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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
Бохан А.В., 

доктор економічних наук, професор кафедри світової економіки 

Київського національного торговельно-економічного університету 

 

«ЗЕЛЕНИЙ ОФІС» В ДИПЛОМАТИЧНОМУ ПРЕДСТАВНИЦТВІ 

 
Глобалізаційний вектор розвитку міжнародних економічних відносин характеризується новими 

аспектами політичного змісту. Адже теорія і практика у сфері раціонального управління природними 

ресурсами відображає рівень цивілізованості суспільних відносин та усвідомленості людством можливих 

екологічних загроз, які мають різне джерело свого походження. У зв’язку з цим, важливим спектром дії 

та можливостей впливу на зазначені процеси має такий інститут міжнародного посередництва між 

країнами як дипломатія.  

Традиційне сприйняття ролі дипломатії кардинально змінюється під впливом суспільних запитів 

інформатизації, інноватизації, екологізації тощо. Дипломатичне представництво у цьому контексті не 

лише прагне, але й наполегливо демонструє посилення конкурентних переваг на основі сприяння і 

просування спільних зобов’язань щодо збереження природних ресурсів за допомогою відповідального 

управління навколишнім середовищем.  

Наприклад, обрання американською дипломатією курсу на публічний формат діяльності забезпечив 

підтримку ініціатив «Greening Diplomacy Initiative (GDI)». Гасло дипломатії: «Leading by example – 

Keeping the Earth in diplomacy!».  

Це стало новим імпульсом розвитку дипломатичного представництва на основі політики, економіки та 

екології. Цей процес охопив: реалізацію національної експортної ініціативи, покращення еколого-ресурсної 

ефективності, створення Ліги «зелених посольств»,  запровадження стандартів «зеленого офісу» та ін. 

Лідерський характер екологічної дипломатії США – це інтеграція ресурсо- і енергозберігаючих  

технологій  та інформаційно-медійних ресурсів. Показники GDI сформовані згідно американського 

екологічного законодавства: «Energy Independence & Security Act», «Energy Policy Act». Реалізація 

високопродуктивних будівельних технологій, конструкторських, інженерних і дизайнерських рішень 

сприяло покрашенню експлуатації будівель та альтернативної енергетики. 

Важливо, що американська екодипломатія орієнтовна на: 1) екологічну політику на основі спільних 

зобов’язань у сфері розвитку міжнародних відносин; 2) «зелені» будівлі, що функціонують як матеріальна 

демонстрація і платформа для спілкування; 3) операційні результати, які зафіксовують досягнення щодо 

продуктивності та екологічності. Акценти в модернізації дипломатичних  представництв: функції, місце, 

дизайн, інновації, проєктування, безпека, захист, архітектура, будівництво, експлуатація, обслуговування, 

збереження, мистецтво, історія, культура. Запровадження ідеї та популяризація переваг «зеленого офісу» 

в дипломатичних представництвах є вимогою часу та світовим трендом [1].  

Бюро з питань експлуатації будівель і споруд за кордоном Держдепартаменту США дотримується 

міжнародної сертифікації «зелених» будівель LEED® («Leadership in Energy and Environmental Design». 

Стандарт «зелений офіс» є універсальним для всіх країн, адже він використовується для організацій 

офісного незалежно від форми власності й масштабів діяльності. Показники «зеленого офісу» мають 

відповідати критеріям таких міжнародних систем: LEED /Leadership in Energy and Environmental Design), 

BREEAM/BRE Environmental Assessment Method, DGNB /Deutsche Gesellschaft für Nachhaltige Bauen). 

Отже, функціонування «зеленого офісу» сприяє збільшенню можливостей щодо раціонального та 

економного використання ресурсів. Зарубіжна практика свідчить, що інвестуючи в будівництво 

(реконструкцію, ремонт) дипломатичного представництва, можна отримати значні вигоди і доходи, 

зміцнити політичні та ринкові важелі впливу на міжнародних суб’єктів взаємодії. Популяризація нових 

дипломатичних ініціатив розкриває іміджеві та брендові ракурси країни. 
 

Література: 
 

1. Бохан А.В. Екологічна дипломатія в інтерактивній модальності глобалізації: монографія. Київ: 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 375 с.  
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Гумега Володимир Володимирович, 

аспірант кафедри економіки будівництва 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

 

ІНСТРУМЕНТАРІЙ КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ І ОЦІНКИ РИЗИКІВ 

ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
 

На етапі кількісного аналізу ризику обчислюються величини окремих ризиків і ризику об'єкта в 

цілому. Визначається можливий збиток і вартісна оцінка від прояву ризику і, нарешті, виробляються 

системи антиризикових заходів і розраховується їх вартісної еквівалент. Кількісний аналіз можна 

формалізувати за допомогою інструментарію теорії ймовірностей, математичної статистики, теорії 

дослідження операцій. Найбільш поширеними методами кількісного аналізу ризику є статистичні, 

аналітичні, метод експертних оцінок, метод аналогів. 

Завдання кількісного аналізу ризиків включають [1]: 

• прямі завдання - оцінка рівня ризиків на підставі апріорі відомої ймовірнісної інформації; 

• зворотні завдання - за прийнятним рівнем ризиків визначаються значення вихідних параметрів з 

урахуванням встановлених обмежень на один або кілька варійованих вихідних параметрів; 

• завдання дослідження чутливості, стійкості результативних, критеріальних показників по 

відношенню до варіювання вихідних параметрів. 

Кількісний аналіз проектних ризиків проводиться на основі математичних 

моделей прийняття рішень і поведінки, основними з яких є: стохастичні (ймовірні) моделі; 

лінгвістичні (описові) моделі; нестохастические (ігрові, поведінкові) моделі. 

Методи визначення критерію кількісної оцінки ризиків включають такі: 

1. Статистичні методи оцінки, що базуються на методах математичної 

статистики, тобто дисперсії, стандартного відхилення, коефіцієнт варіації. 

2. Методи експертних оцінок, засновані на використанні знань експертів в процесі аналізу проекту і 

врахування впливу якісних факторів. 

3. Методи аналогій, засновані на аналізі аналогічних проектів і умов їх реалізації для розрахунку 

ймовірностей втрат, що застосовуються при наявності представницької інформаційної бази для аналізу. 

4. Комбіновані методи. 

Використовуються також методи побудови складних розподілів ймовірностей (Дерева рішень), 

аналітичні методи (Аналіз чутливості, аналіз точки беззбитковості та ін.), аналіз сценаріїв. 
 

Метод Характеристика методу 

Імовірнісний аналіз 

Припускають, що побудова та розрахунки за моделлю здійснюються відповідно 

до принципів теорії ймовірностей. імовірність виникнення втрат визначається 

на основі статистичних даних попереднього періоду з встановленням області 

(зони) ризиків, достатності інвестицій, коефіцієнта ризиків (відношення 

очікуваного прибутку до обсягу всіх інвестицій за проектом) 

Експертний аналіз 

ризиків  

 

Метод застосовується у разі відсутності або недостатнього обсягу вихідної 

інформації і полягає в залученні експертів для оцінки ризиків. Відібрана група 

експертів оцінює проект і його окремі процеси за ступенем ризиків 

Аналіз показників 

граничного рівня 

Визначення ступеня стійкості проекту по відношенню до можливих змін умов 

його реалізації 

Аналіз чутливості 

проекту  

Метод дозволяє оцінити, як змінюються результуючі показники реалізації 

проекту при різних значеннях заданих змінних, необхідних для розрахунку 

Аналіз сценаріїв 

розвитку проекту  

 

Метод передбачає розробку кількох варіантів (сценаріїв) розвитку проекту і 

їх порівняльну оцінку. Розраховуються песимістичний варіант (сценарій) 

можливої зміни змінних, оптимістичний і найбільш ймовірний варіант 

Ігрове моделювання  
Метод застосовується в разі, якщо існує безліч варіантів сценаріїв розвитку, 

але їх ймовірності не можуть бути достовірно оцінені 

Метод побудови 

дерева рішень проекту 

Передбачає покрокове розгалуження процесу реалізації проекту з оцінкою 

ризиків, витрат, збитків і вигод 
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Нечітко-множинний 

аналіз  

 

Формалізація вихідних параметрів і цільових показників ефективності 

проектів у вигляді вектора інтервальних значень (нечіткого інтервалу), 

потрапляння в кожен інтервал якого, характеризується деякою мірою 

невизначеності 

Метод реальних 

опціонів  

Інноваційні проекти оцінюються з позицій, що відкриваються з плином часу 

додаткових можливостей 

Імітаційні методи  

 

Базуються на покроковому знаходженні значення результуючого показника 

за рахунок проведення багаторазових дослідів з моделлю. Основні їх переваги 

- прозорість всіх розрахунків, простота сприйняття і оцінки результатів 

аналізу проекту всіма учасниками процесу планування. В якості одного з 

серйозних недоліків цього способу необхідно вказати істотні витрати на 

розрахунки, пов'язані з великим обсягом вихідної інформації 
 

Використання кількісних методів дає можливість отримати чисельну оцінку ризикованості проекту, 

визначити ступінь впливу факторів ризику на його ефективність. 
 

Література 
 

1. Грачова М.В. Управління ризиками в інноваційній діяльності / М.В.Грачева, С.Ю.Ляпіна. М., 2010 року. 

2. Трубачеев Є.В. Інвестиційна стратегія: Учеб.курс. М., 2010 року. 
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СПЕЦИФІКА ВПЛИВУ МІЖГАЛУЗЕВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ  

НА ФОРМУВАННЯ ЦІНИ ВИРОБНИЦТВА 
 

На сучасному етапі конкуренція ведеться насамперед між гігантськими об’єднаннями, всередині них, 

а також  між підприємствами немонополістичного сектора економіки та різних форм власності. Її 

особливістю є те, що центр боротьби все більше переміщується  зі сфери обігу у сферу виробництва, з 

галузевого на міжгалузевий, з національного на інтернаціональний рівень. 

Так, міжгалузева конкуренція здійснюється між виробниками (підприємствами, фірмами) різних 

галузей. Об’єктом такої конкуренції виступає більш висока норма прибутку (рентабельності)  в тій чи 

іншій галузі, а отже, і суперництво за вигідніше вкладення капіталу. Ця конкуренція сприяє 

міжгалузевому переливу капіталів  та переміщенню ресурсів, засобів виробництва і робочої сили в більш 

ефективні галузі та сфери виробництва. 

Масова міграція капіталів зумовлює зміну співвідношення між попитом і пропозицією товарів та 

відхилення цін  від вартості. У галузях з низькою нормою прибутку, де ціни нижчі  від вартості, 

виробництво скоротиться, попит і пропозиція товарів поступово вирівнюватимуться, ціна 

підніматиметься до рівня вартості, почне зростати прибуток. 

У високоприбуткових галузях виробництво розширюватиметься, пропозиція перевищить попит, 

ціни  упадуть нижче вартості, і норма прибутку знизиться. Такий рух капіталу із галузі спостерігатиметься,  поки 

норма прибутку в усіх галузях не вирівняється у середню для всіх сфер господарства [1, с. 97]. 

Отже, міжгалузева конкуренція охоплює конкурентну боротьбу між товаровиробниками різних 

галузей  народного господарства за ринки збуту, сфери вкладання капіталу, величину прибутку. 

Внаслідок різних умов виробництва в галузях підприємці при однакових затратах капіталу отримують 

неоднакову масу прибутку. 

Потрібно відзначити, що з метою отримання найбільшого прибутку підприємці вкладають капітали 

у найприбутковіші галузі, що спричиняє переливання капіталу з галузей з низькою нормою прибутку в 

галузі з вищою. В галузях з низькою нормою прибутку з відпливом капіталів обсяги виробництва товарів 

зменшуються і за незмінного попиту це спричиняє підвищення ринкових цін на них і зростання прибутків. 
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Коли розмір прибутків в різних галузях вирівнюється, переливання капіталів припиняється, 

встановлюється єдина норма прибутку, і в кожній галузі на рівний капітал буде одержано рівний 

середній прибуток. Цей прибуток є елементом середніх ринкових цін, або цін виробництва. Таким чином, 

в результаті міграції капіталів з одних галузей в інші створюється середня норма прибутку і внаслідок 

міжгалузевої конкуренції єдина ринкова, або суспільна вартість перетворюється в ціну виробництва, 

навколо якої коливаються ринкові ціни. 

Вищенаведений механізм міжгалузевої конкуренції діяв в умовах вільної конкуренції на нижчій стадії 

розвитку капіталізму – в дрібнотоварному виробництві та на підприємствах дрібнокапіталістичного сектора. У 

сучасних же умовах крупного виробництва такий механізм міжгалузевої конкуренції неможливий [2, с. 821]. 

На великих і навіть середніх підприємствах більшості галузей промисловості переливання капіталу 

здійснюється в межах гігантських багатогалузевих концернів і конгломератів через будівництво нових 

підприємств (без вилучення капіталів зі старих), купівлю діючих компаній та їх наступне прискорене 

інвестування. Міжгалузевий рух капіталів відбувається за участю держави, наднаціональних економічних 

органів. Певному вирівнюванню галузевих норм прибутку сприяє надання державних дотацій 

підприємствам базових і капіталомістких галузей матеріального і нематеріального виробництва, здійснення 

пільгової податкової, амортизаційної, кредитної, регіональної та структурної політики [3, с. 72]. 

Міжгалузева конкуренція вимагає більш ретельного відношення до оцінки потенціалу ринку, 

глибшого усвідомлення його не лише кількісних показників (наприклад, ємність, структура), а й якісних 

параметрів (мотивації та соціально-культурні переваги) [4, с. 24]. 

Отже, мета міжгалузевої конкуренції також полягає в тому, щоб одержати найвищий прибуток, її 

механізм — міграція капіталів з галузей із низькою нормою прибутку в галузі з високою. 

Результатом переливання капіталів є формування середньої норми прибутку. Якщо в епоху вільної 

конкуренції переливання капіталу відбувалося у фізичних формах, тобто за допомогою інвестицій, 

будівництва підприємств, утворення фірм, то в епоху корпоративного виробництва основною формою 

переливання капіталу є купівля-продаж акцій і цінних паперів на фондовій біржі. 

Міжгалузева конкуренція знаходить вираження у двох формах: конкуренція видова й 

конкуренція функціональна. В обох випадках освоєння випуску нових товарів і зміна товарної 

номенклатури — надзвичайно важливий момент у підприємницькій діяльності фірми (або монополії). Він 

визначає прибутковість її операцій і обсяг продажу. Інші показники діяльності багато в чому залежать від 

позитивної реакції покупців на нову продукцію. Вибір товару, запланованого для виробництва й збуту, є 

істотним елементом конкурентної стратегії фірми. 

Найбільшою мірою відмінності міжгалузевої конкуренції від внутрішньогалузевої помітні в 

монополізованих галузях. Міжгалузева конкуренція має набагато більший масштаб сфер своєї діяльності 

й більше напруження суперництва. Боротьба монополій різних галузей більш витончена, ніж 

внутрішньогалузева конкуренція монополій однієї галузі, де вони найчастіше залежні один від одного. 

Крім того, конфлікт інтересів фірм (монополій) різних галузей різко загострює боротьбу за перерозподіл 

додаткової вартості [5, с. 260-261]. 

В аспекті впливу міжгалузевої конкуренції на формування ціни виробництва потрібно наголосити на 

наступному. 

Так, суспільно необхідні витрати праці історично й логічно є формою вартості, що передує ціні 

виробництва. Однак на певному етапі розвитку виробництва вона зазнає такого впливу органічної будови 

виробничих фондів, що трансформується в ціну виробництва. Сприяє її утворенню міжгалузева 

конкуренція. Оскільки суперництво між підприємцями всіх галузей економіки за найприбутковіше 

вкладення капіталу в процесі міжгалузевої конкуренції та органічна будова виробничих фондів — 

постійно діючі чинники, то ціна виробництва має, по-перше, тенденцію відхилятися від суспільно 

необхідних витрат праці, а, по-друге, є безпосередньою основою формування ринкових цін товарів. 

Тенденції утворення (в результаті міжгалузевої конкуренції) середньої норми прибутку диктують 

певні “правила поведінки” кожного підприємця: 

1. У комерційному розрахунку слід керуватися передусім загальним нормативом вигідності 

вкладення капіталу в будь-яку галузь. Цим нормативом є отримання при реалізації товарів ціни 

виробництва, а отже, й середньої норми прибутку. 



9 

 2. Підприємець повинен враховувати, що він не витримає конкуренції й розориться, якщо 

собівартість продукції його підприємства (фірми) перевищуватиме суспільно нормальні витрати 

виробництва на одиницю продукції. 

3. Підприємець має постійно дбати про те, щоб індивідуальна ціна продукції (на його підприємстві) 

була меншою за суспільну ціну виробництва. Тоді він, реалізуючи свої товари за ціною виробництва, 

одержуватиме не тільки нормальний (середній) прибуток, а й додатковий доход [6, с. 116]. 

Отже, основним завданням міжгалузевої конкуренції є отримання найбільшого прибутку. Її механізм – 

вільне переливання капіталу із галузі в галузь, в гонитві за вищою нормою прибутку. Міжгалузева 

конкуренція перетворює вартість товарів в ціну виробництва, а норму прибутку в окремих галузях - в 

загальну норму прибутку. 
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Сторожинецького лісового коледжу 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВІДРЯДЖЕННЯМ ЗА КОРДОН 
 

З метою встановлення тісних контактів українські підприємства відряджають своїх представників за 

кордон для ведення переговорів, укладання угод , придбання товарів тощо. 

Відповідно до чинного законодавства України термін відрядження за кордон не повинен 

перевищувати 60 календарних днів. 

Для оформлення службового відрядження за кордон особами, які приймають рішення про таке 

відрядження , подається на розгляд керівника відповідна заява із зазначенням необхідності, строків, мети 

виїзду та умов перебування за кордоном, копія офіційного запиту та його переклад (нотаріально 

засвідчені) , кошторис витрат. Ця заява підписується керівником підприємства або його заступником. 

На підставі наданих документів оформляється наказ ( розпорядження ) керівника підприємства про 

службове відрядження за кордон. Наказ є підставою для видачі авансу та посвідчення на відрядження. 

Діючий порядок передбачає обов’язкову видачу авансу у національній валюті країни, куди 

відряджається працівник, або у вільноконвертованій валюті для відшкодування поточних витрат на 

відрядження згідно з встановленими нормами. 

При видачі готівки з каси на відрядження буде запис :  

Дебет 372 «Розрахунки з підзвітними особами»   

Кредит 302 «Готівка в іноземній валюті». 

Після повернення з відрядження протягом 5-ти робочих банківських днів працівник повинен надати 

Звіт про використання коштів , наданих на відрядження або під звіт. До звіту додаються всі документи, 
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які підтверджують витрачання коштів. У разі застосування корпоративної пластикової картки звітними 

документами є: сліп,  квитанція платіжного термінала, чек банкомата тощо. 

У разі якщо під час службових відряджень відряджена особа — платник податку отримала готівку із 

застосуванням платіжних карток, вона подає звіт про використання виданих на відрядження коштів і 

повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення 3 банківського дня після завершення відрядження. 

У разі якщо під час службових відряджень відряджена особа — платник податку застосувала платіжні 

картки для проведення розрахунків у безготівковій формі, а строк подання платником податку звіту про 

використання виданих на відрядження коштів не перевищує 10 банківських днів, за наявності поважних 

причин роботодавець (самозайнята особа) може його продовжити до 20 банківських днів (до з’ясування 

питання у разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами). 

Працівникові відшкодовують витрати : 

1) добові витрати   

Максимальний розмір добових для закордонних відряджень становить 80 євро за кожен календарний 

день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ.; 

2) витрати на проживання (згідно квитанцій готелю ) ; 

3) витрати на проїзд ( згідно доданих квитків ) ; 

4) інші витрати ( оформлення закордонного паспорту і віз, комісійні – у випадку обміну валюти, 

страхування, телефонні розмови ( за згодою керівника ) . 

При закордонних відрядженнях до звіту додається ксерокопія відміток у закордонному паспорті, 

завірена відділом кадрів чи керівником підприємства . 

Витрати, пов’язані з відрядженням, але не підтверджені документально, працівникові не відшкодовуються. 

При поверненні в касу суми невитраченого авансу буде запис  

Дебет 302 «Готівка в іноземній валюті» 

Кредит 372 «Розрахунки з підзвітними особами». 

Крім того, працівникові відшкодовуються (за наявності документального підтвердження оплати) 

понесені у зв'язку зі службовим відрядженням комісійні витрати у разі: 

- обміну валюти, суми комісійної винагороди за надані банком послуги, пов'язані з використанням платіжних 

карток та готівки (з урахуванням особливостей системи фінансових розрахунків у державі відрядження), зокрема 

відшкодовуються витрати, пов'язані з перерахуванням авансу на поточний рахунок працівника; 

- поверненням коштів з рахунку працівника на відповідний рахунок підприємства; 

- переказом грошових коштів електронними засобами - у безготівковій формі; 

- проведенням безготівкових розрахунків у валюті, відмінній від валюти рахунку платіжної картки; 

- отриманням готівки із застосуванням платіжної картки; 

- конвертацією готівкової іноземної валюти у національну валюту держави відрядження; 

- отриманням виписки банка-емітента платіжної картки.  

Бухгалтерія перевіряє правильність оформлення звітів і доданих до них документів, встановлює 

законність і доцільність здійснених витрат. Після перевірки на звіті зазначаються суми витрат, що 

підлягають затвердженню керівником. 

Списання з підзвітних осіб виданих сум авансів відображається по кредиту рахунка 372 «Розрахунки 

з підзвітними особами», і дебету рахунків: 92 «Адміністративні витрати» (на суми, витрачені на службові 

відрядження); 93 «Витрати на збут» (на суми, витрачені по операціях, пов'язаних із збутом продукції); 20 

«Виробничі запаси», 28 «Товари» (на вартість придбаних матеріальних цінностей із підзвітних сум) та ін. 

