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УДК811.512          Філологічні науки 

 

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ WAR НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ РІЧАРДА 

ОЛДІНГТОНА ―DEATH OF A HERO‖ 

Василькова І.В., 

студентка факультету іноземних мов 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

м. Івано-Франківськ, Україна 

Сучасній лінгвістиці притаманний інтерес до мовного втілення найбільш 

важливих соціокультурних понять. У картині світу англійців одним із таких 

понять є війна. Людство здавна замислювалось над цим феноменом, вирішуючи 

питання воєнних конфліктів у термінах  філософії, психології тощо [2; 3, 208]. 

Лінгвістика сьогодні не розглядає мову ―в самій собі та для себе‖; мова 

вивчається у новій  парадигмі з позиції її участі у пізнавальній діяльності 

людини [1, 356-367]; відповідно інтерес до історичного розвитку омовлених 

концептів у культурі народу надає актуальності нашій роботі. 

Загальновідомо, що повсякденна діяльність людини пов’язана з 

когнітивними процесами, тобто з процесами, у ході яких людина переробляє 

інформацію, що надходить до неї з різних джерел, пізнає, сприймає та освоює 

навколишній світ, здобуває про нього знання, набуває нового важливого 

досвіду. Систематизуючи, узагальнюючи як набутий досвід, так і отримані 

знання, людина виділяє для себе низку ціннісних орієнтирів, формує 

концептуальні уявлення про фрагменти пізнаної дійсності й створює на базі цих 

уявлень свою модель світу. Змодельована концептуальна картина світу 

вербалізується людиною, втілюється у слові й репрезентується в мовній картині 

світу народу. 

Дослідивши різні визначення поняття ―концепт‖, випливає, що під 

концептом ми розуміємо семантичну категорію, що діє в системі логічних 

відношень і являє собою вербалізоване вираження певного культурного 

контексту з усім розмаїттям супровідних значень, уявлень й асоціацій, який є, у 
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свою чергу, елементом концептуальної картини  світу як окремої людини, так і 

людської спільноти. А одним із лінгвістичних ресурсів мовної актуалізації 

концепту в художньому творі є концептуальна метафора, яка є результатом 

виникнення семантично-концептуальної аномалії у художньому дискурсі. 

Таким чином, логічним та доцільним видається нам вивчення актуалізації 

лінгвокультурного концепту  WAR та функціонування концептуальної 

метафори в англомовному художньому дискурсі. 

  Нашою ціллю є визначити засоби вербілазації концепту WAR на 

матеріалі роману Річарда Олдінгона ―Death of a Hero‖. Для досягнення даної 

мети нами було використано словники Oxford Wordpower Dictionary, ―Roget’s 

Thesaurus Dictionary‖ та матеріали роману. 

Провівши аналіз, визначили етимологію концепту WAR  та виділили 

наступні субконцепти WAR-WEAPONRY, WAR-DEATH, WAR-SOLDIER, 

WAR-CHANGE, WAR-FEAR, WAR-ORDERS та інші. 

Уважаємо, що субконцепт WAR-WEAPONRY є одним з найбільш 

лексично наповненим, будучи складовою базового концепту WAR у 

досліджуваному романі. Аналізуючи структурну організацію цього 

субконцепту, доцільно здійснити дефініційний аналіз лексеми WEAPONRY, 

яка є словом-ідентифікатором та ключовою для субконцепту WAR-

WEAPONRY. 

Проаналізувавши всі дефініції, подані в Oxford Wordpower Dictionary, 

можемо виокремити 2 спільні лексичні значення ―all the weapons of a particular 

type or belonging to a particular country or group‖ . 

У результаті аналізу синонімічного ряду лексичної одиниці WEAPONRY 

до ядра субконцепту відносимо такі лексеми: rifle, bomb, gun, arms, weapon(s), 

cannon. Наступні приклади речень з роману, у яких вжиті ядерні лексеми, є 

підтвердженням такої віднесеності виокремлених лексичних одиниць до ядра 

субконцепту WAR- WEAPONRY:“She saved young George‟s life – saved him for 

a German machine-gun” [5,39]; “All Europe was in arms, and England would join” 

[5,176]; “And there was old Fritz‟s machine-gun bullets whizzin‟ by, zip, zip.” 



6 
 

[5,190]; “He pointed his rifle towards them, got the bombs ready, and waited.” 

[5,219]; “…the Germans put up what was then a considerable gas bombardment.” 

[5,252]; “In clearing away the wire they made a number of gruesome discoveries, 

and examined with great interest the primitive hand-grenades and other weapons of 

1914-15 which were lying rusting there in great quantities.” [5,266] 

Так, проаналізувавши тлумачні рубрики лексеми DEATH, взяті з ―Oxford 

Wordpower Dictionary‖ [4], та співставивши  їх із значеннями, які ця лексема 

набуває у тексті та дослідивши  структурну організацію, субконцепту WAR-

DEATH, використовуючи лексикографічні дані з словника ―Roget’s Thesaurus 

Dictionary‖ [6], який подає 16 синонімів цього слова, проаналізувавши 

фактичний матеріал, зауважуємо, що іменник DEATH тяжіє до синонімічного 

угруповання на основі спільних сем: ―kill”, “grave”, “corpse”, “wound” та “ 

cemetery”.  

Наведені приклади речень з роману, у яких є вжиті ядерні лексеми, є 

підтвердженням такої віднесеності виокремлених лексичних одиниць до ядра 

субконцепту WAR-DEATH:  ―The Army will make a Man of him! Alas! It made a 

corpse of him.” [5,58]; “So far as you are concerned as individuals, it doesn‟t matter 

a tinker‟s damn whether you are killed or not. Most probably you will be killed, most 

of you. So make up your minds to it.” [5,182]; “The village churchyard was filled 

with graves of  French soldiers; there were graves inside any of the houses which had 

no cellars, and graves flourished over the bare landscape.” [5, 214]. 

Розглядаючи субконцепт WAR-SOLDIER, вважаємо за доцільне 

розглянути його семантичну структуру. Попри подібність й структурну 

тотожність між значеннями лексеми soldier виявлено спільні та відмінні 

дефініції – власне це і є предметом запропонованих розвідок.  

Словник ―Oxford Wordpower Dictionary‖  подає 5 дефініцій субконцепту 

―soldier‖ та словник ―Roget’s Thesaurus Dictionary‖ подає 14 синонімів до слова 

SOLDIER, серед яких  ―commando, fighter, guard, officer, pilot, trooper, volunteer, 

cadet, infantry, rank, airforce member,  warrior, military person, soldier-at-arms.‖ 



7 
 

Наведені приклади речень з роману, у яких вжиті ядерні лексеми, є 

підтвердженням такої віднесеності виокремлених лексичних одиниць до ядра 

субконцепту WAR-SOLDIER: “All sentry duties were performed by troops not in 

the draft, and five rounds of ball ammunition were issued to each sentry.” [5, 183]; 

“One – two. The hundred and twenty legs moved mechanically like one‟s man.” 

[5,185]; “I‟m sorry we‟re not going out as a unit, but battalions are being broken up 

everywhere for drafts” [5, 186]; “Go on, breed, you beauties – breed in column of 

fours, in battalions, brigades, divisions, army corps.” [5,194]; “Do you take the 

gunman as the high ideal of humanity?” [5, 195]; “Troops were pouring along the 

quay, and mounting the gangways on to three black-painted troopships.” [5,200]. 

На жаль, війна змінила життя багатьох жінок: “Of course, in that eternity of 

1914-18 they must have come to feel that men alone were mortal, and they 

immortals” [5,7], примітивний фізіологічний інстинкт взяв верх над ними і 

жінки діяли за схемою “men to kill and be killed; women to produce more men to 

continue the process”[5,8], саме тому доцільним бачимо виокремити субконцепт 

WAR-CHANGE. 

Проаналізувавши синонімічний ряд лексичної одиниці CHANGE до ядра 

субконцепту відносимо лексему: ―alter‖, проте даний субконцепт виражається 

за допомогою прийменників, що вказують на зміну часу: then, afterwards, 

during, after etc. Наведені приклади речень з роману, у яких вжиті ядерні 

лексеми, є підтвердженням такої віднесеності виокремлених лексичних 

одиниць до ядра субконцепту WAR-CHANGE: “His conscience was troubled 

before he was in the Army, and equally troubled afterwards.” [5,179]; “How you‟ve 

altered! I didn‟t recognize you!” [5,276]; “He was amazed to find how remote he 

felt…” [5,278];  “Winterbourne found it odd to be addressed as „sir‟ again” [5,285]. 

Досліджуючи субконцепт WAR-FEAR, було проаналізовано дефініції 

лексеми FEAR на основі Oxford Wordpower Dictionary. Такою, що співпадає зі 

значенням лексеми у романі ―Death of a Hero‖ є дефініція ―the feeling that you 

have when sth dangerous, painful or frightening might happen‖. У свою чергу, 

досліджую синонімічний ряд лексеми fear на основі Roget’s Thesaurus, що подає 
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71 синонім, такими, що відповідають досліджуваному романі є despair, horror, 

trembling,  shaking, terror, nightmare, scare, solicitude, worry. 

Наведені приклади речень з роману, у яких вжиті ядерні лексеми, є 

підтвердженням такої віднесеності виокремлених лексичних одиниць до ядра 

субконцепту WAR-FEAR: ―It‟s their job to frighten people with war scares so that 

they can go on getting money out of the country and building their ridiculous 

Dreadnoughts” [5,114];  “…as if the only thing he wanted to do in life was to 

repress his fear reflex.” [5,275]; “Winterbourne felt his heart shake with the shaking 

earth and vibrating air.” [5,259]; “They became a torment, an obsession, an 

exasperation, a nervous nightmare.”[5,238]. 

Серед інших можна виділити менш вживані концепти, такі як: WAR-

SUFFERING,  WAR-HELL,WAR-CATASTROPHE,  WAR-ERROR, WAR- 

INTOLERABLENESS, WAR-DISHONESY, WAR-TRENCHES, WAR – 

WAITING, WAR-BATTLE,WAR-DANGER. 
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УДК 6                                                                                               Філологічні науки 

 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ ЕВФЕМІЗМІВ В АНГЛОМОВНИХ ЗМІ 

Вербовська Ю.Р., 

студентка-магістр філологічного факультету 

Національного університету «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

Більшу частину відомостей про зміни в навколишній дійсності людина 

одержує завдяки газетам, телебаченню, радіо і мережі Інтернет. ЗМІ ніколи не 

залишаються індиферентними по відношенню до того, що висвітлюють. Крім 

неупередженої подачі фактів, інформація, яка передається через мас-медіа 

містить її коментування та оцінку [1, с. 23]. Таким чином, транслюючи події з 

зон військових дій на весь світ, ЗМІ використовують широкий набір 

стилістичних, експресивних і прагматичних засобів вираження, і, створюючи 

певну модальність, надають маніпулятивний вплив на думку реципієнтів про ті 

чи інші події [2, с. 33] 

Евфемізми служать заміною тих слів або виразів, які, на думку мовця і 

відповідно до правил мовного етикету, є небажаними, не відповідають цілі 

спілкування і можуть привести до комунікативної невдачі і є одним з найбільш 

широко застосовуваних лінгвопрагматичних засобів у військовому дискурсі 

англомовних ЗМІ [3, с. 89]. 

