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УДК   631   Сільськогосподарські  науки 

 

ЗНАЧЕННЯ КАЛІЮ ДЛЯ РОСЛИН І ЙОГО ВМІСТ У ГРУНТІ 

 

Івасик М.В., 

викладач  

Новоушицький коледж  

Подільського  державного  

 аграрно-технічного університету 

м. Кам’янець-Подільський, Україна  

Анотація:   Стаття висвітлює значення   калійного живлення  

сільськогосподарських культур, описано зовнішні ознаки нестачі 

калію,вплив недостатнього калійного живлення на урожайність 

та якість сільськогосподарської продукції. 

Описано  основні форми  сполук калію за ступенем  рухливості  

і  доступності для рослин  у ґрунті. 

Ключові слова: калійне живлення, рослина, ґрунт,  необмінно-по-

глинений (фіксований )калій, обмінно-поглинений  калій, водороз-

чинний калій. 

Калій є одним із основних макро елементів живлення, 

необхідних для росту та розвитку сільськогосподарських 

культур. Нарівні з азотом і фосфором, він входить до групи 

NPK, яку неодмінно слід вносити з добривами для отримання 

стабільних врожаїв. 

На відміну від азоту та фосфору, калій виноситься із врожаєм 

у невеликій кількості, оскільки він переважно зосереджений у 

соломі та інших пожнивних рештках культур. [2]  

Калій слугує регуляторним і транспортним «агентом» у 

рослині, а головне – сприяє оптимізації якості, за що його 

називають також «елементом якості». Гармонійне живлення 

калієм забезпечує гарний вигляд плодів овочів і фруктів – розмір, 

форму та колір, покращується текстура плодів і ягід, зростає вміст 

вітамінів, крохмалю, цукрів та інших цінних компонентів.  

Досить вагома роль калію в регулюванні лежкості продук-

ції та збереженні її товарного вигляду. 

Калій також підвищує стійкість рослин до шкідників і 

хвороб, регулює водний режим та підвищує стійкість до посух, 
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а також покращує розвиток кореневої системи. 

Рослини здатні поглинати калій у вигляді іону (K+) 

безпосередньо з ґрунту.  

Вміст калію ( K2О) в різних ґрунтах коливається від 0,5 до 

3% і залежить від механічного складу. Більше міститься калію 

в глинистій фракції ґрунту. Тому важкі глинисті і суглинні 

ґрунти багатші калієм (2-3%), ніж піщані і супіщані (1.5-2%). 

Дуже бідні калієм торф’янисті ґрунти (0.03-0.05%).  

У більшості суглинкових ґрунтів калію міститься 2-2,5%, 

тобто значно більше, ніж азоту і фосфору. Загальний (валовий) 

калій міститься: 

в складі первинних і вторинних мінералів (не менше 91%), 

в обмінно-поглиненому (0,5-2%) і необмінно-поглиненому 

(до 9%) станах; 

у вигляді солей ґрунтового розчину (0.05-0.2%); 

в складі пожнивно-кореневих залишків, мікроорганізмів 

(до 0.05%)[1] 

За ступенем рухливості і доступності для рослин в ґрунті 

сполуки калію можна розділити на наступні основні форми. 

Необмінно- поглинений (фіксований )калій 

Bходить до складу міцних алюмосилікатних мінералів, голо-

вним чином польового шпату (ортоклаз і ін.) слюди (мусковіт, 

біотит і ін.). 

Калій польового шпату малодоступний для рослин. Однак під 

впливом води і розчиненої в ній вуглекислоти, змін температури 

середовища і діяльності ґрунтових мікроорганізмів відбувається 

поступове розкладання цих мінералів з утворенням розчинних 

солей калію. 

Обмінно – поглинений калій  

Поглинений ґрунтовими колоїдами становить 0.8-1.5% 

загального вмісту калію в ґрунті. Йому належить основна роль 

в живленні рослин.  

Хороша доступність обмінного калію для рослин обумов-

лена його здатністю при обміні з іншими катіонами легко пере-

ходити в розчин, з якого він засвоюється рослинами. При 



12 

засвоєнні рослинами калію з розчину нові порції його 

переходять з поглиненого стану в ґрунтовий розчин.  

У міру використання обмінного калію цей процес все більше 

сповільнюється, а калій, що залишається все міцніше утримується 

в поглиненому стані. Зміст обмінного калію може служити 

показником ступеня забезпеченості ґрунту засвоюваним калієм. 

Звичайні і потужні чорноземи і сіроземи багатшими 

обмінним калієм, ніж дерново-підзолисті ґрунти, особливо 

піщані та супіщані. 

Водорозчинний калій представлений різними солями. 

Розчинені в ґрунтовій волозі (нітрати, фосфати, сульфати, 

хлориди, карбонати), які безпосередньо засвоюються рослинами.  

Вміст його в ґрунті зазвичай незначний (близько 1/10 від 

обмінного), так як калій з розчину негайно переходить в 

поглинений стан і споживається рослинами.  

У деяких ґрунтах водорозчинний калій (а також калій 

внесених в грунт добрив) може поглинатися в необмінної 

формі, в результаті знижується доступність його для рослин. 

Необмінна фіксація калію, як і іона амонію, найбільш сильно 

виражена в чорноземах і сіроземах, особливо при їх черговому 

зволоженні і висушуванні. 