Своєчасно неповернені до каси підзвітні суми підлягають утриманню із заробітної плати. Заборгованість 

підзвітних осіб у разі неповернення у встановлений строк суми авансу, виданого на службові відрядження у 

валютних коштах, стягується в сумі, еквівалентній потрійній сумі вказаних валютних цінностей, перерахованій 

за курсом Національного банку України на день погашення заборгованості. 
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ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА АНЕКСІЇ КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА ТА АНАЛІЗ 

ГЕОПОЛІТИЧНИХ НАСЛІДКІВ ДАНОГО ПРОЦЕСУ 
 

До недавнього часу анексію Кримського півострова Російською Федерацією, здійснену у березні 2014 

року можна було вважати чи не найбільш резонансним досягненням у політичній кар’єрі В. Путіна, що 

стало початком докорінних змін в європейській геополітиці. І хоча російська громадськість все ще 

підтримує акт анексії, початкова ейфорія вивітрилася, коли уряду Федерації довелося протистояти одразу 

двом ударам: падінню цін на енергоносії та глобальній кризі внаслідок пандемії. Отримала російська 

економіка вигоду від анексії півострова чи він став лише черговим тягарем у кишені громадян?  

Ще у 2014, коли публіка перебувала в емоційному піднесенні, В. Путін здійснив недвозначний натяк 

на те, що вартість такого приєднання буде далеко не малою. У своїй відомій промові від 18 березня 2014 

року [1] президент РФ зробив посилання на Об’єднання Німеччини у 1990 році. Якщо врахувати багатий 

досвід Путіна у «німецьких справах» можна зробити висновок, що він був явно обізнаний про ціну анексії. 

Не зважаючи на те, що таке порівняння є доволі недоцільним (захоплення Кримського півострову було 

актом військової агресії, в той час як населення Німецької демократичної республіки повставало проти 

Москви ще у 1989), даний приклад соціально-економічної інтеграції нової території до вже існуючої 

держави показав, наскільки довгим та витратним є цей процес.  

Згідно зі статистичними даними, вже за декілька місяців після нелегітимного «повернення» Криму 

Москва приступила до «Програми соціально-економічного розвитку Республіки Крим та міста 

Севастополь», обсяг якої становив $10,06 млрд., 95,9% з яких надходили безпосередньо з федерального 

бюджету [2]. Очевидним мінусом цієї програми було те, що у прагненні швидко розбудувати 

інфраструктуру Криму, дані кошти були запозичені із субсидій для інших регіонів. Дослідження, яке 

провів «Фонд громадської думки РФ» показали, що наразі лише 39% громадян вважають, що анексія була 

економічно виправданим вчинком (у порівнянні з 67% у 2014). Аналітики видання Bloomberg вважають, 

що через дію міжнародних санкцій, які були введенні внаслідок анексії, середній дохід по всій країні ледве 

досягає відмітки 30 000 рублів ($459), оскільки направлення коштів на розвиток півострову та 

недосягнення очікуваного зростання внаслідок падіння цін на енергоносії спричинили майже дворічну 

рецесію [3]. Після короткочасного зростання у 2017, коли здавалося, що президент США Дональд Трамп 

може прийняти рішення про відміну санкцій [4], прямі іноземні інвестиції у компанії-резиденти 

Російської Федерації скоротилися і навіть набули від’ємних показників у другому кварталі 2019 року [5].   

Важлива частина аналізу, яку не можна оминути стороною – мілітаризація півострова та вплив цього 

процесу на інші країни, зокрема на Україну. Відповідно до звіту Financial Times [6] за шість місяців після 

відкриття мосту через Керченську протоку у травні 2018 року середня затримка суден, що прямували до 

українських портів Бердянськ і Маріуполь зросла із семи годин до близько п’яти діб. У березні 2019 ці 

затримки зменшилися до 40 годин, що безумовно можна вважати позитивною тенденцією, проте це все 

ще високий показник, який підриває ланцюги постачань та призводить до банкрутства підприємств. Було 

підраховано, що після анексії Криму РФ обсяг вантажів, які проходили через порти Бердянськ і Маріуполь 

упав на 50% і 70% відповідно. Щодо ситуації, на самому півострові, то очікуваний позитивний ефект від 

мілітаризації для місцевово бізнесу (вважалося, що військовий контингент буде створювати попит на 

https://docs.dtkt.ua/doc/v2977872-19?_ga=2.215963028.267430016.1616862184-2121482974.1611397909
https://docs.dtkt.ua/doc/v2977872-19?_ga=2.215963028.267430016.1616862184-2121482974.1611397909
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непромислові товари) не виправдав себе, адже місцеві малі та середні компанії не витримали конкуренції 

з боку великих російських корпорацій. За даними Ukrainian Week, у 2014 році в Криму існувало 15 553 

МСП (малих і середніх підприємств) і 116 200 приватних підприємців; у липня 2018 ці показники 

становили 1 382 МСП і 55 328 підприємців відповідно. В результаті цього, частка громадян, що 

працювали на таких підприємствах скоротилася із 35% до 19,5%. Припиненню діяльності малого бізнесу 

сприяло і те, що платіжні системи Visa і Mastercard перестали функціонувати на півострові [7] і 

підприємці, які здійснювали трансакції з іноземними контрагентами втратили можливість проводити 

розрахунки. За словами директора регіональної програми Незалежного інституту соціальної політики у 

Москві Наталії Зубаревич [8], згідно з російською статистикою, економіка Криму зростає на рівні з 

показниками Дагестану і Чечні (економічних аутсайдерів Російської Федерації) що ставить під сумнів 

достовірність даних. Життєві стандарти "до" і "після" анексії важко порівнювати: навіть якщо доходи 

зростають, іноді вони не відображають реального стану справ.  

Стратегічне значення півострова обмежується не тільки його вигідним військово-географічним 

положенням, а й наявністю запасів енергоносіїв, зокрема природного газу і нафти на шельфі Чорного моря. До 

2014 року державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» було дочірньою компанією НАК «Нафтогаз», 

після анексії підприємство було повністю націоналізоване Російською Федерацією і зареєстроване як Державне 

унітарне підприємство (ДУП) Республіки Крим [9]. У березні 2015 даній організації було передано ДУП 

«Кримський паливний альянс», а також одну із найбільших на півострові нафтобазу в Феодосії та мережу із 36 

АЗС, які працювали під маркою «Укрнафта» (до осені 2014 року перебували у власності групи «Приват» Ігоря 

Коломойського). Не зважаючи на міжнародні санкції, у 2016 році ДУП РК «Чорноморнафтогаз» видобуло 1,4 

млрд. м3 природного газу, у 2017 – 1,6 млрд. м3, а у 2019 після скорочення видобутку цей показник становив 1,5 

млрд. м3. Наразі компанія проводить розвідувальні та бурові роботи у двох газоконденсатних, шести газових та 

одному нафтовому родовищі. Щодо оцінок ресурсного потенціалу півострова, компанія оцінює запаси газу в 

майже 4 трлн. м3, а запаси нафти – в більш ніж 430 млн. тонн.  

Не зважаючи на всі негативні економічні наслідки анексії для України (втрата значної енергетичної та 

рекреаційної бази, а також доступу до стратегічно важливих морських портів), Крим став одним із 

найбільших експортних ринків. За даними Державної служби статистики України [10], лише в період із січня 

по квітень 2015 до так званої «Кримської вільної економічної зони» було експортовано товарів на суму 

$308,7 млн., що на той момент складало близько 2,4% всього українського експорту. Цей показник є втричі 

вищим за експорт до Франції, у 1,5 рази вищий за експорт до Молдови, Румунії та Чехії та опередив експорт 

до Білорусі ($243,3 млн.), Ірану ($250,7 млн.) і Угорщини ($282,4 млн.), а також становив половину експорту 

до Польщі ($633,9 млн.), та майже наздогнав експорт до Німеччини ($433,8 млн.) та Іспанії ($356,7 млн.). 

Зважаючи на ці показники та беручи до уваги той факт, що експортовані товари можуть бути перепродані в 

Росію в обхід міжнародних санкцій, економіка півострова може стати не лише «економікою пенсіонерів та 

військових», а й «економікою процвітаючої контрабанди та реекспорту».  

Сьогодні Кримський півострів – це так звана «сіра зона» з точки зору міжнародного права і міжнародних 

організацій, що ведуть за ним спостереження. Починаючи від скорочення надходжень до бюджету півострова 

за рахунок туристів та наслідків міжнародних санкцій і закінчуючи впливом пандемії і падіння цін на 

енергоносії, що становлять основну статтю експорту Російської Федерації, не дуже вірогідно, що щедрі дотації 

Москви, направлені на півострів будуть продовжуватися. Повернувшись обличчям на Схід, півострів став 

спиною до Заходу і цілком вірогідно, що йому доведеться самому мати справу з наслідками. 
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СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СКРОНЕВУ ЕПІЛЕПСІЮ 
 

Вступ. Скронева епілепсія, (англ. Temporal lobe epilepsy, TLE) - форма епілепсії, для якої характерні 

періодично повторювані неспровоковані напади з локалізацією епілептогенного вогнища в медіальній або 

латеральній скроневій частці мозку.  Типи нападів - прості парціальні без втрати свідомості (як з аурою, 

так і без неї) і складні парціальні з втратою свідомості. В останньому випадку процес збудження 

поширюється на обидві скроневі частки, що викликає втрату свідомості і порушення пам'яті. Скронева 

епілепсія є найбільш поширеною формою епілепсії з вогнищевими нападами. 

Мета. Дослідити можливі причини виникнення, семіотику та методи лікування скроневої епілепсії та 

узагальнити інформацію про дане захворювання. 

Методи дослідження. Використано бібліосемантичний метод; метод аналізу та логічного 

узагальнення сучасної літератури з питань досліджень клінічних проявів та етіології скроневої епілепсії. 

Результати. Найбільш часто причиною розвитку скроневої епілепсії є склероз серединних 

(медіальних) структур скроневої частки (амонієв ріг, гіпокамп) - так званий мезіальний (медіальний) 

скроневий склероз. У цих пацієнтів зазвичай наявні такі фактори ризику, як перинатальна травма, 

інфекція центральної нервової системи, травми голови та сімейна історія епілепсії пацієнтів із цим 

діагнозом. Класифікація епілептичних синдромів TLE: медіальна епілепсія (проблема виникає головним 

чином у скроневих медіальних структурах, таких як гіпокамп, кора тенторіалу, мигдалика та 

парагіпокампальній звивині) та бічна або неокортикальна епілепсія (вражається скроневий неокортекс, 

який включає верхню, медіальну і нижню скроневі звивини, скронево-потилична і скронево-тім’яне 

перехресття та асоціативні сенсорні зони слуху, зору та мови). Медіальна скронева епілепсія (МСЕ) - 

найпоширеніша форма часткової епілепсії серед підлітків та дорослих. Деякі дослідження підрахували, 

що це становить близько 40% усіх епілепсій у цьому віковому діапазоні.  

Епілептичні напади – це основні клінічні прояви при епілепсії. Їх симптоми та ознаки виникають 

внаслідок активації певних відділів кори, через які поширюється вогнище збудження. Більше 80% 

пацієнтів відзначають ауру з експериментальним та вегето-вісцеральним станом. Психічний феномен 

https://www.businessinsider.com/trump-wanted-to-lift-russia-sanctions-days-after-taking-office-2017-6
https://www.themoscowtimes.com/2019/03/17/russia-still-paying-price-for-crimea-five-years-after-annexation-a64833
https://www.themoscowtimes.com/2019/03/17/russia-still-paying-price-for-crimea-five-years-after-annexation-a64833
https://www.ft.com/content/f5c68dd4-765c-11e9-be7d-6d846537acab
https://en.hromadske.ua/posts/how-annexation-has-changed-the-crimean-banking-system
https://en.hromadske.ua/posts/how-annexation-has-changed-the-crimean-banking-system
https://www.ankasam.org/en/the-economic-effect-of-the-crimean-annexation/
https://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_241144.pdf
https://ukrainianweek.com/Economics/143988
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включає тривогу, дежавю, жамавю і страх. TLE характеризується переважно тривалими  парціальними 

судомами з втратою свідомості.  

Неокортикальна скронева епілепсія (НСЕ) – має іншу клінічну картину, ніж медіальна епілепсія. В 

анамнезі інфекція ЦНС, перинатальні ускладнення або травма голови зутрічається набагато рідше, ніж у 

пацієнтів з МСЕ. Судоми у пацієнтів з НСЕ з'являються на п'ять або десять років пізніше, ніж у МСЕ. 

Приблизно 60% нападів передує аура – слухові явища, психічні переживання або дежавю і jamais vu, 

спотворення зору та запаморочення. Завмирання на місці, погляд в одну точку та відсутність реакції на 

зовнішні подразники - це перші об’єктивні клінічні ознаки, за якими часто слідують контралатеральні 

клонічні рухи та вторинна генералізація.  

Лікування проводиться медикаментозно, і, у деяких випадках, хірургічно. 

Висновки. Отже, напад при скроневій епілепсії характеризується раптовим наростаючим помутнінням 

свідомості, яке може зберігатись від декількох секунд до декількох годин і потім поступово регресує. Часто 

напад починається з аури у вигляді відчуття тепла або сорому, яке піднімається з епігастральної ділянки вверх 

до горла; нудоти, нюхових або зорових галюцинацій, мрійливого стану, дежавю або жемавю, після яких 

наступають оральні автоматизми, ступор, застивший погляд. Свідомість затьмарена не повністю. Інколи 

спостерігаються кистеві автоматизми або оціпеніння (фіксована поза) контрлатеральної руки.  

Протиепілептичні препарати забезпечують задовільний контроль судом у більшості хворих на 

епілепсію.Якщо два або три режими прийому ліків не призвели до контролю нападів, діагноз повинен 

бути переглянутий, і якщо медикамент-резистентна епілепсія підтверджена, слід розглянути хірургічні 

або паліативні варіанти. Вибір протиепілептичних препаратів повинен бути індивідуалізований з 

урахуванням профілю пацієнта, переносимості, безпеки, простоти застосування, фармакокінетики, 

включаючи поточну або ймовірну майбутню потребу в супутній терапії, а також ліки від супутньої 

патології та їх вартість. Препарат починають приймати в мінімальній ефективній дозі. Якщо напади 

тривають, добову дозу збільшують невеликими приростами до середньої ефективної дози. Якщо 

одноразова медикаментозна терапія не здатна контролювати судоми, додавання другого препарату і 

замісна монотерапія є поширеними варіантами.  

40% пацієнтів з частковою епілепсією в кінцевому результаті стають несприйнятливими до 

медикаментозного лікування і можуть бути потенційними кандидатами на хірургічне лікування епілепсії. 

Предикторами медикамент-залежної епілепсії є висока частота нападів, наявність структурного 

ураження, неврологічні порушення, тривалість епілепсії, ранній початок, попереднє виникнення 

епілептичного статусу і мультифокальних результатів на ЕЕГ. Клінічне дослідження Wiebe показує, що 

58% хворих на медіальну скроневу епілепсію після хірургічного втручання звільнились від нападів у 

порівнянні тільки з 8% тих, хто отримував медикаментозну терапію (р <0,0001).  
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КЗ «Херсонський базовий медичний фаховий коледж» 

Херсонської обласної ради 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

АВТОРСЬКИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ, З УРАХУВАННЯМ ПРОВІДНИХ ЗАВДАНЬ 

ФАХОВИХ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ 

ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ СЕРЕД СТУДЕНТІВ 

МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 
 

Сучасне суспільство вимагає від педагогічних працівників не лише удосконалення існуючих методів за 

участю інформаційно-комунікаційних технологій, але і пошук нових та нестандартних методів навчання. 

Особливо зараз молодь відкрита до співпраці та спільному впровадженню інновацій не лише у процес 
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безпосереднього викладання навчального матеріалу, а і самого засвоєння знань, вмінь та навичок студентами 

фахових передвищих закладів освіти. Спираючись на фахові та предметні компетентності та студентоцентризм 

під час здійснення навчально виховного процесу нами було визначено стратегію щодо пошуку та розробки 

авторських методів викладача під час проведення лекційних та практичних занять з внутрішньої медицини [1].  

Студенти-медики під час навчання у медичних коледжах часто стикаються з проблемами ефективного 

засвоєння нового матеріалу, що обумовлено великим обсягом літератури, скороченим терміном навчання у 

коледжі на відміну від університету та складністю у специфіці вивчення самої дисципліни. Адже предмет 

внутрішня медицина входить до основних клінічних дисциплін, що вивчаються студентами на 3 та 4 курсах 

навчання серед спеціалізацій «Сестринська справа»,  «Лікувальна справа» та «Акушерська справа». 

Майбутні фельдшери, медичні сестри та акушерки вивчають внутрішні хвороби, а саме їх етіологію, 

патогенез, клінічну картину, діагностику, лікування та профілактику паралельно з іншими дисциплінами, що 

ускладнює засвоєння цього фундаментального матеріалу, адже заняття вимагають більшої кількості часу для 

сприймання. Викладач має на меті не лише організувати безпосередньо ефективне перебування студентів на 

лекційному чи практичному занятті, але і сформувати комунікаційно-мотиваційне освітнє середовище під 

час самостійного опрацювання матеріалу. Тож нами було визначено стратегічні аспекти пошуку 

інноваційних авторських методів навчання, з розробкою нових та удосконалення уже відомих прийомів 

викладання. Звичайно, метою дослідження також є написання методичних рекомендацій щодо 

впровадження цих методик серед студентів 3-4х курсів зазначених спеціалізацій [2,5]. 

Методи навчання було розроблено та удосконалено з урахуванням специфіки викладання навчальної 

дисципліни, тобто її клінічний профіль та урахування щодо застосування отриманих знань не лише під 

час практичних занять, але і при виконанні професійних обов’язкі [3,4].  

На лекційному занятті викладачем було розподілено методи за етапами проведення теоретичного 

заняття, а саме:  

- Вдосконалення щодо впровадження, під час етапу актуалізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, дидактичного методу «Асоціативний кущ» з застосування ІКТ, а саме QR-кодів. 

Методичні рекомендації щодо виконання завдання: Студентам надаються картки з QR-кодами, за 

допомогою яких відбувається перехід на персональний сайт викладача, де розміщено логічний ланцюг 

понять, пов’язаних з темою лекції. Студентам необхідно у пусті блоки, що знаходяться під номерами, 

вписати у логічній послідовності пропущені анатомічні структури та вказати їх функціональне значення. 
 

 
Рис. 1. Графічне зображення методичної розробки та QR-код до неї. 

 

- Розробка медичного детективу та впровадження авторського методу під час етапу мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів «Медичний детектив про бактерію на мільйон доларів» з 

використанням елементів сторітелінгу та бриколажу. 

Методичні рекомендації щодо виконання завдання: завданням методичної розробки «Медичний 

детектив» є висловлювання власних суджень після прослухання історії щодо відповіді на проблемне питання. 

Медичний детектив виконаний за методикою сторітелінгу. 
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Постановка проблемного питання. 

Після визначення відповіді на проблемне питання викладач демонструє створену за допомогою 

бриколажу бактерію та надає роздатковий матеріал студентам. 
 

 
Рис 2. Бактерія Helicobacter pylori, створена за допомогою бриколажу. 

 

- Інтерактивна вправа «Дослідницька лабораторія». Метод визначення студентами лабораторних 

та інструментальних методів дослідження за допомогою графічних підказок із застосуванням ІКТ у 

середовищі Microsoft Power Point (за допомогою гіперпосилань та анімаційного оформлення слайдів). 

Методичні рекомендації щодо виконання завдання: Студенти по черзі називають номер малюнка-

підказки, на якому зображено фрагмент лабораторного чи інструментального метода дослідження та 

коротко описують його призначення. 
 

 
Рис 3. Фрагмент зображення методичної розробки – авторського інноваційного методу. 

 

- Використання гугл-форм (проведення тестування з використанням бази тестів КРОК М) на 

етапі закріплення навчального матеріалу за допомогою ІКТ, а саме QR-кодів. 
 

 
Рис 5. QR-код та фрагмент графічного зображення для застосування обраного методу. 
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Висновки: Впровадження обраних методів дослідження, що визначаються частково або повністю 

авторськими та інноваційними для використання на лекційних заняттях під час вивчення внутрішньої 

медицини студентами медичного коледжу сприятиме виконанню стратегічних завдань, що визначені 

фаховими предетними компетентностями.  

Обмін досвідом серед колег-новаторів та постійне визначення концепції пошуку нових та 

впровадження інновацій у вже існуючі методи, доповнення їх нестандартними методичними 

рекомендаціями, сприятиме педагогічній реструктуризації до підходу викладання, пошуку унікальності у 

кожному методі, що дозволить підвищити ефективність рекомбінативного подання навчального 

матеріалу викладачем та покращення його рівня засвоєння студентами медичних коледжів. 
 

Література: 
 

1. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методичні поради молодим науковцям / Семен 

Устинович Гончаренко. – К.- Вінниця: Планер, 2010. – 308 с. 

2. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / 

Василь Григорович Кремень. – К.: Грамота, 2005. – 447 с. 

3. Мельничук С. Дидактичні вимоги до оцінювання знань у технологіях навчання // Наукові записки КДПУ: 

Педагогічні науки. – 2002. – Вип. 45. – Ч. 1. 56.Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник / О. В. 

Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2011. – 224 с. 

4. Паламарчук В.Ф. Першооснови педагогічної інноватики. Т.1. – К.: Освіта України, 2006. – 420 с. 

 

 

Козакова Л.О., 

Овчаренко А.А. 

Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу 

 

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ «ТЕХНІКА-

БУДІВЕЛЬНИКА» ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА 
 

Інтеграція України в міжнародний розподіл праці, необхідність повноі модернізаціі дорожньо-

будівельноі галузі відповідно до умов світового ринку висувають нові, більш високі вимоги до якості 

підготовки «техніків-будівельників» з будівництва, експлуатаціі і ремонту автомобільних доріг і аеродромів.  

