі до порушення своїх прав. Тут
особливу роль зіграла пропаганда ідей Пейна в період конфлікту з Великобританією. У трактаті “Здоровий
глузд” філософ обстоював необхідність незалежності британських колоній у Північній Америці.
Обґрунтував видатне значення революції як для Європи, так і для людства в цілому, обґрунтовував
можливість громадянської непокори у випадку, коли уряд перестає виражати інтереси громадян.
3. Податки стали приводом, а не причиною. Оподаткування в колоніях було в чотири рази менше,
ніж у Великобританії. Парламент пішов на відмову від усіх мит, крім мита на чай. Однак, відчувши смак
свободи, колоністи усвідомили, що у них достатньо сил і ресурсів для відділення від метрополії.
Література:
1. Гончар, Б. М. (Ред.). (2013). Нова історія країн Західної Європи й Північної Америки. XVII-60-ті
роки ХІХ століття: підручник. Київ: ВПЦ «Київський університет».
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студентка історичного факультету
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КАВКАЗ ЯК ОБ’ЄКТ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ІНТЕРЕСУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
У ХVIII-XIX СТ.
Зацікавленість Росії в Кавказькому регіоні не є новою сьогодні, а навпаки, інтерес розвивався ще з
XVIII століття. XVIII та XIX століття стали часом активного формування та становлення системи
міжнародних відносин у зв’язку з виходом на світову арену США та, не за власним бажанням, країн
Східного регіону, а також активна діяльність в першу чергу домінантів в Європі, як от Франція та Англія,
додаючи до них імперіалістичні та конкурентні претензій Російської імперії. І саме в такий момент Кавказ
став своєрідним епіцентром подій та інтересів, особливо з боку Росії. Вирішення долі даного регіону було
пріоритетним для Російської імперії на Близькому Сході через досить вдале геополітичне становище.
Значну роль відігравав політичний аспект питання, адже у період послаблення та згодом розпаду
Держави Сефевідів Російська імперія була не проти скористатися даним фактом задля власного
посилення в регіоні у зв’язку з сусідством свого давнього ворога – Османської імперії. Збільшення
присутності на Каспійському та Чорному морях дозволило б суттєво потіснити позиції Порти, адже
зазначені два століття майже цілковито пройшли під егідою воєн з турками, що в свою чергу теж
послабило її. Тим паче Російська імперія позиціонувала себе як захисниця християнства проти
магометанства, Османська імперія бачила це навпаки. Окрім прямих воєнних ударів по туркам, Російська
імперія також активно використовувала Балканський півострів задля насадження свого впливу і таким
чином оточувала суперника з заходу. Беручи до уваги також відносини Ірану та Порти, слід відзначити і
їхнє давнє протистояння, спровоковане в першу чергу різницею релігійних доктрин, адже турки
сповідують іслам сунітського напрямку, а перси – шиїтського, що в свою чергу викликає протистояння за
главенство в мусульманському світі. Тому Іран розглядався як природній союзник проти Порти, і саме
Кавказ був чудовим плацдармом для захоплення акваторії, для розширення кордонів і для зближення зі
своїм потенційним союзником, таким чином затискаючи супротивника зі сходу.
До того ж у XVIII столітті Кавказу відводили роль своєрідної приманки: тобто активні політиковоєнні дії та відкрите протегування Іраклію ІІ мало на меті послабити концентрацію Османської імперії
щодо Криму та Причорномор’я, що успішно виконувало свій обов’язок до 1783 року, причому тоді ж
розпочалося будівництво Воєнно-Грузинської дороги та фортеці Владикавказ, що лише посилило
російську військову присутність і відповідно занепокоїло Османську імперію.
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З політичного інтересу також випливає економічна зацікавленість в регіоні, особливо в транзитноторгівельному аспекті. Ще під час правління Петра І Російська імперія прагнула зміни європейськоазійського вектору торгівлі з посередництва Порти, спробувавши перебрати на себе цю роль на користь
власного Балтійсько-Волзько-Каспійського шляху, враховуючи недоступ на пряму до Чорного моря на
той момент. Головний транзит товарів здійснювався через сполучення Баку-Астрахань. Підтримка та
розвиток «Осетинського шляху», який ще називали «Російським» чи «Астраханським», не лише спонукав
постійне торгівельне сполучення, а й став своєрідними «воротами між Грузією та Росією». Ходовими
товарами були шовк, вироби з нього, а також вовна, маріон, шафран, пшоно, сушені фрукти, фарби та
інші прянощі. Крім цього, Кавказ був вигідною точкою для власних торгівельно-опорних пунктів не лише
на шляху до іранського регіону, який здавна був стабільним партнером для російського ринку, інколи
грошовий обіг з яким досягав навіть 4250 тисяч рублів. Це також був шанс перебрати в Англії торгівельну
ініціативу з приводу Індії та й азійського регіону в цілому, і одночасно зменшити сумісну ірано-англійську
суднобудівельну ініціативу на Каспійському морі. Так званий «Індійський синдром» оволодів і Росією,
не дивно, що навіть в Астрахані існувала спеціальна індійська колонія. Перенесення торгових шляхів
вглиб на Кавказ та Каспій могло б зменшити морську присутність європейських держав вздовж
іранського узбережжя. В свою чергу Іран, будучи посередником між Росією та Індією за домовленостями
1732 та 1735 років, навіть надав право безмитного транспортування російських товарів на Схід.
Ще один фактор, який зіграв на користь Кавказького регіону – це сировинна важливість.
Враховуючи, що навіть Геродот та Страбон згадували про ресурсний потенціал території, то заканомірно,
що з боку Росії було влаштовано безліч науково-дослідних експедицій задля вивчення всього
матеріального потенціалу краю. Під час деяких з них навіть було відкрито нові поклади корисних копалин
як от міді, свинцю та літографічного каменю. Особливих успіхів досягла очолювана Мусіним-Пушкіним
Грузинська гірська експедиція.
Дане питання фігурували не лише під час дипломатичних місій, а і під час планування військових дій у
перспективі. Наприклад, Г. Потьомкін писав Катерині ІІ, що, підкоривши Кавказ, імперія зможе легко дістатися
до місцевих гір та мінералів. Дане питання навіть обговорювалось в пресі, як от в «Гірничому журналі» було
опубліковано «Деякі мінерало-статистичні відомості про Грузинський край». Але окрім потужної бази
мінералів та руд, Кавказ розглядався і як дешеве джерело шовківництва та бавовництва, а ці галузі в перспективі
розглядалися як непоганий сировинний придаток. Під кінець XVIII на початку ХІХ століть в Росії активно
розвивалась текстильна промисловість, що відповідно і потребувала кавказького потенціалу в даній сфері.
Російська імперія опікувалася Кавказом у ХVIII-XIX століттях у зв’язку з його досить вдалим
геополітичним розташуванням, що в першу чергу позначалося на зовнішній політиці саме в міждержавних
зносинах імперії, з чого таким чином і випливав інтерес відповідно в торгівельно-транзитному та ресурсному
потенціалі регіону. Ряд європейських та близькосхідних держав проявляв свої претензії та амбіції по
відношенню до даної області, перетворивши Кавказ на складову дискусії з приводу «Східного питання».
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МЕДИЧНІ НАУКИ
Бабак О.Я.,
Железнякова Н.М.,
Молодан В.І.,
Лапшина К.А.,
Харківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №1
ОЦІНКА ФОРМ РОБОТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА
КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №1 ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Освіта є одним з найбільш інерційних соціальних інститутів. Ймовірно, в цьому полягає основна
причина непохитності сформованого тандему класичних і інноваційних форм навчання. Світові тенденції
в сфері освіти визначають необхідність акумулювання у студентів, що навчаються в медичному вузі
системного, образного і гнучкого мислення. Так як, якщо логічне, системне мислення відсутня у
звичайного фахівця, це може привести до трагедії, але якщо практикуючий лікар позбавлений здатності
до синтезу та аналізу - це катастрофа.
Так склалося, що в будь-яка помилка медицині при прийнятті того чи іншого рішення має свою ціну.
Саме тому основне завдання медичних вузів - формування обсягу знань і практичних умінь, які дозволять
в майбутньому звести до мінімуму помилки фахівців. Кафедра внутрішніх хвороб № 1 постійно
проводить роботу по поліпшенню навчання випускників, формую цілісно-орієнтовану особистість. Не
випадково, оцінка якості роботи викладачів кафедри, здійснювана шляхом заповнення анкет студентами
та є важливою частиною оцінки роботи професорсько-викладацького складу. Це сприяє отриманню
об'єктивної інформації про творчу діяльність викладачів (оцінка якості практичних занять, клінічних
розборів), виявити вдалі і невдалі напрямки в викладі матеріалу з використанням новітніх технологій,
визначити, що саме впливає на успішність викладу і педагогічну складову майстерності.
Беручи до уваги наявний при навчанні на кафедрі мікросоціум «викладач-студент», слід зазначити,
що саме студенти є тим «лакмусовим папірцем», критерієм, який дозволяє оцінити якість підготовки
викладача, його готовність до інноваційних змінам в педагогічному процесі. Процедура вивчення думок
студентів і моніторування останньої є важливим процесом оцінки якості викладання на кафедрі.
Мета дослідження – стан організації та якість проведення навчальних занять з дисципліни «Сучасна
практика внутрішніх хвороб з невідкладнімі станами» на кафедрі внутрішньої медицини №1 (за необхідністю).
Матеріали та методи проведення дослідження – суцільне анкетне опитування студентів, що
проводилося після закінчення циклу підготовки. Для оцінки ефектівності та якості организації та
проведення навчальних занять за дисципліною «Сучасна практика внутрішніх хвороб з невідкладнімі
станами» на кафедрі внутрішньої медицини №1 серед студентів 6 курсу вересні - лютому 2019-2020 рр.
було проведено анкетування даної групи учнів осіб. В цілому 109 студентів взяли участь в анонімному
анкетуванні з метою оцінки якості викладання на кафедрі внутрішньої медицини №1 ХНМУ.
Методи аналізу результатів дослідження – використання комп’ютерної програми обробки та
аналізу даних соціологічних досліджень ОСА (режим доступу: https://oca.com.ua/index.php?t=10).
Обробка отриманих таблиць спряженості дозволяє отримати дані про статистичні залежності для
перевірки гіпотез про наявність зв’язку між досліджуваними ознаками з використанням тесту Фішера або
критерію згоди Пірсона χ2 (хі-квадрат).
Результати анкетування
Загальна характеристика опитуваних студентів показала, що 34,8% (38) опитуваних склали чоловіки,
65,1% (71) жінки. Всі студенти навчались на 6 курсі, з них 26,6% (29) – за контрактною формою навчання
та 73,4% (80) – за бюджетною.
Щодо ефективності форм самостійної роботи студентів - найсприятнішими формами студенти
вважали підготовку та презентацію теоретичного матеріалу та клінічного випадку – індекс, отриманий з
використанням інтервальної рангової шкали (так – швидше так – швидше ні – ні), складав +0,57 та +0,61
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відповідно. Найменші індекси проблемності виявлено щодо підготовки рефератів, яка не вважалася
ефективною формою роботи (і= – 0,32).
Переважна кількість студентів оцінили перегляд навчальних відео та написання студентської історії
хвороби як корисний вид діяльності – 74,3%. При цьому органічно пов’язувати між собою різні теми
курсу викладачеві вдавалось лише в 54,1% випадків.
Блок питань присвячений організації навчального процесу виявив, що 41,2% студентів вважають час
приділений роботі з пацієнтами достатнім, 25,8% - відповіли «швидше так», що також було розцінено
нами як позитивна відповідь та для 33% студентів часу було недостатньо.
Висновки. Технологія опитування і його результати ставали предметом широкого обговорення на
кафедральних методичних нарадах і давали можливість враховувати думки студентів для підвищення
якості підготовки фахівців і впроваджувати нові методики і тактики навчання в повсякденну діяльність.
Постійне вдосконалення методики навчання, впровадження нових елементів в щоденну професійну
діяльність і вдосконалення освітніх методик дозволяє співробітникам кафедри успішно поєднувати педагогічну,
методичну та лікувальну роботу, підвищуючи тим самим рівень підготовки випускників ХНМУ.

Воробканич Е.В.,
Матьовка М.В.,
студентка 4 курсу медичного факультету
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
«ЦИТОКІНОВИЙ ШТОРМ» ПРИ COVID-19
Перша лінія захисту від вірусної інфекції - це добре скоординована імунна відповідь. Однак,
нерегульована та надмірна реакція імунітету спричиняє величезну шкоду для організму.
Цитокіновий шторм - це неконтрольована система запальної реакції, яка активується різними
тригерними факторами (інфекційні захворювання, системні захворювання, анафілактичний шок),
призводячи до порушення фізіологічного гомеостазу, або навіть до смерті хворого. Деякі дані свідчать,
що під час епідемії COVID-19 серйозне погіршення стану в деяких пацієнтів було пов’язане з порушеним
регулюванням та надмірним вивільненням цитокінів.
Прозапальні реакції відіграють певну роль при патогенезі COVID-19. Експерименти на клітинах in
vitro показали, що вивільнення цитокінів та хемокінів на ранніх стадіях у клітинах дихального епітелію,
дендритних клітинах та макрофагах уповільнене при коронавірусній інфекції. Далі ж клітини починають
секретувати понижену кількість інтерферонів та високу кількість прозапальних цитокінів (Інтерлейкін1-бета (IL-1B), IL-6 та фактор некрозу пухлин) та хемокінів ( CCL2, CCL-3, CCL-5). Продукція
інтерферону є ключовим моментом на початкових стадіях вірусної інфекції. Його затримка заважає
організму дати адекватну противірусну відповідь. Різні дослідження виявили, що рівні цитокінів та
хемокінів у сироватці крові значно вищі у пацієнтів з важким перебігом захворювання, ніж у хворих, які
перенесли захворювання у легкій чи у середньо-важкій формі. Припускають, що підвищення пов’язано зі
збільшенням нейтрофілів та моноцитів у легеневій тканині та у периферичних тканинах. Також
дослідження на тваринах показали, що інфіковані старі примати частіше мали імунну дисрегуляцію, на
відміну від молодих приматів. Такі ж дослідження були проведенні на білих мишах. Це вказує на те, що
вік відіграє теж важливу роль при цьому процесі.