Між різними формами калію в ґрунтах існує динамічна 

рівновага. Кількість водорозчинних форм калію може поповню-

ватися за рахунок обмінно-поглинених, зменшення яких через 

якийсь час може відшкодовуватися за рахунок фіксованої форми. 

Слід мати на увазі, що при внесенні водорозчинних калійних 

добрив їх трансформація може протікати в протилежному 

напрямку.  

Частина калію втрачається з кореневого шару за рахунок 

інфільтрації (просочування поверхневих вод у товщу земної 

кори через капіляри, шпарини тощо ) від 2% на важких і до 5% 

на легких ґрунтах від внесеної кількості добрив. Також втрати 

можуть відбуватися від водної або вітрової ерозії.[1] 

Проте в інтенсивному сільському господарстві лише 

ґрунтові його запаси не здатні повністю забезпечити зростаючі 
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потреби високоврожайних культур. В такому разі можуть 

спостерігатись такі симптоми дефіциту калію: 

сповільнення росту, дрібне та щупле зерно/насіння, 

зниження ефективності використання води, погано розвинена 

коренева система, часте вилягання посівів (злакові) та слабке 

стебло,зменшення врожаю, зниження стійкості до хвороб і 

вимерзання,погіршення поглинання азоту. [2] 

Зовнішні ознаки калійного голодування виявляються в 

побурінні країв листових пластинок . Краї і кінчики листя 

набувають `опікового` вигляду, на пластинках з’являються дрібні 

іржаві цятки. При нестачі калію клітини ростуть нерівномірно, що 

викликає гофрованість, куполоподібне закручування листя. У 

картоплі на листках з’являється також характерний бронзовий 

наліт. Особливо часто нестача калію проявляється при вирощу-

ванні більш вимогливих до цього елементу картоплі, корене-

плодів, капусти, силосних культур і багаторічних трав. 

Зернові злаки менш чутливі до нестачі калію. Але і вони 

при гострому дефіциті калію погано кущаться, міжвузля стебел 

коротшають, а листя, особливо нижні, в’януть навіть при 

достатній кількості вологи в грунті.  

Надмірне калійне живлення рослин також негативно 

позначається на їх зростанні і розвитку. Виявляється воно у 

виникненні між жилками листя блідих плям, які з часом 

буріють, а потім листя опадає[2]  

Згідно із прогнозом середньозважений вміст рухомих форм 

фосфору і калію у 2015 р. у більшості ґрунтів України залишиться 

практично на рівні природного, а саме — на межі низького і 

середнього рівнів забезпеченості фосфором і в межах середнього 

значення забезпеченості калієм (А.О.Христенко, 2009).[4 ] 

Таким чином, поширена думка про високу забезпеченість 

чорноземних ґрунтів лісостепової і степової зон України, що 

певною мірою визначає невисокий попит землеробства на 

мінеральні добрива, помилкова. Використовуючи тільки потен-

ційну родючість ґрунтів, неможливо реалізувати генетичний 

потенціал сучасних сортів і гібридів. 
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Для підтримки оптимального балансу поживних речовин в 

грунті, в тому числі і калію, є компенсація витрат за рахунок 

застосування мінеральних і органічних добрив. Лише завдяки 

збалансованому застосуванню добрив, які містять макро і 

мікроелементи, можна отримати максимальний урожай належної 

якості, генетично закладений у насінні сільськогосподарських 

культур. Нестача елементів живлення у доступній формі у ґрунті 

призводить до зниження швидкості перебігу процесів, які 

відповідають за розвиток рослин. У кінцевому результаті це 

призводить до втрат урожаю та зниження показників його якості.  

Отже, оптимально розроблена система удобрення в 

значній мірі буде впливати на продуктивність і якість врожаю 

сільськогосподарських культур. 
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УДК 69.059.2 Архітектура 

 

 ПОРУШЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИКОНАННІ 

БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 

  

 Петриковська А.А., 

викладач будівельних дисциплін 

відокремленого структурного підрозділу  

«Рівненський коледж Національного університету  

біоресурсів і природокористування України» 

 м.Рівне, Україна 

Порушення Держаних будівельних норм, технології будівництва 

призводять до утворення тріщин в стінах будинку, фундамен-

тах, перекритті, що в свою чергу призводить до часткової або 

ж повної руйнації будівлі. Необхідно не лише знати вимоги, 

правила, а також чітко дотримуватися їх. А при виявленні 

дефектів, якомога швидше та якісно проводити роботи по 

реконструкції та підсиленню чи частковій заміні даних 

конструкції.  

Ключові слова: Держані будівельні норми, геодезична розвідка, 

підсилення, обстеження, технологія проведення та дотримання 

будівельних робіт. 

 

 
Рис.1. Руйнування в стіні будівлі 

 

Непоодинокі випадки, коли в стінах будинків з’являються 

тріщини. Причому дане явище характерне не тільки для будівель, 
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чий вік давно перевалив за 50 років. Адже у будівництві є 

класифікація будівель за довговічністю (перший ступінь - із 

терміном служби більше 100 років, другий ступінь - 50-

100 років, третій ступінь - 20-50 років, четвертий ступінь- до 20 

років (тимчасові будівлі). Є руйнації ще в зовсім нещодавно 

зведених будівлях. Основна причина виникнення подібних 

дефектів — порушення технології будівництва, недотримання 

термінів та строків бетонування, розбирання опалубки, недос-

татнє опирання конструкції  і т. д. Це все жодним чином не 

залежить від розмірів будинку чи його конструктивного типу.  