Евфемізм, таким чином, замінює одне поняття іншим, з великим 

віддаленням від денотата, а тому з меншим емоційним забарвленням, тобто 

накладається заборона на план вираження, зберігаючи при цьому можливість 

вираження плану змісту за допомогою іншого позначуваного [4, c. 453]. 

Теоретичні основи вивчення евфемізмів знаходимо в працях Б.А. Ларіна, 

Л.А. Булаховського і А.А. Реформатського, які вивчали явище евфемії через 

опис процесу їх виникнення, особливостей і закономірностей розвитку. 

Л.П Крисін, В.І. Жельвіс, Е.І. Шейгал та інші розглядають явище евфемії в 
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аспектах синхронії та діахронії. Найбільш повна класифікація евфемізмів і 

способів їх створення була вперше запропонована Л.П. Щурячим і розвинена 

В.П. Москвіним. Семантика і прагматики евфемізмів в контексті теорії мовних 

актів вперше досліджені в роботах М.Л. Ковшового. В контексті оцінки 

евфемізми вивчали Ю.Д. Апресян, В.В. Хлинова та ін. 

Проведений аналіз показав, що політичні евфемізми виконують п’ять 

прагматичних функцій: ввічливості, табу, приховування, спонукання та 

тактичну. Найчастіше політичні евфемізми  виконують функцію приховування, 

яка доводить, що головною метою евфемізмів є приховування неприємної 

реальності, використовуючи більш позитивні та прийнятні слова. Найменш 

політичним евфемізмам властива функція спонукання, яка, ймовірно, більш 

характерна для рекламних текстів, а не політичних. 

Що стосується структурних особливостей, то найчастіша структурна риса 

політичних евфемізмів – це слово- і основоскладання (ethnic cleansing, armed 

struggle). Друга найчастіша структурна риса – афіксація, і найпоширеніший тип 

афіксації політичних евфемізмів – префіксальний. З'ясувалося, що жоден 

політичний евфемізм не підходить під категорію фонематичної модифікації та 

підкатегорії ономатопеї, що свідчить про те, що це не типовий засіб 

формування політичних евфемізмів. Отже, відмова від одноманітності та різних 

видів фонематичної модифікації як засобу побудови політичних евфемізмів 

означає, що сучасні політичні тексти, як правило, бувають серйозними, тобто 

без жодних ознак грайливості. Крім того, підкатегорія контамінації була 

представлена лише одним евфемізмом agitprop, а підкатегорія абревіацій 

складається з невеликої кількості евфемізмів, наприклад: WMD(weapons of mass 

destruction). Головним семантичним процесом, внаслідок яких утворюються 

евфемістичні субститути, виступає метафоризація. 

Отже, евфемізм – це важлива частина комплексного механізму 

політичного дискурсу, яка має на меті приховати та послабити неприємні факти 

реальності. Історія евфемізмів є багатою та бере початок з давніх часів. 

Евфемізми володіють вираженим прагматичним потенціалом, який дозволяє 
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згладити, завуалювати або навіть приховати негативні факти дійсності, 

представляти політичні події та їх наслідки у вигідному світлі завдяки зміні 

прагматичного фокусу. Перераховані особливості евфемізмів можна 

інтерпретувати двома способами. З одного боку, політичні евфемізми слугують 

для досягнення цілей, чи отримання похвали або підтримки, будучи вправним 

засобом приховування реально існуючої ситуації, яка відтепер надійно захована 

за ним, як за маскою. З іншого, вони є проявом культурної, ввічливої мови, 

тобто несуть в собі позитивне значення. 
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Емоції посідають особливе місце у житті людини. Емоції є скрізь, кожна 

річ і кожна подія викликає якусь певну емоцію і формує думку особистості 

стосовно цієї речі або події. [6, ст.5]. 

Емотивність належить до першорядних ознак та невід’ємних складових 

художнього тексту.  

Тема експресивно-забарвленої лексики привертає увагу дослідників, які 

працюють у галузях філософії, фізіології, психології та лінгвістики уже не одне 

десятиліття. Проте одним із провідних науковців, який у своїх працях приділив 

увагу питанню емотивності та вираженню емоційного стану в мові, є В. 

Шаховський. [7, ст. 2] 

Результати дослідження експресивно-забарвленої лексики в цілому мають 

важливе значення і для художнього перекладу, зважаючи на роль такої лексики 

у створенні ідейно-образної системи першотвору.  

Актуальність визначеної теми зумовлена постійним інтересом у 

перекладознавстві до лексико-стилістичних проблем перекладу, в тому числі до 

визначення шляхів адекватного відтворення лексичних особливостей окремого 

твору. Враховуючи те, що у лінгвістичній теорії немає єдиного визначення 

поняття експресивно-забарвленої лексики, яка є елементом художнього тексту, 

для досягнення мети нашого дослідження ми сформулювали власне 

визначення, в якому спробували узагальнити різні підходи. Ми визначаємо 

експресивно-забарвлену лексику як специфічну лексичну групу, яка 

функціонує в художньому тексті, надаючи йому особливих додаткових рис. Її 

елементи характеризуються наявністю власного конотативного значення або ж 

набувають його у відповідному контексті чи ситуації. Набуття лексичними 

одиницями експресивності зумовлене комплексом психічних та соціальних 

факторів, що забезпечує виконання емотивної та естетичної функцій тексту. 
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Лексична експресивність як засіб увиразнення є одним із 

найпродуктивніших засобів характеристики персонажів у літературному творі, 

оскільки дозволяє сформувати уявлення про персонажів твору, відображаючи 

ставлення до нього автора та сприяючи вираженню ідейного змісту твору.  

За мету було обрано дослідження особливостей відтворення в 

українському перекладі експресивно-забарвленої лексики, яка є одним із 

засобів характеристики персонажів у романі Даніели Стіл "Диво". У цьому 

творі, основна ідея автора – віднайти кохання головного героя. 

 Виклад основного матеріалу. Використання автором експресивно-

забарвленої лексики спостерігаємо в описах емоцій головних персонажів, їх 

духовного та інтелектуального стану, у вираженні їхнього ставлення до інших 

персонажів, сприйняття навколишнього середовища та соціального простору. 

Персонажі твору є розумними, вихованими, інтелігентними людьми. Провідну 

роль у створенні цих образів відіграє саме експресивно-забарвлена лексика, 

переважно з різними відтінками негативної оцінки: іронії, зневаги, 

розчарування, осуду.   Аналіз показав, що для характеристики своїх героїв 

Даніела Стіл використовує стилістичні синоніми, метафори, слова з пестливими 

та згрубілими суфіксами, гіперболу, епітети, іронію, порівняння та інші 

стилістичні засоби, за допомогою яких і досягається емоційна лексика героїв. 

Детальний аналіз кожної з цих груп дозволив виявити загальні особливості 

відтворення експресивно-забарвленої лексики в перекладі роману. 

Експресивність вживання стилістичних синонімів полягає в тому, що з одного 

синонімічного ряду зі словом-домінантою, яке, зазвичай, є емоційно 

нейтральним, обирається одиниця, яка є більш експресивною, характеризується 

вищим ступенем інтенсивності та передає ті відтінки, що дозволяють авторові 

створювати відповідні образи персонажів, та є показником стилю. 

Так, характеризуючи персонажів, автор, неодноразово використовує 

лексему ―очі‖ (eyes), для зображення зовнішності героїв, їх характерів, 

настроїв, поведінки. В  аналізованому творі слово ―eyes‖ уживається понад 400 
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разів. Так, знайомлячи читача зі своїми персонажами, авторка перш за все 

звертає увагу на їхні очі , оскільки ―очі − це дзеркало душі‖:  

 “Her eyes devastated” - Очі були порожні. [175, 34] 

“Jack couldn't read what he was seeing in Quinn's eyes” -  Джек ніяк не міг 

прочитати те, що було написано в очах Квінна [175, 66] 

 Багаторазове вживання цієї лексеми у різних контекстах та 

ситуаціях дає можливість виділити такі метафори: 

“The two men's eyes met” – Очі чоловіків зустрілися [175, 20] 

“His blue eyes seemed to dance as he went over the plans with the owner of the 

shipyard”. - Його блакитні очі затанцювали по кресленнях на столі власника 

дока [175, 24]  

Вживання метафоричних узагальнень (205) у романі ―The miracle‖  

Даніели Стіл представлене групою яскравих виразів, які надають образам 

глибини та емоційності. Метафора — це троп, побудований на вживанні слова, 

що позначає певний предмет (явище, ознаку, дію), для характеризації (рідше 

найменування) іншого предмета на основі подібності, яка існує в реальній 

дійсності або в уяві мовця. Саме завдяки їм читач має змогу зрозуміти, 

наскільки складною є та чи інша ситуація для персонажів, або, навпаки, 

наскільки вона безглузда та абсурдна. Через метафори Даніела Стіл часто 

розкриває характери своїх героїв, їхні прагнення та бажання. Метафори дають 

читачеві потрібну інформацію про героїв, розкривають глибину внутрішніх 

суперечностей та конфліктів:  

“The sailing yacht “Victory” made her way elegantly along the coast toward 

the old port in Antibes on a rainy November day”. - Однієї дощової листопадової 

днини легка яхта «Вікторі» елегантно рухалась уздовж узбережжя, тримаючи 

курс на старий порт в Антибах. [175, 9] 

“rough seas”. – непривітне море [175,9 ] 

“In fact, he realized now that blind hope and denial had kept him from calling 

her earlier than he had”. - Тепер він збагнув, що саме сліпа надія на диво 

заважала йому зателефонувати їй раніше. [175, 14]  
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Роман "The miracle" містить велику кількість порівнянь (304). Порівня ння 

— троп, який полягає у поясненні одного предмета через інший, подібний до 

нього, за допомогою компаративної зв'язки, тобто єднальних сполучників [as if, 

like, as though, as…as]. Вони розкривають усю глибину стурбованості авторки  

життям своїх героїв. Письменниця використовує порівняння, щоб викликати у 

читача певні асоціації, допомогти читачу максимально наблизитися до її 

власної світоглядної позиції і дати йому побачити життя героїв очима авторки. 

Порівняння є більш інформативно насиченими порівняно з епітетами. Тому, 

хоча роман характеризується масштабною епітетизацією (128), саме порівняння 

найяскравіше змальовують картини життя американського міста. 