Звісно, що питання ролі та механізму цитокінового шторму при COVID-19 ще є не повністю вивченим
та дослідженим, але всі проведені експерименти на денний момент вказують, що нерегульована та надмірна
продукція цитокінів та хемокінів відіграє важливу роль у патогенезі захворювання на COVID-19, а також,
що не мало важливо, у високому рівні смертності. Рання ідентифікація та правильний підбір тактики
лікування є надзвичайно важливим процесом при лікуванні.

17

Куртинець В.Ю.,
Науковий керівник: доцент Райко О.Ю.,
Медичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Кафедра функціональних дисциплін
ВИЗНАЧЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ РІВНЯ ЩАСТЯ ВІД ВІКУ,
СТАТІ,ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ, СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ТА
ЕТІОЛОГІЧНОЇ ПРИНАДЛЕЖНОСТІ
Вступ: Щастя - стан людини, який відповідає найбільшій внутрішній задоволеності умовами свого
буття, повноті і свідомості життя, здійсненню свого людського покликання, самореалізації. Одне з
небагатьох визначить, детермінація якого різними людьми буде кардинально різнитися, але кожне з них
буде абсолютно правильним. Це поняття є об’єктом вивчення психології, філософії, релігії, фізіології,
сексології. Описано фізіологічно-біохімічні механізм виникнення щастя, пов`язані з дією ендорфінів,
серотоніну, дофамін та інших БАР. Але в даному випадку це лише відтворюючі механізми, п’ятикутним
з однієї грані. Секрет щастя криється у визначаючих факторах, якими для Арестотеля були друзі, моральні
та розумові чесноти, для Сковороди-можливість займатися улюбленою справою та бути вільним у своїх
думках і діях, для Роджерса-самопізнання і самореалізація, а також володіти емоційним інтелектом, для
Осипова- можливість вірувати у Христа та служити йому.
Мета роботи: Довести колеляційні взаємозв’язки між вираженістю, сприйнятливістю щастя людини
та різними визначаючими факторами (вік, стать, професійне спрямування, етіологічноа та релігійна
пренадлежність, соціальний статус).
Матеріали і методи: Опитувальник “Happiness test” розроблений американським журналом
Psychology Today. Поточний аналіз матеріалів анкетування.
Результати: У дослідженні прийняли участь 217 осіб, розділених на окремі групи: 1] підлітки шкільного
віку (11 клас), які висловлюють бажання стати лікарями; 2] студенти медичного факультету 1-го курсу;
3] студенти медичного факультету 5-6х курсів; 4] студенти іноземного медичного факультету; 5] студенти
стоматологічного факультету; 6] студенти історичного факультету; 7] студенти математичного
факультету; 8] студенти біологічного факультету; 9] викладачі медичного факультету; 10] практикуючі
лікарі. Найнижчі показники було продемонстровано 2-ю групою та жіночою статтю 1-Ї групи
досліджуваних. Найвищі результати відзначалися у стоматологів та студентів-іноземці. На одного
щасливого чоловіка припадає 0,78 щасливих жінок. Серед усіх,щасливих за результатами тестів, 45%
сповідують християнство, 30%-католики; 15%-інше віросповідання, 10%-не Вірять у Бога. Результати
дослідження експлікують, що з підвищенням вікової категорії рівень щастя дещо падає. А серед
практикуючих лікарів середній рівень щастя трохи вищий такого самого показника у викладачів.
Чоловіки мають дещо вищі показники ніж жінки, а студенти іноземного факультету ніж студенти
корінного населення. Регресивний ряд груп, в залежності від факультетів буде виглядати наступним
чином: Студенти стоматологічного факультету > студенти іноземних факультетів > студенти
математичного факультету > студенти медичного факультету > студенти історичного факультету.
Висновок: Отже, було доведено кореляційні зв’язки рівня щастя з визначальними характеристиками
досліджуваних груп.З віком рівень щастя дещо знижується.У період перед вступними екзаменів в учнів 11 класу
спостерігається зниження результатів. У студентів,які працюють результати дещо вищі ніж у студентів які не
працюють, що може бути пов’язано із матеріальною складовою.Взагальному чоловіки дещо щасливіші ніж
жінки. Іноземні студенти показали кращі результати ніж студенти українці.Рівень щастя також залежить від
факультету, де проходить навчання досліджуваних груп, що було доведено у нашому дослідженні.
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Студентка,
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СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПАТОГЕНЕЗ ПРІОННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Вступ. Пріонові хвороби - це швидко прогресуючі, невиліковні нейродегенеративні розлади,
спричинені неправильно складеними агрегованими білками, відомими як пріони. Характерними
гістопатологічними ознаками є широко поширена губчаста енцефалопатія, втрата нейронів, гліоз та
відкладення агрегованого пріонного білка змінної величини, починаючи від дрібних, розчинних
олігомерів і закінчуючи довгими, тонкими, нерозгалуженими фібрилами, залежно від захворювання.
Пріони дуже стабільні і накопичуються в центральній нервовій системі протягом місяців-років, і хоча
інкубаційний період може складати роки, клінічна фаза, як правило, швидко прогресує, і може включати
аномалії поведінки, рухову дисфункцію, когнітивні порушення та атаксію.
Мета роботи. Детальне вивчення сучасного погляду на патогенез та механізм пріонних захворювань.
Матеріали та методи дослідження. Огляд та аналіз сучасної зарубіжної науково-дослідницької
літератури про пріонові хвороби.
Результати. Пріони повністю складаються з білків і позбавлені специфічних нуклеїнових кислот.
Ключовим моментом у патогенезі пріонних хвороб є інфекційний агент відомий як PrP 𝑆𝑐 . Це патогенна
неправильно складена та агрегована форма клітинного пріонного білка, PrPс . Після передачі хазяїну
пріони ініціюють неправильне згортання PrPс хазяїна в автокаталітичному процесі, що призводить до
експоненціального збільшення PrP 𝑆𝑐 в головному та спинному мозку, що в підсумку призводить до
загибелі нейронів. PrPс перетворюється на PrP 𝑆𝑐 переважно всередині MVB, а не на плазматичній
мембрані, оскільки запобігання дозріванню MVB різко зменшує продукцію PrP 𝑆𝑐 .
Нейрональний протеостаз, який є взаємодією синтезу та розпаду білка, є важливим для правильного
функціонування нейронів. Порушений протеостаз виникає при пріоновій хворобі на різних рівнях. PrP 𝑆𝑐
порушує систему убіквітин / протеасома в ранніх стадіях захворювання, що призводить до порушення
функції цього шляху розкладання білка і, таким чином, посилює накопичення PrP 𝑆𝑐 .
Подібно рідкісним нейротропним інфекційним агентам пріони отримують доступ до центральної
нервової системи (ЦНС) із місць позанейронного входу. Початковий сайт реплікації пріонів в ЦНС часто
може бути пов'язаний з місцем входу периферичних нервів, що вказує на ретроградний аксональний
транспорт як можливий механізм транзиту пріонів.
Потрапляючи в мозок, пріони поширюються через нейроанатомічно пов’язані ділянки мозку. In vitro
пріони поширюються від клітини до клітини за допомогою екзосом та тунельних нанотрубок, в тому числі
за допомогою синаптосом, фарбування GPI, мікровезикул , і розщеплення PrP 𝑆𝑐 з плазматичної мембрани.
Висновок. Конформаційно змінена версія PrPс інфекційного агента відповідальна за передачу
пріонних хвороб. Саме часткова втрата деяких фізіологічних функцій PrPс може сприяти
нейродегенерації, яка спричинює характерну клінічну картину.
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Харківського національного медичного університету.
ЗВ'ЯЗОК МІЖ МІКРОБІОТОЮ КИШКІВНИКА І ЗДОРОВ'ЯМ ЛЮДИНИ
Вчені стали приділяти увагу питанню взаємозв'язку між мікроорганізмами, що населяють
кишківник (мікробіота шлунково-кишкового тракту), і здоров'ям людини. Був введений
термін «вісь мікробіота-кишківникк-мозок» для опису складних мереж і взаємин між
мікробіотою шлунково-кишкового тракту і господарем. Дане явище дозволяє обґрунтувати
зміни в роботі мозку людини, порушення центральної нервової системи через вплив
середовища мікроорганізмів кишківника [1].
Накопичені дані свідчать, що змінений зв'язок між кишковою мікробіотою і системами господаря
може брати участь в таких розладах, як ожиріння, цукровий діабет і аутоімунні розлади, а також є
причною аутизму, тривоги і депресії, шизофренії і хвороби Паркінсона [2].
Шляхи зв'язку між мікробіотою і мозком з'ясовуються і включають блукаючий нерв, передачу
сигналів гормонів кишківнка, імунну систему, метаболізм триптофану або за допомогою мікробних
метаболітів, таких як жирні кислоти з короткими ланцюгами.
Мікробіота при функціонуванні в кишківнику виділяє гормони, цитокіни, мікробні сигнали, які
безпосередньо надають збудливий вплив на блукаючий нерв [3]. Афференти блукаючого нерва беруть
участь в сенсорній іннервації кишківника. Продукти метаболізму мікроорганізмів здатні викликати
активацію афферентів блукаючого нерва. У мишей аффереєнтація на блукаючий нерв, викликана
мікробіотою, індукує нейроповедінкові зміни [4].
Вивчення зв'язку кишкової мікробіоти з функціонуванням нервової системи людини може надати
істотний внесок в розвиток вивчення і відкриття нових методів для лікування психічних розладів. Роль
кишкової мікробіоти в цій системі підкреслюється добре встановленим взаємозв'язком між надмірним
харчуванням і зменшенням різноманітності кишкових мікроорганізмів. Так само існує зв'язок між
дисбактеріозом і психічним благополуччям людини [5]. Проводились дослідження, в яких мишей
позбавили кишкової мікрофлори. При моніторингу стану організму тварин, вчені виявили збільшення
реакції на стрес, порушення нейрогенезу і нейродегенартівні порушення. Ситуацію збою у
функціонуванні організму мишей вдавалося ліквідувати завдяки реколонізації кишківника, викликану
пробіотиками, що свідчить про вплив мікробіоти на розвиток і протікання нервових процесів [6].
Так само пробіотики сприяють підвищенню настрою, зменшують рівень тривожності і покращують
пізнавальні здібності, індукують нейрогенез і експресію генів гіпоталамуса.
Згідно з науковими даними, при народженні дитини частина мікробіоти передається від матері шляхом
вертикальної передачі, частина формується при впливі / попаданні в організм дитини навколишньої флори.
Дійсно, було запропоновано розглядати як розвиток мозку, так і ризики майбутніх хвороб в контексті
розвитку мікробіома.
Дослідження показали, що погане харчування матері, цукровий діабет або ожиріння під час вагітності
підвищують можливість виникнення неврологічних захворювань. Якщо жінка під час вагітності відчуває
стрес, дотримується дієти, ці фактори можуть вплинути на мікробіом, частина якого перейде дитині і
викличе психоневрологічні розлади, порушення в поведінці [7]. Можна зробити висновок про існування
зв'язку порушень мікробіома матері з подальшими психічними порушеннями потомства.
Вивчення впливу мікробіоти кишківника на функціональний стан нервової системи може стати
ключем до лікування багатьох неврологічних захворювань. У той же час, дотримання дієти і запобігання
негативного впливу на мікробіом вагітними жінками сприяють програмування здорового потомства.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВІДНИХ ВАКЦИННИХ ПРЕПАРАТІВ ВІД
СOVID-19
Коронавірусна інфекція вже ось як рік з’явилася житті всіх людей на Землі. Створення
несприйнятливості населення до цієї недуги стало чи не єдиним інструментом для зменшення масштабів
пандемії. Тому, з осені минулого року, з кожного вісника новин можна було почути про «сенсаційне
відкриття» - вакцину протиSARS-CoV-2. Наразі відомо більше десятка вакцин, які перебувають на різних
етапах досліджень, та відрізняються за природою активного компоненту, вартістю, країною походження, а
найголовніше – ефективністю. Проаналізувати дані літератури щодо характеристики провідних вакцинних
препаратів від COVID-19 станом на лютий 2021 року. Для аналізу використано дані проміжних результатів
досліджень ефективності та безпечності вакцин, опубліковані в The New England Journal of Medicine (NEJM)
та The Lancet. Станом на лютий місяць 2021р.для імунізації населення проти SARS-CoV-2
застосовуютьсяпонад 10 вакцин, а три з них схвалені американським регуляторним органом FDA (Food and
Drug Administration) для екстреного використання. Pfizer/BioNtech та Moderna – це перші мРНК-вакцини, які
дозволені для масового застосування. Незважаючи на обмежений досвід використання таких вакцин на
практиці, за даними попередніх результатів клінічних досліджень вони показали найвищу ефективність
(95,6% та 94,1% відповідно). Суттєвим недоліком мРНК-вакцини є температурні умови для зберігання та
транспортування (-70°C та -20°C відповідно). За цим критерієм перевагу мають векторні та інактивовані
вакцини, для яких оптимальною температурою для зберігання є 2-8°C, проте ефективність їх виявилась дещо
нижчою, а у випадку зCoronaVac–навіть сумнівною. Векторна вакцина від AstraZeneca показала непогану
ефективність – близько 70%, проте у керівництва деяких Європейських країн викликає сумніви, у зв'язку з
випадками ускладнень після вакцинації, які потребують подальшого розслідування. Ще одна векторна
вакцина, нещодавно затверджена FDA для екстреного використання,від Johnson&Johnson–виявилась
ефективною у 66% випадків, та ще ефективніше попереджує тяжкі форми захворювання. На сьогоднішній
день для профілактики SARS-CoV-2 у світі розпочато застосувннядекількох вакцин. Найвищу ефективність
та безпечність показали РНК-вакцини Pfizer/BioNtech та Moderna (95,6% та 94,1%), за ними векторна вакцина
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від AstraZeneca – близько 70%, та CoronaVac – ефективність якої є сумнівною. Тому перед вченими на
найближчі роки поставлена мета вироблення вакцини, яка дозволить попереджувати всі форми інфекції, щоб
максимально зменшити поширення SARS-CoV-2.