До основних видів порушень, які мають місце в процесі 

проведення будівельних робіт, відносяться: 

• непроведення георозвідки; 

• недотримання технології у влаштуванні фундаменту; 

• виконання кладки стін з грубим порушенням правила 

кладки; 

• порушення технології укладання перекриття; 

• проведення оздоблювальних робіт у період усадки будівлі; 

• недостатнє армування віконних і дверних прорізів.  

Отже, до основного з порушень, яке глобально впливає на 

цілісність будівлі (споруди) в експлуатації, є відмова від 

проведення геодезичних дослід-

жень на ділянці, перед початком 

проведення будівельних робіт. 

Так, якщо на обраній земельній 

ділянці ґрунти не відносяться до 

скельних, великоуламкових, чи 

таких що є достатньо міцні та 

не потребують додаткового 

механічного чи хімічного ущі-

льнення, а ґрунтові води знахо-

дяться близько до поверхні 

(високий напір ґрунтових вод), 

то зневага послугами геодезистів може призвести не тільки до 

появи тріщин, а й зміщення, або навіть повної руйнації будівлі. 

Рис.2. Руйнування в цоколі 

   

https://kievnovbud.com.ua/ua/2015/08/yak-pidibrati-optimalnij-rozmir-budinku/
https://kievnovbud.com.ua/ua/2017/03/z-chogo-pochati-budivnictvo-budinku-plan-dij/
https://kievnovbud.com.ua/ua/2017/03/z-chogo-pochati-budivnictvo-budinku-plan-dij/
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Саме тому, перед початком будівельних робіт, необхідно 

скористатися послугами геодезистів та інших фахівців, які 

виконують необхідні дослідження щодо придатності ділянки для 

будівництва, незалежно від того, за яким проектом він буде 

побудованим — типовим чи індивідуальним. 

Як відомо, фундамент — це основа майбутнього будинку. 

Саме від того, наскільки правильно виконана основа, в подальшо-

му залежить не тільки його цілісність, але і цілісність всієї зведе-

ної будівлі. Основні фактори, на які необхідно звертати увагу, є: 

• застосування матеріалів низької якості, що призведе до 

поганої міцності основи під впливом зовнішніх факторів; 

• зменшення відмітки глибини закладання фундаменту і, 

як наслідок, його об’єму. 

 А, як відомо, однією зі складових при глибині закладання 

фундаментів, є тип ґрунту. Зменшення розрахункової глибини, 

а отже об’єму тіла фундаменту, можуть призвести в майбут-

ньому  до трагічних наслідків. 

Найбільш небезпечними і витратними, в плані усунення, є 

дефекти в стінах, що виникли в результаті недотримання вимог 

описаних вище. Тобто виникнення тріщин у цоколі. Так, наприк-

лад, усадка будинку відбувається непомітно для ока, а ось 

результатом такої «процедури» найбільш часто є поява тріщин в 

кладці стін. При цьому, найчастіше - це не дрібна «павутинка» чи 

«волосяні» тращинии, а досить глибокі і широкі борозди. Тому, 

якщо після з’ясування всіх обставин виникнення таких дефектів 

виявиться, що причина криється саме в неправильно влаштова-

ному фундаменті, то нічого іншого окрім як робота по його 

зміцненню, не врятує. А це досить трудомісткий і затратний 

процес як у часі так і матеріально. Відмова від якого, згодом, 

призведе до повного руйнування всієї будівлі. 

До ще одного з найбільш частого порушення ДБН можна 

віднести і неправильно виконану кладку стін. Так, в процесі 

роботи, муляр повинен дотримуватися привила кладки: технології 

перев’язки цегли або інших аналогічних будівельних матеріалів. 

В іншому випадку, поява тріщин, в які буде потрапляти волога, 

https://kievnovbud.com.ua/ua/individualnoe-proektirovanie/
https://kievnovbud.com.ua/ua/2017/03/vpliv-tipu-gruntu-na-vibir-konstrukci%D1%97-fundamentu/
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неминуча. А якщо врахувати, що під час заморозків рідина 

перетворюється в лід і збільшується в об’ємі, то збільшення 

розміру тріщин просто не уникнути. До того ж, при виконанні  

кладки стін, необхідно орієнтуватися і на пору року, в яку було 

розпочато будівництво.  

Неправильно виконане перекриття, також є однією з най-

більш частих причин руйнування будинку, незалежно від того, 

побудований він за класичними чи новими технологіями. Це 

відбувається тому, що при недотриманні глибини опирання 

конструкцій на несучі стіни, навантаження на них розподіляється 

нерівномірно, або взагалі може виникнути обвал конструкції. Як 

наслідок  цього, стіна, яка отримує найбільше навантаження, 

просідає, в результаті чого утворюються тріщини в верхній її 

частині, а також над вікнами. 

 

 
Рис.3. Перекіс у прорізі 

 

Відомо, що протягом першого року експлуатації, будь-яка 

будівля дає природну усадку, внаслідок чого на її стінах можуть 

з’явитися тріщини. Саме тому не рекомендовано проводити 

внутрішні або зовнішні оздоблювальні роботи в даний період. Це, 

найчастіше в даний час, обумовлено тим, що обробка 

здійснюється, як правило, за допомогою листових матеріалів, 

своєчасно виявити тріщину під якими практично неможливо.  