Психологічний стан героїні посилюється такими порівняннями:  

“And even more than the journals, her love poems sliced into him like scalpels 

and tore his heart out”.- І не так щоденники, як її вірші краяли його душу й 

розривали серце. [175, 17] 

“Their crystal clarity and open love for him were like a blow each time he read 

them”.-  Щоразу, коли він гортав їх, кришталева чистота і щире кохання, що 

віяли з них, були новим потрясінням для нього. [175, 20] 

Проте з усього вище сказаного панівне місце серед стилісних засобів 

цього роману все ж посідає гіпербола (грец. ὑπερβολή — перебільшення) — 

вид тропу. Стилістична фігура явного і навмисного перебільшення, яка 

використовується для посилення виразності та підкреслення сказаної думки. У 

романі нараховується близько 350 гіпербол:  

 “He could afford that, and a great deal more”- Він міг дозволити собі і це, і 

навіть витрати в багато разів більші. [175, 10] 

“Quinn Thompson was a man of many hats and many faces, a legend in the 

world of international finance” - Квінн Томпсон був різнобічно розвиненою 

людиною і надзвичайно відомим у світі міжнародних фінансів.  [175, 11] 

Висновки. Ми можемо зробити висновок, що мова героїв цього роману є 

експресивною та емоційно-забарвленою і супроводжується частими 

скороченнями. Сам роман багатий на стилістичні засоби. У творі нараховується 
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350 гіпербол, 304 порівняння, 205 метафор, 148 повторень, 139 паралелізмів, 

128 епітетів, 96 метонімій, 53 персоніфікації, 48 алюзій, 39 оксюморонів, 27 

зюгм, 16 літот, є багато відокремлень і ремарок.  

Отже, у літературному творі емоційно-експресивна лексика виконує 

низку важливих функцій. Вона дозволяє авторові всебічно характеризувати 

персонажів, виявляючи при цьому своє ставлення до них і, відповідно, 

передаючи читачам свої симпатії чи апатії.  
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Поняття норми перекладацького мовлення вперше (ще у 1990 році) було 

введено у перекладознавчий обіг В.Н. Комісаровим, який зазначав, що воно 

передбачає вимогу дотримуватися правил норми та узусу цільової мови із 

урахуванням узуальних особливостей перекладних текстів цією мовою. [1, c. 

231]. Із того часу мало хто з перекладознавців звертався до цього важливого для 

теорії, практики та методики  навчання перекладу питання, особливо у плану 

ролі узусу у перекладі (про це, наприклад, див. [2; 3]) . 

У перекладацькому мовленні його норма зумовлена двома головними 

мовними чинниками – мовно-системною правильністю та узусною нормою 

мовлення (а у художньому перекладі, нормами художнього мовлення). Кожна 

мова характеризується особливостями свого  узусу, тобто, використанням 

мовних елементів у мовленнєвих одиницях та самих мовленнєвих одиниць 

(мовленнєвих актів). А оскільки нормою мовлення у будь-якому оригінальному 

творі та його перекладі є узус, тобто, і оригінал, і переклад створюються на 

основі узусу як останнього фільтру ситуативної, смислової та соціальної 

прийнятності мовлення для мовної спільноти, то саме узус цільової мови 

зумовлює застосування у перекладі узусних трансформацій через особливості 

норм узусу двох задіяних у перекладі мов, адже саме в узусі – у мовленнєвих 

актах під час мовлення – виявляється смисл, що повинний передаватися у 

перекладах. Отже, нормативність перекладацького мовлення забезпечується 

свідомим (а, рідше, автоматичним) застосуванням узусних трансформацій у 

процесі перекладі, коли узуси вихідної та цільової мов відмінні, а мовленнєвий 

акт вихідною мовою побудований за відмінними від нормами цільового узусу.  

В авторському та перекладацькому мовленні елементи вихідної та 

цільової мов використовуються  відповідно до узусних норм в межах 



18 
 

мовленнєвих одиниць – мовленнєвих актів, які також характеризуються 

певними умовами їх вживання. Тому це дозволяє описувати умови вживання 

мовних елементів у мовленнєвих актах. Такі умові менш ригористичні, ніж 

мовні правила та мовні нормі і можуть формулюватися у ймовірнисних 

термінах, наприклад, як узусні регулярності. Найменш формалізованими є 

умови вживання мовних елементів у таких типах мовленнєвих актів, як 

констативи, промісиви та директиви, тоді як в експресивах та декларативах 

умови вживання мовних елементів більш детерміновані. Наприклад, такий 

декларатив, як судовий вирок, регламентується правовими нормами, а 

локутивна складова експресива-прощання обмежена певними майже 

ритуальними мовленнєвими формулами (реченнями), що містять стало вживані 

мовні елементи. 

Зовсім не завжди відповідні мовленнєві акти у двох мовах 

характеризуються тотожними пропозиціями та смислами (зокрема, умовами їх 

використання у мовленні), навпаки, частіше за все мовленнєві акти 

відрізняються через особливості узусних норм, тому узусно зумовлені 

трансформації у перекладі є доволі поширеними.   

Ми розуміємо узусні трансформації як перекладацькі трансформації, 

зумовлені розбіжностями узусів вихідної та цільової мов. До останнього часу 

узусні трансформації не виокремлювались в окремий тип перекладацьких 

трансформацій, оскільки перекладознавці переважно не розрізняли власне 

мовно-системні трансформації, які зумовлені розбіжностями систем вихідної та 

цільової мов, та узусні трансформації через недооцінювання ролі узусу у 

створенні цільового тексту. Зауважимо, що для перекладознавства також 

важливим є те, що узус повинен розглядатися в межах одиниць мовленнєвої 

діяльності – мовленнєвих актів, оскільки одиницею і перекладу як діяльності, і 

мовленнєвої діяльності автора вихідного тексту є саме мовленнєвий акт. 

Далі ми зазначимо узусні трансформації на прикладі перекладів з 

української мови англійською мовою. Для вивчення узусних трансформацій 

найбільше підходять корпуси паралельних текстів (оригіналів та їх перекладів), 
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а також засновані на корпусах паралельних текстів контекстуальні корпусні 

словники, наприклад, онлайновий багатомовний словник Glosbe [4] (саме з 

нього й узято переважна кількість наведених прикладів), які дають можливість 

вивчати співвідношення реального узусу у вихідних та цільових текстах. 

Узусна перекладацька трансформація – це зміна або зміни перш за все у 

пропозиції мовленнєвого акту у перекладі порівняно з вихідним мовленнєвим 

актом, що відбуваються через розбіжності у предметному або ситуативному 

узусі мовних елементів та/або самих мовленнєвих актів, наприклад: Якщо 

застосовувати всі ці поради, це принесе величезну користь.   All this advice, if 

applied, would yield tremendous benefits. Тут спостерігаються такі узусні 

трансформації: заміна інфінітивного словосполучення ―якщо застосовувати‖ на 

дієприкметникове словосполучення if applied (оскільки в англійському 

мовленні не вживається сполучення сполучника if із інфінітивом), а також 

введено складний модальний присудок із дієслово would у значенні 

можливості, яка присутня у смислі вихідного речення. Разом із тим, у цьому 

прикладі є й перекладацькі трансформації, зумовлені розбіжностями систем та 

норм двох мов, зокрема, заміна словоформи поради на advice, яке в англійській 

мові не має форми множини.  

Нам невідомі праці у вітчизняному та зарубіжному перекладознавстві, де 

б виокремлювалися та розглядалися узусні перекладацькі трансформації та їх 

види. Разом із тим, таке дослідження суттєво уточнює картину 

трансформаційного аспекту перекладу і доповнює (власне, вичерпує) його 

характеристику. Слід зазначити, що аналіз узусних перекладацьких 

трансформацій стосується усіх видів перекладу, у тому числі й машинного 

перекладу, мовні моделі якого нерідко хибували через ігнорування узусного 

аспекту вихідної та цільової мов. Тому, на наш погляд, вивчення узусних 

трансформацій може дати новий поштовх власне мовним моделям  машинного 

перекладу та теорії перекладу взагалі.    

Далі буде зроблена перша спроба до наближення вирішення питання 

класифікації узусних трансформацій, що ускладнюється проблемою 
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розмежування зумовлених системно-мовними розбіжностями між ВМ та ЦМ та 

власне узусних трансформацій. На нашу думку, узусні трансформації можна 

класифікувати на основі різних аспектів пропозицій мовленнєвих актів 

(лексики, морфології та синтаксису) і спочатку виокремити прості та 

комплексні узусні трансформації. Простими трансформаціями є зміни одного 

елементу або характеристики пропозиції, тоді як останні є поєднанням кількох 

їх змін у перекладеному мовленнєвому акті.  

Серед узусних трансформацій слід обов’язково зазначити вживання 

типово англійської моделі речення (із агентивним неживим підметом та 

метафоричним дієсловом) у перекладі українського мовленнєвого акту із 

обставиною, як правило, на початку речення (це може бути обставина часу, 

причини, місця тощо): Минуло місяця було опубліковано два поглиблених 

дослідження цієї проблеми. – Last month saw the publication of two in-depth 

studies of the issue. Використання такої трансформації зумовлено поширеністю 

такої моделі англійського речення  (із персоніфікованим підметом та 

метафоричним присудком) в англійському узусі та її дуже великою 

обмеженістю у використанні в українському мовленні.   

Іноді узуси двох мов різняться вживанням лише одного слова і у такому 

разі ми маємо справу з лексичними узусними трансформаціями: Але трохи далі 

від них зовсім інша картина. – But a bit further away from them it’s a different 

story. 

До синтаксичних узусних трансформацій належить, наприклад, зміна 

характеру вираженості підмета у перекладі: Тим ще ненародженим дитям був 

Іван. – That unborn baby was John. Тут лексика оригіналу та перекладу тотожна, 

а характер підметів, їх лексична вираженість та порядок різний – предикатив 

українського речення стає у перекладі підметом. 

Морфологічні узусні трансформацію передбачають заміну морфологічної 

форми слова у вихідному реченні на іншу форму його відповідника  у 

цільовому реченні, як, наприклад, у наступному прикладі, де форма множини 

українського іменника замінена відповідно англійського узусу на форму 



21 
 

однини англійського іменника eye: Тільки хижаки дивляться прямо в очі. – Only 

predators look straight in the eye.   

До лексико-граматичних узусних трансформацій належить і 

трансформація, зумовлена можливістю катафоричного займенника в 

англійському підрядному реченні часу та його неприйнятність в українському 

реченні: Коли Іван увійшов, він поздоровався When he came in, Ivan said hello. 

Можна також виокремити такий вид простої узусної трансформації, як 

додавання слова або словосполучення: Це приємна пісня. – This is a nice song to 

listen to.  Протилежна проста узусна трансформація – вилучення мовних 

елементів із речення: Яка мова, якщо це взагалі станеться, буде наступною 

«лінгва франка» сучасного світу замість англійської? – What language, if any, 

will displace English as the world's lingua franca?  

Розглянемо тепер деякі види комплексних узусних трансформацій, які  

нерідко домінують у художньому перекладі (у тому числі й цілісні 

перетворення мовленнєвих актів). Одна з них – заміна українського 

атрибутивного означального речення на англійський інфінітив (або інфінітивне 

словосполучення) у функції означення, тому що в українському мовленні 

значно менша кількість іменників може вживатися з початковою формою 

дієслова у такій функції: He is not a man to make a woman happy. – Він не та 

людина, яка може зробити жінку щасливою.   