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PECULIARITIES OF USING ELECTRONIC WEB-APPS FOR GENERATING
CONTENTS IN TEACHING SCHOOL SENIORS ENGLISH-LANGUAGE WRITTEN
SPEECH
Electronic content generators, yet known preferably in foreign practice, are an important tool in teaching high
school students writing. Being at the stage of implementation in the educational process, content generators are so
far most often mentioned in professional blogs on foreign language teaching. Nevertheless, they represent the
nearest future, where the innovative technologies are an inevitable and essential part of the educational process.
Currently, artificial intelligence developers (the sphere electronic content generators are related to) are actively
engaged in creation and development of new technologies, programs, platforms, applications for computer
linguistic word processing, which later become also useful in methodology of teaching languages and encourage
the use of ICT in the process of learning.
Texts, created by electronic content generators, usually attract attention of a narrow readership, and are based
on the principle of natural language generation, which A. Gatt and E. Krahmer, who have been engaged in
analyzing the problem of content generation since the early 2000s, define as “the subfield of artificial intelligence
and computational linguistics that is concerned with the construction of computer systems than can produce
understandable texts in English or other human languages from some underlying non-linguistic representation of
information” [1, p. 6]. Still, content generation is a novice but highly prospective approach for methodology of
teaching a foreign language, that is highlighted in our research as follows.
The given research deals with one of numerous web-applications, functioning as an electronic content generator,
namely Answer the Public web-app. It can be useful for students while write texts of various genres, offering ideas of a
written message` content, key phrases and most common facts about the object, which the future text will be related to. In
response to the inserted keyword, the application suggests the most common questions asked about the object on the basis
of the Google platform, prepositions that can be used in relation to the object, comparison and alphabetical index of related
concepts and objects, reproducing the data in the form of a mental map. Answer the Public web-app is one of the most
linguistic and least creative ones as compared to other content generators we have discovered in our research.
The advantage of the application is the clarity of the results issued by the app on request, which are quickly
stored in the head due to a well-thought-out format. For example, entering the keyword “STUDENT” in the query
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field of the web application has resulted in 56 prepositions, 40 most common comparisons and 206 alphabeticals
related to the keyword “STUDENT”.
There`s a wide range of tasks that can be developed on the basis of the generator, covering the improvement
of not only writing competencies, but also competencies in speaking. The obtained results form a good basis for
building a discussion not only to improve speaking skills, but also to demonstrate the ability to think logically,
comprehend and respond to current realities of life, to be responsible in choosing a future profession with
awareness of the importance of foreign language proficiency.
With regard to the set of tasks designed to support the use of the web application, the following can be proposed:
1)
Reflect on the following statements suggested by the web-app:
- Student has no money
- Student`s depression
2) In the preposition chain we can find the following requests:
- Is student countable or uncountable?
- Can a student be an occupation?
- Can a student apply for a credit card?
Please, suggest answers to them, explaining your point of view.
(These two tasks may be completed either orally or in writing)
3) Compose an essay about advantages / disadvantages of being a pupil / a student, trying to involve as many
word-combinations from the block, related to the key-word “STUDENT” and suggested by the app as possible.
Such tasks allow to diversify the methods of teaching written speech to high school students, to move away from
standard written textbook exercises, as well as, in the context of the curriculum for high school, covering issues of
education, family and social relations, choice of profession etc., to raise and discuss topical age issues. Moreover, the
web application expands the range of topics with current inquiries of modern youth, allowing the teacher to touch on
current matters, interesting and useful for students and move away from the years-old topics for discussion.
The prospects of further research in the field are seen in discovering, analyzing and trial implementation of
various electronic generators into the educational process, developing complexes of tasks able to attract student`s
attention and reveal creative skills of school pupils of different levels.
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ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Проблема формування цілісної картини світу учнів початкової школи є актуальною на сучасному
етапі розвитку освіти, особливо це пов’язано із реалізацією ідей Нової української школи.
Модернізація системи освіти України спрямована на активне формування цілісної картини світу
молодших школярів. Проблему цілісного світосприйняття розглядали у своїх працях Я.А. Коменський,
В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський, Й.Г. Песталоцці. На сучасному етапі проблему формування
картини світу у молодших школярів досліджують педагоги, психологи, методисти. Зокрема,
методологічні основи формування цілісного світосприйняття учнями початкової школи висвітлено в
працях О. Я. Савченко, Л.В.Іщенко, О. В. Вашуленко.
Концепція нової української школи ставить своїм першочерговим завданням забезпечити розвиток
світогляду маленької особистості, тобто продовжити формувати цілісну картину світу, не порушуючи
природнє світосприйняття. У Концепції нової української школи наголошено на необхідності
формування ряду компетентностей у школярів, основою яких є цілісна картина світу, де інформація
постійно впорядковуються, доповнюються, змінюється та трансформується у цілісну систему.
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Проте, успішно формувати світогляд у свідомості молодшого школяра можливо лише за умови
правильного розуміння їх суті, змісту та основних рис. Характерним для початкової школи є практична
спрямованість змісту, інтеграція знань, що дозволяє краще врахувати особливість молодших школярів –
цілісність сприймання і освоєння навколишньої дійсності[3].
Впровадження нових освітніх технологій, зокрема інтегрованого навчання, дослідницької діяльності,
методу проєктів – це передумова розвитку критичного мислення учнів та формування цілісного
сприйняття світу. Нестандартна, цікава, творча робота, яка пробуджує у дітей інтерес до знань і сприяє
емоційному, духовному та інтелектуальному розвитку школярів. Однією з інноваційних технологій, що
допомагає учню не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й сприяє розвитку його особистісних якостей,
формує світогляд є технологія інтеграції.
Цілісна картина природи у її зовнішніх і внутрішніх взаємозв’язках та залежностях повинна на
доступному рівні розкриватися молодшим школярам.[2] В. Сухомлинський радив вчити дітей розуміти
природу як єдине ціле, бачити єдність людини і природи. Основу формування цілісної картини світу дітей
молодшого шкільного віку складає ідея єдності і взаємодоповнення наукового, художньо-естетичного та
філософського пізнання. Цілісність світосприйняття є синтезом уявлень про світ, співпідпорядкованості
об’єктів, явищ дійсності, системи культурних цінностейта рівнем розуміння існуючих зв’язків.
На формування сітогляду та світосприйняття впливають об’єктивні та суб’єктивні чинники. До
об’єктивних чинників відносяться освіта, виховання, зовнішнє середовище, етнічні та культурні особливості.
До суб’єктивних факторів належать особливості психіки, емоційний стан, психологічний тип, характер
дитини. Формування цілісної картини світу – складний, багатоетапний та багатогранний процес.
Якщо розглядати педагогічні умови формування цілісної картини світу у молодших школярів, то
варто виділити наступні:
- упровадження інтегрованих уроків та технологій інтегрованого навчання вцілому;
- залучення учнів до проєктної та дослідницької діяльності;
- забезпечення розвитку пізнавальної та емоційної сфер учнів;
- організація принципу наступності у формуванні цілісної картини світу;
- організація художньо-творчої діяльності.
Основними факторами формування цілісної картини світу особистості дитини є середовище її життя,
навчання та виховання. Саме тому, для формування цілісної картини світу у молодших школярів
необхідно побудувати таке освітнє середовище, в якому повинні бути реалізовані принципи
розвиваючого, особистісно-орієнтованого навчання.
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Анотація. Актуальність дослідження визначається необхідністю розробки теоретичних основ і методичних
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програмними продуктами і розподіленими інформаційними ресурсами, для реалізації професійно спрямованих
міжпредметних зв’язків математики та дисциплін з професійного циклу в процесі навчання студентів.
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До навчально-методичних електронних освітніх ресурсів, призначених для реалізації професійно
спрямованих міжпредметних зв’язків, відносяться ЕОР, що розробляються викладачами та надаються в
електронному вигляді: професійно-орієнтована навчально-методична інформація з професійної
дисципліни, довідково-енциклопедична інформація з застосуванням мультимедіа технологій і
гіпертексту; професійно-орієнтовані завдання при забезпеченні інтерактивного зворотного зв’язку;
автоматизація контролю результатів навчання. Основними компонентами професійної спрямованості
навчання є: змістовний, методичний та мотиваційно-психологічний компоненти.
Змістовний компонент відповідає за відбір навчального матеріалу і його подальше структурування. Основним
критерієм його структури є урахування міждисциплінарних зв’язків та подальша професійна діяльність.
Методичний компонент відповідає за безпосередній вибір форм, методів і засобів навчання, найбільш
зручний для формування професійної спрямованості навчання, розумової діяльності здобувачів та
самостійної роботи.
Мотиваційно-психологічний компонент відповідає за побудову навчального процесу з урахуванням
психологічних особливостей здобувачів та інтересу до професії в цілому.
Нами запропоновані наступні структурні блоки навчально-методичного ЕОР: установочне-цільовий;
довідково-енциклопедичний; ілюстративний; пояснювальний; тренувальний; професійних завдань;
тестових завдань; контроль. Охарактеризуємо кожен блок навчально-методичного ЕОР:
В установче-цільовому блоці представлені мета і завдання кожного навчального заняття розділу
дисципліни з урахуванням професійної спрямованості навчання.
Блок довідково-енциклопедичними даними представлений біографічними фактами і основними
науковими досягненнями науковців.
Ілюстративний блок, що входить до розробленої ЕОР, призначений для реалізації професійноспрямованих навичок, містить лекції, структуровані за навчальними темами. Всі слайди ілюстративного
блоку з ефектами анімації, що забезпечують пред’явлення навчальної інформації.
Пояснювальний блок складається із типових прикладів завдань з кожного розділу дисципліни,
виконаних з елементами комп’ютерної анімації. Інформація надається у покроковому режимі з
паралельним коментарем віртуального лектора. Як правило, здобувачі мають різні психофізіологічні
особливості: для одних необхідний повільний темп навчання і багаторазове повторення інформації, для
інших здобувачів характерна більша швидкість сприйняття навчальної інформації, тому пояснювальний
блок навчально-методичного ЕОР повинен надавати можливість здобувачам самостійно проектувати
освітню траєкторію шляхом керування темпами пред’явлення навчальної інформації з можливістю
багаторазового повтору незрозумілих фрагментів [1].
Тренувальний блок включає професійно-орієнтовані навчальні завдання, умова і зміст яких сприяє
вивченню основних понять фахових дисциплін. Перший рівень здійснює констатацію неправильного
рішення без аналізу допущеної помилки, але з видачою рекомендацій загального характеру, другий констатацію неправильного результату і видачу конкретних рекомендацій, третій - констатацію
неправильного результату, аналіз допущеної помилки і уявлення правильного результату.
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Блок тестових завдань включає сукупність тестових завдань, структурованих по навчальним темам,
які використовуються в якості самоконтролю в області формування МПЗ. Тестові завдання в навчальнометодичних ЕОР представлені двох видів:
‒ для контролю засвоєння основних понять на лекційних заняттях;
‒ для контролю знань і умінь застосовувати знання у вирішенні професійно орієнтованих задач [2].
Всі блоки розробленого ЕОР реалізовані на базі таких дидактичних можливостей ІКТ, як
комп’ютерна візуалізація навчальної інформації; комп’ютерне моделювання; інтерактивний діалог;
автоматизація контролю результатів навчальної діяльності.
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МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ
ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Музично-дидактична гра є одним із засобів музичного розвитку дітей [2]. Вона є природною формою
їх розвитку, ефективним засобом залучення до самостійної музично-творчої діяльності та пізнавальної і
творчої активності.
Неоціненний внесок у методологію гри, з точки зору її навчальної, виховної, пізнавальної функцій,
надали К. Ушинський, А. Макаренко, В. Сухомлинський. На підставі особистого практичного досвіду
вони довели, шо дидактична гра формує психіку, творчу фантазію, мислення, активізує сприйняття
матеріалу. «У грі розвиваються творчі здібності особистості, без гри нема і не може бути повноцінного
розумового розвитку. Гра – це іскра, яка запалює вогонь» [4, с. 80-82].
Музично-дидактичні ігри повинні бути простими і доступними для дітей, різноманітні за змістом і
барвисто оформлені. Тоді у дітей з’являється бажання брати участь в занятті (співати, слухати, грати,
танцювати). Такі ігри збагачують дітей новими враженнями, розвивають у них самостійність, ініціативу,
здатність до сприйняття, розрізнення основних властивостей музичного звуку. З точки зору педагогіки
такі ігри цінні тим, що вони дають можливість дитині застосовувати отримані знання в життєвій практиці.
Музично-дидактичні ігри являють собою частину методики музичного виховання як педагогічної
науки і спираються на наступні дидактичні принципи:
 виховуюче навчання;
 науковість;
 доступність і наочність матеріалу;
 закріплення знань, умінь, навичок;
 музична активність дітей;
 зв’язок музичного виховання з життям і інтересами дітей.
Використання музично-дидактичних ігор у роботі з дошкільниками допомагає їм краще зрозуміти і
відчути звуковисотність, динамічну палітру, розвиває почуття ритму, тембровий слух, сприяє кращому
запам’ятовуванню навчального матеріалу, оволодінню необхідними навичками в різних видах музичної
діяльності.