Актуальність і доцільність вивчення проблем підготовки фахівців дорожнього будівництва зумовлена 

низкою чинників: 

 -стрімкім зростанням масштабів дорожнього будівництва і підвищенням вимог до якості 

автомобільних доріг. Верховною Радою було прийнято «Державну програму розвитку автодоріг 

загального користування» на 2020-2025 роки і «Програму будівництва та реконструкції мостів України»; 

 - використанням сучасних інноваційних технологій будівництва і ремонта автомобільих доріг і 

аеродромів;   

-  стратегічним напрямком розвитку професійно-технічної освіти, мета якого полягає у формуванні 

техніка-будівельника не лише як професіонала, але і як творчої особистості, наділеної високими 

соціально-психологічними та інтелектуальними якостями.  

Ця ситуація вимагає впровадження у навчальний процес нових науково-обгрунтованих методик навчання 

та виховання , що забезпечать якість та ефективність підготовки спеіалістів для дорожньоі галузі Украіни.  

Враховуючи особливості навчально-виховного процесу в Харківському державному автомобільно-

дорожньому коледжі, варто підкреслити значущість базових принципів особистісно орієнтованого навчання: 

- принцип субʼєкт-субʼєктноі взаімодіі, який передбачає рівноправну взаімодію студента із 

викладачем, відмову від готових шляхів вирішення проблем, відмову від авторитарного стилю 

спілкування зі студентами; 

- принцип звʼязку навчання з життям, який передбачає спрямованість змісту навчального матеріалу 

на субʼєктивний життєвий досвід та життєві потреби майбутнього фахівця, наближення процесу навчання 

до реальних умов майбутньоі професійноі діяльності. 

Особливістю викладання дисциплін професійно-практичного цикла є можливість при розробці 

завдань на виконання практичних робіт, завдань для контролю знань і вмінь використовувати проблемні 
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виробничи ситуаціі, які виникають в професійній діяльності майбутнього спеціаліста дорожньоі галузі і 

за результатами виконання завдань оцінити рівень сформованості тієй чи іншоі компетенціі. Під час 

виконання лабораторних робіт  з дисциплін «Дорожньо-будівельні матеріали» , «Геодезія», «Геологія» , 

під час навчальних практик (геологічноі, геодезичноі, розбивочні роботи, отримання робочого фаху)  

умови проведення лабораторних досліджень а також умови виконання  різних видів робіт  максимально 

наближені до умов виробництва і студенти виконують певні ролі : лаборанта , геолога, геодезиста, 

проектувальника, дорожнього робочого. Це дозволяє в навчальних умовах оправцьовувати практичні 

навички з використанням теоретичних знань, шаблони поведінки в певних умовах майбутньоі 

професійноі діяльності; 

-принцип варіативності, який передбачає, що студент має можливість використовувати будь-які 

зручні і доступні для себе навчально-методичні і інформаційні ресурси і обирати завдання вівповідного 

рівня складності з урахуванням своєі початковоі підготовки, творчих і розумових здібностей . 

Принцип варіативності реалізується викладачами випускових циклових коміссій дорожнього 

відділення під час виконання контролю знань(застосовуються тести і ситуаційні завдання  професійного 

спрямування різних рівнів складності), а також на етапах курсового і дипломного проектування,а саме: 

студенти мають можливість обрати напрямок дипломного проекту і відповідно викладача-керівника 

дипломного проектування ; під час видачі  завдань на курсове і дипломне проектування студентам   з 

різними навчальними можливостями видаються завдання на проектування або будівництво ділянки 

автомобільноі дороги різних технічних категорій (чим вища категорія автомобільноі дороги - тим 

складнише проект), завданням щодо «Деталі проекту» також є можливість змінювати складність проекту; 

студенти обирають спосіб подання проекту до захисту (у вигляді графічного матеріалу або у вигляді 

компʼютерноі презентаціі).Рівень складності погоджується зі студентом, але при виставленні оцінок 

враховується рівень складності: оцінка  «відмінно»  виставляється  тільки за високий рівень складності, 

звичайно, за умовою виконання інших вимог  «Крітеріів оцінки якості знань» до цієі оцінки; 

- принцип індивідуалізаціі полягає у максимально-можливому пристосуванні методики навчання до 

навчальних можливостей студентів. 

Вище був наведеий приклад застосування принципу вибору  під час курсового і дипломного 

проектування, який здійснюється на підставі індивідуального підходу до студентів. Проведення 

практичних занять і навчальних практик  також вимагає застосування  індивідуального підходу до 

студентів. На практичних заняттях студенти отримують завдання приблизно однаковоі складності, але 

слабшим з них під час виконання потребується надавати різну за часом індивідуальну допомогу, тому і 

при оцінюванні враховуємо ступень самостійності виконання завдання. 

Під час проведення практик застосовуємо бригадну форму роботи зі студентами. Кожний член бригади  

виконує  завдання із врахуванням індивідуальних можливостей і кожний несе відповідальність за виконання 

того чи іншого виду робіт. Така колективна робота з професійною спрямованістю характерізується активізацією 

мислення і поведінки студентів, рівня задіяності в навчальному процесі, високим рівнем взаімодіі студентів між 

собою і викладачем, самостійкістю студентів у прийнятті рішень, підвищенням відповідальості усіх членів 

команди для своєчасного отримання якісного бригадного звіту за результатами практики; 

-принцип мотиваційного забезпечення навчального     процесу 

Мотивація є, безумовно, ефективним способом подвищення якості навчання. Саме викладачеві 

належить провідна роль у мотивації студентів щодо успішного опанування професії .  Мотиватори, які 

використовуємо для стимулювання мотиваціі студента до навчання : зацікавлення студентів новими 

видами діяльності, заохочення до пошуково-дослідноі роботи, запровадження інтерактивних технологій 

навчання, можливість достроково отримати залік або здати екзамен;  

- принцип інформаційно-комунікаційного підходу,який базується на тому, що сьогодні інформація є 

головним ресурсом науково-технічного та соціально-економічного розвитку,  процес навчання є 

насамперед особливим, закріпленим у суспільстві способом оперування інформацією.  

Викладачи випускових комісій дорожнього відділення коледжу постійно працюють над 

удосконаленням інформаційного навчального середовища-сайту коледжу,який акумулює: лекційні та 

навчально-методичні матеріали . 

Для студентів створені: довідкова електронна бібліотека (нормативні документи, підручники, 

довідники та додаткова література); презентаціі з покроковим прикладом виконання основних дорожніх 

креслень, які можна використовувати під час виконання курсових і дипломних проектів; розроблені 
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презентаціі до  практичних і лабораторних робіт, використовуючи  які, студент може виконувати завдання 

у зручному для нього темпі; 

- принцип активноі (інтерактивноі) взаімодіці між учасниками навчального процесу передбачає 

доступність навчання за сучасними інтерактивними методиками, інноваційними освітніми технологіями 

, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність студентів та іхній розвиток. Вивчення дисциплін 

професійно-практичного спрямування , на нашу думку, має здійснюватися саме на засадах ціх технологій. 

Одним із способів активізації пізнавальної і творчої діяльності студентів, який використовується 

викладачами випускових циклових коміссій, є студентська науково-практична конференція і 

студентський науковий гурток. Наукові  конференції на дорожньому відділені проводяться щорічно після 

проходження студентами технологічноі практики за темою: «Нові досягнення в будівництві 

автомобільних доріг і штучних споруд» Проведення  студентських конференцій поряд з традиційними 

методами навчання має позитивний вплив на перебіг навчально-виховного процесу, підвищує мотивацію 

до навчання, активізує пізнавальну діяльність студентів, спонукає до саморозвитку і самовдосконалення, 

дозволяє у цікавій і зрозумілій формі засвоїти навчальний матеріал.  

Висновки 

Професійне вдосконалення студентів коледжу, забезпечення іх мобільності, 

конкурентоспроможності на ринку праці вимагають подальшого удосконалення   навчального процесу  

на засадах гуманності, особистісно-орієнтованого навчання та передбачають:    

-безперервне удосконалення методичного забезпечення навчання; використання інформаційно-

компʼютерних технологій   та інтерактивних методів навчання;  урізноманітнення форм, методів, способів 

залучення студентів до участі у самостійній пошуково-дослідній діяльності; формування та розвиток 

мотиваціі студентів до навчання. 
 

Література 
  

1 Качалова Л. П. Личностно ориентированный подход в образовании:педагогика личности / Л. П. 

Качалова, Д. В. Качалов., А. В. Качалов; Шадринск: Изд-во «Шадринский дом печати», 2007.– 82 с. 

2. Гришкова Р.О. Педагогічні умови реалізаціі особистісно орієнтованого навчання іноземноі мови 

студентів нефілологічних спеціальностей вищих закладів освіти : автореф.дис.канд.пед.наук: 

спец.13.00.04 / Гришкова Р.О.; Нац.пед.ун-т ім. М.П.Драгоманова.-К.,2000.-20с.      
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 студентка Луцького педагогічного фахового коледжу 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

Осип М.А.,  

викладач 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МУЗИКОТЕРАПІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ТА 

ЇЇ ВПЛИВ НА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 

Останнім часом у вирішенні проблем оздоровлення учнів молодшого шкільного віку широкого 

розповсюдження набуває використання інноваційних технологій, що підвищують духовно-фізіологічні 

можливості організму. Однією з таких технологій є музикотерапія. 

Музикотерапія – це метод, що використовує музику як засіб корекції емоційних відхилень, страхів, 

рухових і мовних розладів, відхилень у поведінці, при комунікативних труднощах, а також для лікування 

різних соматичних і психосоматичних захворювань. 

Таким чином, термін «музикотерапія» позначає використання музики з метою відновлення та 

зміцнення здоров’я.   
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Перші спроби наукового пояснення впливу  музичного мистецтва на здоров’я та емоційний стан 

людини з’явилися у XVII ст., а широкі експериментальні дослідження почали  проводяться лише у ХІХ. 

У роботах В.М. Бєхтєрєва, І.М. Догеля, І.Р. Тарханова й інших з’являються дані про сприятливий вплив 

музики на ЦНС, дихання, кровообіг, газообмін тощо. 

У наш час музикотерапія застосовується практично в усіх країнах Західної Європи. 

За В. Петрушиним, сьогодні існує три музикотерапевтичні школи:  

• шведська (основне завдання вбачається у виявленні негативних переживань через музичний психорезонанс);  

• американська (ідея психоаналізу: пригадування під час сеансу пацієнтом ситуацій, які травмували 

його, та доведення стану до катарсичного розрядження);  

• німецька (основна теза – психофізична єдність людини, і саме на цій основі проводять лікування в 

комплексі, враховуючи фізичний, емоційний, комунікативний та органічно регулятивний аспекти). 

В Україні, як і в інших країнах колишнього СРСР, не існує системи підготовки професійних кадрів у 

галузі музикотерапії, хоча необхідність у цьому очевидна. 

Виділяють чотири основні напрями корекційного впливу музикотерапії:  

 Емоційне активування у процесі вербальної психотерапії. 

 Розвиток навичок міжособистісного спілкування, комунікативних функцій і здібностей.  

 Регулюючий вплив на психовегетативні процеси. 

 Підвищення естетичних потреб. 

Залежно від активності клієнтів, ступеня їх участі в процесі та поставлених завдань музикотерапія 

може бути представлена у формі активної (коли вони активно висловлюють себе в музиці), пасивної 

(рецептивної, коли клієнтам пропонують тільки прослухати музику) та змішана (інтеграційна, коли разом 

із музикою залучає можливості інших видів мистецтва: малювання під музику, музично-рухливих ігор, 

пантоміми, пластичної драматизації під музику, створення віршів, малюнків, оповідань після 

прослуховування музики й інші творчі форми. 

Молодшим школярам, особливо тим, яким важко адаптуватися до умов початкової школи, 

рекомендується застосовувати рецептивну музикотерапію. Такі заняття можуть бути спрямовані на 

створення позитивного емоційного стану, вихід з психотравмуючої ситуації шляхом сприймання музики. 

Під час сприймання музики вчитель початкових класів, соціальний педагог або психолог допомагає 

учням «зробити крок» в уявний світ музичних фарб, таким шляхом звільняючи дітей від негативних 

переживань. З цією метою використовується різноманітна музика, що відтворює картини природи: 

«Чарівність лісу», «Світанок у лісі», «Шум дощу» тощо. Після прослуховування музичного твору необхідно 

провести бесіду з дітьми, в якій з’ясовується, що вони «бачили», чули, «робили» у такій уявній подорожі. 

Правила проведення музикотерапії (за адаптованими методиками В. Зав’ялова, В. Петрушина): 

 з метою ефективного впливу, перш за все, необхідно налаштувати і підготувати клас для зустрічі 

з музикою: учням треба зручно сісти, розслабитись і зосередитись на уважному сприйманні музики, не 

відволікаючись при цьому на будь-які другорядні справи;  

  необхідно створити установку на «музичні переживання» і готовність учнів «на переключення із 

зовнішнього сприйняття на внутрішнє» під впливом музичного твору;  

  на одному занятті потрібно використовувати не більше трьох музичних творів або закінчених 

музичних тем, що застосовуються відповідно до «емоційного портрету класу»: перший музичний твір має 

сформувати певну атмосферу заняття (з метою налагодження контакту з учнями); другий – динамічний 

за змістом, має стимулювати емоційний стан і спрямовувати на комунікацію між учнями; третій – 

заспокоюючий або енергійний, має знімати напругу спілкування, створювати атмосферу спокою або 

надавати заряд бадьорості, мажорності, оптимізму тощо;  

 потрібно підібрати «правильну» музику для релаксації як метод самодопомоги. Це можуть бути 

звуки природи чи спеціальна музика (Ф. Шуберт «Аве Марія», Ф. Ліст Ноктюрн № 3 «Мрії кохання», 

К.Сен-Санс «Лебідь»);  

 грою однакової мелодії на різних інструментах група або клас поступово включаються у спільний 

єдиний ритм, що важливо для створення взаємоповаги і взаємодовіри;  

 такий вид музикотерапії, як інструментальна, вокальна, рухова імпровізація, дозволить виражати 

спонтанні почуття. Головним є природність і зіткнення з власним «Я» через музичне вираження звуків. 

При співі важливо чути себе, оскільки у співі задіяні не тільки голосові зв'язки, але і вся внутрішня 

сутність людини. Починати можна з мовчання, зосереджуючись на своєму внутрішньому голосі, потім 
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тихесенько співати про себе і тільки згодом починати голосно співати. При цьому важливо не оцінювати 

рівень виконання співу;  

 прослуховування музики, заздалегідь підібраної для конкретних випадків, як метод естетично-

емоційного споглядання, з наступним її обговоренням у групі, має додатковий соціально-психологічний 

ефект, сприяє музичному тренінгу чутливості для вироблення здатності бачити прояви життя в музиці. 

Отже, використання музикотерапії у початковій школі сприятиме розвитку  творчих здібностей, 

фантазії молодших школярів, допоможе їм заспокоїтися та розслабитися на уроці. Таким чином, 

музикотерапія позитивно впливає на розвиток гармонійної особистості, через вплив на емоційно-

почуттєву сферу, інтелектуальні здібності, психотерапевтичний і фізіологічний стани. 
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ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДПА-2021 З МАТЕМАТИКИ 
 

Сучасний етап розвитку шкільної освіти характеризується зміною освітньої парадигми (знаннєвої на 

діяльнісну і особистісно зорієнтовану) та підвищенням його компетентнісної спрямованості. Саме тому 

змінюються і вимоги до очікуваних результатів навчання з різних предметів. Основні акценти сьогодні 

зміщуються у бік сформованості компетентностей і саме вони стають об’єктом контролю під час ДПА та ЗНО.  

З 2021 року ДПА з математики (у формі ЗНО) стає обов’язковою для всіх випускників. Для 

українських освітян таке рішення стало несподіванкою. В першу чергу тому, що за результатами ЗНО 

зазвичай складається рейтинг шкіл. 

З метою моніторингу ситуації щодо отримання актуальних та компетентних думок вчителів-

практиків із зазначеного вище питання Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної 

освіти за ініціативи департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації 

проведено опитування (листопад-грудень 2020 року) щодо ставлення освітян Миколаївської області до 

запровадження обов’язкового ДПА з математики (у формі ЗНО) для учнів 11 класу. 

За результатами проведеного анонімного опитування серед учителів математики Миколаївської 

області (46,1% респондентів із міста, 53,9% – із районів) виявлено негативне ставлення педагогів щодо 

введення у 2021 році обов’язкового ДПА з математики (у формі ЗНО). Зокрема, 77,6 %, тобто переважна 

більшість учителів, не підтримують уведення обов’язкових випробувань у 2021 році. 

Основними причинами, що вплинули на відношення освітян до впровадження обов’язкового ДПА з 

математики (у формі ЗНО) були названі наступні: 
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- недостатня кількість годин (3 години на тиждень у старшій школі) для вивчення математики; 

- зменшення кількості класів математичного профілю та класів із поглибленим вивченням 

предмета, що спостерігається в районах області в останні роки; 

- учні традиційно вважають математику важким предметом, який не всім дається та не всім потрібний; 

- програмою практично не передбачено годин на  повторення та грунтовну підготовку до ДПА;  

- незначна кількість закладів освіти з поглибленим вивченням математики; 

- стійка тенденцію щодо недостатньої кількості кваліфікованих кадрів із математики, зокрема в 

районах області, що має місце внаслідок зниження престижності учительської професії; 

- необхідність попереднього забезпечення комплексу заходів на державному рівні (зміна програм, 

збільшення годин, розвантаження предметів базової школи, збільшення завдань базово-компетентнісного 

рівня в тестах ЗНО, створення мережі факультативів, елективних курсів тощо); 

- ризик наражання учнів на небезпеку в умовах пандемії, що матиме місце через велике скупчення 

дітей під час проведення випробувань, а також неможливість оперативного виявлення хворих або 

контактних осіб; 

- складність забезпечення відповідної підготовки до тестування в умовах дистанційного навчання 

через проблеми з Інтернетом, технічними засобами для проведення уроків та доступом до них учасників 

освітнього процесу. 

Учителями, які взяли участь в анонімному опитуванні, висловлено думки щодо недоцільності введення у 

2021 році обов’язкового ДПА з математики (у формі ЗНО), через перевантаження випускників предметами 

шкільного компонента та неможливість якісної підготовки в сучасних умовах (пандемія, карантин).  

З іншого боку, математика розвиває логічне мислення. Основними обчислювальними навичками та 

математичною компетентністю повинні володіти всі здобувачі освіти та випускники. Респонденти також 

звертають увагу на важливість розвитку математичної грамотності учнів та необхідність популяризації 

природничо-математичних дисциплін. Тому освітяни області переконані, що обов’язкове ДПА з 

математики можна (і потрібно) запроваджувати згодом після усунення висловлених занепокоєнь. 

Враховуючи сучасні зміни парадигми навчання та орієнтацію на результат, а також те, що 

математична компетентність є однією з ключових компетентностей нової української школи, державна 

підсумкова атестація спрямована на моніторинг умінь учнів логічно мислити, будувати математичні 

моделі та досліджувати їх методами математики, застосовувати математичний апарат до розв’язування 

життєво-орієнтованих завдань.  

Проаналізувавши результати різних моніторингових досліджень, можна зробити висновок про те, що 

сучасні учні не готові до використання природничо-математичних знань у реальному житті. Саме для 

того, щоб тримати на контролі рівень сформованості компетентності учнів в умовах зміни підходів до 

навчання і запроваджується обов’язкове ДПА для всіх випускників старшої школи. Цей крок допоможе 

моніторити зміни у якості природничо-математичної підготовки школярів, підвищить увагу та інтерес до 

математики і підкреслить важливість природничо-математичних дисциплін у житті людини. 

Сприяння розвитку математичної компетентності учнів здійснюється фахівцями кафедри теорії й 

методики природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти в межах: регіонального проєкту «Впровадження STEАM-

освіти в освітній процес із математики», робота над яким надає можливість вчителеві інтегрувати знання 

учнів з різних дисциплін під час розв’язання реальних проблем, генерувати нові ідеї, формувати у 

школярів всі необхідні життєві навички; інтернет-проєкту «Реалізація наскрізних змістових ліній на 

уроках математики»; серії семінарів для вчителів математики Миколаївської області щодо підготовки 

учнів до ДПА у формі ЗНО; постійно-діючої творчої групи вчителів математики Миколаївщини. 

ДПА з математики для всіх випускників не є принципово новою формою контролю, оскільки вона 

відбувалася з моменту проголошення незалежності України. Порядок проведення та перелік предметів 

для ДПА визначається наказом Міністерства освіти і науки України.  

Зміна парадигми навчання зі знаннєвої на компетентнісну, виділення математичної компетентності 

як однієї з ключових у НУШ та отримання результатів міжнародного оцінювання учнів PISA 

продемонстрували недостатню практичну підготовку учнів з математики і стали передумовою 

запровадження, окрім української мови, також обов’язкової ДПА з математики (у формі ЗНО) для 

здобувачів повної загальної середньої освіти. 
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Результати опитування освітян Миколаївської області продемонстрували, що 77,4% вчителів не 

підтримують такого нововведення щодо обов’язковості моніторингу знань усіх випускників. Авторами 

проаналізовано та узагальнено причини такого ставлення. При цьому основними причинами, окрім інших, 

названих вчителями є недостатня кількість годин у старших класах рівня стандарту, неможливість якісної 

підготовки за сучасних умов та недоцільність скупчення великої кількості людей в умовах пандемії. Хоча 

загалом освітяни погоджуються з актуальністю такого кроку за умов усунення висловлених занепокоєнь. 