Часто можна спостерігати появу тріщин в частині віконних і 

дверних прорізів, що зумовлено порушенням технології їх 
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армування. До того ж, армування потрібно влаштовувати не лише 

над прорізами, а й по кутах стін, що буде сприяти їх надійності і 

довговічності. 

 

 
Рис.4. Недотримання підсилення прорізу 

 

Переваги та недоліки технологій будівництва будинків чи то 

садибної забудови, чи типового будівництва, в кожному випадку 

різні, індивідуальні. Однак, з упевненістю можна сказати одне, 

що недотримання технологій зведення будівель при будь-якому 

способі будівництва, ведуть за собою трагічні наслідки. Тому 

тільки дотримання правил ДБН, технології виконання робіт, може 

запобігти  руйнації у будівлях. Юридично це описано у статті 96 

«Порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і 

правил під час будівництва».  
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Анотація. Дослідження та забудова сучасних сільських поселень є 

цікава та актуальна тема для наукових робіт. В статті 

розглядаються основні напрямки розвитку громадської забудови 

сільських поселень України. Висвітлюються основні тенденції 

щодо подальшого розвитку та реновації адміністративно-

громадської зони у селах. 

Ключові слова: архітектурно-планувальне вирішення, громадська 

забудова, сільські поселення, громадський центр сільського 
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Забудова сільських поселень має свої особливості та 

напрямки розвитку. На формування території села найбільше 

впливають природно-кліматичні умови та напрямки сільсько-

господарської зайнятості. Перші поселення створювались на 

основі аналізу сприятливості середовища та інтуїції мешканців. 

Існували різні принципи забудови села, що базувались навіть 

на особливостях самозахисту за охорони власного угіддя. На 

розвиток українського села впливали великий перелік факто-

рів, що в свою чергу залишило відбиток у сучасному його 

розплануванні. Громадська забудова села є невід’ємного части-

ною всієї містобудівної його сучасної структури. До неї 

належать адміністративні,  побутові, торгові освітні  заклади та 

сакральні будівлі. Забудова, що виконує функції культурно-

побутового, адміністративного призначень формує територію 

громадського центру села. Вдало сформована територія 

громадського центру дозволяє покращити соціальний рівень 
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сільського життя за рахунок комунального та культурно-

побутового обслуговування населення. Ряд реформ, які вже 

проводяться державою доводять, що сільські поселення 

потребують оновлення не лише в галузі технологічного 

обладнання, але й у структурі громадської забудови також. 

Важливим є також той факт, що на теренах сучасних сільських 

поселень залишаються будівлі і території, що втратили свою 

актуальність з часом і потребують реновації. 

Тема дослідження громадського центру села є цікавою та 

актуальною на сьогоднішній день, до неї звертались і дослідни-

ки попередніх поколінь. Ця тема висвітлювалась в радянський 

період під кутом державної політики заангажованої соціаліст-

тичними переконаннями. В кінці 90-х було присвячена низка 

пострадянських як наукових праць і проектних пропозицій.  

Вирішення розпланування сільського поселення в сучасних 

умовах є процесом, що вирішує взаєморозташуванням всіх його 

функціональних зон та територій. Важливим і невід’ємним 

елементом сучасного села є його громадська забудова. Ряд 

реформ, які вже проводяться державою доводять, що сільські 

поселення потребують оновлення не лише в галузі технологіч-

ного обладнання, але й у структурі забудови в цілому. Вивчення 

сучасного стану забудови сільських поселень дає змогу виріши-

ти ряд питань під час проведення робіт з їх реконструкції. Варто 

відзначити, що різні історичні періоди відзначились своєю 

характерною забудовою та розплануванням в українських селах.  

Сучасне село переживає нові етапи у своїй містобудівній 

структурі. Ряд державних реформ мають вплив на життя та побут 

населення а також регулювання господарської діяльності.  

Створення сприятливих соціальних умов є однією з найважли-

віших ланок у загальнодержавному реформуванні сільського 

життя, що сприятиме подальшому розвитку найкращих умов для 

збалансованого сільського життя пересічних його мешканців. 

Одним з методів вирішення зазначеної проблеми є влаштування 

культурно-побутових, адміністративних, освітніх закладів на 

теренах сільських поселень, благоустрою територій для активного 
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та тихого відпочинку. Основна частина перелічених будівель, для 

оптимальної зручності, розташовується безпосередньо у центрі 

сельбищної зони сільського поселення. Досить часто існуючу 

забудову переобладнують, проводять реконструкцію для вдалого 

використання в сучасних умовах. Варто відзначити, що 

радянський період залишив по собі достатню кількість забудови, 

що не використовується на даний час за призначенням через ряд 

економічних та соціальних причин. 

При створенні громадського центру поселення необхідно 

вирішити цілий ряд завдань: доцільність розташування в архі-

тектурно-планувальній структурі населеного пункту; підбір 

будівель, що будуть включені в забудову центру за своїм 

складом, враховуючи чисельність мешканців; формування 

архітектурно-планувальної структури центру, що відповідає 

складеній ситуації; встановлення його оптимальних парамет-

рів, що забезпечують нормальне функціонування і доцільність 

сприйняття; пошук композиційного рішення, що виділяється 

виразністю та гармонійністю. 