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У літературі, присвяченій дошкільному вихованню, наголошується, що музично-дидактична гра є
засобом вивчення нового та закріплення вивченого матеріалу, а також засобом сенсорного виховання
дітей, оскільки формує вміння розрізняти висоту, тембр, тривалість і силу звука [3, с. 223]. Чимало вчених
вважають музично-дидактичну гру набуттям комплексу вмінь і навичок.
Головне призначення музично-дидактичних ігор – формувати у дітей музичні здібності, в доступній
ігровій формі допомогти їм зрозуміти співвідношення звуків за висотою, розвивати почуття ритму,
тембровий і динамічний слух, викликати бажання діяти самостійно із застосуванням знань, отриманих на
музичних заняттях. Музично-дидактичні ігри збагачують дітей новими враженнями, розвивають
ініціативу, самостійність, здатність до сприйняття, розрізнення основних якостей музичних звуків.
Педагогічна цінність музично-дидактичних ігор у тому, шо вони відкривають перед дитиною шлях до
застосування отриманих знань у життєвій практиці.
Як і будь-яка інша, музично-дидактична гра має включати розвиток ігрових дій, які підказуються
розвитком музичних образів, літературним текстом пісні, характером звуків. В основі дидактичного
матеріалу міститься завдання розвитку в дітей музичного сприйняття. Ігрова дія повинна допомогти
дитині в цікавій для неї формі почути, розрізнити, порівняти деякі властивості музики, а потім і діяти з
ними. Цим сфера ігрових дій обмежується, однак не виключає рухливість, змагання у гнучкості,
швидкості, спритності. Музичні ігри взагалі поєднують у собі багато рис, властивих хороводним
побудовам, рухливим іграм. Характер ігрових дій у музично-дидактичних іграх дуже своєрідний. Вони
спонукають дітей до співу, слухання, гри, танцю лише тоді, коли ці ігри прості, доступні і цікаві дітям
Існують різні класифікації ігор і посібників. Наприклад, Н. Ветлугіна розділяє ігри для розвитку
музично-сенсорних здібностей на настільні, рухливі і хороводи [1, с. 34-37].
Іноді ігри і посібники поділяються на підставі виду музичної діяльності, який освоюється за їх допомогою.
Існує три групи музично-дидактичних посібників для розвитку музичного сприйняття; для
розрізнення характеру музики, елементів зображальності і засобів музичної виразності.
Оскільки одним з основних завдань музичного виховання дітей є розвиток музичних здібностей,
можна кваліфікувати ігри і посібники саме за цим критерієм – їх можливостями в розвитку кожної з трьох
основних музичних здібностей: ладове почуття, музично-слухові уявлення і почуття ритму.
Ігри та посібники для розвитку ладового почуття сприяють визначенню характеру музики, пізнанню
знайомих мелодій, розрізнення жанру, зміни побудов в окремих частинах твору. Тут можуть
застосовуватися всі види ігор і посібників. Це і настільні ігри на зразок лото, де діти закріплюють
відповідний малюнок мелодії, використовуються рухливі ігри, сюжетні і не сюжетні, в яких діти
узгоджують рухи персонажів з характером музики, зміною жанрів.
Дітям подобаються ігри, що включають відтворення мелодії голосом або на музичному інструменті.
Моделювання відносин звуків по висоті за допомогою різних засобів дозволяє розвивати здатність
музично-слухових уявлень, пов’язуючи воєдино слухові, зорові, і рухові уявлення дітей.
Розвиток почуття ритму, здатності активно (рухово) переживати музику, відчувати емоційну
виразність музичного ритму і точно його відтворювати передбачає використання музично-дидактичних
ігор і посібників, пов’язаних з відтворенням ритмічного малюнка мелодії в оплесках, на музичних
інструментах і передачею зміни характеру музики за допомогою рухів. Застосовуються всі види ігор для
передачі ритму і характеру музики в рухах.
Таким чином, музично-дидактичні ігри і посібники поєднують у собі різне поєднання методів
музичного виховання. Образна, ігрова форма, застосування різноманітних вправ дозволяють
підтримувати у дітей інтерес до діяльності, здійснювати її успішніше. Розвиток у дітей музичних
здібностей має бути постійно в полі зору педагога, здійснюватися різними методами і засобами, в тому
числі за допомогою музично-дидактичних ігор.
Літерaтурa :
1. Ветлугина, H. A. Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе музыкальных
игр / H. A. Ветлугина. М., 1958. – 240 с.
2. Ветлугіна Н. О. Система естетичного виховання в дитячому садку. – К. : Рад. школа, 1977. – 256 с.
3. Мухтаримова М. С. Виды музыкальной деятельности детей / М. С. Мухтаримова // Новая наука :
От идеи к результату. – 2016. – № 12-4. – С. 222-225.
4. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях : из опыта работы / Сост. Е. Н. Тверитина,
Л. С. Барсукова; под ред. М. А. Васильевой. – М. : Просвещение, 1986. – 112 с.
27

Кулагін О.С.,
cтарший викладач кафедри загальновійськових дисциплін
Національної академії Державної прикордонної служби України
ЩОДО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ.
Сьогодні як ніколи стає актуальним питання науково обґрунтованих та суспільно признаних поглядів на
роль, місце, структуру, зміст та принципи розвитку вищої військової освіти в контексті єдиної державної
політики в області захисту національних інтересів та забезпечення національної безпеки України, захисту
суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки.
Зміст вищої військової освіти це обумовлена цілями та потребами суспільства, держави та Збройних
Сил України система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, що має
бути сформована в процесі навчання військових фахівців, який має формуватись з урахуванням:
пріоритетів національних інтересів і національної безпеки; національних інтересів в інформаційній сфері,
розвитку системи стратегічних комунікацій сектору національної безпеки і оборони України; змін, що
відбуваються в економіці, політиці, соціальних відносинах і суспільній свідомості; новітніх досягнень
науки, техніки, технологій і культури, що забезпечують широкий науковий кругозір військового фахівця;
перспектив розвитку воєнної науки, озброєння та військової техніки, способів ведення збройної боротьби.
Всі події що відбуваються в нашій державі, на сході країни здійснюють безпосередній вплив на
розвиток системи вищої військової освіти, визначають зміст та рівень державних вимог до офіцерських
кадрів які мають володіти високими якостями громадянина, патріота, професіоналізмом, вмінням
застосовувати в своїй діяльності військові, військово-спеціальні, загально- технічні, а також гуманітарні
та соціально-економічні знання.
Бойова обстановка вимагає від офіцера вмінь самостійно приймати та реалізовувати оперативні,
обґрунтовані рішення, діяти в складній та швидко плинній обстановці. Особисті якості наряду з високим
професіоналізмом виступають тут на перший план. Належний рівень підготовки, рішучість, організаційні
здібності, високий особистий авторитет, вміння підтримувати здоровий моральний клімат в колективі,
дисциплінованість, ініціатива – це далеко не повний перелік вимог що висуваються перед офіцерським складом.
Необхідно зазначити що зміст і рівень вимог до офіцерських кадрів визначається перш за все саме
на державному рівні, що дозволяє військовим навчальним закладам з єдиної позиції формувати
кваліфікаційні вимоги до випускників, а відповідно і до структури та змісту вищої військової освіти,
особистісним і професійним якостям майбутніх офіцерів.
Вивчаючи загальні тенденції розвитку вищої військової освіти (ВВО) ми можемо відмітити:
-збільшення ролі освіти в забезпеченні національної безпеки держави;
-зміни в структурі і змісті ВВО, викликані подіями на сході держави та відповідно змінами в
завданнях, структурі ЗСУ та інших військових формувань;
-проведення заходів по реформуванню системи ВВО в контексті реалізації курсу України до вступу
в НАТО;
- інтеграцію ВВНЗ в освітній простір України;
- реалізацію принципу безперервності освіти в рамках системи багаторівневої підготовки військових
спеціалістів;
- необхідність збереження відповідного рівня боєздатності військ при обмежених затратах на
підготовку військових спеціалістів;
Слід наголосити на необхідності направленості ВВО на всебічному розвитку особистості слухача,
забезпечення розвиваючого характеру та єдності процесів навчання, виховання і розвитку в єдиному
освітньому процесі , орієнтування освітнього процесу на формування позитивної мотивації до навчання
та подальшої діяльності, стимулювання пізнавальної активності слухачів, активізацію їх потреб в
саморозвитку та самовдосконаленні.
Крім цього слід пам’ятати що ефективність освітнього процесу закономірно залежить від умов в яких
він протікає. Хоча самі по собі умови не входять в число основних компонентів педагогічної системи, но
без створення необхідних умов освітній процес або зовсім неможливий, або буде проходити в
недосконалому вигляді що в подальшому відіб’ється на якості підготовки.
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Наряду з цим сьогодення висуває вимоги щодо вдосконалення якісних параметрів підготовки
військових спеціалістів, при цьому процес такого вдосконалення повинен бути цілеспрямованим,
комплексним та керованим. Виконуючи данні вимоги слід звернути увагу на ряд факторів:
-необхідність своєчасної адаптації системи вищої військової освіти до змін в суспільстві, військової
теорії, практики та тактики ведення бойових дій;
-необхідність досягнення мінімальної невідповідності між потребами особистості, сучасними
вимогами до офіцерських кадрів і якості результатів освіти;
-наявність великої кількості критеріїв і показників якості освітнього процесу;
Розвиваючи вищу військову освіту відповідно до цілей та потреб суспільства, держави та Збройних Сил
України ми будемо в змозі зберегти досягнення вищої військової школи України, її науково-педагогічний
потенціал, забезпечити якісну підготовку військових фахівців відповідно до сучасних вимог, сформувати
і забезпечити розвиток високих моральних якостей громадянина України та захисника Вітчизни.
Література:
1. Концепція військової освіти в Україні.
2. Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних
закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В АВСТРІЙСЬКІЙ (АВСТРО–УГОРСЬКІЙ) ІМПЕРІЇ
Формування засад академічної педагогіки в австрійських університетах відбувалось в декілька етапів.
І період – до 1850-х років – закладення організаційних форм вищої педагогічної освіти.
Започаткування вищої педагогічної освіти у австрійських університетах датується межею ХVІІІ і
ХІХ ст. і було напряму пов’язано з процесами реформування освіти Австрії. Ухвалені на державному рівні
в 1784 р. “Загальний шкільний устав для німецьких нормальних, головних і тривіальних шкіл” і згодом у
1805 р. “Політичний закон про школу” заклали підвалини новітньої освітньої системи Австрії.
Цими законодавчими актами були визначено типи шкіл, зміст освіти, методи навчання, порядок
відкриття шкіл і нагляду за їхньої діяльністю тощо. Впорядкування середньої ланки шкільної освіти
спонукала до розвʼязання проблеми підготовки гімназійних вчителів. Цю функцію взяли на себе
теологічні факультети університетів Австрії [1].
На початку ХІХ ст. у всіх значних австрійських університетах було запроваджено навчальний
предмет “Педагогіка або Наука про виховання”, який слухали студенти теології, а також інших
факультетів, якщо бажали присвятити себе учительському фаху. Практичних занять з педагогіки на той
час передбачено не було, однак було запроваджено додатковий курс для підготовки катехитів – шкільних
вчителів з основ релігії [2].
ІІ період – з 1850–х рр. в Австрії відбувається формування організаційних і змістових форм
підготовки педагогів у системі вищої освіти.
В університетах Австрійської (Австро–Угорської) імперії відбувається розвиток педагогіки. З’являються
нові наукові педагогічні погляди, навколо яких у наукових колах розгортаються масштабні дискусії.
Запроваджуються нові навчальні курси з педагогіки, серед яких були практичні предмети, скеровані на
здобуття студентами практичних умінь і навичок викладання. Зʼявляється річна шкільна вчительська
практика у міських школах, яка дає змогу майбутнім педагогам змогу здобути вчительський досвід.
На законодавчому рівні було регламентовано проведення фахових кваліфікаційних іспитів
(10.08.1849 р. – Тимчасовий закон про екзамен для кандидатів на посаду вчителя гімназії). Після
успішного складення цих іспитів кандидати на вчительські посади отримували право викладання у
середніх навчальних закладах. Неодмінною умовою для участі в таких іспитах було успішне засвоєння
змісту університетських навчальних предметів з психології та педагогіки [3].
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Реформи в галузі освіти у Австрійській (Австро-Угорській) державі відбувалися у різному темпі,
враховуючи суспільно-політичні, соціально-економічні та соціокультурні особливості.
Удосконалювалися організаційні форми вищої педагогічної освіти. Окрім лекційних занять, існували
такі форми навчання: семінарії, співбесіди, репетиції, написання рецензій і рефератів. Змінювалися форми
проведення занять та організація педагогічної практики для студентів, які готувалися до професії вчителя.
Так, співбесіди і репетиції відбувалися у “сократичній формі.” Тема заняття повідомлялася заздалегідь, а
підготовкою слугувало вивчення нових позицій у навчально–науковій літературі, обговоренні статей.
Внаслідок запровадження таких інноваційних на той час навчальних форм занять, студенти не лише
опановували нові знання, але й формували необхідні педагогові і науковцеві вміння та навички.
Окремої уваги заслуговує розгляд вимог до кандидатів на посаду вчителя, а також умови навчання та
педагогічної практики. Із поступовим висхідним розвитком педагогіки ці завдання змінюються і
набувають більш творчого характеру. За простеженням належної підготовки для кваліфікації вчителя
створювалися спеціальні екзаменаційні комісії. Існували й курси підвищення кваліфікації вчителів.
Реформи у галузі системи освіти кристалізують і формальні особливості педагогіки. Державні органи
визначають статус університетів та інститутів, місце і роль педагогіки в ньому. Організаційно–практичні
засади вищої педагогічної освіти було закладено саме університетами упродовж ХІХ ст.