Ми вважаємо, що запровадження обов’язкової ДПА у формі ЗНО позитивно вплине на підвищення 

якості шкільної природничо-математичної освіти. Одним із перспективних шляхів підготовки до ДПА та 

загалом підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти вважаємо упровадження 

компетентнісного підходу на рівні Державного стандарту. Оскільки зацікавленість природничо-

математичними дисциплінами обумовлюється, перш за все, їх практичною значущістю, то такий підхід 

підвищує мотивацію, інтерес до вивчення дисциплін природничо-математичного циклу, стимулює потяг 

до наукової творчості, пробуджує критичне ставлення до фактів, дає учням уявлення про науку як 

невід’ємну складову загальнолюдської культури. Одним зі стимулів позитивних змін та підходів має 

стати оголошення 2020/2021 навчального року Роком математики, під час якого планується вирішення 

проблем, які озвучували вчителі під час проведеного опитування.  
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АРТ-ТЕРАПІЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА З УЧНЯМИ МОЛОДШИХ КЛАСІВ 
     

На сьогоднішній день є багато цікавих методів, які використовують педагоги у своїй діяльності з 

учнями. Одним з найпопулярніших методів є арт-терапія. 

Арт-терапія –  один із сучасних напрямів психотерапії, за допомогою різних видів мистецтва, яка 

сьогодні стає усе більше популярним напрямом сучасної професійної психотерапії, що привертає все 

більше уваги в усьому світі. 

Мета арт-терапії -  становиться в гармонії розвитку особистості шляхом розвитку здатності самовираження 

й самопізнання. Арт-терапія може використовуватися, як основний метод, так і допоміжний метод. 

Завдання арт-терапії:  

- Дати соціально прийнятний вихід агресії та іншим почуттям. (  Арт-терапія є безпечним способом 

випустити «пару» і зняти напругу). 

- Полегшити процес лікування. ( Невербальне спілкування полегшує «цензуру» свідомості). 

- Отримати матеріал для інтерпретації й діагностичних висновків. ( Продукти діяльності 

інформують про саму людину) 

- Опрацювати думки і почуття, які дитина звикла  пригнічувати. (Може створюватися відносини 

на основі емпатії і взаємин прийняття). 

- Розвинути почуття внутрішнього контролю. 

- Сконцентрувати увагу та відчуття і почуття.  

- Розвинути творчі здібності і підвищити самооцінку учня. ( Отримання задоволення від діяльності) 

Функції арт-терапії: 

Діагностична: 

- Проблеми, які підлягають корекції;  

- Внутрішній світ, індивідуальна картина світу; 

- Неусвідомлювані та приховувані потреби; 

- Емоційні переживання; 

- Ставлення до праці, професії; 
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- Відповідність особистісних якостей професійно важливим. 

Комунікативна: 

- Міжособистісне спілкування; 

- Ставлення людини до навколишнього світу, людей; 

- Засвоєння загальнолюдських цінностей. 

Регуляторна: 

- Зниження стомлення, стресу. 

Когнітивна: 

- Усвідомлення себе, своїх вчинків; 

- Отримання емоційного досвіду; 

- Розвиток духовно-моральної,емоційно-вольової та пізнавальної сфер. 

Корекційна: 

- Відхилення в емоційно-оцінній сфері; 

- Самооцінка; 

-  «Я-образ»;  

-  агресивність. 

- Розвиваюча: 

- Особистісний зріст; 

- Саморегуляція почуттів, поведінки; 

- Соціальна компетентність. 

Підстави для проведення арт-терапії: знижений настрій, емоційна нестійкість, імпульсивність 

емоційних реакцій, переживання емоційного відкидання іншими, почуття самотності, міжособистісні 

конфлікти, незадоволеність, сімейними взаєминами, ревнощі, підвищена тривожність, страхи, фобії, 

негативна «Я – концепція», низька самооцінка. 

Форми арт-терапія: 

- Групова 

- Індивідуальна 

- Сімейна 

Структура арт-терапевтичного заняття: 

- Початок (підготовка матеріалів, збирання думок). 

- Основна частина ( виконання основних завдань). 

- Заключна частина ( висновки, висловлення вражень). 

Матеріали, використовувані в арт-терапії 

У більшості випадків усі матеріали, які використовуються в арт-терапевтичній роботі, надаються саме 

вчителем. Він розповідає про ті матеріали, які планується використовувати, їх якості, образотворчі можливості. 

Дуже часто пропоновані арт-терапевтом вправи пов’язані з характеристиками власне матеріалів. З іншого боку, 

вибір матеріалів диктується проблемами учнів. Очевидно, що частина матеріалів має текучість, велику 

піддатливість, і при цьому погано підлягає контролю в процесі користування. До таких матеріалів належать 

фарби на водній основі й суха пастель. У роботі з іншими матеріалами, такими, як: олівці, фломастери, маркери, 

учні відчувають більший їх супротив, проте вони дають можливість зображати дрібні деталі досить точно. 

Зокрема, працюючи з гіперактивними чи дуже емоційними дітьми, доцільно використовувати олівці, маркери, 

техніку колажу, що дає можливість знизити рівень тривоги, збудження, привести таких дітей в більш спокійний 

стан. В інших випадках, коли доводиться працювати з дітьми, які зазнали насильства і втратили здатність 

гратися, найбільш оптимальним буде використання текучих матеріалів: акварельних та акрилових фарби, гуаші. 

Такі матеріали спонукають дітей дуже вільно виражати себе. Вивчення технік роботи різних художніх 

матеріалів, допомагає учням розширити їх візуальну мову й розвинути уяву. Для вчителя спостереження за 

процесом освоєння матеріалів дає важливу інформацію про тих, хто максимально розкриває креативність. 

Незважаючи на те, що з часом переваги у виборі матеріалів змінюються, важливо знати, із чого починався 

процес, при роботі з яким саме матеріалом спостерігався найбільший резонанс. 

Отже, для кожного вчителя буде корисним використовувати арт-терапію, адже це не тільки допоможе 

вашим учням розслабитися та заспокоїтися, а й допоможе у розвитку творчих здібностей, покращить 

психологічне здоров’я учнів, і врешті решт ви проаналізувавши роботу учнів зрозумієте, в чому він 

потребує допомоги та краще зрозумієте його. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 

 
Сучасна реклама – джерело натхнення та мотивації. Раніше її першочерговим завданням були продаж 

товару, інформування про нього. Сьогодні – ситуація дещо змінилася. Будь-який вид реклами містить 

засоби психологічного впливу. Соціальна – не є виключенням. Головними відмінностями між 

комерційною та соціальною рекламою є мета, призначення, завдання та цільова соціальна група. 

Призначення такого соціального проєкту – залучення уваги громадськості до важливого процесу або 

явища, найчастіше – проблеми. Соціальна реклама повинна не лише інформувати, а й викликати певну 

реакцію та дію. Без виклику активних дій, соціальна реклама була б малоефективною. 

Метою дослідження є узагальнення факторів сугестивності та визначення ефективності 

психологічного впливу в соціальній рекламі на споживача. 

Німецький учений Г. Мюнстерберг порівнював рекламу та її вплив на споживача з інструментом, 

завдяки ефективному використанню якої можна досягти поставленої мети та одержати певний 

економічний ефект. Усі впливи реклами на свідомість людини можна поділити на раціональні та 

нераціональні. До першої групи належать ті, які мають логічну аргументацію. На емоції та людські 

почуття покладається другий тип [1, с.1]. Саме у межах другого типу впливу реклами на свідомість 

людини слід виділити поняття «сугестія». Це тип прямого повідомлення, за допомогою якого людина 

впливає на рішення, вірування, судження та поведінку отримувача, не звертаючись до раціональної 

аргументації та не використовуючи фізичного примусу [3, с.1]. 

Саме поняття сугестії ототожнюється з викликом емоцій та почуттів у споживача. Причиною цього є 

послаблення свідомого ставлення до інформаційного потоку. Через те, що контент соціальної реклами не «сухий», 

не офіційний, а навпаки – «живий» соціальна реклама і здобула надзвичайно широку популярність у галузі 

маркетингу. Апелювання до емоцій змушує замислитися над проблемним питанням розвитку суспільства.  

Існує декілька факторів, які впливають на рівень сугестивності у соціальній рекламі: 

низький рівень обізнаності соціальної проблеми; 

певна невизначеність споживача; 

погіршення психічного стану споживача; 

часові обмеження на перегляд контенту соціальної реклами (брак часу на перегляд соціальної 

реклами та роздуми над нею роблять споживача більш уразливим до усвідомлення її цінності); 

ступінь значущості (актуальна соціальна реклама є ефективнішою, у порівнянні з малопопулярною). 

Отже, ефективність соціальної реклами забезпечується саме шляхом врахування нераціонального 

психологічного типу впливу на свідомість споживача. Така соціальна реклама, спрямована на результат, 

повинна містити такі головні складові: емоційний та мотиваційний, когнітивний та комунікативний. 
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Ключову роль при створенні соціальної реклами займає емоційний мотив, оскільки саме він визначає 

ставлення до соціальної реклами: симпатію, антипатію чи нейтральність. Кожна людина має емоційну 

пам’ять, яка є достатньо сильною. Через це більшість таких рекламних повідомлень спрямовують свою 

силу на послаблення чи загострення почуттів. 

Формування мотивів – важлива складова рекламної діяльності. Американські фахівці у сфері реклами 

виокремлюють 3 психологічні типи реципієнтів: 

1. людина, яка розуміє що з нею відбувається і може пояснити це. 

2. особа, що аналізує свої емоції та відчуття, але вже не здатна пояснити. 

3. індивід, який нічого не може сказати ні про свій стан, ні про причини його створення. 

Пріоритетність мотивів споживача визначається в залежності від темпераменту, характеру, певних 

психологічних процесів та, звичайно, станів споживача. 

Розділяють позитивні та негативні емоційні мотиви. Перші спрямовані на радість та сміх, часто для 

досягнення ефекту використовується гумор. Вони потребують обережного використання. Іноді те, що для 

однієї національності викликає позитивний ефект, для іншої може бути нейтральним, або навіть 

абсолютно безглуздим. Рекламний лозунг на захист лісів організації «Rainforest Alliance» успішно 

спрацював у Америці, але в Україні б такого гумору не зрозуміли. Серед інших емоцій можна виділити 

страх, любов, гордість, патріотизм, свободу тощо [2, с.19].  

Наступною складовою ефективної соціальної реклами є когнітивна. Найкращою соціальною 

рекламою буде та, що має, крім тиску на емоції, ще й логічне підтвердження. До того ж потрібно постійно 

акцентувати увагу на конкретних аспектах, щоб уникнути нейтральності. Їх можна умовно поділити на 

м’які, з орієнтацією на позитивну поведінку, та жорстокі, спрямовані на демонстрацію загроз та виклик 

почуття страху. Зазвичай останні дають уявлення про наслідки соціальної проблеми. 

Слід підкреслити й необхідність врахування особливостей людського механізму сприйняття 

інформації. Головне у цьому – залучення уваги споживача. Після сприйняття інформації та емоційного 

враження наступає етап аналізу, розуміння, а потім формується ставлення до проблеми чи явища і, як 

наслідок, – спонукання до активних дій.  

Стосовно комунікативної складової успішної соціальної реклами варто відзначити доцільність 

вдалого поєднання та чергувати тексту і музичного супроводу з метою уникнення перевантаження 

дрібницями, які негативно вплинуть на процес зосередження та можуть призвести до розсіювання уваги.  

Таким чином, за результатами дослідження проаналізовано та виявлено прямий вплив психологічних 

аспектів на ефективність соціальної реклами. Обґрунтовано, що емоційний вплив є домінантною 

складовою соціальної реклами, його головною метою є спонукання до дії споживача, але спочатку 

реципієнт (споживач) відчуває та перебуває у стадії емоційного враження, отримання відповідних 

мотивів, іноді – емоційних потрясінь. Слід зауважити, що невіддільною складовою соціальної реклами 

все ще залишається логічне підтвердження та аргументація (когнітивна складові). Невеликий відсоток 

припадає також на привернення уваги та її правильний розподіл (комунікативна складова). 
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СТИЛІ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ  

ДО НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ 
 

Список посилань є дуже важливою частиною науково-дослідної роботи. Його зміст та оформлення 

показує джерелознавчу базу дослідження, підтверджує достовірність і точність даних, на яких ґрунтується 

наукова праця, відображає компетентність автора у роботі з джерелами інформації, а також є свого роду 

бібліографічним посібником для інших дослідників. 

В Україні основним відповідними документом, яким керуються при оформленні бібліографічного 

опису у списку посилань до наукової роботи є національний стандарт ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 

У наш час швидкого поширення інформації та розвитку наукової думки все більш популярними стають 

видання, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних, оскільки останні є інструментом для 

відстеження цитованості автора наукової роботи, а цитованість в свою чергу впливає на рейтинг публікацій 

автора, а також установи, в якій він працює. Зважаючи на це, у наукових публікаціях після списку 

використаних джерел додають блок References – список бібліографічних посилань, у якому використані 

джерела, що в оригіналі представлені латиницею, залишаються без змін, кириличні джерела поєднують 

транслітерацію та переклад, а для оформлення списку застосовуються міжнародні стилі. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог 

до оформлення дисертації», «бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може 

оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту 

України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення 

та правила складання» або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення 

списку наукових публікацій» [1].  

Розглянемо міжнародні стилі оформлення списку бібліографічних посилань до наукових публікацій, 

які рекомендовані Міністерством освіти і науки України: 

MLA (Modern Language Association) style – стиль Асоціації сучасної мови, який використовується 

в гуманітарних науках. На даний момент актуальне 8 видання посібника MLA 2016 року, яким керуються 

при оформленні списку літератури.  

APA (American Psychological Association) style – стиль Американської психологічної асоціації, що 

застосовується в суспільних науках. У 2020 році вийшло сьоме видання довідника зі стилю APA, у якому 

зазначені зміни щодо оформлення списку посилань до наукових публікацій. 

Chicago/Turabian style – стиль, заснований видавництвом Чиказького університету, сфера 

застосування якого – фізичні, природничі та суспільні науки. Турабійський стиль заснований на 

Чиказькому стилі та названий на честь Кейт Турабіан з Чиказького університету, яка написала посібник 

для студентів, яким вони керуються під час написання наукових робіт. Актуальним є 17 видання 

Чиказького посібника зі стилю, видане у 2017 році. Особливістю даного стилю, є наявність декількох 

форматів: «Автор-Дата», що частіше використовується в науках гуманітарного циклу та «Виноски та 

бібліографія», який використовується переважно у соціальних науках. 

Harvard style – Гарвардський стиль, сфера застосування якого – гуманітарні та суспільні науки. Для 

даного стилю немає офіційного посібника, оскільки він містить відмінності у оформленні списку 

літератури на рівнях різних університетів. 

ACS (American Chemical Society) style – стиль Американського хімічного товариства, що 

застосовується в галузі хімії. Третє видання посібника зі стилю ACS було видане у 2006 році, але на зміну 

йому у січні 2020 року опубліковане нове розширене видання, на даний час у цифровому форматі. 
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AIP (American Institute of Physics) style – стиль, встановлений Американським інститутом фізики та 

використовується у галузі фізики. У 1990 році було видане четверте видання довідника зі стилю, яке використовують і 

досі при оформленню списку до наукової роботи, беручи до уваги новітні комп’ютерні технології. 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style – стиль, розроблений Асоціацією 

стандартів Інституту інженерів електротехніки та електроніки, застосовується у технічних галузях, сфері 

інженерії, комп’ютерних наук, електротехніки, інформатики та інформаційних технологій. Останні 

актуальні рекомендації зі стилю видані у 2019 році. 

Vancouver style – Ванкуверський стиль, розроблений Ванкуверською групою, редакторами 

провідних медичних журналів, застосовується у сфері медичних наук. Друге видання зі стилю вийшло у 

2007 році та було оновлене у 2015 році, враховуючи стрімкий розвиток інтернет-ресурсів. 

OSCOLA (Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities) – стандарт 

Оксфордського університету для цитування юридичних документів. Остання редакція посібника, що 

регулює правила цитування та укладання списку посилань за стилем OSCOLA, була видана у 2012 році. 

APS (American Physics Society) style – стиль Американського фізичного товариства, що базується на 

Чиказькому стилі з деякими винятками та доповненнями та застосовується у галузі фізики. Останні 

рекомендації зі стилю опубліковані у 2012 році. 

Springer MathPhys Style – один з підстилів Springer, який заснований на еталонних стилях, що були 

створені для різних дисциплін та пристосовані для полегшення автоматизованої обробки, 

використовується в оформленні робіт з математики, фізики, статистики.  

Отже, кожен з міжнародних стилів застосовується для певної галузі наук. Кожна наукова установа 

сама визначає, яким з даних стилів керуватися. Так, до прикладу, науковий журнал «Бібліотечний вісник», 

заснований Національною академією наук України та Національною бібліотекою України імені В. І. 

Вернадського у вимогах до оформлення списку бібліографічних посилань у публікаціях керується ДСТУ 

8302:2015, а список References рекомендує оформлювати згідно з стандартом APA. Київський 

національний університет культури і мистецтв у супроводі Наукової бібліотеки випускає 16 наукових 

журналів, 13 з яких оформлюються в стилі APA, а 3 журнали – в стилі Гарвард. 

Порівняємо приклади бібліографічних описів за міжнародними стилями, що застосовуються у 

галузях гуманітарних та суспільних наук. 

Стиль MLA для книги: Прізвище, Ім’я. Назва книги. Видавництво, рік видання. 

У книзі з двома авторами імена інвертуються. Якщо джерело має трьох і більше авторів, то вказується 

лише перший і зазначається «та ін.» 

Стаття з журналу: Прізвище, Ім’я. "Назва статті." Назва журналу, випуск, місяць рік, сторінковий 

інтервал [5].  

Стиль APA для книги: Прізвище, І. І., & Прізвище, І. І. (Рік). Назва книги. Видавництво. DOI чи URL 

За наявності, в описі зазначають до 20 авторів, знак «&», потім останній автор.  

Стаття з журналу за стилем APA: Прізище, І. І., & Прізвище, І. І. (Рік). Назва статті. Назва журналу, 

номер журналу, сторінковий інтервал. DOI [2]. 

Стиль Чикаго у форматі «Виноски та бібліографія»:  
Книга: Прізвище, Ім’я. Назва книги: Підназва. Місце видання: Видавництво, Рік. 

За наявності, перераховується до 10 авторів. У першого автора вказується спочатку прізвище, потім 

ім’я, а в наступних вони інвертуються. 

Стаття з журналу: Прізвище, Ім’я. "Назва статті." Назва журналу Номер журналу (Місяць та/або 

рік публікації): Сторінковий інтервал. 

На відміну від формату «Виносок та бібліографії» Чикаго, у форматі Автор-Дата рік зазначається 

після автора:  

Книга: Прізвище, Ім’я. Рік. Назва книги: Підназва. Місце видавництва: Назва видавництва. 

Стаття з журналу: Прізвище, Ім’я. Рік. "Назва статті." Назва журналу Номер журналу: Сторінковий 

інтервал [3]. 

Найбільш поширеними варіантами стилю Harvard є Австралійський та Великої Британії. Наведемо 

приклад оформлення бібліографічного опису за стилем, що розроблений і використовується в 

університеті Монаша (Monash) в Мельбурні (Австралія): 

Книга: Прізвище, Ініціали Рік, Назва книги, Номер видання, Видавництво, Місце видання. 
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Стаття з журналу: Прізвище, Ініціали Рік, 'Назва статті: підназва', Назва журналу, номер, 

сторінковий інтервал [4]. 

Стиль Harvard для університету Де Монфорт (De Montfort), Лестер, Великобританія: 

Книга: ПРІЗВИЩЕ, Ініціали. (Рік) Назва книги. Відомості про видання. Місце видання: Видавництво. 

Стаття з журналу: ПРІЗВИЩЕ, Ініціали. (Рік) Назва статті. Назва журналу. Номер журналу. 

Сторінковий інтервал [6]. 

Порівнюючи вищенаведені приклади, можна зробити висновок, що міжнародні стилі оформлення 

списку посилань відрізняються переважно основними елементами бібліографічного опису, їх наявністю 

та розташуванням, розділовими знаками бібліографічного опису, шрифтовим оформленням. Так, у 

стилях, МLA, Chicago/Turabian, наводяться повні імена та прізвища авторів, а в стилях APA, Harvard – 

прізвище та ініціали. Помітні відмінності також є у кількості перелічених авторів, у стилі MLA наводиться 

до трьох, у Chicago – до десяти, а в стилі APA перелічується до 20 авторів. У стилях MLA, Chicago у 

форматі «Виноски та бібліографія» рік видання відокремлюється комою, а в APA та у стилі Harvard для 

університету Де Монфорт рік зазначається у круглих дужках після автора. 

Отже, підсумовуючи проведений аналіз стилів оформлення списку бібліографічних посилань, 

необхідно зазначити, що враховуючи інтеграцію української науки у світову систему наукової 

комунікації, все частіше використовуються міжнародні стилі, кожен з яких застосовується у певній галузі 

наук та має свої особливості. Кожна установа може сама обирати, яким з вищеперелічених стилів 

керуватися, а головною умовою правильного оформлення списку посилань є дотримання вимог обраного 

стилю впродовж усієї публікації. 
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ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
Соболева С.А., 

викладач математики 

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 122  

 

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОБРОБКИ ДАНИХ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ З 

ВИКОРИСТАННЯМ OPENFLOW 
 

Основними напрямками розвитку інфокомунікаційних мереж, що з'явилися в останні роки та значно 

вплинули на світову обчислювальну інфраструктуру, є розвиток хмарних технологій, зростання мобільності, 

а також інтенсивний ріст трафіку. У зв'язку з цим, телекомунікаційне обладнання та канали передачі даних 

відчувають постійно зростаюче навантаження, яке часто перевищує номінальну продуктивність. Тож 

виникає ряд факторів, які потребують підвищену гнучкість мережних ресурсів, до яких відносяться 

пріоритезація різних типів трафіку, непередбачуваність перевантажень кінцевих пристроїв, недостатня 

гнучкість мережних протоколів і обмеженість пропускної здатності фізичного середовища передачі даних. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/harvard
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/mla8
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/mla8
https://library.dmu.ac.uk/ld.php?content_id=32522796
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Спроби вирішення таких завдань традиційними засобами балансування навантаження викликають витрату 

ресурсів мережних каналів і пристроїв на передачу множини сервісних повідомлень протоколів 

маршрутизації, складність реконфігурації мережі в режимі перевантаження. Забезпечення гнучкості 

управління потоками трафіку для мінімізації вищезазначених складнощів можливо з використанням 

програмно-конфігурованих мереж і побудованих з їх допомогою хмарних систем [1].  