При організації забудови громадського центру і розмі-

щенні об’єктів обов’язковою вимогою є закриття перспектив 

головних вулиць, які спрямовані до головної площі поселення. 

Наприклад, головний в’їзд до села зі сторони зовнішньої 

транспортної магістралі, який веде до громадського центру, 

закривається архітектурно-будівельним об’єктом – сакральною 

будівлею, адміністрацією, торговим центром (якщо це велике 

село) або іншим об’єктом. 

Дослідження, які були проведені у селах показують, що 

формування єдиного громадського центру як об’ємно-просто-

рового та композиційного центру містобудівельної структури 

поселення, в більшості сіл є відсутнім. Переважає видовжена 

планувальна структура поселень, що сприяє формуванню як 

громадської так і житлової забудови вздовж головної вулиці. 

Проведені дослідження у різних областях України показу-

ють, що існуючі громадські центри не відповідають встанов-

леним нормативним вимогам, що є сьогодні актуальними. Таке 
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поняття громадського центру як єдиний композиційно-плану-

вальний елемент є відсутнім. Переважно будівлі громадського 

призначення розташовані вздовж головної сільської вулиці і не 

створюють візуальної виразності центральної частини, їх 

прилеглі території не мають належного благоустрою. Відповід-

но територія громадських центрів у сучасних сільських 

поселеннях України потребує реконструкції та переосмис-

лення. Більшість будівель втратили свою актуальність так як 

були зведені ще у минулих століттях, в окремих випадках 

потребують реконструкції та перебудови.  
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Валовий внутрішній продукт є інтегрованим показником, 

що відображає сукупну вартість товарів і послуг, вироблених за 

рік всіма респондентами в межах економічної території країни 

для кінцевого споживання.  

Окремі теоретичні та прикладні питання аналізу ВВП 

висвітлено в працях А. Єріної, А. Гальчинського, А. Головача, І. 

Манцурова, Р. Моторина, І. Нікітіної, А. Савченка та інших 

науковців. Проте, залишаються маловисвітленими питання 

статистичного аналізу ВВП.  

Розрізнять номінальний та реальний ВВП. Номінальний 

ВВП виражають у фактичних цінах поточного року. Реальний 

ВВП визначають з урахуванням інфляції у цінах попереднього 

року або постійних (незмінних) цінах року, прийнятого за 

еталонний (базовий). Реальний ВВП відображає ступінь росту 

показника за рахунок росту виробництва, а не цін. 

Таким чином, ВВП може бути розрахований у фактичних 

та постійних цінах. Існує три методи розрахунку ВВП у 

фактичних (номінальний ВВП) цінах: 
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- виробничий; 

- за категоріями доходу; 

- кінцевого використання. 

За виробничим методом ВВП обчислюють як суму валових 

доданих вартостей (ВДВ) та податків на продукти, за виключен-

ням субсидій на продукти. В свою чергу, ВДВ за видами 

економічної діяльності визначають як різницю між випуском і 

проміжним споживанням. 

Метод розрахунку ВВП за категоріями доходу полягає у 

визначенні, насамперед, ВДВ за видами економічної діяльності та 

економіки в цілому, як суми перинних доходів, що включають 

оплату праці найманих працівників; інших податків, за 

виключенням субсидій, пов’язаних з виробництвом; валового 

прибутку; змішаного доходу. До розрахованої ВДВ додають 

податки на продукти і віднімають субсидії на продукти. 

Розрахунок ВВП за категоріями кінцевого використання 

базується на включенні до нього кінцевих споживчих витрат, 

валового нагромадження капіталу, експорту за винятком 

імпорту товарів і послуг [1]. 

Аналітичну оцінку рівня інфляції здійснюють з викорис-

танням індексу - дефлятора ВВП, який становить сукупність 

індексів цін, що характеризують їх зміну у звітному періоді 

порівняно з цінами періоду, прийнятого за базу порівняння. 

Визначають індекс – дефлятор ВВП відношенням ВВП звітного 

періоду у фактичних цінах до ВВП у цінах попереднього або 

еталонного періоду. За формою побудови індекс – дефлятор – 

це індекс цін Пааше. Проте, за сутністю індекс споживчих цін 

та індекс – дефлятор Пааше різні. Індекс споживчих цін 

характеризує зміну цін на товари, що входять до споживчого 

кошика, а індекс-дефлятор – зміну цін на всі товари. 

Аналіз структури ВВП здійснюється за вартісними складо-

вими (горизонтальна структура) та за видами економічної 

діяльності (вертикальна структура). 

Для визначення зміни номінального/ реального ВВП або 

номінального / реального ВВП у розрахунку на одну особу в 
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динаміці використовують систему показників динамічного 

ряду – абсолютний приріст, коефіцієнт зростання, темп 

зростання, темп приросту та абсолютне значення 1% приросту. 

Зазначені показники обчислюють базисним та ланцюговим 

способами. При базисному способі обчислення база порівняння 

стала – базисний (еталонний) рівень ряду динаміки, при 

ланцюговому способі – попередній рівень. 

Структурний аналіз ВВП за категоріями кінцевого викорис-

тання  дозволяє визначити зміну ВВП в цілому та проаналізувати 

динаміку співвідношення окремих його складових – споживчих 

витрат, валового нагромадження, експорту. 