Важливою особливістю змін у вищій освіті у 1850–х рр. був пошук нової моделі навчання в
університетах. Метою цих змін була організація педагогічного процесу, а саме – змісту освіти, форм,
методів, засобів навчання.
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ПРОФЕСІЙНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ
ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
На сьогоднішній день інформаційне суспільство розвивається швидкими темпами, виникає потреба
до навчання у режимі віддаленого доступу. Завдяки динамічним соціокультурним та економічним
процесам, які здійснюються в суспільстві, відбувається стрімкий розвиток і впровадження засобів
інформаційних технологій задля ефективного навчання в умовах дистанційної освіти.
Через швидкий розвиток технологій, ключовими компетентностями особистості є самоорганізованість,
самодисципліна, вміння вчитись, оперувати інформацією, тому варто приділити увагу розвитку названих
якостей. Особистість викладача заслуговує особливої уваги, адже, як зазначають учені Ю. Короткова і А.
Троцко, викладачі не мають належної підготовки для ефективного використання засобів ІКТ у своїй
діяльності [2].
Аналіз літератури показує, що серед важливих професійних задач застосування засобів ІКТ виділяють
наступні:
 пошук і структурування інформації;
 адаптація інформації до мети навчального процесу, рівня знань студентів, тощо;
 ведення документації на електронних носіях;
 застосування інформаційних технологій, освітніх ресурсів;
 активна самоосвіта за допомогою системи інформаційних технологій (вебінари, онлайнконференції, тощо).
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Г. Цвєткова говорить про те, що професійне самовдосконалення викладача закладу вищої освіти – це
процес, який визначається досягненням професійних педагогічних вершин на чітко усвідомленій
аксіологічній основі, вищий рівень професійної компетентності педагога, цілісна нелінійна система, що
здатна до саморозвитку та самоорганізації у зв’язку із взаємоузгодженістю найвищою мірою усвідомленого
образу та професійної ідентичності, результати якої полягають у досягненні професіоналізму,
суб’єктивності, духовної цілісності, високого рівня усвідомлення та інтерпретації явищ педагогічної
дійсності, задоволеності власними професійними досягненнями та реалізації особистих вимог [3].
Основними компонентами готовності викладача до професійного самовдосконалення є:
Мотиваційний компонент включає пізнавальні мотиви, професійні мотиви, особистісні мотиви та
само актуалізацію.
Когнітивно-діяльнісний компонент визначається загальнонауковими, психолого-педагогічними,
предметними та спеціальними знаннями; діагностичними, проєктувальними, конструктивними,
дослідницькими, творчими та аналітичними вміннями.
Рефлексивний компонент включає самоаналіз, самооцінювання та рефлексію [1].
Нами було проведено дослідження щодо професійного самовдосконалення викладача як засобу
підготовки до застосування технологій дистанційного навчання серед 70 викладачів закладів вищої освіти
міст України: Києва, Житомира, Одеси, Рівного та Черкас.
Опитувані представляли найрізноманітніші напрямки ланок освітньої галузі: психологічний,
педагогічний, інклюзивний, філософський, філологічний, мистецький, медичний, економічний,
автотехнічний, торгівельний, правовий, юридичний, гірничий, екологічний, менеджерський,
маркетинговий, транспортний, інформаційний, обліковий, податковий, будівельний, кібернетичний,
комп’ютерний, математичний, туристичний, інженерний, фізично-виховний, машинобудівний.
Серед опитуваних не знайшлося ні одного із тих, хто б не здійснював навчальну діяльність
дистанційно, 18,6% опитуваних дистанційно проводять лише деякі види занять і 81,4% - повністю
проводять все навчання дистанційно.
Дані вказують на те, що 42,9% опитуваних витрачають лише до двох годин на тиждень на самоосвіту,
пов’язану із освоєнням технологій дистанційного навчання.30% респондентів витрачають від 2 до 4 годин
на тиждень на самовдосконалення по питанню дистанційного навчання, 14,3% - від 4 до 6 годин, 4,3% від 6 до 8 годин і 8,6% - витрачають на самоосвіту більше 8 годин на тиждень.
Аналізуючи труднощі опитуваних при використанні технологій дистанційного навчання, ми
визначили, що 11,4% респондентів їх мають, 58,6% - відчувають труднощі частково і 30% опитуваних не
мають труднощів взагалі.
Проаналізувавши питання обміном досвіду із колегами, 95,7% опитуваних зазначили, що вони
діляться досвідом дистанційного навчання із колегами, а 4,3% - цим досвідом не діляться.
Доречно вказати на те, що 62,9% респондентів радяться із фахівцями щодо застосування технологій
дистанційного навчання, 20% такої змоги не мали, бо не знають до кого звернутися і 17,1% опитуваних
зовсім не радяться із фахівцями щодо окресленої проблематики.
Розглядаючи інтернет-ресурси, які опитувані використовують для самостійної підготовки до
впровадження дистанційного навчання, ми з’ясували, що переважна більшість - 78,6% - використовує
«Ютуб» для самопідготовки, 52,9% - застосовують електронні підручники, 24,3% - навчальну платформу
«Прометеус», 20% використовують освітню платформу «На урок», 10% - освітню платформу «Тед-Х»,
«Ед-Х» «КурсЕра», 5,7% - платформу «Ед-Ера», по 1,4% зазначили що використовують: ті де є необхідні
матеріали, іншомовні ресурси, матеріали університету, канали в «Телеграмі», електронний кампус
університету, соцмережі, платформи для відеоконференцій «Зум» та «Скайп», платформи «Гугл міт»,
«Класрум», спеціалізовані фтп-ресурси, платформу «Мудл», інструкції з користування «Тімс», портали
університету, онлайн-бібліотеки, власний досвід та знання.
Доречно зауважити, що 68,6% респондентів слідкує за новинами щодо дистанційних курсів
підвищення кваліфікації, а третина із них - 31,4% - цим не цікавиться.
Найбільш часто використовуваними засобами самопідготовки для 64,3% опитуваних є відео-уроки,
вивчення навчальної, наукової та методичної літератури. Для 45,7% це електронні підручними та
методичні рекомендації. Для 37,1% це курси і тренінги, по 1,4% це іншомовні наукові та науковометодичні матеріали, відео уроки, підготовлені університетською спільнотою, різноманітні рекомендації,
онлайн-матеріали.
31

З точки зору викладачів ЗВО найбільш ефективними формами професійного розвитку є вебінари та
тренінги, а найбільш часто використовуваними засобами самопідготовки є відео-уроки, вивчення
навчальної, наукової та методичної літератури.
Визначили, що для викладачів ЗВО визначальною є тенденція до високих рівнів мотиваційної,
креативної, операційної та особистісної готовності до інноваційної діяльності, які визначають тенденцію
до високого рівня готовності до інновацій у викладачів ЗВО.
Було з’ясовано, що основними чинниками, які мають високий вплив на професійний саморозвиток
викладачів ЗВО є брак часу, обмежені фінансові ресурси та життєві обставини. А факторами, які сприяють
навчанню, розвитку та саморозвитку викладачів, є: інтерес до своєї професійної діяльності, потреба в
самовдосконаленні та атмосфера співпраці і підтримки в колективі.
Опираючись на результати емпіричного дослідження та наукову літературу з напрямку дослідження,
нами було виділено три основні напрямки професійного самовдосконалення викладачів з підготовки до
застосування технологій дистанційного навчання:
 підвищення кваліфікації в тому напрямку, яким займається викладач: навчання та підвищення
свого фахового і особистісного рівня розвитку;
 освоєння програм, сервісів та за стосунків, які допомагають впровадженню дистанційного
навчання: оформлення матеріалів дистанційного навчання та використання платформ для дистанційної
взаємодії із студентами;
 формування навичок раціонального використання часу: таймменеджментської компетентності.
Література:
1. Плющ В.М. Готовність майбутніх учителів до професійного самовдосконалення як
психолого-педагогічна проблема // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: ЦДПУ
ім. В. Винниченка, 2019. Вип. 183. Ч. І. С. 139-143.
2. Троцко В., Короткова Ю. Застосування ІКТ у процесі навчання іноземних мов: досвід України та
Греції // Інформаційні технології і засоби навчання. Т. 68. № 6. 2018. C. 166-180.
3. Цвєткова Г. Професійно-педагогічне самовдосконалення викладачів ВНЗ: специфіка, структура,
етапи // Рідна школа. № 12. 2012. С. 33-38.

Москалюк К.А.,
студентка Луцького педагогічного коледжу
СУЧАСНЕ ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ
Дуже цікавою та актуальною темою на сьогодні є харчування, особливо для студентів. Оскільки встати
зранку та зробити сніданок, особливо в гуртожитку, немає бажання. На перерві відвідати магазин та купити
так званий фаст-фуд, завжди знайдеться час та бажання. А ось і причина різних проблем із здоров’ям.
Найбільше смертей у світі спричиняє саме неповноцінне харчування. Набагато більше ніж куріння,
тиск чи будь-який інший фактор. За весь час існування людства, харчування було і є найважливішим
чинником, який має вплив на здоров’я. Їжа- це один із факторів навколишнього середовища, який містить
в собі 600 речовин, потрібних для функціонування організму. Кожна з цих речовин має своє місце та
сприяє розвитку людини.
Спілкуючись зі студентами та проаналізувавши їхні способи життя, можна сказати наступне. Майже
41% студентів не снідають, 20 % не обідають або обідають не завжди і 50 % не вечеряють або вечеряють
не завжди, понад 30 % харчуються лише двічі на добу і рідко вживають гарячі страви. Щоденне
споживання овочів та фруктів, взагалі мінімалізм - це близько 30% студентів. Одним із факторів
погіршення здоров’я студентів є шкідливі звички: в Україні палять 45 % юнаків і 35 % дівчат, 68 % юнаків
і 64 % дівчат уживають алкоголь, а 13 % молоді – легкі наркотики.
Сніданок, головний прийом їжі, тому снідати нас привчають ще з малечку. Зранку можна поїсти
вівсяної каші та попити чаю, налаштувавши себе на день.
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Однак, слід зазначити, що користь сніданку впродовж першої години після пробудження дуже велика,
адже сніданок:
- запускає роботу мозку, насичує його енергією і підтримує ефективну працездатність протягом
усього дня. Сніданок покращить концентрацію уваги і здатність до запам’ятовування;
- людина, яка звикла снідати вранці, менше схильна до стресів і є більш стійкою до різних
захворювань, ніж ті, хто не снідає;
- запас енергії підвищить працездатність на 30%;
- покращує настрій та процеси метаболізму.
Хорошим варіантом для обіду, є домашня їжа. Але можна з’їсти бутерброди, та точно без копченої
ковбаси та плавленого сиру. Доцільно використати м’ясо, запечене у духовці або відварене.
Хліб краще споживати не свіжий, а вчорашній, тоді він не такий глевкий, та не буде “пластиліном”
для нашого шлунку. Для перекусів підійдуть овочі та фрукти із домашньої грядки.
Варто уникати булочки, тістечка, тортики з кремами. У їх склад входять маргарин, який є на п’ятому
місці шкідливих продуктів. Клітини організму його сприймають, але не в змозі перетворювати.
Проведено опитування серед студентів перших та третіх курсів. Основними недоліками були:
- невідповідність енергетичної цінності раціону енерговитратам - у 35% студентів;
- невідповідність гігієнічним нормам співвідношення білків, жирів, вуглеводів - у 68%;
- недостатня кількість мінеральних речовин та вітамінів - у 61%.
Також слід звернути увагу на дотримання режиму харчування. Основна частина студентів хоча і має
належну кратність прийомів їжі, проте не дотримується відповідних інтервалів та розподілу калорійності
між окремими прийомами. Це обумовлено тим, що майже 68% опитуваних мають ситну, щільну вечерю
та неповноцінний сніданок та обід, або його взагалі не мають. Була відмічена суттєва різниця у харчуванні
студентів І і ІІІ курсу. У студентів І курсу у раціоні харчування присутня достатня кількість основних
продуктів харчування, такі як м‘ясо, риба, молочні продукти, каші, фрукти, овочі. А у студентів ІІІ курсу
у раціоні було помічено хлібобулочні вироби та продукти швидкого приготування.
Дослідивши цю проблему, студентам радять дотримуватися таких порад:
- потреба в енергії повинна становити 2400 ккал;
- в раціоні повинні переважати продукти рослинного походження;
- правильний харчовий раціон повинен містити помірну кількість жирів (не більше як 30% його
енергетичної цінності);
- у раціоні має бути достатня кількість різних свіжих фруктів та овочів, що забезпечує лужну
орієнтацію харчування;
- обмежити споживання цукру (не більше як 8-10% енергетичної кількості раціону) і солі (не більше
як 5 г на добу);
- раціони не повинні містити більш як 2% трансжирів та ін.
Отже, можна зробити висновок що харчування студентів не є збалансованим та повноцінним. Але
потрібно прагнути поліпшити його, для збереження свого здоров’я.
Список використаної літератури:
1. Бурлаку Н.І. Проблеми раціонального харчування українських студентів. Вcеукраїнська
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МЕТОДИЧНА РОБОТА ЯК ОДНА З ФОРМ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ
Стрімкий розвиток сучасної науки та суспільства зумовлює зміни щодо вимог та підходів до
професійного розвитку особистості, зокрема щодо професійного розвитку вчителя. Л. Пуховська зазначає,
що «вчительство – це не тільки «змінна величина», яка необхідна для успішного реформування освітніх
систем, але й «найбільш визначний носій змін» у реалізації реформ. Ця подвійна роль вчителів у освітніх
реформах – бути суб’єктом і об’єктом реформацій – робить професійний розвиток вчителів зоною виклику і
посиленого науково-практичного інтересу з боку теоретиків та практиків освіти» [6, с. 98]. Саме тому
сьогодні в Україні посилюється інтерес до проблеми професійного розвитку вчителів. Раніше єдиною
формою професійного зростання педагогів було підвищення кваліфікації, але сьогодні існує безліч форм
та методів, одним з яких є участь у методичній роботі закладу освіти.