Як відомо, одним з основних принципів хмарних технологій є можливість використання одних й тих 

же обчислювальних ресурсів різними користувачами (одночасно або в різні моменти часу), що, з одного 

боку, економічно вигідно компаніям, що надають ресурси, а з іншого боку, викликає підвищену увагу до 

безпеки, ізоляції даних і програмних продуктів, розмежування прав доступу. 

При цьому, розподіл обчислювального ресурсу є складною задачею и потребує особливої уваги щодо 

обробки даних хмарних обчислень. За вирішення цієї задачі відповідає відкритий протокол OpenFlow [2], який 

забезпечує збір статистичних даних про структуру, стан і характеристики рівня передачі даних, створює мітки 

в таблицях переадресації і перенаправляє їх контролеру для прийняття подальших рішень. В основу даного 

протоколу покладено відповідні математичні моделі обробки даних хмарних обчислень. В залежності від 

обраної моделі обробки даних буде відбуватися розподіл обчислювального ресурсу за протоколом OpenFlow.  

Тому, в даній роботи пропонується огляд існуючих математичних моделей обробки даних. Так, для 

інформаційного обміну між, наприклад, віртуальними ресурсами всередині хмарного середовища 

використовуються моделі формального опису вимог [2], які, в свою чергу, представлені моделями графічної 

та математичної нотації. Моделі графічної нотації придбали досить широке застосування в процесі 

формування та структуризації безлічі інваріантів поведінки протоколу OpenFlow. Зазначені моделі 

базуються на застосуванні різновидів графічного мови та складаються з текстових описів, діаграм, блок-схем 

і алгоритмів функціонування тощо, в рамках яких хмарний обчислювальний центр обробки даних може бути 

описаний в формі зваженого неорієнтованого графу. Загалом, використання графових моделей (моделей 

графічної нотації) дозволяє більш детально врахувати структурно-функціональні властивості хмарного 

середовища, а хмарні обчислення мають прийнятну складність. Наступними моделями за обчислювальною 

складністю є формальні моделі, що побудовані на логікі. Основними математичними інструментами під час 

використання формальних моделей обробки даних хмарних обчислень є логіка Хоара, темпоральні логіки, 

алгебра розподілених комунікаційних ресурсів [1]. Слід зазначити, що коректне використання формальних 

моделей можливо лише в разі сумісності з усіма попередніми інтерпретаціями початкового набору логічних 

виразів, що описують структуру хмарного середовища. Ще одна математична модель базується на 

алгебраїчному розподілу ресурсів хмарного середовища. Зазначена модель дозволяє формалізувати 

пріоритет виконання процесів, їх паралельне виконання та хронологічну послідовність їх зміни з 

урахуванням тимчасових характеристик. Найбільш використовуваною серед безлічі математичних моделей, 

які мають прийнятну обчислювальну складність, вважається математична модель функціонування 

комутатора мережі OpenFlow, яка базується на двох системах масового обслуговування, серед яких перша 

моделює вхідний буфер даних та пристрій зчитування інформації з заголовка пакета, друга – таблицю 

адресації комутатора в хмарному середовищі. Дана математична модель включає в себе формули для 

розрахунку показників продуктивності серверного та мережного обладнання, такі як середині довжини черг 

очікування пріоритетних і непріоритетних заявок, середній час очікування заявок в черзі, ймовірність втрат 

заявок на кожній фазі моделі функціонування комутатора. Слід зазначити, що все проаналізовані існуючи 

математичні моделі обробки даних хмарних обчислень можуть бути використані при створенні сучасної 

системи управління обчислювальним хмарою на основі OpenStack і OpenFlow, що реалізує підвищення 

продуктивності за рахунок ефективного планування завдань і управління потоками даних між ними. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МІЦНОСТІ ЦЕМЕНТНОГО КАМЕНЮ  

ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПЕРФОРАЦІЇ 
  

Аналіз літературних матеріалів за якістю міжпластової ізоляції продуктивних горизонтів показує, що 

порушення герметичності кріплення відбувається внаслідок крихкого руйнування схоплення цементного 

каменю при проведенні кульової та кумулятивної перфорації [1, с.1123]. Таким чином, завдання 

виявлення часу проведення перфораційних робіт, при яких негативний динамічний вплив перфораційних 

робіт не впливатиме на цілісность цементного каменю, є особливо актуальною. Так, при аналізі кінетики 

набору міцності тампонажної суміші, були виявлені три стадії, при яких спостерігалися різні реакції 

тампонажної системи на руйнівний вплив кульової перфорації. I стадія – це період набору коагуляційної 

структури цементного розчину; II стадія – час переходу коагуляційної структури цементної суміші в 

кристаллизационную; III стадія – стадія кристалізації і набору міцності цементного каменю. Проведені 

експериментальні дослідження з визначення часу проведення вторинного розкриття, показали, що на І-ій 

стадії набору пластичної міцності у вихідній тампонажної суспензії спостерігається затікання 

перфораційного отвору (див. рис.1 і рис.2). 

На ІІ-ій стадії набору міцності тампонажної суміші, коли система переходить з коагуляційну 

структуру і в кристалізаційну, при перфорації спостерігається чіткий отвір, який не затікає цементним 

розчином і вільною водою, а сама тампонажна система не руйнується через те, що знаходиться в 

пластичному стані (рис .2). 
 

 
Рис. 1 – Перфораціоний отвір тампонажної 

суміші на I-стадії твердіння (6 годин твердіння). 

Рис. 2 – перфораційний  отвір тампонажний суміші 

на 1-стадії твердіння (через 5 хв після прострілу). 
 

 

Рис.3 – Перфораційний  отвір тампонажний суміші на ІІ стадії твердіння (8 годин твердіння) 
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Як видно з рис. 3, на ІІ стадії переходу цементної суміші з коагуляційної структури в кристалізаційну, 

вода практично вся взяла участь в гідратації цементного клінкеру, і після вторинного розтину 

перфораційні отвору не затікають тампонажної суспензією. До цього ж, не маючи кристалічної решітки 

на даній стадії, тампонажна система володіє пластичними властивостями. Аналізуючи поведінку 

тампонажного каменю після кульової перфорації, можна зробити висновок про те, що на ІІІ стадії 

цементний камінь крихко руйнується, утворюючи тріщини, які виходять від перфорационного отвору, 

через які згодом можуть перетікати пластові флюїди в вищерозміщені пласти (рис.4). З проведених 

експериментальних досліджень видно, що вторинне розкриття слід проводити в період, коли тампонажна 

суспензія набирає пластичну міцність, тобто на стадії переходу тампонажного розчину в камінь. Однак 

час набору пластичної міцності звичайного тампонажного портландцементного розчину занадто малий, і 

його часто не вистачає для того, щоб спустити перфоратор і провести вторинне розкриття. 
 

 
Рис.4 – Перфораційний отвір тампонажного каменю на ІІІ стадії твердіння (15 годин твердіння) 

 

Роблячи аналіз експериментальних досліджень впливу реагентів -пластіфікаторів катаміна і 

полівінілпіролідона на тампонажну суспензію, можна стверджувати, що введення в суміш перерахованих 

вище поверхнево-активних речовин збільшує час набору пластичної міцності (а саме ІІ-ої стадії) 

цементного розчину, при якому тампонажна система не руйнується. 

Результати дослідження параметрів пластичної міцності показують, що тампонажна суспензія, в 

складі якої міститься катамін, збільшила час набору коагуляціоної структури в порівнянні з вихідним 

тапонажним розчином на 8 годин, і зберігає свої пластичні властивості більш 16 годин. Введення в 

систему композиції реагентів катамін і полівінілпіролідон, збільшує час набору пластичної міцності 

тампонажної суспензії в порівнянні з вихідною цементною сумішшю до 17 годин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           а)                                                               б)                                                           в)          

Рис. 5 – Кінетика  формування перфораційних отворів в полімерцементній суміші,  

в складі якої є реагент катамін 0,2% 

а) І-стадія твердіння (8 годин);  

б) ІІ-стадія твердіння (24 години);  

в) ІІІ-стадія твердіння (36 годин) 
 

Так як реагент катамін збільшує час набору пластичної міцності цементної суміші, то ІІ-га стадія її 

твердіння настає через 10 годин (рис.6) і через 28 годин з моменту початку твердіння тампонажного 

розчину спостерігається крихке руйнування каменю (рис.6). 
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Полімерцементна тампонажна суміш, у складі якої є композиція реагентів катамін і 

полівінілпіролідон крихко руйнується через 40 годин твердіння суміші, а друга стадія набору пластичної 

міцності починається через 10 годин після замішування розчину (рис.7). 

На підставі отриманих результатів можна стверджувати про ефективність  

проведення перфораційних робіт під час П-ой стадії набору пластичної міцності цементної суміші. 

Так само дослідження показали, що якщо перфораційні роботи проведені в період, відповідний І-ій 

часовій зоні набору пластичної міцності, тобто під час переходу тампонажної суміші від коагуляціоної 

структури в кристалічну, контакт цементного каменю з металом (моделює стінки обсадної колони) 

зберігається. За умови проведення перфорації в більш пізній період, відбувається відшарування 

цементного каменю від металу [3,c.73-76]. 

 

       а)                                                                       б)                                                                    в) 

Рис.7 – Кінетика формування перфораційних отворів в полімерцементній суміші,  

в складі якої є композиція реагентів катамін 0,2% і полівінілпіролідон 0,2% 
а) І-стадія твердіння (10 годин);  

б) ІІ-стадія твердіння (28 годин);  

в) ІІІ -стадія твердіння (40 годин) 
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПРОМІНЮВАЧІВ ЗАКРИТОГО ТИПУ 
 

Сучасні потреби в умовах глобальних пандемій у застосуванні постійно працюючих опромінювачів  

є надзвичайно актуальними. 

На сьогодні в сфері приладів для дезінфекції приміщень існують опромінювачі переважно працюючі 

на основі дії кварцових знезаражувачів, інфрачервоні опромінювачі, рефлектори  Мініна тощо.  

Проте загальними і суттєвими недоліками є неможливість наближення дії жодного приладу до рециркуляції 

повітря наближеної до стерильної, тобто 100% ефективності постійно. Оскільки прилади потрібно вмикати 

періодично, що в цілому не вирішує проблему, а лише зменшує ймовірність настання ризику інфікування.    

Зазначену проблему частково вирішують опромінювачі закритого типу. У закритих опромінювачах-

рециркуляторах бактерицидний вихровий потік від ламп, що розміщені в невеликому замкнутому 

просторі корпусу, не мають виходу назовні. Знезараження повітря здійснюється внаслідок його 

примусового прокачування через вентиляційні отвори. Завдяки можливості знезараження повітря в 



34 

безперервному режимі в присутності людей, методика застосування опромінювачів закритого типу 

набула широкого поширення в медицині: в операційних блоках, перев'язувальних, реанімаційних, 

опікових палатах, на станціях переливання крові, в пологових залах; а також в громадських закладах: в 

перукарнях, салонах краси, підземних переходах, магазинах, клубах та інших приміщеннях з великою 

кількістю людей для профілактики респіраторних та інфекційних захворювань.  

Проте, застосування кварцових ламп, інфрачервоного випромінювання не поєднується з тепловим 

температурним впливом (понад 350 ℃). Також важливим чинником у підвищенні ефективності 

дезінфекції повітря є насичення його негативнозарядженими часточками. Для підвищення ефективності 

роботи рециркулятора нами запропоновано застосування комплексного S-методу. 

Нами запропоновано, виготовлено дослідні зразки та проведено дослідження щодо застосування S-

методу в рециркуляторах закритого типу. В ході випробувань S-рециркуляторів закритого типу здійснено 

оцінку ефективності знезараження повітря в приміщеннях з різним функціональним призначенням і 

навантаженням в присутності людей і при їх відсутності. 

В результаті практичних досліджень, отримано ряд висновків, зокрема: 

- S-рециркулятор, випробуваний в приміщеннях I-III категорії при відсутності людей, забезпечуює 

бактерицидну ефективність на рівні 99,9%. У процесі роботи в присутності людей в приміщеннях I-III 

категорії, S-опромінювач-рециркулятор запобігає нарощуванню мікробного насичення повітря. 

 - в приміщеннях III-V категорії S-рециркулятор доцільно використовувати для запобігання 

підвищенню мікробного насичення повітря (особливо у випадках високого ступеня ризику 

розповсюдження захворювань, що передаються повітряно-крапельним шляхом). 

Висока ефективність дезінфекції приміщень S-рециркулятором на основі чотрирьох ступеневої системи 

очищення порівняно із існуючими рециркуляторами на основі U-подібних бактерицидних ламп низького тиску 

забезпечується використанням чотирьох типів фізичного впливу на вірусну та бактеріологічну оболонку.  

Типи впливу S-рециркулятора: 

1) Тепловий вплив ; 

2) Інфрачервоним опромінюванням; 

3) Електромагнітним випромінюванням; 

4) Потоком  від’ємно заряджених часток. 

На рисунку 1 наведено схему роботи  S-рециркулятора. 
 

 

 

1-хром-нікелева  нитка накалювання; 

2-вихровий потік повітря; 

3- S-спільна дія теплового, інфрачервоного, електромагнітного 

та іонного впливу на потік повітря. 

 

 

 
 

Рис.1. Ілюстрація схеми роботи S-рециркулятора 
 

Дослідженнями дослідних зразків було доведено, що під час роботи S-рециркулятора людям і тваринам 

можна знаходитись у приміщенні, оскільки епіцентр впливу знаходиться безпосередньо в самому 

рециркуляторі та не поширюється за його межі. Також робота приладу не наносить шкоди рослинам. 

Застосування в роботі принципу поєднання чотирьох типів впливу в S-рециркуляторі дозволяє 

створювати високий коефіцієнт  корисної дії приладу та  дозволяє проводити дезінфекцію приміщень за 

більш короткий строк за рахунок створення вихрового потоку всередині S-рециркулятора. Прилад з 

потужністю 0,5 КВт можна застосовувати на великих площинах (до 80 м.кв.) 
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ст. преподаватель кафедры физвоспитания 

Харьковского национального университета радиоэлектроники 

 

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ 
 

Отрасль телекоммуникаций  всегда была наиболее развивающейся и прогрессивной.  Подготовка 

специалистов для этой отрасли связана с определенными трудностями, среди которых в настоящее время 

можно выделить стремительное развитие и модернизацию аппаратно – программного  обеспечения и 

следующим за этим ( в определенной степени ) изменения образа мышления и восприятия мира. 

Это влечет за собой необходимый уровень психологической, психической и эмоциональной 

подготовленности специалистов любого ранга телекоммуникаций. В этой связи нельзя не уделить внимание 

отрицательному воздействию психоэмоционального напряжения на студента,  которое является по своей 

природе комплексным.  В процессе обучения оно обусловлено и может вызываться следующими факторами: 

- Адаптация к режиму учебного процесса в начале обучения 

- Физическое утомление в процессе обучения 

- Психоэмоциональное напряжение во время экзаменационной сессии 

- Воздействие монитора ПК в ходе прохождения лабораторно – практических занятий. 

Рассмотрим эти факторы и методы снижения их воздействия на студентов. Сегодня компьютеры 

используются в самых различных областях человеческой деятельности.  Во многих профессиях они 

являются либо объектом  труда, либо основным орудием труда, рабочим инструментом. Но компьютер 

вместе с пользой несет в себе ряд факторов, отрицательно сказывающихся на здоровье. К ним относятся: 

- воздействие монитора ПК; 

- неподвижная напряженная поза оператора; 

- интенсивная работа на клавиатуре; 

- длительное восприятие информации  отображенной на мониторе. 

Этот тип воздействий может вызвать синдром компьютерного стресса (СКС), который сопровождается 

головной болью, воспалением глаз, аллергией, раздражительностью, вялостью, депрессией. 

В качестве профилактики вышеперечисленных факторов можно предложить следующие мероприятия: 

- выбор правильной рабочей позы;   

- правильное дыхание; 

- правильная организация работы зрительного аппарата; 

- соблюдение режима работы; 

- выполнение оздоровительно – профилактических комплексов физических упражнений. 
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ПРОФЕСІЙНО ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ОСНОВА ОСОБИСТІСНОЇ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ КРЕМІНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ 
 

Актуальність. В даний час підвищуеться  соціальний попит на  працівників задіяних у сфері 

виробництва. Головне завдання підготовки справжніх професіоналів, здатних реалізувати себе в умовах 

конкуренції, тому що «значна частина трудового потенціалу суспільства, інтелігенції, майбутніх фахівців 

різних галузей народного господарства, які мають вирішувати гострі соціально - економічні проблеми, є 

сьогоднішнє студентство» [3, с.56]. У літературі та на практиці визначені необхідні соціально-економічні, 

організаційно-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки  для цілого ряду фахівців 

народного господарства.  Питання стосовно будівельної галузі розроблені недостатньо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми фізичного виховання у системі освіти ставили 

в різні роки Видрін В.М., Арсеньєв Н.М., Леонтьєв Л.II., Віленський М.Я., та ін. Традиційно вказується на 

актуальність фундаментального принципу оздоровчої спрямованості: правильне формування організму, 

збереження і поліпшення здоров'я, розвиток фізичних якостей, організація здорового способу життя 

учнівської молоді. Значне місце займають публікації про ідейно-моральне виховання учнів, які здійснюються 

засобами фізичного виховання.  Дослідження, присвячені підвищенню освітнього потенціалу фізичного 

виховання, інтегрує його роль в процесі формування особистісної фізичної культури, як частини загальної 

культури особистості [1-3-5]. 

Мета. Обгрунтування основ професійно-прикладної фізичної підготовки  та принципу ефективності, 

що забезпечує формування особистісної фізичної культури, підвищення ефективності процесу фізичного 

виховання учнів у системі професійної освіти. 

Результати дослідження. У сучасних публікаціях все виразніше формується мотив про те, що  

фахівець повинен бути  професійно компетентним також в сфері фізичної культури і спорту. Це дає 

професіоналу імпульс до багатогранного самовдосконалення, до більш повного розкриття своїх талантів, 

здібностей, можливостей, оскільки культура особистості набувається в процесі різноманітної діяльності. 

Для успішної професійної діяльності та творчого довголіття  необхідно: хороший стан здоров'я в цілому, 

високий рівень функціонування і надійності, нервової, серцево-судинної, дихальної системи, мозкового 

кровообігу, нервово-м'язового апарату. А також розумова, емоційна і загальна м'язова витривалість, 

спритність, швидкість і точність руху рук, хороша пам'ять, оперативне мислення. Опитування керівників 

підтвердив високі вимоги до  професійно-прикладної фізичної підготовки - фахівців, які будуть 

підвищуватися в найближчі  роки. 

Розглядаючи професійно-прикладну фізичну підготовку як предмет теоретичного дослідження у 

конкретних умовах макросоціального середовища, необхідно враховувати особливості взаємодії 

внутрішніх та зовнішніх факторів, враховувати специфіку  розвитку. Умови для практичних занять 

різними видами фізичної культури складають сферу зовнішніх факторів, що роблять істотний вплив на 

фізичну культуру учнівської молоді. 

Будучи однією з людських та соціальних цінностей, ППФК не тільки є знаряддям вдосконалення 

природної основи молодої людини, його фізичної організації, а ще виступає як культура способу життя 

учнівської молоді. ППФП виконує по суті, ті ж функції, які характерні для загальнолюдської культури в 

цілому вносить свій внесок у формуванні особистості молодого фахівця, здатного адекватно діяти в 

різноманітному соціокультурному світі. 

Сучасна психолого-педагогічна теорія і практика у центр уваги ставить особистість. Тому процес 

професійного самовизначення учнівської молоді слід розглядати, виходячи з цілей освіти та виховання, 

спираючись на особистість.  

ППФП майбутніх фахівців бідівництва вирішує завдання: 

- прискорення професійного навчання; 

- досягнення високої працездатності та продуктивності праці; 
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- використання засобів фізичної культури для активного відпочинку та відновлення працездатності; 

- виконання службових, громадських функцій по впровадженню фізичної культури і спорту у 

професійному колективі. 

Протягом 2019, 2020, 2021 навчального року ми проводили педексперімент по тестах таблиця 1. 

Результати свідчать про те, що здійснення фізичного виховання за загальноприйнятою програмою 

фізичної підготовки істотно не покращує показники учнів які готуються стати будівельниками. 
 

Таблиця 1 

Показники 

Рік навчання Різниця 

перший другий 
М2-М1 % t 

М1 М2 

Артеріальний тиск мм рт.ст 

 систолічний 

 діастолічний 

     

115,05 118,25 3,2 102,7 0,59 

75,23 80,25 5,02 104,05 0,36 

ЧСС,  за 1 хв. 81,69 77,88 3,81 104,89 2,54 

Біг 100 м., с. 13,84 13,99 0,15 101,08 0,07 

Біг 3000 м, хв. 14,11 13,39 0,72 94,88 1,31 

Підтягування на перекладині, раз 11.32 13,6 2,28 83,23 1,34 

Піднімання тулуба в сед. раз 44,0 50,38 6,38 114,5 4,19 

Стрибок у довжину з місця, см 230,16 241,38 11,22 95,35 0,34 

Човниковий біг, сек. 9,19 9,0 0,19 102,11 1,3 

Нахил тулуба, см 15,36 16,79 1,43 91,48 0,63 
 

Проведені педексперімент, анкетування, бесіди з керівниками будівельних підприємств  дозволило 

припустити, що практична реалізація вимог з фізичної надійності працівників будівельної промисловості 

може бути досягнута за рахунок підвищення професійно-прикладної дієвості та обсягу фізичного 

виховання. Залучення учнів до занять по розділах та видам спорту найбільшою мірою сприяють 

формуванню професійно важливих фізичних та психічних якостей. Анкетні дані: 52,6% за ППФП, 31,5% 

за збільшення обсягу годин на фізвиховання. 