Комплексні узусні трансформації нерідко застосовуються для перекладу 

емфатичних речень, оскільки для англійського та українського мовлення 

характерні відмінності в емфатичних мовних засобах, наприклад: Ну й тяжка в 

тебе рука! – You have a strong hand, I tell you! 

Нерідко антономічні трансформації також бувають саме узусно 

зумовленими і комплексними: Та з часом я пошкодував, що не 

проявив мужності, аби робити те, що правильне. – But I later came to regret 

my failure to follow through on what I knew to be right.; Що може трапитись, якщо 

не контролювати свого язика?  
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До комплексних узусних трансформацій вдаються також для перекладу 

більшості прагматичних ідіом: Із Днем народження! – Happy birthday!; По 

газонах не ходити! – Keep off the grass!  

Дослідження узусних трансформацій дозволить значно уточнити роль 

узусу як норми перекладацького мовлення у досягненні адекватності 

перекладу, а, по друге, сприятиме вдосконаленню перекладацьких вмінь та 

навичок студентів (наприклад, у нашому підручнику [5] розглянуто значну 

кількість узусних трансформацій та наведені відповідні вправи для навчання 

перекладу з української мови англійською мовою для формування вмінь та 

навичок застосування таких перекладацьких трансформацій). Тому вивчення 

узусних трансформацій має важливе теоретичне та методичне значення. 

Отже, поряд із перекладацькими трансформаціями, застосування яких 

зумовлено власне мовно-системними розбіжностями, слід виокремлювати 

узусно зумовлені трансформаціями, причинами використання яких є 

відмінності узусів вихідної та цільової мов. Оскільки узус цільової мови є 

останнім нормативним фільтром для забезпечення нормативності 

перекладацького мовлення, то такі трансформації заслуговують на широке та 

глибоке їх дослідження на матеріалі різноманітних корпусів паралельних 

текстів. Можна припустити, що дослідженням узусних трансформацій майже 

вичерпується поле досліджень трансформаційного аспекту перекладу.   

Перспективами подальшого дослідження застосування узусних 

трансформацій є чітке їх відокремлення від системно-мовних трансформацій, 

зумовлених розбіжностями систем мов, задіяних у перекладі, та глибокий 

аналіз узусних трансформацій у перекладі художніх та спеціалізованих текстів. 

Також важливим видається здійснення їх повної несуперечливої таксономії та 

встановлення і докладний опис усіх типів та видів таких трансформацій.  

Вивчення узусних трансформацій не тільки розширює та поглиблює 

уявлення про трансформаційний аспект перекладу і дозволяє опрацювати 

методичні аспекти їх застосування у навчанні перекладу, а й сприятиме, 

зокрема,  подальшій розробці алгоритмів автоматичного перекладу, оскільки 
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узусна сторона перекладу раніше цілеспрямовано і глибоко не вивчалося, що 

заважало успішному моделюванню мовного та мовленнєвого (і, ширше, 

прагматичного) плану перекладацької діяльності людини. 
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Наукове дослідження присвячене рекламі як джерелу інформації та 

впливу на реципієнта. Зважаючи на всеосяжність (рекламу бачимо по 

телебаченню, в інтернеті, пресі тощо), різноманітність тематики та цільових 
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аудиторій, рекламу можна з легкістю назвати соціокультурним феноменом. 

Завдяки своїй багатоаспектності реклама привертає увагу фахівців із різних 

галузей: маркетологів, психологів, соціологів, лінгвістів. Об’єктом нашого 

зацікавлення є дослідження вербальної складової рекламного повідомлення у 

друкованій українській та англомовній пресі. Реклама як предмет 

лінгвістичного дослідження привертає увагу як і вітчизняних, так і світових 

мовознавців, які досліджують окремі аспекти рекламного тексту (фонетичні, 

лексичні, стилістичні, синтаксичні тощо): С. Романюк [1], І. Алєксєєва [2], 

Д. Розенталь, Н. Кохтєв [3],  Г. Кук [4], Дж. Даєр [5], К. Танака [6]. 

Основними компонентами рекламного повідомлення є рекламне гасло, 

заголовок, основний текст. Рекламне гасло (слоган) – коротка фраза, яка легко 

запам’ятовується і лаконічно висловлює суть реклами. Прикладом слогану 

може слугувати гасло «Адже ви цього варті!» із реклами косметичного бренду 

L’oreal.   Заголовок – основна складова мовної частини у рекламі, яка 

висловлює головний рекламний аргумент. Для прикладу, The lip balm that makes 

you smile (реклама блиску для губ бренду EOS).  Основний текст – складова 

вербальної частини реклами, яка доводить істинність сказаного в заголовку [7, 

c. 116]. Реклама може містити як і всі три складові, так і лишень слоган. Інколи 

вербальна складова реклами є повністю відсутня (реклама світових брендів).  

Рекламодавці застосовують лінгвістичні тактики переконання на всіх 

рівнях мовної системи: від фонетичного до синтаксичного. На фонетичному 

рівні найбільш ефективними мовними засобами переконання є різноманітні 

види повторень: алітерація (повторення однакових чи схожих за акустичними 

ознаками приголосних звуків) , асонанс (повторення однакових чи близьких за 

звучанням голосних звуків) , анафора (повторення однакових слів на початку 

речення чи кожного паралельного рядка)  та епіфора (повторення однакових 

елементів вкінці речення чи кожного паралельного рядка). На алітерацію та 

асонанс натрапляємо в таких прикладах: Master of materials (реклама 

годинників Rado), Live life well (реклама вітамінів), Feel the force (реклама 

автомобіля Porsche), Race.Recover. Repeat (реклама білкової їжі від Vifit Sport), 
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Сold comfort (реклама спортивного одягу Puma), Go for the goal (реклама 

американської мережі магазинів одягу Macy’s). Анафора та епіфора трапилися в 

таких випадках: You drive it. You define it (реклама автомобіля Hyundai), Full on 

taste. Full on protein (реклама білкової їжі), Knows you. senses you. adjusts to you 

(реклама матраців Responsive Air).  

На морфологічному рівні рекламодавці вербально впливають на адресата 

за допомогою афіксів: здебільшого префіксів най-, ультра-, супер-, над- (в англ. 

hyper-, super-, ultra-), та суфіксів –ш, – іш (в англ. –er, –est) для творення вищого 

та найвищого ступенів порівняння. Розгляньмо кілька прикладів в рекламних 

текстах: A hyperwatch is pushing the limits of possibility (реклама годинників 

Richard Mille), The imposing Rolls Royce brings ultra-luxury into new territories 

(реклама автомобіля Rolls Royce), Your complete guide to running faster, farther 

and without injuries (реклама кросівок Puma),  Мегаоб‟єм. Мегачорний. (реклама 

туші від L’oreal). 

На лексичному рівні мовленнєвий вплив полягає у використанні 

експресивно забарвленої лексики, зокрема прикметників та іменників [8, c. 102-

103]. Розгляньмо кілька прикладів такого вживання: Комбінуйте та 

створюйте свій неповторний стиль (реклама Pandora), Досконалість вільного 

волосся (реклама засобів догляду за волоссям), Designed to be brilliant (реклама 

годинників від Bulova), Responsive Air technology senses and adjusts for your ideal 

comfort (реклама спальних матраців), Powerful was never so beautiful (реклама 

автомобіля Hyundai). Окрім конотативно забарвленої лексики, рекламодавці 

часто  використовують особові/присвійні займенники для того, щоб склалося 

враження, нібито реклама адресована кожному читачу особисто [9, c.1298] . До  

прикладу: True power is not about where you sit, but how (реклама м'яких крісел 

Stressless recliner), The exact outcome we work for diligently, every day, for every 

patient. Let us fight for you (реклама центру боротьби із раком MD Anderson 

cancer center), Адже ви цього варті (рекламне гасло косметичного бренду 

L’oreal Paris), Подаруйте яскравий колір вашим емоціям (реклама 

косметичного бренду Yves Rocher).  
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Найбільш поширеними синтаксичними структурами в рекламі є прості 

речення, які найчастіше трапляються у рекламних гаслах та заголовках. Короткі 

прості речення є лаконічними та експресивними. Розгляньмо кілька прикладів: 

Ваша шкіра випромінює молодість (реклама антивікового засобу від Vichy), 

Great architecture meets great watch design (реклама ручних годинників від 

Junghaus). Нерідко натрапляємо у рекламному тексті на називні та означено-

особові прості речення. До прикладу: Улюблений вибір чутливої шкіри (реклама 

термальної води від Avene), Цікавість. Захоплення. Пристрасть (реклама 

автомобілів Porsche), A new high for explorers and adventurers (реклама 

годинників Montblanc), Надихаємо бачити речі по-іншому (реклама камери 

Canon EOS). 

За метою висловлювання найбільш поширеними є розповідні речення, 

проте немала частка припадає на питальні та спонукальні речення: Час 

висловити свої почуття! (слоган Київського ювелірного заводу), Створи свій 

світ! (реклама віскі Martell XO), Don‟t hide. Go seek. Play just got serious 

(реклама автомобіля Toyota Avalon). В рекламному оголошенні питальні 

речення часто поєднанні з розповідними.  Responsive Air technology senses and 

adjusts for your ideal comfort. Does your bed do that? (реклама спальних 

матраців), Scott imagined sleeping peacefully through the night. Can you? (реклама 

снодійного Nexium).  

Отже, у статті проаналізовано вербальні засоби впливу  на усіх рівнях 

мовної структури (на основі 200 рекламних текстів із журнальної преси). На 

кожному із рівнів мова впливає на адресата:  за допомогою правильного 

поєднання звуків, повторень, за допомогою лексики із позитивною конотацією 

чи правильно підібраної структури речення. Все це неабияк впливає на те, як 

реципієнт сприйматиме повідомлення. Було виявлено, що найбільш 

ефективними лінгвістичними засобами впливу на реципієнта є використання 

експресивно забарвленої лексики, особових займенників, а також структурно 

простих речень (здебільшого розповідних та спонукальних). Актуальність 

подальшого дослідження полягає у можливості зіставного вивчення вербальних 
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методик переконання у рекламних оголошеннях різних ЗМІ, а також у 

створенні ефективної реклами з точки зору прагматичного впливу на адресата. 
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ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ 

ОРГАНІЗМІВ СЬОГОДНІ 
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Викладач кафедри авіаційного транспорту 

Кременчуцького льотного коледжу НАУ 

м. Кременчук, Україна 
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Викладач кафедри авіаційного транспорту 

Кременчуцького льотного коледжу НАУ 

м. Кременчук, Україна 

Розвиток генно-інженерних технологій одне з найважливіших досягнень 

молекулярної біології і молекулярної генетики. Ці технології знайшли постійну 

«прописку» у фундаментальній науці, де трансгенні організми активно 

використовуються при вирішенні найширшого спектра загальнобіологічних 

проблем. Технології з використанням рекомбінантних ДНК можуть у 

перспективі зіграти важливу роль при генотерапіі спадкових захворювань, 

створення лікарських препаратів нового покоління, виробництві 

фармакологічних та косметичних засобів і отриманні технічної сировини. 