Розглядом питань, пов’язаних із проблемами професійного розвитку вчителя, займалося багато науковців,
зокрема А. Ґлетсорн, Дж. Шіренс, Т. Гансер, Г. Філдінг, М. Фуллан, А. Харгрівс, С. Дей, І. Віллегас-Реймерс,
А. Ліберман, М. Дадс, Л. Дарлінг-Хаммонд, які намагалися дати точне визначення поняттю «професійний
розвиток вчителя». Також ще є окремі розвідки таких науковців, як Л. Пуховська, С. Мірошник, С. Лабудько,
О. Вознюк, О. Гулай. Особливості методичної роботи як однієї з форм професійного розвитку вчителя
досліджували такі науковці, як Л. Васильченко, В. Сімонов, В. Варенко, Н. Нємова, А. Ручкіна, В. Биков,
М. Поташник, О. Блохіна, О. Коваленко, В. Гуменюк.
Метою статті є проаналізувати та визначити основну мету та завдання методичної роботи в закладі
освіти як однієї з форм професійного розвитку вчителя.
Існує багато визначень поняття «професійний розвиток вчителя», але найбільш точним та ґрунтовним
є визначення, яке запропонував англійський вчений С. Дей: «Професійний розвиток включає весь
природній навчальний досвід, а також ті усвідомлені й сплановані дії, які принесуть пряму, або
опосередковану користь вчителю, групі вчителів, або школі в цілому, що в результаті позначиться на
піднятті якості шкільної освіти. Це – процес, у ході якого вчитель самостійно або разом із своїми колегами
переглядає, оновлює, розширяє свої зобов’язання щодо моральної мети викладання, а також критично
розвиває знання, вміння, хороше професійне мислення, планування і практику роботи з дітьми, молоддю
й колегами на кожному етапі свого професійного життя» [8, с. 4]. Професійне зростання вчителя є
важливим для його реалізації як особистості. Прагнучи до самовдосконалення, до самоосвіти, вчитель
таким чином забезпечує собі розширення та збільшення його творчих можливостей, пізнавальних
інтересів та формування творчої індивідуальності, відмінних результатів педагогічної діяльності.
Сьогодні питанню професійного розвитку вчителя приділяється більше уваги, впроваджуються нові
реформи та створюються нові методи, форми і стратегії. Сучасний педагог має свободу вибору щодо форм,
методів та навіть термінів для свого професійного зростання. Одним з основних методів професійного
розвитку педагога є його зростання в межах закладу освіти, який включає в себе участь у методичній роботі.
Методична робота в освітньому закладі є частиною системи безперервної освіти педагогічних і
керівних кадрів навчального закладу [4]. Методична робота з учителем на різних рівнях (державному,
місцевому, шкільному) відіграє значну роль в професійному розвитку, підвищенні кваліфікації та в
зростанні педагогічної майстерності й педагогічної компетентності педагога. Окрім цього, участь у
методичній роботі сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідними, спонукає
вчителів до професійного зростання й підвищення кваліфікації та допомагає молодим спеціалістам
переймати досвід та майстерність у більш досвідчених колег.
Методична робота в освітньому закладі – це цілісна система взаємопов’язаних структур, учасників,
умов і процесів, а також напрямків, принципів, функцій, форм, прийомів, методів, заходів, які спрямовані
на всебічне підвищення та збагачення майстерності, компетентності і творчого потенціалу педагогічних і
керівних працівників освітньої установи, і в кінцевому підсумку – на підвищення якості освіти в
конкретному навчальному закладі та на виховання й розвиток майбутніх громадян України [2, 4].
В. Сімонов стверджує, що головна мета методичної роботи – це «безперервне вдосконалення
кваліфікації викладача, безперервне сприяння його ерудиції та компетенції в області певної науки
(навчального предмета) і методики його проведення» [7, с.124].
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Основна мета роботи шкільних методичних об’єднань полягає у створенні умов для неперервної
професійної освіти педагогічних працівників, для максимального задоволення їх попиту на методичні
послуги через навчання, розвиток, інформування, впровадження нововведень і елементів цінного досвіду,
а також для підвищення якості освіти в межах освітнього закладу [7].
В. Варенко виділяє такі основні завдання методичної роботи:
 підвищення наукового рівня вчителя, підготовка вчителя до засвоєння змісту нових програм,
технологій і їх реалізації;
 постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання;
вивчення і втілення в навчальний процес передового педагогічного досвіду;
 творче використання перевірених рекомендацій;
 збагачення новими прогресивними і досконалими методами і засобами навчання;
 постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя, надання йому кваліфікаційної
допомоги у підвищені результативності його педагогічної діяльності [1, с. 193].
В свою чергу, Н. Нємова виділяє такі завдання:
 інформування вчителів про нові вимоги, що висуваються до роботи і останні досягнення
педагогічної науки і практики;
 навчання і розвиток педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації;
 виявлення, вивчення і поширення найбільш цінного досвіду педагогічної, інноваційної та ін.
діяльності членів педагогічного колективу;
 підготовка методичного забезпечення для здійснення освітнього процесу: програм, рекомендацій,
пам'яток [5, с. 3-6].
А. Ручкіна виділяє такі основні завдання методичної роботи:
 забезпечення оперативного інформування педагогів про новий зміст освіти, інноваційні освітні і
виховні технології, досягнення психолого-педагогічних наук з метою впровадження в практику своєї роботи;
 систематичне, всебічне вивчення та аналіз педагогічної діяльності на основі діагностики;
 стимулювання та розвиток творчого дослідницького підходу до навчально-виховного процесу,
забезпечення постійного зростання професійної майстерності через колективну й індивідуальну діяльність;
 виявлення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду в навчальному закладі;
 організаційно-методичне забезпечення атестації педагогічних кадрів [3].
Отже, проаналізувавши всі вищезгадані припущення, можна зробити висновок, що основна мета
методичної роботи полягає у створенні всіх необхідних умов, які сприятимуть неперервному
професійному зростанню вчителів. Основними завданнями методичної роботи є:
 інформування вчителів про нові методики, технології у навчання, про зміни у навчальному
процесі тощо;
 створення умов для постійного навчання вчителів та підвищення педагогічної кваліфікації;
 стимулювання та розвиток творчого і дослідницького підходу до навчально-виховного процесу;
 виявлення, вивчення, поширення досвіду;
 методичне забезпечення;
 діагностика і прогнозування навчально-виховного процесу.
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НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНИХ ІДІОМАТИЧНИХ ВИРАЗІВ УЧНІВ ОСНОВНОГО
ЕТАПУ ЗАСОБАМИ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ
Постановка проблеми. Значущість іноземних мов у процесі розвитку сучасної людини є досить
високою. У наш час знання іноземної мови є невід’ємним компонентом досягнення професійного та
особистого успіху. Тому дослідження шляхів підвищення ефективності її навчання у закладах загальної
середньої освіти не втрачає своєї актуальності.
Методика викладання іноземних мов постійно розвивається, використовуючи різноманітні новітні
технології, розроблені у суміжних науках. Поширення інформації щодо різних веб-технологій,
використання яких може привести до вирішення тих чи інших методичних проблем, а також освоєння
педагогами відповідних активів є надзвичайно важливим внеском у розвиток іншомовної освіти. Саме
тому широке використання в іншомовному навчанні комп’ютерних засобів, веб-технологій та вебзастосунків є перспективним засобом підвищення ефективності засвоєння іноземної мови, стимулювання
пізнавальної активності, забезпечення високого рівня мотивації та індивідуалізації навчального процесу.
Вивченням даної проблеми займалися такі науковці, як С. Ю. Ніколаєва, Р.В. Рогова, Є.І. Пасов,
А.Л. Шумский.
Актуальність дослідження. Лексична компетентність є одним з найважливіших компонентів
іншомовної комунікативної компетентності, який займає місце у всіх видах мовленнєвої діяльності.
Одним із показників рівня її сформованості є володіння іншомовними ідіоматичними виразами.
Актуальність даного дослідження зумовлена тим, щоб виявити вплив використання ї інформаційнокомунікаційних технологій, зокрема веб-застосунків на правильність та частоту використання учнями
англомовних ідіоматичних виразів.
Мета даної публікації полягає у тому, щоб провести відбір веб-застосунків, придатних для вивчення
англомовних ідіоматичних виразів учнями основного етапу.
Виклад основного матеріалу. Основною метою навчання учнів англійської мови є формування усіх видів
мовленнєвої діяльності, але велику увагу необхідно приділити саме формуванню та оволодінню лексичною
компетентністю. У «Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти» лексичну компетенцію
визначають коротко: це знання і здатність використовувати мовний словниковий запас. [2]. Науковці, які більш
детально досліджують процеси комунікації рідною та іноземною мовами, а також навчальні компетентності,
подають розлогі визначення. Наприклад, С. В. Смоліна визначає лексичну компетентність як здатність людини
до коректного оформлення своїх висловлювань і розуміння мовлення інших, яка базується на складній і
динамічній взаємодії відповідних навичок, знань та лексичної усвідомленості.[3].
Під час ознайомлення учнів з ідіоматичним матеріалом можна використовувати різні способи
семантизації: перекладні та без перекладні. Якщо говорити про перекладні способи семантизації, то
необхідно зазначити, що це не кращий спосіб для вивчення ідіом, варто уникати подібних варіантів
вивчення. Що стосується без перекладних способів, то до них можна віднести наочну семантизацію –
демонстрація малюнків, картинок, відео, жести та міміка, мовну семантизацію – зіставлення однієї ідіоми
з іншою за допомогою контексту або ілюстративного речення та дефініцію – опис значення виразу з
використанням уже знайомих слів. Без сумнівів, без перекладні способи є найкращими для вивчення
ідіоматичного матеріалу та удосконалення знань учнів. Окремі способи мають свої переваги та недоліки,
тому виділити один найефективніший неможливо. Усі слова англійської мови відрізняються своїм
значенням, формою, сполучуваністю, виражають предмети чи абстрактні значення. Тому спосіб
семантизації доречно обирати до окремої лексичної одиниці чи слова.
Звичайно, краще використовувати поєднання двох чи більше способів та, обов’язково, наочну
семантизацію. За приклад можна взяти введення лексичної одиниці за допомогою бесіди. Перед початком
вивчення нової ідіоматичної одиниці вчитель має уповільнити темп мовлення і виділяти нову одиницю
інтонацією. Далі необхідно семантизувати нову ідіому тим чи інших способом, продовжуючи свою
розповідь. А також варто залучати учнів до бесіди в межах їх мовних можливостей.
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Після введення лексичної одиниці необхідно перевірити розуміння учнів та їх здатність вживати
ідіому доречно. Це можна зробити за допомогою ситуативного вживання при висловлюванні власних
думок в усній та письмовій формі, а також контекстного розуміння при читанні чи аудіюванні.
Варто виділити настпупні веб-застосунки, що можуть удосконалити лексичні знання учнів та
допомогти у вивченні англомовних ідіом: м Memrise, LearningApp, WordWall, ManyThings.
 Memrise - це веб-застосунок для вивчення іноземних мов. На даній платформі можна обрати курс
базової англійської лексики і займатися по ньому. Під поняттям "курс" розуміється набір карток, які
складаються зі слів, словосполучень чи ідіом, які запропоновані для вивчення.
 LearningApp – веб-застосунок, призначений для розробки, зберігання інтерактивних завдань з
різних предметних дисциплін, за допомогою яких учні можуть перевірити і закріпити свої знання в
ігровій формі, що сприяє формуванню їх пізнавального інтересу.
 WordWall – багатофункціональний інструмент для створення як інтерактивних, так і друкованих
матеріалів. Перевагою даного веб-застосунку є те, що можна використовувати вже готові дидактичні ігри та
вправи, а також, за допомогою легкого у використанні інтерфейсу та доступності, створити власні завдання.
 ManyThings – безкоштовний веб-сайт, призначений для вивчення англійської як другої мови. Тут
можна знайти різні вікторини, ігри у слова, головоломки, ідіоми, прислів’я, сленгові вирази, анаграми,
генератор випадкових речень та інші приклади з вивчення мови за допомогою комп’ютера.
Засвоєння лексики відбувається шляхом виконання некомунікативних, умовно-комунікативних,
комунікативних вправ, спрямованих на набуття відповідних знань, формування навичок і здатності
використовувати набуті навички в усіх видах діяльності.
Розуміння ідіоматичних виразів та їх коректне та доречне ситуативне використання безумовно сприяє
розвитку іншомовної лексичної компетентності учня.
Висновки. Лексика в системі мовних засобів займає одне з найважливіших місць у мовній діяльності
та одним із аспектів іноземної мови, що вивчається в загальноосвітніх навчальних закладах. Розвинена,
багата лексика забезпечує глибше проникнення в навколишній світ, його тонше сприйняття і точніше
мислення як для всього суспільства, так і для кожного окремого індивіда.
Впровадження веб-технологій для ефективнішого вивчення лексичного матеріалу створює
передумови для інтенсифікації освітнього процесу та сприяє розкриттю, збереженню і розвитку
особистісних якостей учнів.
У даній роботі веб-застосунки були використані , як один із провідних засобів, що можуть підвищити
ефективність навчання учнів основного етапу лексичного матеріалу. Такі веб-застосунки як Memrise,
Learningapps, Wordwall та ManyThings надають можливість учням вивчати лексику, зокрема англомовні
ідіоми, інтерактивним шляхом.