Виходячи із завдань ППФП учнів, вона в даний час здійснюється за наступними напрямками: 

- формування у учнів знань та навичок, застосування засобів фізичної культури і спорту в режимі 

праці та відпочинку; 

- оволодіння прикладними вміннями і навичками; 

- акцентування уваги на окремих фізичних та спеціальних якостях, особливо необхідних для 

високопродуктивної праці в обраній професії. 

Висновки. На основі проведених досліджень можна зробити наступні висновки: 

1. До працівників будівельної галузі висувають високі вимоги з психофізичної надійності .. 

2. Значна частина випускників ліцею не готові до інтенсивної роботи в цій галузі. 

3. Базове фізичне виховання не сприяє у необхідній мірі розвитку професійно важливих якостей для 

будівельників, що ставить питання про необхідність організації для учнів, які готуються стати фахівцями 

в області будівнитства спеціальної професійної прикладної фізичної підготовки. 
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ФОРМУВАННЯ У УЧНІВ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ У 

ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ 
 

Актуальність дослідження. Фізична культура в школі має вирішальне значення для розвитку 

повноцінної, цілісної особистості школяра, тому що вона вирішує завдання не тільки збереження та 

зміцнення здоров’я, розширює функціональні можливості систем організму шляхом цілеспрямованого 

розвитку основних фізичних якостей і природних здібностей. 

Дослідження С. Балбенко, С. Затока, Т. Круцевич,  В. Петровського свідчать, що потреби, мотиви та інтереси 

в галузі фізичного виховання мають свої вікові особливості й пов'язані з психологічним розвитком, соціальним 

формуванням особистості, темпераментом, соціально-економічними умовами життя конкретної сім'ї.  

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що процес формування у учнів мотивації до 

занять фізичними вправами у позакласній роботі буде ефективним, якщо визначити фактори 

мотиваційної діяльності учнів до занять фізичними вправами та перевірити мотиви, що спонукають учнів 

різних вікових груп до занять фізичними вправами в позакласній роботі 

Мета: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити мотиви, що спонукають учнів 

різних вікових груп до занять фізичними вправами в позакласній роботі. 

Мотиви занять фізичною культурою умовно поділяють на загальні та конкретні. До перших можна 

віднести бажання учнів займатися фізичною культурою в загалі. До других можна віднести бажання учня 

займатися любим видом спорту, відповідними вправами. Мотиви занять фізичною культурою можуть 

бути пов’язані з процесом діяльності та з її результатом [4, с.10]. 

Мотивація до фізичного самовдосконалення не з’являється сама по собі, її потрібно формувати в 

ситуаціях навчального процесу, фіксувати і закріплювати позитивні мотиви та нейтралізувати вплив 

негативних. Формуванню мотивації до систематичних занять фізичними вправами сприяє дотримання 

таких педагогічних умов [6, с.12]: 

- формування позитивного ставлення до занять фізичними вправами; 

- цілеспрямоване мотивування і стимулювання до активної фізкультурної діяльності; 

- прищеплення інтересу до активних занять фізичними вправами; 

- озброєння знаннями з фізичної культури для самостійних занять фізичними вправами. 

Тому були розроблені наступні методики формування інтересу до занять фізичної культури на основі 

розглянутих вище категорій: 

а) використання міжпредметних зв’язків природознавства і фізичної культури як засобу навчання і виховання, 

спрямованого на формування системи знань з фізкультури, анатомії, гігієни на основі таких понять, як режим дня, 

постава, гартування, дихання, практичних умінь та навичок, самостійних занять фізичними вправами; 

б) застосування ігрового методу з метою створення позитивного емоційного фону на вдосконалення 

рухових умінь і навичок; 

в) використання педагогічного стимулювання для забезпечення інтелектуальної і фізичної активності. 

Здійснення міжпредметних зв'язків на уроках фізичної культури можна зробити шляхом: інформаційно-

рецептивним, репродуктивним, дослідницьким, проблемним методом; 

Така реалізація міжпредметних зв’язків підвищує активність, допомагає оволодіти системою 

міжпредметних знань і навичок з фізичної культури, гігієни, що є необхідною умовою виникнення в них 

інтересу до занять фізичними вправами. 

Слід враховувати існування складних соціальних умов, у яких відбувається в наш час розвиток 

значної частини дітей. Через безробіття, матеріальні труднощі деякі батьки виїжджають на заробітки, 

лишаючи дітей на тривалий час без батьківського піклування. Учні часто не вміють і не можуть цікаво та 

з користю для свого розвитку використати вільний час, потрапляють під негативні впливи. Тому школа 

через позакласну діяльність повинна протидіяти шкідливим впливам на учнів, виховувати у них свідоме 

ставлення до власного фізичного і духовного здоров’я.  
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Головна мета позакласної роботи – організація дозвілля школярів, що несе оздоровчий ефект. 

Заняття в спортивних секціях, кружках проходять, в основному, по визначеному типі, тобто вони 

мають освітньо-виховну спрямованість.  

Виділяють два види позакласних занять: систематичні та епізодичні.  

Систематичні заняття проводяться у гуртках фізичної культури для молодших школярів, з видів спорту у 

секціях, у групах з урахуванням інтересів учнів. Під час комплектування груп необхідно враховувати інтереси 

учнів, рівень їхнього фізичного стану, розвитку рухових якостей, особливості статури тощо.  

Епізодичні заняття – щомісячні дні здоров’я і спорту, змагання, турпоходи, прогулянки, екскурсії, 

спортивні свята і розваги.  

Щоденне проведення в школі гімнастики перед заняттями, фізкультхвилинок, і рухливих перерв 

сприяє підвищенню не тільки фізичної, а й розумової працездатності учнів.  

У позаурочний час у школі проводяться масові фізкультурно-оздоровчі і спортивні заходи. Ними 

передбачається:  

а) більш глибоке засвоєння учнями програмного матеріалу, що вивчається на уроках фізкультури;  

б) виконання відстаючими учнями нормативних вимог програми з фізкультури та з державних тестів;  

г) організація систематичних занять з різних видів спорту, за інтересами учнів;  

д) проведення масових спортивних змагань з різних видів спорту, туризму [1; 5].  

Всі форми фізкультурно-оздоровчих і спортивних занять, які проводяться в процесі навчальної і 

позакласної роботи, повинні відповідати головній вимозі – всемірно сприяти залученню кожного учня до 

щоденних самостійних занять фізкультурою і спортом.  

Серед засобів фізкультурно-оздоровчої роботи дуже важливе значення мають гігієнічні умови. Сюди 

відносяться режим дня, під яким розуміється строго складений розпорядок повсякденного життя, 

раціонального використання часу праці і відпочинку, сну і харчування.  

Висновки. Ми рекомендуємо проводити наступні заходи щодо формування мотивації в учнів різних 

вікових груп до занять фізичними вправами:  

1. В молодшому шкільному віці проводити інтегровані уроки, рольові та сюжетні ігор, «Веселі 

старти», рухливі перерви, у вигляді факультативу проводити флеш-моб, уроки-шоу. 

2. В середній школі проводити «Олімпійський урок», уроки-подорожі, заняття в гуртках та секціях 

з використанням артпедагогіки, проведення бінарних уроків, змагань тощо. 

3. В старшому шкільному віці доречно використовувати змагання за інтересами, заняття в секціях з 

Олімпійськими чемпіонами, уроки-презентації своїх можливостей та заняття у вигляді спортивно-

педагогічного вдосконалення.  
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ANTHROPOCENTRIC TRENDS IN PHILOLOGICAL SCIENCE:  

TEXT AND DISCOURSE 
 

Anthropocentrism as a philological branch of human science was integrated into the system of related human 
sciences at the end of the last century and the beginning of the present century. This process required the 
development of a new methodology for philological disciplines.  

The traditional manner of philological thinking represents language as a static formation. The word has been 
considered a sign of thought since the time of Ferdinand de Saussure. Psycholinguistic research is based on a 
dynamic model of language. In this language model, the meaning of a text is not considered to be in its form, but 
as existing in the form of thinking process, as originating in the process of perception. “Outside the act of 
perception, the text is a dead chain of graphemes” – Alexandra Zalevskaya [2, pp. 24]. Since traditional ideas about 
the object of study continue to persist in the worldview of a philologist, this has led to the emergence of the theory 
of the complementarity of static and dynamic models, about the possibility of deeper knowledge of the object 
when studying it simultaneously in statics and in dynamics (e.g. [1, pp. 9]). However, in particular, in 
distinguishing between text as a static entity and discourse as a dynamic entity, these phenomena appear not simply 
as two sides of the same phenomenon, but as different phenomena with different properties. 

Traditionally, the text was considered as a carrier of a certain meaning encoded by the author, while the discourse 
implies a variability of meaning in the perception of the text and depends as to the personal qualities of the perceptive, 
and the degree of complexity of the organization of the perceived form of text. It would be logical to call the text from 
the author’s perspective as a text, and the text from the reader’s point of view as a discourse. In this case, however, the 
text and the discourse combine only the material form, in terms of meaning they are different entities.  

At first glance, the distinction between text and discourse can be made in terms of language and speech, where 
text can be similar to language and discourse to speech. Considering text and discourse in this aspect is hindered, in 
particular, by the following consideration: a phoneme is a class of sounds, a morpheme is a class of morphs, a lexeme 
is a class of word forms, etc., however, it is impossible to assert that a text is a class of discourses, since the number of 
discourses in this case turns out to be incalculable and is determined by non-linguistic factors [3, pp. 113].  

Thus, the notion of the complementarity of different paradigms, of the possibility of studying the same 
phenomenon in both traditional and anthropocentric paradigms can hardly be accepted, as the object of studying 
is no longer identifiable to itself in different models.  
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ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПРОПОВІДІ 
 

Проповідь – це «промова на релігійну тематику, яка зазвичай публічно виголошується представником 

духовенства в якості складової частини  богослужіння» [5]. У сучасних англомовних проповідях 

«переплітаються модерністські й традиціоналістські елементи» [1, с. 178], а їхня комунікативна спрямованість 

визначається сукупністю «релігійно-просвітницьких, релігійно-пропагандистських та  дидактично-виховних 

цілей» [2, с. 63].  Автор проповіді добирає ті лексичні засоби, які найкраще сприятимуть реалізації цих завдань. 
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Крім стилістично нейтральної, або міжстильової, лексики (people, child, cow, eat, to send, tonight, 

many), у текстах англомовних проповідей домінує книжна лексика (validation, mobility, secular, moral), 

зокрема й такі лексичні одиниці, які мають піднесене, «емоційно-експресивне» [2, с. 64], оцінне 

забарвлення (everlasting life, righteousness, a repentant sinner, sense of obligation, a paramount issue). У межах 

власне книжної лексики у текстах проповідей виділяють наступні лексичні групи: 

1) «богословську, або церковно-релігійну» [2, с. 64], лексику, до якої належать «слова для 

найменування Бога та явищ потойбічного світу» (God, Lord, Jesus Christ, the Garden of Eden), «стосунків 

людини і Бога» [3, с. 284] (faith, to repent, spiritual, salvation, fasting, disciple, pastor, church, congregation, 

sanctity), Біблії та її частин (the Bible, Scripture, Genesis, Acts, Philippians), біблійних персонажів (David, 

Adam, Eve, Paul, Pontius Pilate), релігійних подій і свят (Lenten period, Ash Wednesday, Easter); 

2) «лексику з газетно-публіцистичним функціонально-стильовим забарвленням» [2, с. 64] (an 

independent people, voting, political opinions, to address political issues, governing authorities), яка присутня у 

текстах проповідей, тому що їхні автори часто торкаються актуальних суспільно-політичних тем, 

пояснюючи парафіянам, яким має бути ставлення до них з моральної точки зору. 

У протестантських проповідях звичайним явищем є розмовна лексика, використання якої є «досить 

вільним, але завжди обмеженим» [2, с. 64] (stuff, crazy bin, to freak out, a soccer mom, hanky, wimp, to shout one’s 

head off). Наявність неформальної лексики, у тому числі й фразових дієслів, у тексті проповіді «робить її зміст 

максимально доступним і зрозумілим» [2, с. 64], допомагає скоротити дистанцію між проповідником і його 

паствою, перетворити ситуацію спілкування з офіційної на більш невимушену, психологічно комфортнішу 

для слухачів. Частотність вживання розмовної лексики сильно варіює залежно від приналежності 

проповідника, і, відповідно, його аудиторії до тієї чи іншої конфесії або деномінації. 

Поєднання різних стилів у межах жанру проповіді простежується й на рівні фразеологічних зворотів. 

Ідіоматичні одиниці, які зустрічаються в текстах проповідей, можуть мати як нейтральне (to pull oneself 

up by one’s bootstraps, to hit rock bottom), так і досить яскраво виражене розмовне (a thorn in one’s side, to 

take the bait), публіцистичне (behind the scenes) або церковно-релігійне/конфесійне (to earn one’s food by 

the sweat of one’s brow) стилістичне забарвлення. 

Оскільки проповіді завжди містять цитати з Біблії, які нерідко можуть ставати темою проповіді, або 

пояснюють певні моменти Священного Писання, у них можуть зустрічатися  характерні для Біблії історизми 

(Caesar, the Pharisees) та архаїзми, що найчастіше входять до складу самих цитат. До останніх належать 

переважно застарілі граматичні форми займенників (thee, thy, ye) та дієслів (wilt, allotteth, loveth) [2, с. 64].  

Мова проповідей запозичила з Біблії тяжіння до образності, поетичності, притчевості та 

алегоричності; вона характеризується багатством художніх засобів (тропів) та стилістичних прийомів. У 

зв’язку з цим, багато слів вживаються в переносному значенні. Наприклад: 

There are several disciplines that allow us to enter into the inner chamber with God [4]. 

Тут словосполучення ‘ to enter the inner chamber’, яке є буквальною цитатою з Біблії 

(«інтертекстемою» [2, с. 63]), де воно вживалося в його прямому значенні ‘to enter the room’ («увійти у 

[свою] кімнату»), використовується в переносному значенні ‘to pray’ («помолитися», «увійти у 

внутрішній, духовний діалог»). Цей парафрастичний вираз будується на алюзії, денотатом якої виступає 

загальновідомий текст Євангелія від Матвія, а тому він легко «розшифровується» слухачами, одночасно 

надаючи висловлюванню авторитетності й глибини з погляду сприйняття його аудиторією. 

Таким чином, лексичні особливості сучасної англомовної проповіді продиктовані, насамперед, 

функціями, які вона виконує: використання книжної лексики є умовою здійснення виховного та 

просвітницького впливу на аудиторію, а розмовна лексика й слова, вжиті в переносному значенні, 

впливають на емоційну сферу слухачів. Жанр сучасної проповіді поєднує в собі лексичні ознаки різних 

стилів – конфесійного, розмовного, публіцистичного та художнього. 
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СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРСОНАЖНОГО МОВЛЕННЯ У РОМАНІ 
 

Одним з найефективніших засобів відображення художнього образу персонажа є його мовна 

характеристика, яка служить одним з основних джерел інформації, яку отримує читач. Мовна 

характеристика – це образний засіб зображення персонажів твору, наділених сенсоутворювальним 

рисами характеру, що представляють собою певну суб'єктну групу, який створюється індивідуальною 

манерою мови, її емотивної забарвленністю, стилем мовлення і вибором лексичних одиниць для 

вираження власних думок, умінням будувати повне висловлювання і т.д [3]. 

Мова персонажа може нести в собі інформацію про зовнішність, психологічні характеристики 

особистості, динаміку розвитку персонажа, ставлення автора до персонажа, соціальне середовие і епоху, 

рівень освіти і культурне просвітництво, зв'язках з оточуючими людьми і об'єктами, світогляді і 

світосприйнятті. У прямій або непрямій мові через вживання особливої лексики і фразеологізмів, особливого 

фонетичного складу цієї мови формується образ і характеристика героя твору. Отже, персонажі, що 

відрізняються за віком, вдачею, професією тощо, також відрізняються за особливостями мовлення [5]. 

Мовні особливості персонажів знаходять своє вираження на різних рівнях висунення: 

фонографічному, морфологічному, лексичному і синтаксичному. На кожному з цих рівнів мовні 

характеристики знаходять своє індивідуальне вираження, утворюючи при злитті цілісний мовний образ. 

Особливості мови можуть бути реалізовані на морфологічному рівні, коли персонаж прагне надмірно 

використовувати певну морфему. На синтаксичному рівні мовлення персонажа може бути багатим на 

певні типи синтаксичних структур; людина може використовувати або занадто короткі, або занадто довгі 

речення. Деякі з цих особливостей є індивідуальними мовленнєвими характеристиками, але іноді вони є 

мовними характеристиками сім'ї, групи друзів чи іншої соціальної групи [4]. 

Лексичний рівень відрізняється різноманітністю прийомів і способів передачі особливостей образу та 

інших коннотавних значень. Для інтерпретації важливий і стилістичний аспект персонажного лексикону 

і його приналежність до тієї або іншої сфери вживання, і частотність появи в тексті одних і тих же або 

аналогічних лексичних одиниць, а також використання лексичних стилістичних засобів (порівняння, 

перифраз, гіпербола тощо). 

У напівавтобіографічному романі «Під скляним куполом» (1963) американська письменниця Сильвія 

Плат висвітлює низку питань, таких як гендерні ролі у суспільстві, депресія та самогубство. Описуючи 

досить контрастні моменти важкої депресії, лікування та банального повсякденного життя, Плат вдається 

створити певну оповідь, яка виходить за межі порушення традицій хронології та залучає техніку «потоку 

свідомості» [1], при цьому авторці вдається зберегти відчуття цілісності роману. 

Мета Сильвії Плат в романі – піддавати читача темному, часом страшному, іноді нудному світові 

психічних захворювань через образ американської жінки, яка надзвичайно схожа на саму авторку. 

file:///C:/Users/User.000/Downloads/%20lingvostilisticheskie-osobennosti-angloyazychnoy-propovedi.pdf
file:///C:/Users/User.000/Downloads/%20lingvostilisticheskie-osobennosti-angloyazychnoy-propovedi.pdf
https://www.sermoncentral.com/sermons/to-fast-or-not-to-fast-jim-luthy-sermon-on-disciplines-fasting-44456
https://www.sermoncentral.com/sermons/to-fast-or-not-to-fast-jim-luthy-sermon-on-disciplines-fasting-44456
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Незважаючи на те, що Естер Грінвуд достатньо освічена, головна героїня є молодою дівчиною, а тому її 

дикція чітка та стисла, але не на рівні академічного середовища. Вона перебуває у пригніченому стані,  що 

сприяє спробам самогубства. Її депресія спостерігається в негативних відтінках багатьох її слів та описів. 

Вона описує буденні предмети, такі як «nicotine-yellow nails» та «the color scheme of a building based on liver». 

Цей вибір лексики підкерслює депресію Естер. Її психічний стан вимагає, щоб її дикція була лаконічною, 

оскільки лаконічність може трактуватися як порожнеча всередині та відсутність емоцій у дівчини. 

Неформальний стиль Плат створюється з надлишку опису; Грінвуд описує почуття, оточення та 

зовнішність барвистими образними засобами, такими як порівняння та метафори, настільки, що вона 

межує з точкою надлишку. Лише на одній сторінці Грінвуд опинилась в ситуації, коли світ «sparkling 

about [her] like…precious stones», «she dives like a cork», та «the flowers nodded like bright, knowledgeable 

children». Порівняння, подібне до цього, оживляють світ Естер Грінвуд для читача через відношення 

загальних предметів чи понять до об’єктів чи понять у житті оповідача. Грінвуд, маніпулюючи 

конотацією своїх порівнянь, змальовує читачеві певний образ. Наприклад, простий дощовий день 

сприймається дівчиною як жахливий коли Грінвуд описує вулиці як «gray and fuming with rain», а дощ як 

«not the nice kind of rain that rinses you clean, but the sort of rain…they must have in Brazil». 

Протягом усього роману Сильвія Плат використовує метафоричні образи. Однією з метафор є фігове 

дерево, яке «from the tip of every branch, like a fat purple fig, a wonderful future beckoned and winked», Естер 

пояснює своє власне непевне майбутнє на прикладі безлічі різних гілок на дерево: «I saw myself sitting in 

the crotch of this fig tree, starving to death». Метафоричні описи звертаються до фізичних почуттів читачів 

(переважно візуальних). Разом з порівняннями та метафорами Плат також використовує персоніфікацію, 

щоб зробити світ справжнім для читачів. Грінвуд бачить фонтан, який «розвів руки» «threw up its hands», 

і чує звуки «miserable noises that had been prowling around in [her]».  За допомогою персоніфікації у романі 

оживають неживі предмети. Авторка також оживляє абстрактні поняття певними образами. Нариклад, 

для Естер залізти в ліжко було настільки ж приємним, як «stuffing a dirty, scrawled-over letter into a fresh 

clean envelope», пов’язуючи її низьку самооцінку з візуальними елементами та метафорами.  

Розглядаючи порівняння, що використовує Естер, стає зрозумілим, що у неї часто виникають думки про 

насильство та смерть. На відміну від загальних метафор, які зазвичай використовуються для структурування 

абстрактних явищ, таких як емоції та час, Естер використовує метафору для опису загальних переживань та 

предметів, таких як одяг, шпильки, матрац та світло за її очима, порівнюючи це зі смертю. 

A summer calm laid its soothing hand over everything, like death [2; с. 81]. 

Естер використовує надзвичайно похмуре порівняння літа зі смертю, що демонструє повну 

відсутність емоцій радості.  