Таким чином, за результатами  статистичного аналізу ВВП 

формується інформаційно-аналітична складова, підґрунтя для 

прийняття відповідних політичних рішень щодо розвитку 

національної економіки. 
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transportation; integration of modal transportation; optimization of 

road space; increasing the bus fleet; improving bus design and 

increasing the comfort in passenger compartments; selection of fare 

forms; development of information systems of interaction; compliance 

with the Traffic Laws and passenger transportation rules; increase of 

internal efficiency of transport operators’ activities; use of information 
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The relevance of research is determined by a set of objective 

factors. One of the problems of modern towns in Ukraine is the 

insufficient quality of transport services provided. We have identified 

the implementation of a holistic “Total quality management” approach 

(TQM) as a main vector for improving the transport services provision. 

It is management which plays a major role in TQM implementation. It 

is about both organizational management and management of higher-

level systems, in particular, the system of services provided within the 

territorial community. It allows you to identify and implement 

priorities, systematize all factors of quality formation, motivate its 

provision, organize step-by-step effective control.  

The article goal is to substantiate a set of main vectors  aimed 

at improving the quality of public transport services.  

An insufficiently high level of satisfaction of passengers of the 

urban public transport (first of all of bus routes) requires strategic 

planning of its development. Strategic planning and development of 

program of urban public transport services development on the basis of 

improving the quality of passenger service includes several stages of 

successive transformation (reforming) of the existing transport system 

of an urban territorial community [1; 2].   

Urban public transport is a complex transport system. In order to 

create an efficient and quality service, it is necessary to find out the 

relationship between its separate components. Complexity exists both 

within service provider organizations (transport operators) as well as 

the environment of service provision. As a macroeconomic external 

environment affecting the transport system, the following set of socio-

economic features is considered: socio-economic profile of the 

community, demographic profile, forecasts, regulatory framework, 
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institutional framework, prospect of town development. In turn, the 

microeconomic external environment for urban public transport 

services, including bus services, should be assessed on the following 

criteria: capacity and accessibility of urban bus transportation 

infrastructure; competing modes of transport, including motorless 

vehicles; capacity of the bus fleet and a description of the services 

providing, their strengths and weaknesses; description of other public 

transport service providers, their strengths and weaknesses, modes of 

use; assessment of public transport services consumer satisfaction, 

market segmentation; assessment of existing scenarios for the public 

transport development, in particular bus transportation; assessment and 

diagnosis of major problems. A strategic analysis of the current 

situation of urban public transport service provision is a major step in 

the service development process. The objectives of this phase are to 

identify factors affecting the bus transport services provision, to 

describe the current situation of service provision, to evaluate the 

transport system and to diagnose identified problems. A thorough 

understanding of the existing bus service transport environment greatly 

influences strategic aims and plans development. Much of the 

necessary information and useful data can be obtained as early as at the 

development of the Strategic Mobility Plan. The stage of setting goals 

for improving the quality of urban bus transportation services is an 

important element in the strategic planning process. To what extent 

this stage will be significant depends on the structure and potential of a 

town, as well as the assessment of the current state of service 

provision. As a rule, this phase is conducted with the participation of 

key stakeholders and reflects the diversity of their views and interests, 

which, however, involves reaching consensus on the goals and 

objectives pursued, as well as measures to achieve them. The 

objectives of this phase are to identify key stakeholders and consult 

with them, to develop a set of goals and objectives relevant to urban 

passenger bus transportation, to identify potential constraints and 

social, economic, environmental, technological and managerial factors 

affecting the process [3]. The purpose of the next stage is to develop 

strategic options for improving urban bus service, depending on the 
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urban environment particularities. Modern towns are a heterogeneous 

community of different groups of urban population, types of land use, 

road transport infrastructure, types of public transport, forms of traffic 

management. So, urban road space is used by buses, cars, electric 

vehicles, bicycles and pedestrians, therefore generating strategies for 

developing and improving quality of services is a difficult task. 

Strategic decisions will vary depending on these urban conditions and 

will be determined by the prevailing factors and formulated goals. 

The main measures for the development of urban public transport 

services include: 1. Optimizing and integrating of transportation by 

different types of urban public transport. 2. Optimizing the use of road 

space to ensure priority for public transport. 3. Choosing options for 

increasing the bus fleet capacity, improving the bus design, streamlining 

the fare system. 4. Increasing accessibility of town buses to socially 

vulnerable citizens and people with disabilities. 5. Ensuring proper 

enforcement of passenger rules and improving the internal efficiency of 

the modal system. 6. Use of information and communication technolo-

gies, including means of communication with the driver and feedback 

from the transport operator. 7. Application of modern economic-

mathematical methods and models of management decision-making by 

transport operators and local self-government bodies. 