Особлива роль відводиться генетично модифікованим (ГМ) мікроорганізмам і 

ізольованим клітинам або органам, наприклад, лікарських рослин, що 

культивуються в замкнутих біотехнологічних системах і є суперпродуцентами 

речовин, що володіють цінними споживчими властивостями. Як правило, в 

цьому випадку мова йде про вироблени генетично модифікованими 

організмами (ГМО) хімічно чистих сполук, використання яких, у порівнянні з 

продуктами харчування, отриманими з ГМО або ті, що містять компоненти 

ГМО, не пов'язане з біологічними ризиками, а їх виробництво є екологічно 

чистим [1, с.1-2]. 
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З моменту створення ГМО обговорюється доцільність їхнього 

використання. Генетично модифіковані організми вводять до продовольчих 

товарів з метою підвищення урожаїв, поживної цінності, стійкістю до 

шкідників, скорочення часу дозрівання. Основними ж потенційними ризиками 

щодо культивування та використання ГМО можна умовно вирізнити наступні: 

екологічні (негативний вплив на комах та ґрунтову мікрофлору; ризики, що 

пов’язані із неконтрольованим переміщенням інтегрованих генів у генетично 

сумісні види; збіднення екосистем через витіснення генетично модифікованими 

рослинами їх звичайних аналогів; генетичне забруднення шляхом перехресного 

запилення полів); ризики що пов’язані з безпосереднім використанням 

генетично модифікованих організмів в продуктах харчування (поява різного 

виду алергій, стійкості до антибіотиків). 

В наш час існує безліч суперечок з приводу позитивного і негативного 

впливу ГМО на людство. Для початку хотілося б розглянути точку зору, щодо 

позитивного бачення цієй проблеми. 

Відсоток вмісту ГМО в продуктах коливається від 0,5% до 30%. І навіть 

ті, що кричали «в вітчізняних продуктах немає ГМО», дуже сильно 

помиляються, за статистикою в українських продуктах вміст ГМО від 3% до 

20% [2, с 15-17]. В усьому світі робиться так: якщо вміст ГМО більше за 0,9%, 

про це має бути написано. Споживач вибіратиме, чи купувати такі продукти, чи 

ні. Якщо меньш ніж за 0,9%, то вважається, що продукт без ГМО і таку 

продукцію не маркують. Звичайно хочеться вірити, що всі продукти на яких 

пишуть без ГМО, насправді такі. 

Всі ГМ-рослини, прізначені для вживання в їжу, проходять дуже жорстку 

перевірку, яка може тривати роками, - їх майже буквально розбирають по 

молекулам, тому що нікому не хочеться потім відповідати за судовими 

позовами. Така перевірка и не снилася звичайним продуктам, які за своєю 

природою містять токсини, що ж стосується алергенністі, то кілька відсотків 

населення страждають алергією до звичайної пшеніці, сої, арахісу і горіхів. У 

деяких наукових публікаціях стверджується, що генетично модіфіковані 
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продукти в організмі людини розщеплюються в звичайні амінокіслоти та інші 

сполуки. І тому вони безпечні [2, с. 20]. 

Вченим з вашингтонського університету вдалося вивести сорт генетично 

модифікованого тополя, якому в майбутньому буде під силу така робота, як 

реструктурування певних промислових отрут, які отруюють природу. ГМО-

тополі ці отрути перероблятимуть в нешкідливі для навколишнього середовища 

речовини. Використання представників рослинного світу для ведення активної 

боротьби з отруєнням навколишньої природи (фітоочістка або фітомедіація) 

дуже актуальна сьогодні. Дані методи є перспективними для вирішення 

проблем з промисловим забрудненням екології: розробленому сорту ГМО-

тополь буде нескладно вирішувати проблеми з утилізацією великої кількості 

органічних і хімічних отрут, і навіть таких, як трихлоретилен, хлороформ, 

бензол. Перероблятися ці отруйні все живе речовини будуть в воду, СО2 і солі. 

При цьому шкоди навколишньої природі наноситися не буде [3, с. 7]. 

За допомогою генної інженерії та її технологічних досягнень культурним 

рослинам найчастіше «прищеплюють» хорошу стійкість до гербіцидів, 

всіляким вірусам, а також до комах-шкідників. Зрештою поля самостійно 

очищуються від так званих зайвих рослин-бур'янів. Залишаються тільки 

рослини, толерантні або стійкі до гербіцидів. Стійка і толерантна до комах 

флора поступово стає в прямому сенсі слова безстрашною. Приміром, 

невбиваемий і всім обридлий колорадскій жук може загинути тільки від того, 

що спробував картопляний листок. Практично кожна така трансгенна рослина 

має вбудований ген такого природного токсину, як земляна бактерія Bacillus 

thuringiensis. Якщо з цього ж вірусу взяти певний ген і завдяки досягненням 

генної інженерії вбудувати його в обрану рослину, то надалі вона стане стійкою 

до вірусів [4, с. 3]. 

Вчені всього світу вже не перший рік намагаються знайти рішення, яке 

допоможе врятувати від голодної смерті зростаюче населення планети. У їх 

числі виробники ГМО, які обіцяють нагодувати своїми «вдосконаленими» 

продуктами всіх і кожного. Розуміючи, що все нове зустрічається «в багнети», 
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компанії, що виробляють та реалізують ГМО, призводять велику кількість 

доказів на користь використання модифікованих продуктів. Найсильнішим 

аргументом є те, що пропоновані ними сільськогосподарські культури мають 

високу стійкість до кліматичних впливів, «байдужі» до обробки різними 

пестицидами, і, природно, дають дуже високі врожаї. З точки зору бізнесу 

переваги незаперечні. Але для споживачів ці ж переваги стають вже не 

настільки очевидними [5, с. 4]. 

Але незважаючи на вище позначене є безліч аргументів які свідчать про 

підтвердження іншої точки зору, щодо цього, а саме «Проти». 

Дослідниками зараз вже точно доведено, що ГМО, які містяться в 

багатьох продуктах харчування, дуже погано позначаються на стані здоров'я 

людини. При постійному вживанні такої продукції, можуть відбутися негативні 

зміни в процесі кровотворення. Крім цього, люди, що вживають в їжу продукти 

харчування, до складу яких входять ГМО, мають серйозний ризик розвитку у 

них онкологічного захворювання або їх організм перестає адекватно реагувати 

на ліки. Це означає, що тих, хто харчується модифікованими продуктами 

харчування, вилікувати від якого б то не було захворювання, буде дуже 

проблематично. 

ГМО та продукти харчування, до складу яких вони входять, здатні 

провокувати розвиток алергії, порушення функціонування органів травлення, 

шкірні захворювання, а також різні порушення нервової системи. Усі 

дослідження були проведені на дорослих людях, зі сформованою імунною 

системою і міцним організмом. Що ж може відбуватися з дитячим організмом 

за умови використання генетично модифікованих організмів у дитячому 

харчуванні? [6, с. 5]. 

Використання в їжу продуктів харчування, що містять в собі генетично 

модифіковані інгредієнти можуть стати причиною складних форм харчових 

отруєнь та харчових алергій. Так, наприклад, велика половина трансгенних 

білків, які забезпечують стійкість різних рослин до комах, а також до 

бактеріальних і гріпкових захворювань, для людини алергійні та токсичні.  



32 
 

Підіб'ємо підсумки. Захисники генетично модифікованих організмів 

стверджують, що ГМО - єдиний порятунок людства від голоду. За прогнозами 

вчених населення Землі до 2050 року може досягти 9-11 млрд. чоловік, 

природно виникає необхідність подвоєння, а то й потроєння світового 

виробництва сільськогосподарської продукції. 

Для цієї мети генетично модифіковані сорти рослин відмінно підходять - 

вони стійкі до хвороб і погоди, швидше дозрівають і довше зберігаються, 

вміють самостійно виробляти інсектициди проти шкідників. ГМО-рослини 

здатні рости і приносити гарний вражай там, де старі сорти просто не змогли б 

вижити з-за певних погодних умов. Однак фахівці-противники ГМО 

стверджують, що вони несуть три основних загрози: загроза організму людини, 

загроза навколишньому середовищу, -глобальні ризики – активізації критичних 

вірусів. Отже вважаемо, що необхідно нормативно урегулювати 

відповідальність за вирощування та продаж ГМО продукції. 
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ЗНАЧЕННЯ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ У БІОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА 

 

Забарна Т.А. 

 старший викладач кафедри  

землеробства,грунтознавства та агрохімії 

 Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця,Україна 

Кореневі рештки сільськогосподарських культур, які неможливо 

вилучити з поля,  являються основним постачальником органічної речовини і, 

відповідно, гумусу. Адаптивна система землеробства передбачає обов’язкове 

включення у сівозміну багаторічних бобових трав, в тому числі конюшини 

лучної. Після неї в ґрунті залишається 10,5-11,0 т/га післяжнивних кореневих 

решток. В результаті цього проходить їх мінералізація та  утворюється гумусу 

біля 200 кг/га із однієї тони га післяжнивних кореневих решток [1,2]. 

За сприятливих умов росту і розвитку бобові трави здатні фіксувати з 

повітря від 500 до 800 кг/га азоту і залишати в ґрунті з кореневими і 

стерньовими рештками 150-200 кг/га азоту, а це рівноцінно внесенню 40 т/га 

гною [3]. 

Науковці зазначають, що на дерново-підзолистих легкосуглинкових 

ґрунтах, при заорюванні у вересні отави конюшини лучної другого року життя, 

в грунт поступало до 13,6-14,0 т/га рослинної маси, яка містить 264-334 кг/га 

азоту, 81-130 кг/га фосфору та 300-310 кг/га калію [4]. 

При урожаї листостеблової маси конюшини лучної 6,8 т/га сухої маси в 

ґрунті накопичувалося 1,7 т/га органічної речовини, при коефіцієнті гуміфікації 

0,2 збільшення гумусу в ґрунті складало0,34 т/га [5]. 

В умовах США та Канади конюшина лучна використовується, як 

основний попередник при вирощуванні кукурудзи на зерно, оскільки за 
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рахунок накопиченої біомаси може частково перекрити потребу останньої в 

азоті [6]. 

Слід відмітити, що на накопичення кореневої маси конюшини лучної в 

ґрунті впливали фактори, які поставлені на вивчення, а саме: сортові 

особливості культури, рівні живлення та спосіб вирощування.  

Таким чином, за сприятливих умов вирощування, конюшина лучна здатна 

нагромаджувати значну кількість кореневих решток, які суттєво збагачують 

ґрунт поживними елементами. При дворічному використанні конюшини лучної 

накопичується 4,06-4,08 т/га сухої маси коренів, що містять 83,7-84,3 кг азоту, 

24,4-24,5 кг фосфору та 51,1-51,4 кг калію. В той же час, трирічне використання 

травостоїв конюшини лучної сприяє накопиченню 5,21-5,31 т/га  сухої маси 

коренів, з вмістом 108,5-110,6 кг азоту, 31,4-32,0 кг фосфору та 65,9-67,2 кг 

калію. 