In the dim light of the streetlamp that filtered through the drawn blinds, I could see the pin curls on her head 

glittering like a row of little bayonets [2; с. 81].  

Естер порівнює кучері із маленькими ножиками, що свідчить про негативні асоціації у думках дівчини. 

…even my eyelids didn’t shut out the light. They hung the raw, red screen of their tiny vessels in front of me 

like a wound. I crawled between the mattress and the padded bedstead and let the mattress fall across me like a 

tombstone [2; с. 81]. 

I saw sharks’ teeth and whales’ earbones littered about down their like gravestones [2; с. 81]. 

Тут використане порівняння із надгробним каменем. Плат демонструє у такий спосіб наростання 

думок про самогубство у героїні роману. Естер все частіше вживає слова, що пов’язані тематикою смерті.  

Розташування цих порівнянь на лінії відповідності полегшує порівняння між ними та контекстом, в 

якому вони виникають. Наприклад, можна побачити, що думки Естер переходять від думок про смерть у 

періоди особливої тривоги до проектування смерті та насильства на її повсякденне оточення та звичайні 

проблеми, зміни, паралельні її прискореному психологічному занепаду після того, як вона покидає Нью-

Йорк. Ці метафори також передують явним спробам Естер покінчити з життям. Можна припустити, що її 

суїцидальні імпульси розвиваються з мислення, яке вже насичене менш помітною фіксацією смертності. 

Таким чином, ми проаналізували мовну характеристику персонажів у  художніх творів на 

фонографічному, морфологічному, лексичному і синтаксичному рівнях. Особливосі персонажного 

мовлення знаходять своє індивідуальне вираження та утворюють цілісний мовний образ. У романі «Під 

скляним ковпаком» Сильвії Плат піддає читача темному, часом страшному, іноді нудному світові психічних 

захворювань через образ американської жінки, яка надзвичайно схожа на саму авторку. Незважаючи на те, 

що Естер Грінвуд достатньо освічена, вона є досить молодою дівчиною, а тому її дикція чітка та стисла, але 
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не на рівні академічного середовища. Вона перебуває у пригніченому стані,що сприяє спробам самогубства. 

Її депресія спостерігається в негативних відтінках багатьох її слів та стилістичних засобів. Авторка 

використовує відповідні стилістичні прийому такі, як порівняння, метафори та персоніфікація. 
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ПРОБЛЕМАТИКА АРБІТРАБЕЛЬНОСТІ СПРАВ В УКРАЇНІ 
 
Закон України «Про третейські суди» (далі – Закон), який регулює порядок утворення та діяльності 

третейських судів в Україні та встановлює вимоги щодо третейського розгляду з метою захисту майнових 
і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб набув чинності 
11.05.2004 року. Це стало вагомим поштовхом до удосконалення вітчизняної системи альтернативних 
способів розгляду цивільних справ.  

Третейські суди в порядку, передбаченому розглядуваним Законом, можуть розглядати будь-які справи, що 
виникають із цивільних та господарських правовідносин, але стаття 6 цього Закону перебачає перелік справ, які 
не підвідомчі третейським судам. Зокрема, у редакції чинній на момент прийняття Закону вказана стаття містила 
посилання на те, що третейські суди в порядку, передбаченому цим Законом, можуть розглядати будь-які 
справи, що  виникають із цивільних та господарських правовідносин, за винятком: 1) справ у спорах про 
визнання недійсними нормативно-правових актів; 2) справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, 
розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб; 3) справ, 
пов'язаних з державною таємницею; 4) справ у спорах,  що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у 
спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів); 5) справ про відновлення платоспроможності 
боржника чи визнання його банкрутом; 6) справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган 
місцевого самоврядування, державна установа чи організація, казенне підприємство; 7) інших справ, які 
відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами  загальної  юрисдикції  або  Конституційним 
Судом України; 8) справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України. Але згодом законодавець 
вирішив деталізувати і звузити предмет підвідомчості третейських судів. Зокрема Законом № 1076-VI від 
05.03.2009 року пункт 6 було доповнено положенням про те, що не є підвідомчими справи також де однієї із 
сторін є посадова чи службова особа органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, інший 
суб’єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на 
виконання делегованих повноважень. Цим самим законом № 1076-VI від 05.03.2009 року до статті 6 Закону 
було внесено пункти 7, 8, 9, 10, 13 які доповнили цю статтю положеннями про виключення з підвідомчості 
третейських судів спорів щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки; справ про встановлення фактів, 
що мають юридичне значення; справ у спорах, що виникають з трудових відносин; справ, що виникають з 
корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, 
акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) 
господарських товариств, пов’язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих 
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товариств; справ, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення 
відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими 
особами та іншими суб’єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі 
законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.  

У 2011 році статтю 6 було доповнено ще одним пунктом під номером 14, згідно з яким з підвідомчості 
третейських судів виключено справи у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів 
послуг банку (кредитної спілки) [1]. 

Отже, спочатку законодавець запровадив можливість передачі спорів, що випливають з цивільних та 
господарських правовідносин (з деякими уточненнями) на альтернативне державному судочинству 
вирішення і це було позитивним рішенням, оскільки дало змогу якнайширше охопити усе різноманіття 
можливих цивільних і господарських правових відносини, але згодом істотно звузив таку можливість без 
належного на те обґрунтування. Цілком зрозуміло, що винятки, які перераховує стаття 6 Закону у своїх 
пунктах зумовлені особливим порядком захисту прав у відповідній сфері, наприклад, у сфері сімейних 
правовідносин, але не всі справи, які законодавець забрав із підвідомчості третейських судів, не можна 
було б вирішувати у порядку третейського розгляду. Таке звуження фактично усуває третейський суд від 
розгляду об’ємного переліку можливих цивільних чи господарських спорів, що нівелює третейські суди 
як альтернативу державному судочинству.  

Окрім того, як слушно зауважує Бут І. О., очевидно, що справи у спорах про визнання недійсними 
нормативно-правових актів та у спорах, пов’язаних з державною таємницею, які відповідно до закону 
підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції (зокрема адміністративними) або 
Конституційним Судом України, не є ані цивільно-правовими, ані господарсько-правовими, тому 
встановлення їхньої непідвідомчості третейському суду не викликає зауважень. Справи про встановлення 
фактів, що мають юридичне значення, за своєю суттю є безспірними (власне не містять спору про право) 
та вирішуються в порядку окремого провадження за ЦПК України [2]. 

Тож як висновок можна стверджувати, що Закон України «Про третейські суди» у частині регламентації 
підвідомчості третейських судів потребує удосконалення та доопрацювання законодавцем. Наприклад, 
доцільно було б виключити з переліку справ, не підвідомчих третейським судам спорів про визнання 
недійсними нормативно-правових актів та спорів, пов’язаних з державною таємницею, спорів, які відповідно 
до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом 
України, а також справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, оскільки вказані категорії 
справ за своєю правовою природою є такими, що не будуть передані на розгляд третейському суду навіть 
без вказівки на це в спеціальному законі, який регламентує третейське судочинство.  

  Видається більш доцільним не звуження підвідомчості третейських судів, а навпаки її розширення з 
метою розвантаження державних судів. У пояснювальній записці до проекту Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про третейські суди» (щодо приведення норм Закону до вимог 
міжнародних правил арбітражу та чинного законодавства, підвищення прозорості діяльності третейських 
судів та розширення їх використання юридичними та фізичними особами)» пропонувалося виключити 
пункт 14, як такий що суперечить Рішенню Конституційного Суду України від 10.01.2008 року у справі 
№ 1-3/2008  та Директиві Європейського Парламенту та Ради ЄС № 2013/11/EU від 21.05.2013 року «Про 
альтернативне вирішення спорів зі споживачами», стримує розвиток третейського розгляду спорів [3]. 
Але 02.02.2021 року проект Закону було відхилено Верховною радою України, незважаючи на те, що 
належне обґрунтування такого рішення відсутнє, оскільки немає вагомих аргументів на користь того, що 
справи у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки) 
не є спроможними бути предметом розгляду третейських судів. Навпаки, приватно-правовий характер 
споживчих відносин, дозволяє сторонам самостійно врегульовувати спори, що виникають між ними. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО 

БОРЖНИКА ТА ЙОГО СКЛАДОВІ 
 

Словосполучення "звернення стягнення" зустрічається в Цивільному кодексі України, 

Господарському кодексі України, Законі України "Про іпотеку", Законі України "Про заставу" та інших 

підзаконних нормативно-правових актах. Проте згадані джерела права не розкривають змісту даного 

поняття. В свою чергу Закон України "Про виконавче провадження" та Інструкція з організації 

примусового виконання рішень, затверджена наказом Міністерства юстиції України № 512/5 від 

02.04.2012 року, дають більше розуміння, що є зверненням стягнення. 

Виходячи з положень ст. 10 Закону України "Про виконавче провадження", звернення стягнення – це, 

захід примусового виконання рішення майнового характеру. Згідно з ч. 1 ст. 48 цього ж закону звернення 

стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні та примусовій реалізації [1]. Однак 

ототожнення звернення стягнення з заходом примусового виконання є неправильним 

Як доцільно зазначає Л.С. Малярчук, звернення стягнення потрібно характеризувати як узагальнююче 

поняття, яке об'єднує стадії процедури звернення стягнення, складовими якого є виявлення чи розшук майна, 

арешт, вилучення (списання коштів з рахунків), опис, оцінка й примусова реалізація майна. Враховуючи думку 

науковиці, звернення стягнення слід визначати як окреме провадження, яке складається з певного набору стадій, 

що варіюються залежно від виду пред'явленого виконавчого документу. Л.С. Малярчук  справедливо вказує, 

що перед арештом майна виконавець застосовує виявлення майна і в разі необхідності – розшук [2, с. 118-121]. 

Тому в ст. 48 Закону України "Про виконавче провадження" некоректно вказано єдино можливий початковий 

етап звернення стягнення – арешт. 

Разом з тим поняття арешту теж не знайшло свого змістовного відображення в актуальних нормативно-

правових актах. У ч. 1 ст. 56 згаданого Закону вказується лише мета арешту – забезпечення реального виконання 

рішення [1]. Таке визначення поняття є неприйнятним та потребує переосмислення, оскільки як і арешт, так і 

вилучення чи примусова реалізація майна мають ціль гарантувати реальне виконання рішення. 

Зміст поняття арешту містився в Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої Наказом 

Міністерства юстиції України № 74/5 від 15.12.1999 року. Так, п. 5.6.1. було передбачено, що арешт майна 

полягає в проведення його опису, оголошенні заборони розпоряджатися ним, а в разі потреби – в обмеженні 

права користування майном або вилученні в боржника та передачі на зберігання іншим особами [4]. 

В свою чергу, Порядок реалізації арештованого майна, затверджений Наказом Міністерства юстиції 

України № 2831/5 від 29.03.2016 року, містить визначення поняття арештованого майна. Так, арештоване 

майно – рухоме або нерухоме майно боржника, на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій 

реалізації [5]. Ключовим дефектом поняття є те, що автори Порядку поставили в один ряд звернення 

стягнення, арешт та примусову реалізацію. 

Вилучення, як структурну складову звернення стягнення, нормотворець мав намір диверсифікувати 

зі списанням коштів. Робимо висновок, що під вилученням в Законі України "Про виконавче 

провадження" розуміється стадія звернення стягнення, застосована до рухомих чи нерухомих речей, а 

списання – лише до безготівкових коштів.  

Примусовою реалізацією є процедура відчуження майна за ст. 61 Закону України "Про виконавче 

провадження". Однак, порушуючи принципи логіки та нормотворення, поняття фінального етапу 

провадження звернення стягнення визначено через способи: здійснюється шляхом електронних торгів 

або за фіксованою ціною. Правову природу реалізації не відображає навіть Порядок реалізації 

арештованого майно, затверджений наказом Міністерства юстиції України № 2831/5 від 29.09.2016 року.  

Розуміння примусової реалізації можна знайти в понятті електронних торгів. Електронні торги – це 

продаж майна за допомогою функціоналу центральної бази даних системи електронних торгів. Під 

проведенням електронних торгів розуміється вчинення заходів щодо реалізації. Торги за фіксованою 

ціною теж розкриті через поняття реалізації. Тобто маємо ситуацію, коли поняття розкривається через 

поняття і не дає вичерпного розуміння [5]. 
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У постанові ВП ВС від 15.05.2019 року у справі № 678/301/12 встановлено, що акт проведення 

прилюдних торгів є оформленням договірних відносин купівлі-продажу майна на публічних торгах, тобто 

є правочином [6]. Наведене узгоджується з нормами ЦК України, за якими до договору купівлі-продажу 

на біржах, аукціонах (публічних торгах) застосовуються загальні положення про купівлю-продаж. 

Проте, незважаючи на чітку регламентацію природи примусового відчуження майна на прилюдних 

торгах, висвітлену у постановах суду касаційної інстанції, суб'єктний склад сторін правочину є унікальним. 

Так, у постанові ВГСУ від 05.02.2014 року у справі № 5015/4299/12 відображено, що при реалізації 

майна у виконавчому провадженні державна виконавча служба діє від імені власника майна – боржника, 

тобто має представництво на підставі закону. У зв'язку з чим у даному випадку правочин здійснюється 

саме боржником, від імені якого діє орган державної виконавчої служби [7]. 

З огляду на вищезазначене стає очевидним, що законодавство потребує переосмислення природи 

звернення стягнення та якісного доопрацювання понятійного апарату задля уникнення ототожнення 

різних за своєю суттю категорій. Профільні підзаконні нормативно-правові акти мають існувати у 

відповідності та не містити колізійних положень, як от уподібнення арешту та звернення стягнення.  

Отже, законодавчо визначених стадій недостатньо, щоб здійснити повноцінне стягнення на майно, оскільки 

залежно від виду майна та виконавчого документу стадії виконавчого провадження можуть видозмінюватись, 

зокрема унікальний "набір" стадій має провадження зі звернення стягнення на нерухоме майно, а тому 

мінімальний перелік складових у ст. 48 Закону України "Про виконавче провадження" є неповним. 
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ВІДБУЛИ КРИМІНАЛЬНЕ 

ПОКАРАННЯ 
 

На сучасному етапі становлення суспільства соціально-правове значення наявності у особи судимості 

є досить важливим. Питанню забезпечення благополуччя і правопорядку в суспільстві особам, які відбули 

кримінальне покарання надається окреме місце у правовому регулюванні суспільних відносин. Задля 

втілення даної ідеї було впроваджено численні нормативно-правові акти, які склали Державну програму 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/82095825
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боротьби зі злочинністю, в якій важливе місце займає реабілітація осіб, які відбули кримінальне 

покарання. Зокрема, ними регламентована діяльність різних установ та організацій, з якими буде 

пов’язане подальше життя засудженого після відбування покарання і які допоможуть йому 

пристосуватися до реалій сучасності після тривалої відсутності у суспільстві. 

Проблема соціальної реабілітації осіб, які відбули кримінальне покарання протягом усього часу 

існування виправних установ була актуальною та дуже обговорюваною. З даного приводу між 

науковцями велися гострі дискусії, адже від ефективності та послідовності адаптації раніше засудженого 

до сучасних умов життя буде залежати не лише його благополуччя та психічне здоров’я, а й безпека 

суспільства. Якщо будуть створені гідні умови для реабілітації даної особи, то менша вірогідність того, 

що він знову вчинить кримінальне правопорушення, чим принесе шкоду суспільству.  

Напрямки вирішення проблем у сфері ресоціалізації колишніх в’язнів досліджувались науковцями як 

вітчизняного так і закордонного простору. Значну увагу даному питанню присвятили наступні вчені та 

професори: В. А. Колеснік, Ю. В. Лисюк, С. С. Кудінов, В. О. Глушков, О. А. Білічак, М. А. Погорецький, 

С. О. Гриненко, Л. І. Аркуша та багато інших. Перераховані науковці внесли значний внесок щодо дослідження 

питання ресоціалізації раніше засуджених, адже на основі їх робіт та досліджень відбувалося створення 

програми щодо протидії злочинності, до складу якої входить питання адаптації осіб, які відбули покарання.  

Законодавством України передбачено порядок роботи з особами, які відбули покарання за 

кримінальне правопорушення. Також, чинні нормативно-правові акти встановлюють порядок діяльності 

органів, які забезпечують процес соціальної адаптації колишніх в’язнів. Державні органи кожного рівня 

мають відповідні повноваження у цій сфері. Наприклад, органи влади на місцевому рівні, а також їх 

наглядові комісії по роботі з неповнолітніми особами повинні забезпечити звільнених з місць позбавлення 

волі трудовим, а також побутовим влаштуванням. Ці державні органи можуть забезпечувати вказаних 

осіб місцями в гуртожитках, також, вони відслідковують вільні вакансії в певних установах чи 

підприємствах і потім надають засудженим робочі місця.   

Також, у процесі адаптації засуджених допомагають органи служби зайнятості. Саме на них 

покладено обов’язок щодо працевлаштування осіб, які відбули покарання. При необхідності вони можуть 

забезпечити цих осіб у додатковому професійному навчанні або підвищенні кваліфікаційного рівня, що 

допоможе в успішному працевлаштуванні.  

Важливим елементом процесу становлення у суспільстві особи, яка відбула покарання, є 

психологічна підтримка. Велику роль у даному питанні відіграють громадські та релігійні організації. 

Саме вони дуже часто допомагають засудженим у  пошуках соціальних зв’язків та у побутовому 

працевлаштуванні. За певну виконану роботу релігійні організації можуть відплатити коштами, на 

випадок, якщо засуджений ще не працевлаштований. Громадські організації, в свою чергу, дуже часто 

допомагають знайти житло.  

Деякий час за особами, які відбули покарання за кримінальне правопорушення здійснюється облік та 

контроль зі сторони органів внутрішніх справ і кримінально-виконавчої інспекції. Як наслідок, це впливає 

на їх емоційний стан. У таких ситуаціях на допомогу приходять громадські організації, які безкоштовно 

надають психологічну допомогу різним категоріям населення, які не мають змогу оплачувати дані 

послуги, у тому числі й колишнім в’язням, тому що особи, які довгий час перебували поза межами 

суспільства, можуть не одразу сприймати навколишнє середовище і всі процеси, які в ньому відбувається. 

Через це можуть статися психічні розлади і іноді від стресу виникає бажання вчинити нове кримінальне 

правопорушення. Тому, ефективна психологічна допомога є одним з ключових елементів запобігання 

повторного вчинення порушення правопорядку та поступової адаптації психіки колишніх в’язнів, а також 

задля недопущення вчинення таких неприємних ситуацій, наприклад, як самогубство або калічення 

власного тіла через неможливість адекватного сприйняття навколишнього світу.   

Державою було створено також центри соціального патронажу. Це так звані центри, в яких надається 

правова допомога щодо своїх прав та можливостей після відбування покарання, а також медична 

допомога у разі якщо в приватних лікарнях їм відмовлено. У разі, якщо з певних причин ці особи не 

потрапили під опіку реабілітаційного центру, то їх супроводження по адаптації відбувається у розрізі 

добровільної допомоги від різних громадських організацій. 

Перераховуючи можливості забезпечення ефективної допомоги щодо реабілітації вказаним 

категоріям осіб, слід зазначити, що відсутність злагодженого процесу у цій сфері між державними 
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органами й громадськими організаціями, що допомогло б покращити ефективність реабілітації осіб, які 

відбули покарання, є причинами повторного вчинення кримінальних правопорушень.  

У теорії як суспільство, так і держава, зацікавлені у ефективному процесі реабілітації колишніх 

в’язнів, що допоможе убезпечити соціум від повторного вчинення кримінальних правопорушень, проте в 

реальному житті ми маємо таке становище, коли доля конкретної людини, яка дійсно бажає покінчити з 

кримінальним минулим, зовсім не хвилює суспільство і державні органи. І у випадках, коли вона 

стикається з певними проблемами такими, як відсутність житла, працевлаштування, доходу, довіри зі 

сторони роботодавців та родини, вона втрачає віру і повертається до кримінального минулого.  

В Україні дуже гостро стоїть питання реабілітації осіб, які відбули покарання за кримінальне 

правопорушення, зумовлене це наступними проблемами: відсутністю єдиного державного органу, який 

би безкоштовно, ефективно та дієво допомагав колишнім засудженим знайти роботу, допомогти з 

житлом, тому що в першу чергу в цьому зацікавлена держава, на яку покладено обов’язок забезпечувати 

порядок у суспільстві; відсутністю державного реабілітаційного центру, який би надавав безкоштовну 

психологічну допомогу усім, хто того потребує; відсутністю налагодженого процесу між державними 

органами та громадськими організаціями задля досягнення єдиної мети; відсутністю адекватного 

ставлення зі сторони суспільства до осіб, які відбули покарання. Наявні проблеми породжують замкнуте 

коло, в якому особа, вийшовши з виправної установи, знов повертається до кримінального життя після 

чого знову потрапляє до виправної установи. 

Основними напрямами у сфері соціальної реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі є: 

створення механізмів політики соціальної реабілітації осіб, звільнених від покарання або засуджених до 

покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, що передбачатиме створення нормативно-правової бази, 

організаційного, науково-методичного та кадрового забезпечення реалізації політики соціальної 

реабілітації; створення умов для забезпечення соціальної реабілітації осіб, які звільнилися з місць 

позбавлення волі або обмеження волі, що передбачатиме створення їм житлових, соціально-побутових 

умов, сприяння професійній підготовці та працевлаштуванню, інформаційному забезпеченню, 

проведенню з ними соціальної та психологічної роботи. Передбачено, що реалізація політики у сфері 

соціальної реабілітації осіб, які звільнилися з місць позбавлення або обмеження волі, буде сприяти їх 

ресоціалізації та підвищенню ефективності профілактики рецидивної злочинності [1]. 