Optimizing and integrating transportation by different types of 

urban public transport is about choosing the best options for using 

public transport and modes of transportation. Each mode of population 

displacement has its advantages and disadvantages. This also applies to 

pedestrians, cyclists and riding an individual electric vehicle, which 

should be taken into account in optimal planning. As a result, road 

space and passenger traffic should be divided among different users, 

including personal transport, pedestrians and cyclists. Bus 

transportation is used for trips longer than 4-5 km. In addition, almost 

every bus trip is associated with one or more passenger transfers and 

therefore a pedestrian traffic. Therefore, the importance of motorless 

modes must be taken into account and provided with infrastructure. In 

this case, the motorless modes will not compete for the road space with 

the buses, but will complement the bus service. Optimizing the use of 
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different modes of transport involves managing demand for 

transportation services. Demand management can take many forms, 

such as some restrictions on the use of personal vehicles (paid and 

intercepted parking, restrictions on the use of official vehicles, 

organized transportation of pupils and students during rush hours, 

differentiated rates of taxation on vehicles, toll zones). Some of these 

measures will require legislative support, but many may be 

implemented by the local government within their authority. 

Integration of all modes of passengers’ transportation (movement) is 

carried out by the centralized management of the process of use of all 

modes of transport and general road-transport infrastructure. At 

present, there is no proper integration of service provision by all modes 

of transport and within each of them. As a result, there are, for 

example, overlapping bus, tram and trolley bus routes, and demand for 

transportation services in some large and remote urban areas is not 

being met. Each mode of transportation must be aimed at fully meeting 

the demand of the population within the integrated public transport 

system. The lack of centralized management of all transport modes is 

the main reason for the low degree of integration. One form of 

complex planning of urban public transport use may be organizing a 

transportation management committee with the participation of all 

stakeholders’ representatives, including non-governmental 

organizations operating in the respective territorial community. 

An important management decision of communal bus 

transportation operators is the optimal distribution of limited 

financial resources and budget subsidies in certain lines of activity 

to improve the passenger service quality and implement their 

measures. Since the possible number of measures to improve the 

quality of passenger bus service is significant, the optimal fund 

distribution concerns not specific measures of the strategic plan, but 

integrated directions for service quality improving. 

As a result of the study, the complex of strategic measures is 

substantiated, aimed at improving the quality of public transport 

services, namely: optimization of modal transportation; integration of 

modal transportation; optimization of road space; increasing the bus 
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fleet; improving bus design and increasing the comfort in passenger 

compartments; selection of fare forms; development of information 

systems of interaction; compliance with the Traffic Laws and 

passenger transportation rules; increase of internal efficiency of 

transport operators’ activities; use of information technologies; 

increase of transport operators’ incomes. The main measures for the 

development of urban public transport services, in particular, for the 

city of Kyiv, are identified, namely: ensuring multimodal public access 

to public transport stations and public places; organization of 

information and communication interaction between all elements of 

the passenger transportation system; use of various forms of urban 

public transport fare; mathematical modelling of integration interaction 

of different types of public transport. 
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Своєчасне вирішення конфліктів в організаціях будь-якої 

форми власності та розміру є дуже важливою складовою для її 

ефективного функціонування, адже  більшість конфліктів нега-

тивно впливають на результативність персоналу [1, с. 18]. Іноді 

конфлікт приносить користь компанії, оскльки може стимулюва-

ти більш ефективне і конструктивне вирішення існуючої пробле-

ми, але тільки в тому разі, якщо він не є тривалим у часі, а серед 

персоналу підтримується здоровий клімат у спілкуванні один з 

одним. Саме тому HR – менеджер повинен докладати максимум 

зусиль для недопущення тривалих конфліктів та максимально 

мінімізувати частоту виникнення конфліктів як таких. 

Для підвищення ефективності своєї діяльності у даному 

напрямку HR-менеджер повинен проводити роботу у напрямку 

своєчасного: виявлення конфлікту; визначення джерела конф-

лікту;  визначення проблем в категоріях цілей; визначення 

можливих рішень, а також управління конфліктом. Для цього 

необхідно використовувати методи спостережень, психологічні 

тести для вимірювання ступеню задоволення персоналу, а також 

виключення конфліку інтересів (які найчастіше виникають у 
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організаціях державної форми власності). Якщо конфлікт вже 

виявлено необхідно не зволікати з його вирішенням. Зазвичай, 

HR – менеджеру перед вибором тактики виходу з конфлікту 

необхідно провести бесіду з кожним з учасників конфлікту тет-

а-тет, а вже після цього неупереджено здійснювати управлінську 

реакцію з врахуванням всіх можливих функціональних та 

дисфункціональних наслідків. 

В невеликих організаціях для вирішення або недопущення 

конфлікту надзвичайно ефективними є структурні методи, які 

передбачають: 

• пояснення вимог до роботи (пояснення: які саме резуль-

тати очікуються від працівника); 

• координаційні та інтеграційні механізми, наприклад, 

управлінська ієрархія, міжфункціональні групи, зв'язок між 

підрозділами, міжфункціональні та цільові групи, наради; 

• загальноорганізаційні комплексні цілі – спрямування 

зусиль усіх учасників конфлікту на досягнення спільної цілі; 

• систему винагород – заохочення тих людей, які сприяють 

досягненню загальноорганізаційних цілей [3, 1 с. ]. 

Крім цього, для вирішення конфліктної ситуації між праців-

никами HR-менеджеру бажано пам’ятати про такі міжособистісні 

методи як:  

• ухилення від конфлікту; 

• згладжування;  

• примус; 

• компроміс [2, с.185]. 