Найбільша кількість біологічно фіксованого азоту була відмічена при 

вирощуванні сортів конюшини на ділянках з внесенням P60K90 та проведенням 

передпосівної інокуляції насіння 

Таким чином, підпокривне вирощування сортів конюшини лучної на 

ділянках з внесенням мінеральних добрив у нормі P60K90 на фоні інокуляції 

насіння забезпечує формування максимальних показників симбіотичної 

продуктивності, головним з яких є кількість біологічно фіксованого азоту. 

Найвищі показники фіксації біологічного азоту конюшиною лучною 127,7-

135,8 кг/га азоту відмічено в другому році життя та 108,6-112,9 кг/га азоту в 

третьому році. У наших дослідженнях між сортами Спарта і Анітра по фіксації 

біологічного азоту суттєвих відмін не встановлено. 
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Пригода І.В., 

практичний психолог 

Комунальний заклад 

“Полтавський обласний науковий 

ліцей-інтернат   ІІ -ІІІ ступенів  

імені А. С. Макаренка 

Полтавської обласної ради” 

с. Ковалівка, Україна 

У сучасних умовах розвитку суспільства особливо важливим є вміння 

чітко формулювати свої цілі та грамотно управляти власним часом. Така риса 

для кожної людини є особливо корисною сьогодні, коли теза «Час – це гроші» 

набула особливого значення. Час можна порівняти з іншими ресурсами, однак 
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на відміну від них він є безповоротним – його не можливо накопичувати, 

передавати або зберігати, тому важливо навчитися використовувати його з 

максимальною вигодою. Адже успіх залежить не лише від особистих 

досягнень, але й від уміння розпоряджатися найціннішим надбанням – часом[2, 

ст.6] . 

У контексті досліджуваної проблеми серед сучасних вчених, чиї роботи 

слугують теоретичним фундаментом дослідження технологій тайм-

менеджменту, можна виділити напрацювання  Б. Франкліна ,Н. Алюшиної ],                          

Г. Архангельського , П. Берда , П. Дракера , Л. Балабанова , С. Кові , Дж. 

Моргенстерн , Т. Пітерса , Б. Трейсі , Ф. Тейлора , та інші.  

Вперше поняття тайм-менеджменту ввів данець Клаус Меллер, який в 70-

тих роках винайшов Time Manager — складно влаштований блокнот-щоденник, 

який можна вважати прабатьком сучасного органайзера. Сам засновник 

працював економістом, досліджував проблеми фірми і найголовніше - 

людський фактор. Після декількох років роботи над маркетингом і плануванням 

у 1975 році Меллер створює свою консультаційну фірму Time Manager 

International чи TMI. Крім того, Клаус особливу увагу звертає до людського 

фактора.  

Визнаним авторитетом в області тайм-менеджменту є Гліб 

Архангельський - засновник спільноти тайм-менеджерів і руху тайм-

менеджменту в Росії, генеральний директор компанії ―Організація часу‖, він є 

автором ряду книг з ефективного управління часом. Англійський вчений, 

політик і філософ Френсіс Бекон писав: ―Вибирати час правильно - значить 

володіти життям. Несвоєчасність згубна‖. Варто відзначити систему управління 

особистим часом Бенджаміна Франкліна, основу якої становить вибір 

довгострокових і короткострокових цілей, без чого неможливо уявити сучасний 

тайм-менеджмент. 

Аналіз поглядів учених щодо сутності поняття "тайм-менеджмент‖ 

дозволяють виокремити його як галузь менеджменту, основне завдання якої 
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полягає у виявленні методів і принципів ефективного управління часом [1, ст. 6 

] 

Людина у сучасному світі оточена купою проблем, як матеріальних, 

економічних, соціальних, так і особистих. Якщо дорослим важко правильно 

розподілити свій час, то діти й поготів цього майже не вміють. Учні прагнуть 

отримати гарну освіту і більшість свого часу проводять за навчанням. І все 

частіше не вміють правильно керувати своїм часом і не встигають виконувати 

важливі завдання або просто надмірно перевтомлюються. 

Мета і завдання дослідження. У зв’язку із цим мета науково-

дослідницької роботи полягає в аналізі тайм-менеджменту для застосування на 

практиці учнями сучасних технологій організації часу.  

Для досягнення поставленої мети нами визначено такі завдання: 

 проаналізувати сутність, принципи та інструменти тайм-

менеджменту; 

 охарактеризувати сучасні техніки правильного розподілу часу та 

управління ним; 

 розкрити зміст правил планування робочого часу; 

 провести соціологічне опитування учнів 9-10 класів з приводу 

їхнього планування робочого часу; 

 провести заняття по тайм-менеджменту з елементами тренінгу; 

 розробити авторський щоденник успішного учня. 

Об’єктом дослідження є використання технологій тайм-менеджменту в 

організації робочого часу сучасного учня.  

Предмет дослідження – тайм-менеджмент як ефективний спосіб 

планування часу. 

Методи дослідження – теоретичний аналіз та систематизація наукових 

даних з проблеми дослідження; спостереження; анкетування як метод збору 

соціологічної інформації.  

Гіпотеза дослідження: технології тайм-менеджменту можуть навчити 

учнів правильного розподілу часу. 
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Наукова новизна роботи полягає у систематизації та узагальненні 

матеріалів про застосування сучасних технік планування часу учнями. 

Тайм-менеджмент поєднує в собі набір методик, способів і технологій, які 

дають можливість здійснювати розподіл особистого часу з метою підвищення 

ефективності його використання. З урахуванням узагальнення різних наукових 

підходів до сутності поняття "технологія" ми розглядаємо технологію (від гр. 

techne – мистецтво, майстерність, уміння та logos – слово, навчання) як змістову 

техніку реалізації певної діяльності, механізм реалізації якої забезпечується 

формами, методами та засобами здійснення цієї діяльності й є її динамічною 

основою[ 3, ст.6 ] . 

Широкої світової практики здобули, зокрема, такі технології ефективного 

використання часу як технологія цілепокладання "SMART", техніка Pomodoro, 

"Дерево цілей", система Франкліна, таблиця Ейзенхауера, принцип Парето, 

―Знайдений час Джейсона Вомака‖, аналіз ―ABC‖, ―Формула 10-3-2-1-0― та ін.   

Розглянемо одну з них - матриця Ейзенхауера. Взагалі 34 президент США 

Ейзенхауер склав власний проект, що стосувався правильного розподілу часу, 

але правильно оформив і видав цю матрицю Стівен Кові .Суть матриці полягає 

у чіткому розподілі справ на чотири категорії, особлива увага приділяється 

справам важливі і термінові. Для того, щоб скласти матрицю Ейзенхауера треба 

намалювати чотири одинакові квадрати. Потім по горизонталі підписати один 

квадрат термінові, а інший - нетермінові. По вертикалі треба підписати один 

квадрат важливі, а другий – неважливі. Коли таблиця готова можна вписувати 

туди свої справи. Але треба слідкувати, щоб справи не переходили з однієї 

колонки в іншу і неухильно дотримуватися плану[5, ст.6]. Саме на основі цієї 

матриці нами було розроблено щоденник успішного учня. 

Враховуючи розробки щоденників відомих фахівців, ми вирішили 

розробити свій авторський щоденник, який може бути корисним саме для учнів 

нашої гімназії, які, як показали відповіді анкети, не вміють вести щоденник 

справ або просто не знайшли свій індивідуальний. У розробці авторського 
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щоденника ми дотримувались певних принципів: регулярність, системність, 

послідовність, установлення пріоритетів. 

 Для свого щоденника фон вирішили зробити  білим, бо це нічим не 

зобов’язуючий спокійний колір. Тексту написано небагато. Головне – стисло і 

лише по суті.  

Крім того, щоденник містить декілька цікавих сторінок, де можна 

прочитати цікаві факти та історії, пов’язані з тайм-менеджментом, а також 

сторінку настрою, список бажань, пояснювальну записку про невиконані 

справи.  

У соціології застосовуються різні методи збору соціологічної інформації. 

В своєму дослідженні ми обрали метод опитування, а саме його різновид – 

письмове анкетування. Популярність цього методу пояснюється 

різноманітністю і якістю соціологічної інформації. Розробку анкети почали із 

формулювання питань, тобто з переведення мови науки на запитання, звернене 

до респондентів, адже існує велика відмінність в наукових термінах і буденній 

мові . 

Отже, проведення письмового анкетування допомогло отримати наступні 

результати. Зі 100 % респондентів далеко не всі знайомі з поняттям ―тайм-

менеджмент‖ і між класами помітна різниця, адже у 9 класі розуміють термін 

72 % учнів, а у 10 класі цей відсоток більший - 88% .  

Існує безліч причин – хронофагів, які відволікають учнів від справ і до 

основних вони віднесли: телефон – 65%, друзі – 16%, комп’ютер – 8%, 5% – 

ігри, а 6% дітей за свій варіант обрали лінь. Серед учнів 10 класу на усну форму 

покладаються 54%, до планування в письмовий спосіб вдаються 24%, а ще 22 % 

учнів цього класу використовують гаджети. 

На питання ―Чи були у тебе такі справи, які ти не доводив до кінця?‖ 97% 

респондентів дали стверджувальну відповідь. Далеко не всі діти шкодують про 

наявність незавершених справ. Серед учнів 10 класу думають про невиконані 

справи 93%, а серед дев’ятикласників цей відсоток ще менший – 72%. Як 

наслідок – 93 % учнів 10 класу і 70 % дев’ятикласників часто не могли заснути, 
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згадуючи незавершені справи і їх наслідки. Тобто слід зауважити, що старші 

учні серйозніше ставляться до завдань і більше переживають за відсутність 

результату. Адже незавершені справи є частою причиною підвищеного стану 

тривожності і призводять до проблеми прокрастинації, тобто систематичного 

відкладання справ на потім, які в результаті залишаються невиконаними.  

Оскільки в рамках своєї роботи ми говоримо про ―успішного учня‖, то 

нам було досить важливо з відповідей респондентів зробити схему з набором 

його якостей[4,ст.6]. Цей учень: старанний, вміє розподіляти час. 

комунікабельний, організований, розумний, уважний, врівноважений, зібраний, 

активний, впевнений. І на питання ―Чи повинен успішний учень управляти 

своїм часом‖, всі 100% респондентів дали стверджувальну відповідь. Тобто 

учні задля досягнення результатів надають великого значення правильному 

плануванні часу. 

Отже, аналіз анкети дозволяє зробити висновок, що в сучасних умовах 

учням необхідні навички управління власним часом, нестача якого 

позначається на всих сферах життя. Учні цінують час, але повноцінно його не 

вміють розподіляти. Незавершені справи викликають негативний емоційний 

стан і призводять до підвищеної тривожності. Нездатні повноцінно 

розпоряджатись часом, діти потребують контролю з боку дорослих.  

З цього гіпотеза дослідження знайшла підтвердження. 