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Підвищення вимог до оперативності інформаційного обміну, а отже до терміновості обробки інформації,
призводить до створення не тільки локальних, але і багаторівневих і розподілених систем. Розподілені
системи здійснюють обробку даних на незалежних, але пов’язаних між собою комп’ютерах, і дозволяють
обмінюватися інформацією між базами даних різних рівнів. За рахунок ускладнення програмних засобів
управління базами даних підвищується швидкість, забезпечуються захист і достовірність інформації при
виконанні різних операцій, і, при необхідності, виробленні управлінських рішень. Світові фахівці виділяють,
що наразі в якості ведучої тенденції виступає тенденція до глобалізації інформаційних технологій в
результаті використання супутникового зв’язку і всесвітньої мережі Internet, завдяки чому користувачі
зможуть спілкуватися між собою, загальною базою даних і навчальної ВМП, перебуваючи у себе вдома.
Аналіз літератури [1] дозволив нам виявити такі особливості програмованого навчання: поділяється на
окремі порції (дози); складається з послідовних кроків, що містять порцію знань і розумових дій по їх
засвоєнню; кожен крок завершується контролем (питанням, завданням тощо.); при правильному виконанні
контрольних завдань здобувач отримує нову порцію матеріалу і виконує наступний крок навчання; при
неправильній відповіді, здобувач отримує допомогу і додаткові роз’яснення; результати виконання всіх
контрольних завдань фіксуються; викладач виступає консультантом та здійснює індивідуальний підхід.
Перш, ніж розробити навчальний ресурс, потрібно розробити алгоритм виконання розумових дій в
навчальних операціях, за яким викладач буде здійснювати управління навчальним процесом.
Ефективність всього комп’ютерного навчання цілком залежить від якості алгоритмів управління
розумовою діяльністю. Дослідження в галузі штучного інтелекту сконцентровані на розробці і
впровадженні комп’ютерних програм, здатних імітувати або відтворювати ті області діяльності людини,
які вимагають мислення, певної майстерності і накопиченого досвіду. Програми такого роджу
виступають у ролі експертів та виконують роботу викладача.
Аналіз літератури [2] дозволив нам виділити умови, при виконанні яких комп’ютерну програму
можна назвати експертом: 1. Ця програма повинна мати знання. 2. Знання, якими володіє програма,
повинні бути сконцентровані на певну предметну область і передбачають певну їх організацію та
інтеграцію. 3. З цих знань має безпосередньо випливати рішення проблеми.
Тобто, експертна система - це комплекс комп’ютерних програм, які оперують із знаннями в певній
предметній області з метою вироблення рекомендацій або вирішення проблем.
За нашим задумом, при створенні ресурсу передбачалася можливість роздільної або спільної роботи
інформаційної та контролюючої підсистем, що забезпечувало реалізацію дидактичних завдань, що
виникають в процесі навчально-пізнавальної діяльності здобувачів [3].
Попереднім етапом реалізації даної методики є розробка моделі сукупних необхідних знань для
вирішення професійно-орієнтованих завдань. Необхідною умовою реалізації запропонованої методики є
розробка протягом попереднього етапу змістовного наповнення універсального програмного модуля
відповідно до моделі сукупних необхідних знань.
Перший етап пов’язаний з розробкою цілей навчання, що представляють собою систему умінь
структурувати інформацію, аналізувати її, порівнювати, узагальнювати, розкривати внутрішні суперечності.
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Другий етап навчально-пізнавальної діяльності спрямований на формування розуміння навчального
матеріалу на проблемно-орієнтованому, алгоритмічній рівні, що дозволяє вирішувати понятійнотермінологічні завдання в рамках навчальної дисципліни.
Третій етап характеризується вирішенням професійних завдань на основі інтеграції
міждисциплінарних зв’язків і забезпечує евристичний, продуктивний рівень сформованості знань.
Пропонована методика адаптивна і може бути використана при вивченні різних профілюючих
дисциплін в рамках підготовки фахівців.
Література
1. Буланова-Топоркова М.В., Духавнева A.B., Кукушин B.C., Сучков Г.В. Педагогічні технології:
Навчальний посібник для здобувачів педагогічних спеціальностей. / Під ред. B.C. Кукушин. Ростов: Март,
2002. - 320 с.
2. Джексон П. Введення в експертні системи. - Київ: Видавничий дім Вільямс, 2001. - 624 с.
3. Архипова А.І., Шапошникова Т.Л., Лаврентьєв A.B. Типологія педагогічних програмних
продуктів і етапи їх проектування. / Педагогічна інформатика. 2002 № 4. -С. 40-45.
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ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ
ПРОФЕСІЙНИМИ РИЗИКАМИ В АПК
Найближчою задачею управління професійними ризиками в АПК є розробка основних засад та
механізмів управління ризиками у сільськогосподарському виробництві. У галузі має бути запроваджено
кількісні критерії управління безпекою праці, які обґрунтовано у вигляді класифікатора професійних ризиків.
Аналіз функціонування державної системи управління охороною праці в АПК свідчить, що сучасні
засади захисту працівників села впроваджуються лише у простій формі і вкрай повільними темпами.
Запровадження європейських стандартів гігієни і безпеки праці як однієї з вимог євроатлантичної
інтеграції України, можливе за умов невідкладних концептуальних і методологічних змін в охороні праці
на базі критерію зниження рівнів виробничих ризиків.
Однією з головних причин низького рівня охорони праці у сільськогосподарському виробництві є
слабкість галузевої працеохоронної політики в АПК, яку необхідно спрямувати на посилення запобіжної
(профілактичної) діяльності у сфері забезпечення безпеки праці.
У сільському господарстві необхідно впровадити концептуальні засади управління професійними
ризиками, які негативно впливають на безпеку праці на селі. Основні професійні ризики у сільському
господарстві обумовлені:
 експлуатацією тракторів, комбайнів та інших мобільних (самохідних) сільськогосподарських
агрегатів з практично вичерпаним ресурсом;
 значною кількістю об`єктів з підвищеною небезпекою виконання робіт на території
сільськогосподарських підприємств;
 незадовільним технічним станом об`єктів сільськогосподарського призначення;
 критичним ступенем зношеності (80-90%) основних виробничих фондів у сільськогосподарських
підприємствах;
 високим рівнем застосування хімічних речовин небезпечного характеру в рослинницькій і
тваринницькій галузях та на виробничих процесах обслуговування (відновлення) машин і механізмів;
 послабленням державного і галузевого контролю за станом охорони праці на підприємствах
АПК, а також неефективністю механізмів державного регулювання гігієни і безпеки праці;
 неадекватністю галузевої політики щодо забезпечення виробничої безпеки в АПК відповідно
рівню реальних ризиків прояву небезпечних і шкідливих чинників виробничого довкілля, ступеню
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складності і небезпеки сучасних сільськогосподарських агрегатів та технологічних комплексів на
підприємствах АПК.
Загальноприйнятою у світовій практиці оцінкою небезпеки для працівників, для функціонування
виробничих об`єктів є ризик. Застосування показника ризику дозволяє порівнювати дію шкідливих і
небезпечних виробничих чинників різної природи і різного виду, визначати з урахуванням внеску
кожного окремого чинника інтегральний ступінь небезпеки будь-якого об`єкту, системи, технології,
проекту, діяльності, процесу тощо.
Процес управління безпекою праці повинен передбачати ідентифікацію чинників ризику, оцінку
ризику, управління ризиком. Ідентифікація чинників ризику - це виявлення всіх джерел виробничої
небезпеки (загроз), подій, які зумовлюють виникнення аварійних ситуацій, опис об`єкту та наявних
засобів захисту, можливих наслідків перебігу подій та їх ранжування.
Процес управління ризиком може ґрунтуватися на виборі рівня ризику в межах від мінімального
(який вважають досить малим) до максимально припустимого, який повинен бути економічно
обґрунтованим, виходячи з наявних обмежень на ресурси і час. Головними елементами цієї діяльності є
визначення достатності запобіжних заходів для забезпечення захисту працівників на небезпечному
об`єкті до зовнішніх впливів та оптимальний розподіл обмежених матеріальних і фінансових ресурсів.
Управління ризиками стало однією з головних технологій забезпечення здоров’я і життя працівників в
економічно розвинених країнах. Сучасна наука розглядає управління ризиками на виробництві як спосіб
досягнення балансу між інноваціями з одного боку (тобто витратами на охорону праці) та негативним впливом
на працівників виробничого довкілля з іншого боку. Управління ризиками - це необхідна умова ефективного
управління сучасними складними системами типу «людина – машина – виробниче довкілля» (Л-М-ВД).
Однією з основних засад у сфері захисту сільськогосподарських працівників має бути проголошено
принцип безумовного надання переваги раціональній безпеці праці та запобіганню професійним ризикам.
Посилення профілактичного характеру управління безпекою праці в АПК шляхом запровадження
управління ризиками потрібно розглядати як розширення і активізація сфери галузевого управління
охороною праці і перехід його на якісно вищий рівень.
Оцінка ризиків на механізованих процесах в АПК має ґрунтуватися на результатах контролю
технічного стану тракторів, комбайнів та інших самохідних сільськогосподарських машин, даних
моніторингу небезпечних технологічних процесів, стану природних комплексів, статистичних даних про
відмови, аварії і небезпечні ситуації за участі машин і механізмів, а також на результатах моделювання
відповідних небезпечних (аварійних) ситуацій.
Запровадження кількісної оцінки виробничих (професійних) ризиків створює сприятливе і необхідне
підґрунтя для класифікації всіх видів мобільних сільськогосподарських агрегатів за ступенем небезпеки.
До об’єктів та робіт підвищеної небезпеки в АПК тоді можна буде застосовувати правові норми і
державні механізми адміністративного та економічного впливу пропорційно створюваної ними чи на них
небезпеки з метою забезпечення прийнятного рівня виробничого ризику на робочих місцях.
Наявність інструментарію (класифікатора) для кількісного оцінювання рівня безпеки праці дає
можливість забезпечувати нормування ризиків, визначати рівні прийнятних ризиків для робочих місць,
виробничого довкілля та технологічних процесів АПК, визначати ступінь наближення
сільськогосподарського виробництва України до європейських стандартів гігієни та безпеки праці.
Управління виробничими ризиками в АПК передбачає постійне відстеження рівня небезпеки на
робочих місцях та регулювальний вплив на параметри роботи машин, механізмів, устаткування і
технологічних процесів для зниження їх небезпечності. Регулярний моніторинг ризиків дає можливість
відстежувати зміни рівня безпеки тракторів, комбайнів та сільськогосподарських агрегатів як
небезпечних об`єктів упродовж їх життєвих циклів та отримувати реальні оцінки їх залишкового ресурсу,
що за умов обмежених фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств та значної зношеності
машино-тракторного парку в Україні дозволяє оптимізувати витрати на ремонтні роботи і оновлення
машин на всіх рівнях: об`єктовому, галузевому, регіональному та загальнодержавному.
Управління професійними ризиками на механізованих процесах сільськогосподарського
виробництва має здійснюватися на основі наступних принципів:
• прийнятності ризику, який полягає у визначенні і досягненні у галузі АПК соціально, економічно
і технічно обґрунтованих нормативних значень ризиків для працівників;
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• превентивності, що передбачає максимально можливе і завчасне виявлення небезпечних значень
параметрів стану чи процесу, які створюють загрозу виникнення небезпечних ситуацій, та впровадження
заходів, спрямованих на нейтралізацію цієї загрози та (або) пом`якшення її наслідків;
• мінімізації ризику, згідно з яким ризик небезпечної ситуації необхідно знижувати настільки,
наскільки це можливо, добиватися досягнення розумного компромісу між рівнем безпеки праці та
розміром витрат на її забезпечення;
• адресності, який полягає у тому, що виробничим ризиком повинен управляти той працівник, хто
його створює;
• вибору доцільного значення ризику, згідно з яким керівник сільськогосподарського підприємства
(суб`єкт управління ризиком) забезпечує у межах від мінімального до гранично припустимого таке значення
ризику, яке він вважає доцільним, виходячи з наявних у нього економічних, технічних та матеріальних ресурсів;
роботодавець, вибираючи доцільне значення ризику, гарантує певний рівень безпеки для працівників;
• обов’язковості інформування, полягає у тому, що кожний керівник сільськогосподарського
підприємства зобов’язаний регулярно надавати органам нагляду за охороною праці реальні значення
виробничих ризиків на підприємстві.
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СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Сіренко Г.С.,
студентка 1-го курсу магістратури
Чорноморського національного університету ім. Петра Могили
МАСОВА ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЯ ЯК НАСЛІДОК РОБОТИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ УКРАЇНСЬКИХ ЗВО
З кожним роком в Україні все більше стає розповсюдженою практика роботи під час навчання студентів
ЗВО. Однією з причин є те, що останні декілька років економіка України продовжує перебувати в кризовому
стані, що негативно впливає на соціально-економічний стан громадян країни. Питання отримання доходу в
цілях забезпечення першочергових потреб починає все більше турбувати молодь. Ця тенденція є
природньою з огляду на процес дорослішання, невід’ємною складовою якого є і фінансова незалежність.
Проте з кожним роком на перші позиції мотивації студентів виходить скрутне економічне становище.
За даними дослідження, яке було проведено у 2015 році під назвою «Студенти – образ майбутнього»
міжнародним Інститутом Горшеніна, 21,2% студентів цілком задоволених своїм матеріальним
становищем, частково задоволених 18,6% студентів, кількість незадоволених студентів 53,5%, кількість
тих студентів, яким важко відповісти 6,7% [3].
В прагненні отримання доходу, здобувачі вищої освіти намагаються знайти роботу і стикаються з
низкою проблем. В першу чергу це відсутність вакансій за фахом внаслідок дисбалансу попиту та
пропозиції на ринку праці. Це обумовлює масовий процес перекваліфікації студентів.