Ситуація  у постпенітенціарній сфері в Україні на даний момент залишається складною і потребує 

детального вивчення. Незважаючи на існування розроблених Державним центром соціальних служб для 

молоді методичних рекомендацій і наявність угод з іншими організаціями, що працюють з колишніми 

в'язнями, в реальності механізм співпраці діє мляво. Державні програми, які стосуються цієї сфери, не 

виконуються в достатньому обсязі. Актуальними залишаються розробка законодавчої бази і дієвих 

механізмів фінансування центрів соціальної адаптації, а також створення єдиного органу, який 

координував би роботу з особами, що повернулися з місць позбавлення волі. [2, с. 66]. 

Підсумовуючи вищезазначене, потрібно вказати, що наявна в Україні ситуація вказує, що особи, які 

відбули покарання потребують особливої увагу зі сторони держави, адже статистика показує, що  

приблизно у 30% вони повторно вчиняють злочин. Існуючі проблеми дуже вагомі і від них залежить не 

лише доля колишніх в’язнів, а й безпека суспільства. Потрібно створити єдину службу або організацію, 

яка безкоштовно буде надавати психологічну, трудову, медичну та побутову допомогу. Держава повинна 

виправити дані недоліки і докладати більше зусиль для вирішення даного питання.  
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ФІЗИЧНИЙ ТА ПСИХІЧНИЙ ПРИМУС 
 
Примус нерідко вказується в кримінальному законі в якості способу вчинення кримінального 

правопорушення або кримінально караного діяння. У довідковій літературі примус визначається, в 
основному, як дію з дієслова « примусити »,« примушувати». 

З точки зору Бахраха, «примус можна розуміти як твердження волі пануючого всупереч підвладному, 
заперечення волі підвладного і зовнішній вплив на його поведінку» [1, c.11]. А. В. Малько дає визначення 
примусу наступним чином «Примушувати - означає схиляти людей до певної діяльності за допомогою 
силового тиску (всупереч волі керованих) обмежуючи свободу їх вибору» [2, c.114]. С. Н. Кожевников 
визначає примус наступним чином «... метод впливу, який забезпечує здійснення дій людьми всупереч 
їхній волі в інтересах примушує» [3, c.48]. 

Термін «примусити» означає змусити людину щось зробити проти його волі. При примусі за допомогою 
фізичного або психічного впливу на людину намагаються змінити його поведінку. Примус за особливостями 
впливу на потерпілого підрозділяється на фізичне і психічне. Загальним для них є те, що фізичний або 
психічний вплив на людину - це суспільно небезпечне діяння, здійснюється незаконно і має на меті 
перешкодити прояву свободи волі людини, змусити зробити вчинок, який для нього був небажаним. 

Фізичне примус - це насильницьке вплив на організм людини, яке зводиться до заподіяння болю або 
шкоди здоров'ю, що здійснюється з метою домогтися здійснення приневоленим особою певної дії . 
Фізичне примус може зводитися до порушення анатомічної цілісності організму людини (нанесення 
побоїв, застосування зброї і т. д.), впливу на інші фізіологічні процеси (застосування сильнодіючих 
лікарських, наркотичних і психотропних препаратів, позбавлення їжі, сну і т. д.) та обмеження фізичної 
свободи примушуємо (утримання, зв'язування і т. д.) [4, c.38]. 

Фізичний примус може бути двох видів. По-перше, фізичний примус є механічним засобом впливу на тіло 
людини, а також за допомогою одурманюючих засобів або іншим способом є можливість впливати на тіло або 
на внутрішні органи людини. По-друге, фізичний примус може бути і не пов'язаним з фізичним насильством. 

Психічний примус - це інформаційний вплив на свідомість людини, яке, як правило, являє собою 
загрозу застосування фізичного насильства до самого примушували особі або її близьким. Під психічним 
примусом слід розуміти будь-які засоби впливу на психіку людини, що виражаються в залякуванні із 
застосуванням фізичного насильства, знищення чи пошкодження майна, в поширенні наклепницьких 
вигадок і т.д. Видами психічного впливу в примусі є загроза і гіпноз. Використовуючи такі методи 
примусу, злочинець намагається залякати суб'єкта, від якого домагається певної поведінки.  

Наказ теж може виступати у вигляді примусу. В такому випадку виконавець побоюється 
несприятливих наслідків для себе. 

Таким чином, ми знаходимо непереконливим порівняння термінів «насильство» і «примус». На наш 
погляд, примус відноситься до психічної функції насильства, входить до його складу і націлене на придушення 
свободи волі потерпілого. Соціально небезпечне насильство несе в собі приховані або легальні форми примусу 
потерпілого. У певних випадках, коли насильство звертається на абсолютне придушення потерпілої особи, але 
винний не має мотиву примусового впливу на психіку потерпілого, це не можна назвати примусом. Відповідно 
до вищесказаного одночасне використання в окремих диспозиціях норм кримінального законодавства категорій 
примусу і застосування насильства буде очевидною тавтологією. Правильне з'ясування змісту понять 
насильства і примусу надають благотворний вплив на процес правозастосування. 

Література 
 

1. Бахрах Д. Н. Адміністративна відповідальність громадян СРСР 1989. С. 11. 
2. Малько А. В. Теорія держави і права. М., 2004. С. 114. 
3. Кожевников С. Н. Державне примус особливості та зміст. Радянська держава і право. 1978. № 5. С. 48. 
4. Орешкіна Т. Фізичне психічний примус, як обставина що виключає злочинність діяння // 

Кримінальну право. 2000. № 1. С. 33-38. 



51 

Митошоп В.В., 

асистент кафедри європейського та міжнародного права, 

Дніпровського національного університету ім. О. Гончара 

 

РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СУДУ  У СПРАВІ «NORTH SEA  

CONTINENTAL SHELF» ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ 

МІЖНАРОДНОГО ЗВИЧАЮ 
 

Міжнародний звичай є одним з основоположних джерел міжнародного права. Так, Стаття 38 (b) 

Статуту Міжнародного Суду ООН визначає, що Суд зобов’язаний розглядати спори, які передані йому 

для вирішення на основі міжнародного права, застосовуючи міжнародний звичай, як доказ узагальненої 

практики, визнаної в якості правової норми [6]. Подібне трактування терміну міжнародного звичаю 

викликає доволі багато критики та дискусій. Наприклад, важко не погодитись з К. Томушатом (професор 

міжнародного публічного та європейського права Берлінського університету ім. Гумбольдта), який 

зазначає, що «… це не звичай надає докази існуючої практики, а саме практика забезпечує фактичну 

основу звичаю…» [4]. До того ж міжнародно-правові акти не надають чітких та зрозумілих критеріїв, які 

дозволяють зрозуміти, коли саме усталена практика країн кристалізується та набуває статусу 

міжнародного звичаю. Певну ясність з даного питання може надати аналіз практики Міжнародного Суду 

ООН, а саме рішення у справі «North Sea Continental Shelf» 1969 року. 

Метою даної праці є спроба, в результаті аналізу рішення Міжнародного Суду у справі «North Sea 

Continental Shelf» 1969 року, визначити критерії, які надають певній сталій практиці регулювання 

міжнародних відносин статусу міжнародного звичаю.  

Дослідженню даного питання присвячені праці таких науковці, як: А. Касезе, Дж. Берковіча,  

К. Томушата, П. Брікнера, Дж. Бріерлі, А. Тріндаде, Є. Карра, Г. Гілмора, В. Фрідмана, Р. Гунаратне та ін. 

Ця справа фактично об’єднала в собі два спори, які стосувалися делімітації континентального шельфу 

Північного моря між Данією та Федеративною Республікою Німеччина (далі - ФРН), а також між Нідерландами 

та ФРН. Сторони просили Суд викласти принципи та норми міжнародного права, що мають бути застосовані в 

даній ситуації, і зобов'язалися в подальшому провести розмежування на цій основі. Наказом від 26 квітня 1968 

року Суд, визнавши однакову позицію Данії та Нідерландів об’єднав провадження у двох справах [3]. 

Рішення Міжнародного суду у справі про континентальний шельф Північного моря, безсумнівно, є 

одним з найцікавіших, а також дискусійних рішень в історії Суду. У ньому розглядаються певні аспекти 

однієї з найважливіших концепцій міжнародного права - доктрини континентального шельфу.  Дане 

рішення також торкається деяких основних проблем джерел міжнародного права. Серед питань, які Суд 

розглядає менш детально, є формування звичаю в умовах того часу, вплив звичаю на договір і, в свою 

чергу, можливість надання принципам, сформульованим у міжнародному договорі, статусу 

міжнародного звичаю [1, c. 229]. 

Нідерланди та Данія стверджували, що стаття 6 Конвенції про територіальне море та прилеглу зону 

1958 року (далі - Конвенція) відображає загальноприйняте правило міжнародного права щодо делімітації 

континентального шельфу і що воно існує незалежно від Конвенції [3]. Стаття 6 Конвенції визначає, що 

зовнішньою межею територіального моря є лінія, кожна точка якої знаходиться від найближчої точки 

вихідної лінії на відстані, рівній ширині територіального моря [5]. Тому, вони стверджували, що на ФРН 

поширюється концепція розмежування за принципом рівної відстані на основі міжнародного звичаєвого 

права, незважаючи на те, що ФРН лише підписали Конвенцію, але не ратифікувала її.  

Суд постановив, що принцип рівновіддаленості, що міститься у статті 6 Конвенції, не складав частини 

існуючого або такого, що зароджується міжнародного звичаєвого права на момент підготовки проекту 

Конвенції. Суд підтримав цей висновок на підставі вагань, висловлених розробниками Конвенції, 

Комісією міжнародного права щодо включення статті 6 до Конвенції та того факту, що застереження до 

даної статті були допустимими за Конвенцією  [2]. 

В параграфі 69 даного рішення Суд зазначив: «У світлі різноманітних міркувань Суд дійшов 

висновку, що Женевська конвенція 1958 року не втілила або кристалізувала жодної існуючої або 

новоствореної звичаєвої норми, згідно з якою делімітація континентального шельфу між суміжними 

державами, якщо Сторони не погодили інше, має здійснюватися на умовах рівновіддаленості - за 
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особливих обставин.  Звичайно, правило рівновіддаленості було втілено в статті 6 Конвенції, але як суто 

конвенційне правило.  Чи набуло воно з тих пір більш широкої основи, ще належить з'ясувати: як 

конвенційне правило, однак, воно не може зобов’язувати ФРН» [3]. 

Щоб з'явилося звичаєве правило, Суд постановив, що йому потрібно: 1) дуже широко розповсюджена 

та репрезентативна участь у Конвенції, включаючи держави, інтереси яких були особливо зачеплені (у 

даному випадку це прибережні держави); 2) уніфікована практика (тобто послідовне та одноманітне 

використання). Це в свою чергу демонструє тертій критерій загальне визнання та юридичне зобов’язання  

(«opinio juris» – загальне визнання з боку суб'єктів міжнародного права юридичної повноцінності норми) [2]. 

З параграфу 73 рішення Суду слідує: «… Однак у цій справі Суд зазначає, що, навіть передбачення 

існування ряду держав, для яких участь у Женевській конвенції не відкрита, або які, наприклад, через те, 

що не мають виходу до моря, не зацікавлені в приєднанні до неї, кількість ратифікацій та приєднань (39 

країн на той час),  які на сьогодні забезпечені, є хоча і гідною поваги, навряд чи є достатньою. Те, що 

нератифікація іноді може бути пов’язана з іншими факторами, крім активного несхвалення відповідної 

конвенції, навряд чи це може стати основою, на якій можна передбачити позитивне прийняття її 

принципів… » [3]. Таким чином Судом було визначено невиконання першого критерію.  

До того ж в параграфі 74 Суд визначив, що період застосування (тривалість) не є суттєвим критерієм для 

визначення певного правила як такого, що набув статусу міжнародного звичаю, в порівнянні з  широкою 

розповсюдженістю та репрезентативною участю, уніфікованою практикою та існуванням opinio juris [2]. Хоча 

проходження лише короткого проміжку часу не обов'язково або саме по собі є перешкодою для формування 

нової норми міжнародного звичаєвого права на основі того, що спочатку було суто конвенційним правилом, 

неодмінною вимогою є розповсюджене застосування в даний період, яким би коротким він не був, уніфікованої 

практики держав, у тому числі держав, інтереси яких особливо зачіпаються. Також має бути відображено 

загальне визнання, що стосується верховенства права або юридичного зобов’язання [3].  

Отже, одним з найважливіших положень, визначених Судом в справі «North Sea Continental Shelf», 

яке здійснило значний вплив на подальший розвиток міжнародного звичаєвого права, стало визнання 

того, що тривалість застосування певної практики не є визначальним критерієм для надання їй статусу 

міжнародного звичаю. Уніфікованість практики держав, розповсюдженість та визнання певного правила 

державами як міжнародної норми є основними критеріями для надання конвенційній нормі звичаєвого 

статусу. Крім того позиція Міжнародного Суду стосовно широкої розповсюдженості та репрезентативної 

участі була підтримана при прийнятті Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1980 року.   
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ  

ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ 
 

Визнання та виконання рішень іноземних судів є досить важливим механізмом захисту прав особи за 

екстериторіальним принципом. Разом із цим, на практиці досить часто виникають проблеми під час 

розгляду судами таких категорій справ. 

1) Проблематика визначення юрисдикції. На практиці сформовано дві протилежні позиції щодо 

юрисдикції такої категорії справ, якщо сторонами є дві юридичні особи. Так, у постанові Дніпровського 

апеляційного суду від 08.04.2020 року у справі № 204/6423/19 суд зробив висновок, що клопотання про 

визнання та надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду підлягає розгляду у 

порядку господарського судочинства [2].  

Натомість Чернівецький апеляційний суд зробив висновки що в порядку цивільного судочинства 

розглядаються клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду за 

зверненнями юридичних осіб. Крім того, суд вказав, що розгляд даного питання в порядку господарського 

судочинства у зв'язку з віднесенням спорів, що виникають у зв'язку із здійсненням господарської 

діяльності, до компетенції господарських судів, є помилковим, оскільки порядок визнання та звернення 

до виконання рішення іноземного суду  ГПК України не врегульований, а нормами чинного 

законодавства віднесений до компетенції судів загальної юрисдикції [6].   

Ми також підтримуємо останній підхід, оскільки дійсно приписами ЦПК України розгляд таких 

клопотань віднесений саме до компетенції судів загальної юрисдикції. 

2) Проблеми виконання рішення іноземного суду в іноземній валюті. Відповідно до ч. 8 ст. 467 ЦПК 

України, якщо в рішенні іноземного суду суму стягнення зазначено в іноземній валюті, суд, який 

розглядає це клопотання, визначає суму в національній валюті за курсом Національного банку України 

на день постановлення ухвали [8]. 

Поряд з цим, українські суди під час розгляду клопотання про надання дозволу на примусове 

виконання рішення іноземного суду, не можуть вносити до них будь-які зміни [4]. 

Таким чином, виходить, що визначення суми у національній валюті свідчить про зміну рішення 

іноземного суду, оскільки фактично змінюється розмір стягнення за таким рішенням. Крім того, це 

призводить до того, що стягувач втрачає належний йому до стягнення розмір коштів, оскільки сума з огляду 

на зміну курсу може зменшуватись як на момент постановлення ухвали, так і на момент виконання рішення.  

3) Неможливість виконання рішення іноземного суду через відсутність відповідних заходів 

примусового виконання в Законі України «Про виконавче провадження». 

Євтушенко О.І. зазначає, що у міжнародному праві не узгоджено межі і способи виконання рішень 

іноземних судів із національним законодавством, оскільки виконання деяких з них може бути не 

передбачене Законом України «Про виконавче провадження» або ж загалі суперечити нормативно-

правовим актам України [1]. 

З огляду на судову практику така неузгодженість дійсно викликає неможливість визнання та 

виконання рішення іноземного суду. 

Наприклад, в ухвалі Ананьївського районного суду Одеської області від 15.01.2020 року у справі 

№ 491/401/19 суд звернув увагу на те, що примусове виконання рішення здійснюється в Україні в порядку 

визначеному законами, у тому числі Законом України «Про виконавче провадження». З аналізу цього 

закону вбачається, що примусове виконання рішення полягає у застосуванні заходів примусового 

виконання рішення, визначених ст. 31. За наслідками розгляду справи суд вказав, що неможливо виконати 

рішення іноземного суду, оскільки відсутня можливість застосування для його виконання будь-яких 

заходів, передбачених Законом України «Про виконавче провадження» [7].  

4) Розгляд рішення іноземного суду по суті та зміна його змісту.  

Під час апеляційного розгляду справи № 734/1660/19 судом апеляційної інстанції встановлено, що 

суд першої інстанції не звернув уваги на рішення іноземного суду в частині грошових сум, які підлягали 

стягненню із боржника. З огляду на це, суд апеляційної інстанції вказав, що суд першої інстанції, не 
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звернувши уваги на зміст рішення, фактично вніс зміни до рішення іноземного суду, чим порушив норми 

процесуального права при постановленні оскаржуваної ухвали [5]. 

Неправильні висновки зроблено і судом першої інстанції за наслідками розгляду справи № 

757/36526/16-ц. Так, судом першої інстанції було неправильно встановлено особу боржника. Суд 

апеляційної інстанції встановив, що рішення іноземного суду, які підлягають виконанню не ухвалені 

щодо особи, яка вказана в ухвалі суду першої інстанції боржником, а відносно інших осіб. З огляду на це, 

апеляційний суд зазначив, що судом першої інстанції зроблено помилкові висновки про наявність підстав 

для задоволення клопотання [3]. 

З наведеного слід зробити висновок, що суди допускаються таких помилок через те, що не 

ознайомлюються безпосередньо із самим змістом іноземного рішення. В основному вони звертають увагу 

лише на зміст клопотання заявника та формують висновки на підставі викладених у ньому обставин. 
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ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
 

Будь-яка сфера людської діяльності підпорядковується загальному, самому елементарним правилам, 

які, по суті, діють не тільки як регулятори такої діяльності, але і багато в чому висловлюють його суть і 

зміст. Аналогічні положення в  кримінальному судочинстві називають принципами. Розуміння їх 

юридичної природи буде неповною, якщо не приділити належну увагу до особливостей цих положень. 

Тому в першу чергу необхідно виділити і вивчити особливості принципів кримінального судочинства, 

розкриття сутності цього явища і його специфіки на конкретній площині суспільних відносин. 

Принципи відображають закони суспільного і державного життя,створені людьми і об'єктивні за 

своїм змістом. Перш ніж стати засадами, світоглядні уявлення формуються на основі сформованих у 

суспільстві систем поглядів, переконань, ідеалів життя або науково-теоретичні орієнтації щодо 

порушення кримінальної справи.  
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Принципи спрямовані на встановлення забезпечення і захист суспільних цінностей, ув'язка закону з 

політикою, економіка, моральність. У той же час вони є добровільним актом держави, продукт свідомого 

законодавчого процесу і суб'єктивно висловлюються в юридичній формі. У цій єдності об'єктивного і 

суб'єктивного розкривається природа принципів. 

Основи кримінального процесу рівні, однак єдині між собою та мають певну ієрархію. Розрізняються 

між собою за змістом і характером законодавчих вимог, в основі лежить система однопорядкових 

структур, де немає зв’язків та відносин підпорядкування. Може виникнути думка, що прилеглі зв'язки 

присутні в загальній системі рамок, що діють у правовому полі, на основі чого і полягає їх диференціація 

на загально-правові, міжгалузеві та галузеві. Тому класифікація базується на різниці у сферах, що 

регулюють принципи права [1, c.87].  

Усі основи відображають соціальні умови, що склалися в цьому суспільстві. Зв'язок між загальними 

правовими, міжгалузевими та галузевими принципами є співвідношення загального, приватного та 

окремого. Ми вважаємо, що ієрархія принципів кримінального процесу зовсім не свідчить про вищу 

юридичну силу деяких з них.  

Всі основні вимоги кримінального процесу є рівні, унікальні, існують у взаємозв'язку та мають однакову 

юридичну силу. Однак певні принципи є відображенням загального напрямку розвитку і функціонування 

всього кримінального процесу, тоді як інші відображають цей напрямок більш конкретно. 

Недотримання будь-якого з принципів кримінального судочинства тягне за собою порушення інших. 

Всі вони діють в рамках цілісної системи, в якій суть і мета кожного принципу визначається не тільки 

його власним змістом, а й функціонування всієї системи. Саме тому, що принципи складають певну 

систему, вони рівні і унікальні, тому що будь-яка система в першу чергу - це набір елементів, які існують 

в єдності і взаємопов'язаності, невідповідність одного з них, природно, викликає порушення інших. Таким 

чином, вони доповнюють один одного, тим самим забезпечуючи правильну роботу всієї системи. 

Варто погодитися з думкою А.Н. Дроздова, що значення принципів як норм керівних і 

фундаментальних засад визначає їх імперативний і обов'язковий характер по відношенню до всіх стадії, 

проваджень та інститутів кримінального процесу [2].   

З огляду на вищевикладене, можна виділити основні риси принципів порушення кримінального 

провадження. Слід зазначити, що ці положення є вимогами, які 

1) найчастіше фіксують об'єктивні закони суспільного життя, мають фундаментальне значення для 

кримінального судочинства;  

2) становлять провідну ланку всієї системи кримінально-процесуальних гарантій і направлено на 

реальне забезпечення прав і свобод людини;  

3) рівні, унікальні, складають певну ієрархію, діють в рамках цілісної системи, де порушення одного 

принципу тягне порушення інших. 
  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

1. Кримінальний процес: підручник / [О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. Трофименко та ін.]; зазаг. ред. 

О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків: Право, 2018. 584 с. 

2. Дроздов О. М. Актуальні проблеми реалізації окремих засад кримінального процесу в провадженні 

за нововиявленними обставинами. Вісник Національної академії правових наук України. № 2 (77). 2014. 

С. 156-167 

 

 

 

 

 

  



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукове видання 

Українською, англійською та російською мовами 

 

 

 

 

Матеріали V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ЗНАНЬ» 

 

(м. Київ, 30-31 березня  2021 року) 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до видання 03.04.2021 р. 
 