Тож, можна з точністю вважати, що саме ефективна організація часу 

дозволяє оптимізувати навчально-виховний процес, підвищує якість шкільної 

освіти та сприяє розвитку успішного учня. 
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На сьогоднішній день існує гостра необхідність постійного екологічного 

моніторингу параметрів річок та прилеглих до них території на наявність 

шкідливого впливу гідроелектростанції, об’єктів нафтової та хімічної 

промисловості, атомні та теплові електростанції тощо, а також сповіщення про 

ті чи інші хімічні викиди у водойму при промислові аварії. Крім того, 

актуальним є вимірювання та передача значень фізичних параметрів таких як 

температура, рівень та швидкість потоку річки з метою вчасного реагування на 

стихійні лиха, які можуть бути в даному регіоні [1].  

Таким чином існує виска потреба у розробленні методів екологічного 

моніторингу річок, а також прогнозування та виявлення паводків [2] на них та 

автономних систем моніторингу, які їх реалізують, що не будуть залежні від 
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зовнішніх природних умов, можуть бути захищені від несанкціонованого 

втручання, а також забезпечуватимуть своєчасну передачу виміряних даних, 

контроль їх достовірності протягом тривалого часу. 

У світі існує ряд систем, які призначені для вирішення таких завдань [3-

5], рухомі системи, які використовують безпілотні літальні апарати (дрони) чи 

плавальні катери, які здійснюють періодичний моніторинг природних водойм 

під дистанційним керуванням, або в автоматичному режимі у відповідності до 

заздалегідь заданого маршруту.  

Перевагою таких систем є можливість зміни маршруту, швидкого 

нарощування чи доукомплектації вимірювального модуля різноманітними 

первинними перетворювачами для оцінки екологічного стану регіону, 

проведення фото/відео фіксації  і т. д.  

Недоліком є невелика дальність їх застосування у зв’язку з обмеженим 

ресурсом внутрішніх акумуляторних збірок, чи погодних умов (для модулів, які 

живляться сонячною чи вітровою енергією). Підвищена ймовірність їх 

пошкодження чи застрявання на шляху до місця призначення. Крім того, 

вагомою вадою таких систем є можливість невчасної фіксації стихійного лиха 

чи екологічної аварії у період між запусками таких рухомих апаратів.  

Для передачі даних такі системи моніторингу переважно використовують 

безпровідні протоколи супутниковий GPS зв’язок [5], чи GSM/GPRS мережу 

мобільних операторів, якщо така мережа доступна у даному регіоні [6-7]. При 

встановленні на певній території вимірювальних модулів  також можуть бути 

застосовані такі безпровідні мережі як: Wireless  Local  Area  Network (WLAN)   

чи   Wireless   Sensor   Network   (WSN) чи високошвидкісні мережі мобільного 

зв’язку 3G, 4G, 5G [8].  

З метою підвищення достовірності, оптимізації процесу передачі та 

точності вимірювання екологічних параметрів природніх водойм існує гостра 

необхідність у правильній обробці, метрологічній оцінці та інтерпретації 

виміряних даних[9].  
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Проаналізувавши переваги і  недоліки існуючих систем для 

дистанційного моніторингу природних водойм запропоновано нову систему. 

Перевагою такої системи є застосування спеціального гідрогенератора 

для забезпечення її енергоживленням. Конструкція гідрогенератора 

уможливлює його роботу при низьких швидкостях течії природніх водойм, 

річок і таким чином не вимагає втручання в «життєдіяльність» водойми. 

Система фіксується на невеликій відстані від дна водойми (з метою уникнення 

замулення гідрогенератора), що дозволяє приховати її від стороннього 

втручання, а також здійснювати вимірювання та сигналізацію в реальному часі.   

Додатково дана система може комплектуватися давачами наявності 

забруднення води нафтопродуктами, водневого показника Ph, рівня 

радіоактивного забруднення, ультразвуковими давачами швидкості потоку, 

сигналізаторами шкідливих поверхнево-активних речовин і т. д.  

Враховуючи критичну важливість передачі достовірності даних, в даному 

модулі застосовано два модулі  GSM/GPRS, які налаштовані для двох різних 

GSM операторів. При неможливості успішної передачі даних по основному 

каналу GSM/GPRS,  модуль автоматично перемикається на передачу даних 

через додатковий GSM/GPRS модуль, використавши резервну мережу GSM чи 

3G (у випадку встановлення відповідного модуля 3G). Система дозволяє 

здійснювати автоматичне перезавантаження блоків передачі даних, а також 

контролювати статус з’єднання з сервером, у випадку збою основного 

мікроконтролерного блоку, через заданий період часу. Крім того, 

вимірювальний модуль контролює електроживлення мікроконтролера  та рівень 

заряду резервних акумуляторних збірок.  У випадку будь-якої несправності, чи 

проведенні періодичної самодіагностики автономна вимірювальна система 

надсилає повідомлення на основний веб-сервер, та реєструються в окремому 

файлі реєстрації. 

Розроблений вимірювальний модуль працює у два етапи. На першому 

етапі він проводить періодичне вимірювання необхідних фізичних величин та 

здійснює їх попередню статистичну обробку. На другому етапі відбувається 
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передача виміряних даних на веб-сервер. Даний модуль здійснює передачу 

даних на сервер лише у таких випадках: періодично з результатами 

самодіагностики та місцезнаходження вимірювального модуля; при суттєвій 

зміні вимірюваних величин; при перевищенні критичних виміряних значень; 

при несанкціонованому втручанні до модуля.  

Успішні випробування розробленої системи проводилось на дистанційній 

лабораторії фізичних величин [10]. Прототип автономного вимірювального 

модуля моніторингу екологічних параметрів річок представлений на рисунку 1.  

В даній роботі проаналізовано переваги та недоліки існуючих технічних 

рішень автономних систем екологічного моніторингу річок. Запропоновану 

нову систему, яка базується на застосуванні гідроенергії, та здійснює 

моніторинг включаючи самодіагностику та контроль основних її блоків, а 

також здійснює статистичну обробку виміряних даних. 

    

Рисунок 1 – Прототип автономного вимірювального модуля моніторингу 

екологічних параметрів річок 
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Останні декілька років ми спостерігаємо вибух інтересу до штучних 

нейронних мереж, які успішно використовуються у різних областях – бізнесі, 

медицині, техніці, геології, фізиці і т. д. Нейронні мережі увійшли у практику 

всюди, де потрібно вирішувати результати прогнозування, класифікації та 

керування. Такий успіх визначається двома основними факторам – багатими 

можливостями та простотою у використанні. 

Нейронна мережа – послідовність нейронів, що обмінюються 

інформацією за допомогою електричних імпульсів та об’єднаних між собою 

синапсами. Структура нейронної мережі прийшла до світу програмування з 

біології. Завдяки цій структурі, машина отримує навички аналізування, 

запам’ятовування різного вигляду інформації, та відтворювання її зі своєї 

пам’яті, але використовує для цих цілей математику. 

Штучні нейронні мережі використовують там, де звичайні алгоритми не 

допомагають або рішення займає дуже багато строк коду. Це задачі, де 
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необхідні аналітичні вміння, подібні до тих, що має мозок людини. До 

найпоширеніших завдань нейронних  мереж відносять [1, c. 1]: 

 класифікація – розподіл вхідних даних за параметрами та/або 

властивостями; 

 передбачення – можливість передбачити наступний крок системи, 

ґрунтуючись на її попередніх кроках; 

 розпізнавання – пошук об'єктів на зображеннях. Найпоширеніше 

застосування нейронних мереж на даний момент. 

Обчислювальна одиниця нейронної мережі – нейрон – отримує 

інформацію, виконує над нею прості обчислення та передає її наступному 

нейрону. Нейрони розподіляються по шарам, які бувають трьох типів: вхідний 

шар – куди подаються вхідні дані; прихований шар – спільна назва для всіх 

внутрішніх шарів (одного або багатьох), де виконуються обчислення; вихідний 

шар – де виводяться оброблені дані. Нейрони оперують числами у діапазонах 

[0, 1] або [-1, 1]. Тоді як обробляти інші числа? Самий простий метод – 

поділити 1 на потрібне число. Цей процес називається нормалізуванням даних 

та дуже часто використовується. 

Синапс – вага нейрона, за її допомогою змінюються вхідні дані коли 

передаються від одного нейрона до іншого. Чим більше вага нейрона, тим 

більше значення має його інформація. Сукупність усіх ваг нейронної мережі – 

матриця ваг – мозок всієї системи. Завдяки ним виконується обробка даних. 

Вхідні дані нейрона прихованого шару розраховуються за формулою: 

 

        (     )  (     )    (     ), (1) 

 

де Hinput – прихований нейрон, I – вхідні дані, w – вага нейрона, n – 

кількість попередніх нейронів (і ваг нейронів відповідно). Таким чином, дані 

передаються від нейрона до нейрона, доки не дійдуть до вихідного шару. Під 

час ініціалізації нейронної мережі, ваги розставляються у випадковому 
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порядку. Процес зміни ваг для досягнення результату називається навчанням 

або тренуванням нейронної мережі. 

Функція активації[2, с. 1] – функція нормалізування вхідних даних 

нейрона, їх велика кількість, тому буде розглянено лише основні з них: 

 Сигмоїд або логістична функція  ( )  
 

     
 використовується 

найчастіше. Діапазон значень [0, 1]; 

 Гіперболічний тангенс  ( )  
     

     
 використовується лише у 

випадку, коли значення можуть бути від'ємними та додатними, так як діапазон 

функції [-1, 1]. 

Тренувальна вибірка – послідовність готових вихідних даних, якими 

оперує нейронна мережа під час навчання. Ітерація – лічильник, який 

збільшується кожний раз, коли мережа проходить одну тренувальну вибірку 

або кількість пройдених тренувальних вибірок. Епоха – при ініціалізації 

нейронної мережі ця величина встановлюється в 0. З кожною ітерацією вона 

збільшується. Чим вона більша, тим краще мережа натренована, тим краще її 

результат. Важливо не плутати ітерацію та епоху та розуміти послідовність 

інкремента. Спочатку n разів збільшується ітерація, тільки потім епоха. 

Приклад на найпопулярнішій  для машинного навчання мові програмування 

Python: 

for i in range(0, maxEpoch): 

 for j range(0, trainSet): 

  # Код тренування нейронної мережі 

Помилка – процентна величина, що відображає різницю між очікуваною 

та отриманою відповіддю, яка  формується кожну епоху та має зменшуватись. 

Потім, або возводиться в квадрат, або вираховується квадратний тангенс цієї 

різниці. Отримане число ділиться на кількість тренувальних вибірок. 

Найчастіша формула розрахунку помилки (MSE): 

(     )
  (     )

   (     )
  (     )

 

 
, (2) 
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де i – ідеальний результат, a – отриманий результат, n – кількість 

тренувальних вибірок. Також, найчастішими формулами розрахунку помилки є 

Root MSE (MSE під корнем) та Arctan (усі доданки є аргументами функції 

arctan(x)2). 

Існує два типи тренування нейромереж: 

 навчання з вчителем[3, с. 1], де отриману відповідь порівнюють з 

ідеальною. Найпопулярнішими алгоритмами навчання з вчителем є алгоритми 

зворотного поширення помилки  (Error Back Propagation) та метод градієнтного 

спуску. 