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По-друге, багато студентів часто не сподіваються на власні сили або ж не впевнені в собі. Так, за
даними соціологічних досліджень, проведених Центром «Розвиток корпоративної соціальної
відповідальності» у 2014 році, 77,1% студентів вважають, що першим робочим місце після закінчення
ВНЗ їх повинна забезпечити держава. В противагу цьому 62,2 % опитаних студентів вважають, що однією
з проблем працевлаштування є відсутність досвіду роботи [2, с.89].
І наостанок, третьою проблемою є психологічна неготовність до професійної практичної діяльності,
яка пов’язана з фактичним відривом вищої школи від реальної економіки.
Першим критерієм відриву вищої освіти від реальної економіки є застаріла інформаційнометодологічна база, що характеризується наявністю теоретичних знань, які не відповідають вимогам часу.
Відсутність семестрових практик та можливість проходження практик в інших містах, регіонах, за
кордоном, що не дає можливості ознайомитися студентам з їх з професійними, соціальнокомунікативними компетенціями та з актуальним ринком праці [2, c.90].
Задіяність держави у вирішенні даного питання характеризується введенням системи паралельного
навчання. Яке дає змогу отримати другу освіту заочно, при цьому розпочинає вчитися з другого курсу.
Дисципліни, вивчені студентами за основною спеціальністю в тому ж обсязі, перезараховуються. Це
дозволяє значно заощадити час та кошти і якнайшвидше приступити до побудови майбутньої перспективної
кар’єри. Крім того існує система суміжних спеціальностей, яка дає можливість студентам можливість
змінювати спеціалізації в межах одних наук або ж впродовж навчання, або ж під час вступу на магістратуру.
Останнім чинником впливу на відрив вищої освіти від реальної економіки є перекваліфікація
студентів. Вона виражається не у паралельному навчанні, а у стрімкій зміні спеціальності під час
навчання. Зазвичай це приходить через усвідомлення того, що дана професія не є затребуваною, після
спроб знайти якусь тимчасову роботу, або роботу по сумісництву.
І як результат, ми стикаємось з проблемою трудової ідентифікації абітурієнтів. Саме тому постає
питання наскільки майбутні студенти (абітурієнти та школярі старших класів, коледжів тощо) здатні чітко
ідентифікувати своє майбутнє з точки зору вибору професійної сфери та конкретної професії. Адже всі
перелічені вище дані наголошують на тому, що значна частина студентів після зіткнення з реальним
попитом та пропозицією на ринку праці, після перших стажувань та досвіду роботи, бажають змінити
спеціалізацію, яку вони отримують в ЗВО. Тим самим процес перекваліфікації набирає обертів.
Отже, масовий процес перекваліфікації студентів під час навчання у ЗВО є результатом по – перше,
відсутності вакансій за фахом. По – друге це прогресуюча інфантильність серед студентів. По – третє, це
неготовність до професійної практичної діяльності, яка є результатом відсутності нових інформаційнометодологічних баз, різноманітних практик за межами університету, міста, країни. В результаті чого всі
перелічені чинники призводить до проблем з трудовою ідентифікацією абітурієнтів та подальшою зміною
професійної сфери.
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ОЦІНКА ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД
АВТОТРАНСПОРТУ
На сьогоднішній день однією з головних екологічних проблем в містах є шумове забруднення
навколишнього середовища від автомобільного транспорту.
Транспортний шум є основним акустичним забруднювачем практично всіх сучасних міст, його
внесок у загальну частку шуму в житлових зонах складає 60–80 %. На примагістральних територіях
значний транспортний шум спостерігається в середньому 18–20 годин на добу, іноді цілодобово.
Встановлено, що зона впливу автомобільної дороги залежно від інтенсивності дорожнього руху,
метеорологічних та топографічних умов місцевості поширюється на відстань до трьох кілометрів від
кромки проїзної частини [1].
У зв’язку із зростанням кількості автомашин, особливо уживаних легкових автомобілів (рис.1),
транспортної рухливості населення, технічного оснащення міського господарства розширюються
контакти між техногенним середовищем міста і природним середовищем.
Шум, що надходить від автомобільного транспорту, є найпоширенішим видом несприятливого
екологічного впливу на організм людини.
За останній час середній рівень шуму від транспорту збільшився на 12–14 дБ, а суб'єктивна гучність
виросла в 3–4 рази. На головних магістралях крупних міст рівні шумів перевищують 90 дБ і мають
тенденцію до посилення щорічно на 0,5 дБ, що є найбільшою небезпекою для навколишнього середовища
в районах жвавих транспортних магістралей [1].
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Рисунок 1 – Кількість ввезених уживаних легкових автомобілів в Україну за період 2015–2021 роки
Відповідно вимог ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова території» у селищних зонах населених
місць нормальний рівень шуму повинен бути 55–65 дБ. Шуми на рівні 30–80 дБ не наносять шкоди
людському організму. Коли показники шуму наближаються до максимально допустимих рівнів, вони
створюють безпосередню загрозу для здоров’я людей.
Так, за даними [2] шумові навантаження на організм людини викликають розлади слуху, погіршення рівня
розбірливості мови, неврози, дзвін у вухах, запаморочення, підвищену втомлюваність, перенапруження
нервової системи, виникнення нервового і психічного розладу тощо. Шум впливає на систему травлення і
кровообігу, серцево-судинну систему. Шум також знижує продуктивність праці на 10–15 %.
Для оцінки шумового забруднення автотранспортом примагістральної території були обрані ділянки
міської території м. Кам’янського, що найбільш навантажені автомобільним транспортом.
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Спостереження за інтенсивністю руху автотранспорту проводилися в денний час доби. Окремо
здійснювався підрахунок легкових, легких та середніх вантажних, важких автомобілів і автобусів.
Визначення інтенсивності руху транспортних засобів проводилося за наступною формулою:
(1)
де Nгод – годинна інтенсивність руху в транспортних
одиницях, авт./год.; – сумарна
кількість транспортних засобів, авт./год.;
60/Тв – тривалість виміру, хв.
В узагальненому вигляді результати досліджень інтенсивності руху транспортних засобів на ділянках
доріг м. Кам’янського наведена у табл. 1.
Таблиця 1
Результати спостережень за інтенсивністю руху та складом транспортних засобів
на дослідних ділянках доріг
Інтенсивність руху
транспортних засобів, авт./год
Час
Місце виміру
Кількість
Вантажні
виміру
Вантажні Автобуси
транспортних Легкові
легкі/
важкі
середні Усього
засобів
середні
вул. Грушевського %
73,6
14/2,4
7
3
100
ділянка
між
вул. 910–940
шт.
486
92/16
46
20
660
Сурською і Слісаренко
Проспект Ювілейний %
80,8
7,7/1,2
6,5
3,8
100
ділянка між вул. Сірка 1030–1050
шт.
800
76/12
64
38
990
і Маяковського
Для досліджень використовувався переносний шумомір типу ВШВ-003-М2 з діапазоном шкали 20–
130 дБ. Дослідження проводилися на ділянках доріг з асфальтовим покриттям. Вимірювання рівня шуму
проводилися відповідно ДСН 3.3.6.037-99.
На ділянці вулиці Грушевського рух автомобільного автотранспорту двохсторонній по одній полосі
у кожному напрямку. На ділянці проспекту Ювілейний, рух автомобільного автотранспорту
двохсторонній, по дві полоси руху у кожному напрямку. Результати вимірювань наведені в табл. 2.
Таблиця 2
Рівні шумового забруднення житлових районів м. Кам’янського
Інтенсивність руху
Час виміру,
Місце виміру
автотранспорту, авт./год.
год.
вул. Грушевського (ділянка дороги між
10 40
660
9 –9
вул. Сурською і Слісаренко)
Проспект Ювілейний (ділянка між вул.
990
1030–1050
Сірка і Маяковського)

Рівень
шуму, дБ
70–80
72–82

Відповідно державних будівельних норм Україні ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від
шуму» рекомендовані нормативні рівні шуму селищної території – 55 дБА в денний і 45 дБА в нічний час доби.
Рівні шуму для територій, які безпосередньо прилягають до: житлових приміщень – 45–60 дБ, громадських
приміщень – 55–70 дБ. Для магістральних вулиць загальноміського та районного значення – LAекв = 78 дБА.
Аналізуючи результати проведених досліджень і порівнюючи дослідні значення рівня шуму з
нормативними, слід відмітити, що рівень шумового навантаження на дослідних магістральних вулицях
загальномісцевого значення перевищує на 2–4 дБА еквівалентний рівень шуму LAекв = 78 дБА, а для
селиищної території на 15–25 дБ.
Література:
1. Денісов В.Н., Рогальов В.А. Проблеми екологізації автомобільного транспорту. Киів: Просвіт, 2005. 311 с.
2. Кучерявий В. П. Екологія. Львів: Світ, 2001. 500 с
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ЕМАНСИПАЦІЯ ЖАХУ ЯК ФЕНОМЕН ФІЛОСОФСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА
ПРИКЛАДІ ТВОРУ Ф. КАФКИ «ПЕРЕТВОРЕННЯ»
Досить широка представленість феномена жаху в різних областях культури свідчить про
«антропології жаху» як про сформовану парадигмі сучасної філософіі. За цим стоять суттєві зміни в
ціннісних пріоритетах самої філософії, яка дедалі наполегливіше досліджує глибинну антропологічну
проблематику в широкому діапазоні значень. Цей феномен як би проріс через естетичний і психологічний
контекст, ставши самостійною філософемою зі своїм власним семантичним полем значень.
У своїй творчості Франц Кафка одним із перших застосовує механізм ціннісної трансформації, коли
замість трагедії з'являються жах і абсурд. Його творчість часто ставала предметом інтерпретації в
літературознавстві, філософії та психоаналізі, що обумовлено глибиною думки і масштабом самої
особистості Ф. Кафки. У Кафки розповідь втрачає традиційні атрибути трагедії, в ній більше немає
трагічного героя, а з'являється майже анонімний персонаж, який виявляє себе в тотальному світі жаху.
Тепер людська ситуація описується не в термінах «герой» і «трагедія», а в зовсім інших, з відповідних
назв творів Кафки, - «перетворення», «процес», «вирок».
Основну ідею новели «Перевтілення» можна сформулювати як страшну, зовні прикриту законами
пристойності сучасної цивілізації дегуманизацію суспільства, в якому торжествують користь, егоїзм і
жорстокість, що виступають маркерами описуваної епохи (початок двадцятого століття). Споживацьке
ставлення до людини, відсутність милосердя і співчуття майстерно показані Ф. Кафкою на прикладі
родини Замзи, один з членів якої покірлива жертва - люблячий батьків і сестру, малодушний та смиренний
Грегор. Перший факт, який ставить читача в положення здивування це те, що жах Грегора, який
прокинувся величезною комахою, обумовлений не самим перетворенням, а думкою про запізнення на
роботу. Концептосферою художнього твору є похідна його ідейного змісту. У новелі «Перетворення»
концепт «страх» займає значне місце.
Головний герой твору - Грегор Замза, як здається, - жертва випадкового збігу обставин. Сам по собі факт
його трансформації в комаху чомусь не дивує сім'ю Замзи. Однак її турбує перспектива злиднів, відмови від
дозвільного, що став завдяки працьовитості і самопожертви Грегора, способу життя. Грегор втратив статус
людини як біологічного виду, але як член соціуму, виявляється нікому не потрібне ні в його торговій фірмі,
де він старанно працював, прагнувши погасити борги батька, ні в сім'ї, яка перебуває на його утриманні.
Перетворення Грегора в жука, який нікому не може бути корисним, згідно Ф. Кафки, - це зразок виключно
інструментальних відносин в суспільстві до людини. Грегор жук викликає лише роздратування і злість у
членів його сім'ї, здавалося найрідніших людей. Особливо жорстокий у поводженні з Грегором його батько,
роздратування якого часто переростає в ненависть до сина. Можна багато дискутувати над тим чим саме
обумовлене таке ставлення батька. Можливо, він не може побачити свого сина у цій жахливій потворі, тому
йому дуже болячи дивитися на неї. Або він ображений на сина за те, що таке звичне гарне життя завершилось
саме через нього.
Кімната Грегора теж поступово починає викликати відчуття жаху. Через те, що сам Кафка вів дуже
замкнутий образ життя, така «камерність» транслюється в твори, де дії розгортаються в закритих
приміщеннях: кімнатах, норах, горищах, кабінетах. Там, де мало повітря, стеля низька і «давить» на
персонажів, де вузькі коридори «сплющують» їх світ. Свободи, простору немає, вам ніде зітхнути на повні
груди. Кімната Грегора не є виключенням. Розповідь поділена на три частини, і в кожній з них так чи
інакше з'являється опис кімнати і тих метаморфоз, які вона зазнає разом зі своїм мешканцем. Мотив
дверей і вікон грає тут ключову роль. З опису кімнати читат розуміє, що Грегор нібито оточений у своїй
кімнаті. Єдиний його відпочинок - це вікно, в яке він любить дивитися. З усією очевидністю роль вікна як
виходу у зовнішній світ проявляється у другій частині розповіді. Цікаво, що двері, які спочатку були
відкриті так, що Грегор мав змогу дивитись на те, що діється поза кімнатою, поступово закриваються на
замок, звужуючи простір Грегора та підвищуючи відчуття жахливої замкненості та самотності персонажу.
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Поступово кімната починає лякати Грегора, особливо коли мати та сестра починають робити там
перестановку. Забираючи всі речі вони повністю лишають Григора людяності. В кінцевій частині кімната
Грегора приходить у повне запустіння, його накриває відчуття неуважливості та страху.
Отже, саме Кафка був одним з перших хто замінив «трагедію» на «жах» та «абсурд». Це помітно в
усій його творчості – в таких відомих творах як «Замок» чи «Вирок» та інших. У даній роботі було
проаналізована емансипація жаху, його передумови та прояви на прикладі твору «Перетворення».
Неодмінно можна сказати, що Кафка був одним з перших письменників 20ст, які змінила уявлення про
жах та його представлення у літературних творах.
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