 навчання без вчителя[4, c. 1], де відомі лише начальні значення. 

Така нейромережа буде спроміжна лише на класифікацію та подібні задачі. 

Алгоритм навчання є модифікацією EM-алгоритму. 

Нейромережі – дуже гнучкий інструмент для пошуку відповідей у 

більшості, якщо не в усіх предметних областях. Області, де нейронні мережі 

вже мають практичне значення[5, c. 1]: 

 Інтернет – асоціативний пошук інформації, електронні секретарі та 

автономні агенти в Інтернеті, фільтрація та блокування спаму, автоматична 

рубрикація повідомлень з новосних стрічок, адресні реклама та маркетинг для 

електронної торгівлі, розпізнавання captcha (одна з систем блокування спаму); 

 зв'язок – зтискання відеоінформації, швидке кодування та 

декодування, оптимізація стільникових мереж та схем маршрутизації пакетів; 

 робототехніка – розпізнання сцени, об’єктів та перешкод, 

прокладання маршруту руху, керування маніпуляторами, підтримка рівноваги, 

системи комп'ютерного зору; 

 введення та обробка інформації – розпізнання рукописних текстів, 

відсканованих будь-яких документів; розпізнання мовних команд, мовне 

введення тексту в комп’ютер; 

 безпека та охоронні мережі – розпізнання облич, ідентифікація 

особистості по відбиткам пальці, голосу або підпису; розпізнання 
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автомобільних номерів, моніторинг інформаційних потоків в комп’ютерних 

мережах та виявлення вторгнень або несправностей, виявлення підробок, аналіз 

даних відеодччииків та різноманітних сенсорів, аналіз аерокосмічних знімків; 

 комп’ютерні, настільні та відеоігри – створення нейрогравців в 

настільні та аркадні ігри, штучного інтелекту персонажів сучасних ігор, 

керування фізикою ігрового світу, створення систем віртуальної та доповненої 

реальності. 
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The high prevalence of dental caries in children is due to the influence of many 

factors, including the deterioration of the general-somatic state of the child 

population [1, p. 43], [2, p. 325] the bad environmental situation in Ukraine [3, p. 

224], [4, p. 57], [5, p. 474], [6, p. 43], etc. There is an increasing number of children 

with complicated caries at an early age. Application of modern methods of prevention 

of caries is undoubtedly a priority area in solving this problem [7, p. 157], [8, p. 25], 

[9, p. 7]. But imperfect mineralization of the enamel and the morphology of 

http://neuropro.ru/neu7.shtml
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temporary teeth contribute to the rapid spread of the pathological process on tissues 

around the tooth [10, p. 65] [11, p. 35], [12, p. 51], [13, p. 21]. Therefore, endodontic 

treatment in children remains relevant and requires knowledge of morphology of the 

roots of temporary teeth and root canal systems [14, p. 26], [15, p. 41], [16, p. 51],  

 [17, p. 398]. 

 The purpose of our study was to study the morphology of the roots of the 

first temporary molars of the upper jaw. 

Materials and methods. 

 The research was conducted at the Department of Pediatric Therapeutic 

Dentistry and Dental Prophylaxis of the Bogomolets university. The 46 temporary 

molars of the upper jaw were removed for medical indications in surgical dental 

departments of children's clinics in Kyiv. 10.87% of the extraction  teeth  had no 

signs of resorption of the tops of the roots. 

 In the study, the number of roots and their degree of deviation were 

estimated. The photographic method was used in this work. Photo of the image of the 

teeth in different projections was carried out using optical technology "Sony + 2000" 

(Japan). In the statistical processing of the obtained results, the method of variation 

statistics was used.  

 Research results.  

 The study of the morphology of the roots of the first molars at the 

stabilization stage showed that the most developed (in thickness) was medial - cheek 

root, and the greatest divergence had palatine root. The length of the roots and the 

angle of their deviation in the first molars were the most varied. The combination of 

palatine and distal-cheek roots influenced these signs.  

 There was 73.08% of the first molars of the upper jaw with united distal-

cheek and palatine roots. These teeth had roots almost the same length. The presence 

of a combination of palatine and distal-cheek roots in the teeth reduced divergence of 

roots. Accordingly, 26.92% of the first molars had separate roots of varying lengths 

with strongly divergence. The palatine root was slightly longer than the medial-cheek 

root. The smallest length was the distal-cheek root.  
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 At the resorption stage, 91.43% of the first molars of the upper jaw had a 

mixed type of resorption with uneven decrease in the length of the roots. 

 There are more quickly resorption of united distal - cheek and palatine 

roots compared with the medial-cheek root. There is a uniform decrease in the length 

of the united roots (horizontal resorption).The process of resorbing the medial-cheek 

root extends mainly along  the internal wall (near of the embryo of the permanent 

tooth). This fact (uneven resorption) explains the more frequent (89.47%) dominance 

of the length of the medial-cheek root at different stages of resorption. In 71.43% of 

the first molars with separate roots, this type of resorption (uneven) was also 

observed. In such teeth, the palatine root, located separately, had a larger deviation 

angle, which created conditions for resorption of its internal surface (from the side of 

the embryo of the permanent tooth). Therefore,  total length of palatine root is 

constant for a long time. 

 Among the first molars, the cheek's roots had a corresponding deviation. 

Medial - cheek root had deviation to the medial side and distal - cheek root had 

deviation to the distal side. The tops of this roots had a pronounced bending in the 

opposite direction. It should be noted that among some of the first molars, the apical 

part of the medial-cheek root also had deviations and in the oral direction. In such 

cases, the apical part of the medial-cheek root was directed toward the palatal root. 

 Conclusions. 

 In the first molars of the upper jaw, the most developed (in thickness) is the 

medial-cheek root. Often in this group of teeth the distal-cheek and palatine root are 

united. The first molars with separate roots have a greater divergence of roots. Many 

teeth with united palatine and distal-cheek roots have a smaller angle of deviation of 

roots with the same length of all three roots. The medial-cheek roots have a 

pronounced flexion in the medial direction, and the tops of the medial-cheek roots 

have a bend in the opposite direction (to the distal side). The degree of deflection of 

the tops of the cheek roots is more pronounced in the teeth with separate roots. In the 

teeth with united roots, the palatal root often has a deviation of the entire root in a 

distal direction. 
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УДК 616.915 – 053.2        Медичні науки  

 

ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА КІР, КРАСНУХУ, ПАРОТИТ СЕРЕД 

ДІТЕЙ ВІКОМ 1-10 РОКІВ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 3 2016-2018 РР. 

канд.пед.наук Шевчук О.Р. 

канд. іст. наук Демкович Л.І. 

канд.пед.наук Данюк М.І. 

викладачі 

Чортківського державного медичного коледжу 

м.Чортків, Україна 

Актуальність дослідження. Кір, краснуха, паротит – це контагіозні 

захворювання, які належать до групи дитячих.    

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку в світі на кір 

хворіють 30– 24 мільйони дітей, понад 800 тисяч помирають від самої інфекції 

та її ускладнень.  

У 2016 році в Україні, за даними МОЗ, були зареєстровані 102 випадки 

кору, а 2015-го – 105 [3, 4].  

Серед ускладнень, які викликають кір, краснуха і паротит – ураження 

нервової системи (менінгіт, енцефаліт), пневмонія, отит, орхіт, ураження 

суглобів, втрата зору. 

Отже, зазначені факти зумовлюють актуальність проблеми виникнення та 

поширення таких захворювань, як кір, краснуха, паротит у дітей віком                 

1–10 років. 

Мета дослідження. Поширення даних захворювань серед дітей віком              

1–10 років у м. Чортків і районі та їх взаємозв’язок із вакцинацією. 
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Матеріали й методи. Статистичні дані Тернопільського обласного 

лабораторного центру, дані Чортківського ПМСД. 

Результати дослідження. Нами зроблено вибірку статистичних даних 

Тернопільського обласного лабораторного центру щодо поширення повітряно-

краплинних інфекцій: кір, краснуху, паротит у Тернопільській області за три 

місяці (грудень–лютий) 2016–2017 рр. та  2017–2018 рр. [5].  

Згідно даних у 2016–2017 рр. (зимовий період) спостерігалися 3 випадки 

захворювання на краснуху,  8 (1%) – паротиту, а кір не реєструвався взагалі [5].  

У 2017–2018 рр. найбільший відсоток (24) мав кір серед таких 

інфекційних захворювань, як скарлатина, кашлюк, туберкульоз, гепатит та інші 

[5].  

Спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні 5–6 років, 

головна причина спалахів – низьке охоплення дітей щепленнями [4]. 

Нами проаналізовано захворювання на кір, краснуху і паротит серед 

мешканців м.Чортків та Чортківського району за 2015–2018 рр.  

У 2015–2016 рр. кір, краснуха, паротит не реєструвалися у Чорткові та 

районі. У 2017 р. зареєстровано 13 випадків захворювання на кір (10 – діти 

(77%), 3 – дорослі (23%)), з них вакциновані – 4 (31%) [1].   

У поточному році зареєстровано 1 випадок захворювання на краснуху, 

дитина була вакцинована.  

Якщо проаналізувати відсоток хворих, відповідно:  вакциновані (31% – 4 

випадки) і не вакциновані (69% – 9 випадків). Відсоток вакцинованих хворих 

вдвічі менший від не вакцинованих. 

У 2018 р. за січень–лютий зареєстровано 42 випадки захворювання на кір 

(37 випадків (88%) серед дітей, з них 3 випадки (8%) до 1 року життя та 5 

випадків (12%) серед дорослих) [1].  

14 пацієнтів (33%) буди вакциновані, а 28 (67%) не вакциновані. Якщо 

аналізувати випадки захворювання між населенням міста та сіл Чортківського 

району,  відповідно 25 випадків (60%) серед населення міста та 17 (40%) – сіл. 
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Це вказує на більшу ймовірність контакту хворих із здоровими у місті 

порівняно із селом, тому і відсоток захворюваності більший.  

Краснуха і паротит у 2018 р. не реєструвалися [1].  

Якщо аналізувати захворювання на кір по роках, то у 2017 р. – 13 

випадків (24%), а у 2018 р. тільки за 2 місяці (січень–лютий) – 42 випадки 

(76%). 

Аналізуючи дані захворювання на кір, краснуху і паротит у 2017 та            

2018 рр., більший відсоток (69) хворих серед не вакцинованих пацієнтів у              

2017 р. та 67% – 2018 р., а це в два рази більше (відповідно 31%  у 2017 р. та 

33% – 2018 р.) порівняно із вакцинованими. Згідно даних 9 із 10 не 

вакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені.  

Висновки. Відповідно отриманих даних, можна зробити висновок, що в 

два рази більше хворіють на кір, краснуху та паротит ті пацієнти, які є не 

вакциновані. Ефективність вакцинації – 98% і тільки 1-2% вакцинованих 

можуть не створити імунітет. Тому потрібно дотримуватися календаря 

щеплення та вакцинувати дітей для профілактики інфекційних захворювань.  
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