Надзвичайно важливо їх доцільно застосовувати, адже дуже 

часто метод уиляння вівд конфлікту одним правцівником викли-

кає ще більшу агресію іншого, а примус породжує наступний 

виток конфлікту. Ефективними методами вирішення конфліктів в 

організації є знаходження компромісу, згладжування, а також 

спрямування зусиль усіх учасників конфлікту на досягнення 

спільної цілі. Тому вартує приділяти належну увагу тім-білдінгам, 

які згутровують команду і дозволяють виявити зародження 

конфліктних ситуацій ще на початкових стадіях.  



34 

Таким чином, найефективнішими методами вирішення конф-

ліктів в організаціях є згладжування та компроміс, а недопущен-

ням зародження та лавиноподібного розвитку конфлікту – пильна 

увага HR-менеджера до персоналу організації, а також проведен-

ня тімбілдінгв, до яких залучаються усі працівники без вийнятків.  

Чітко прописані вимоги до персоналу, прозора система встанов-

лення надбавок, премій та просування кар’єрною драбиною та 

досягення спільної мети – основа безконфліктної та злагодженої 

роботи всього персоналу організації, а значить – одна із основ 

ефективної роботи організаціях в цілому. 
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вітчизняного фінансового ринку. Проаналізовано стан та 

перспективи його розвитку.. Доведено, що фінансовий ринок є 

необхідним чинником економічного зростання та євроінтеграції 

національної економіки. Запропоновано шляхи удосконалення 

відносин між основними економічними суб’єктами вітчизняного 

фінансового ринку з метою підвищення його ефективності. 

Ключові слова: фінансовий ринок, ринок цінних паперів, капітал, 

емітент, економіка. 

В умовах формування засад ринкової економіки в Україні 

все більшого значення набуває наявність ефективно організо-

ваного фінансового ринку, який є особливим та необхідним 

середовищем її успішного функціонування, а також розвитку 

соціальної сфери. Фінансовий ринок виник в результаті появи 

потреби додаткової форми мобілізації коштів для фінансового 

забезпечення розвитку економіки держави, але він також є 

певним фінансовим "барометром" економіки, який ефективно 

працює за низьких темпів інфляції, стабільної законодавчої та 

нормативної бази, сприятливого політичного клімату та певного 

балансу інтересів у суспільстві. 

Фінансовий сектор є однією з найважливіших ланок націо-

нальної економіки. На думку В.М. Опаріна «Фінансовий ринок» – 

це сукупність обмінно - перерозподільчих відносин, пов’язаних з 

процесами купівлі-продажу фінансових ресурсів, необхідних для 

здійснення виробничої та фінансової діяльності [1, с.128]. 

Фінансовий ринок як цілісна структура взаємовідносин 

між економічними суб'єктами виконує ряд таких функцій:  

1. Мобілізація тимчасово вільних грошових коштів через 

продаж цінних паперів.  

2. Фінансування відтворювального процесу.  

3. Сприяння переливу капіталу між галузями та компаніями.  

4. Підвищення ефективності економіки в цілому [2, с.18]. 

Розвиток фінансового ринку відображає гнучкість фінан-

сової системи та швидкість, з якою вона може пристосуватися 

до змін в економічному та політичному житті країни, а також 

до різноманітних процесів, які відбуваються за її межами. 

Фінансовий ринок забезпечує свободу руху капіталів та інших 
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фінансових суб'єктів у світовому масштабі. 

Побудова реального і ефективного фінансового ринку 

потребує закладення в його основу певних принципів:  

– вільний доступ до ринкової інформації і ринкових 

інструментів для всіх учасників фінансового ринку; 

 – прозорість ринку і реальний захист інвесторів;  

– ліквідність фінансових інструментів ринку;  

– конкурентоспроможність та ефективність;  

– відповідність міжнародним стандартам.  

Якщо ми аналізуємо український фінансовий ринок, то з 

огляду на вище представлені принципи, бачимо основні причини 

низького його розвитку, адже практично жоден з цих принципів не 

дотримується. Виходячи з цього, можемо виділити найактуальніші 

проблеми, вирішення яких забезпечить нормальне функціонування 

цього ринку: по-перше, це проблема нерозвиненості інфраструкту-

ри ринку фінансових послуг; по-друге, висока частка тіньової 

економіки, а відповідно корупція у багатьох сферах діяльності; по-

третє відсутність узгодженого законодавства та постійні зміни у 

ньому. Фінансовий ринок має досить складну внутрішню структу-

ру, і його функціонування досягає найбільшої ефективності тоді, 

коли задіяні усі його складові, а це досягається вирішенням основ-

ним проблем та налагодженням фінансової системи загалом. 

Найпотужнішим сегментом  фінансового ринку в Україні є 

ринок цінних паперів. 

На ньому відбуваються утворення відносин щодо купівлі та 

продажів цінних паперів. У свою чергу, цінні папери мають певну 

вартість та затверджують певні відносини між емітентами та інвес-

торами з приводу володіння цінними паперами. Загалом, ринок 

цінних паперів переміщує капітал від інвестора до виробництва.  

Основним показником, який впливає на розвиток ринку 

цінних паперів, є обсяг торгів на ринку цінних паперів (Рис.1).  

З огляду на представлену динаміку торгів на ринку цінних 

паперів, бачимо, що починаючи з 2008 року обсяги торгів стрімко 

зростати, у 2013 році відбулося зменшення у зв'язку з 

нестабільною політично - економічною ситуацією в країні, але 
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протягом наступних трьох років показники були більш стабільні : 

у 2014 р. - 23331,94 млрд. грн. у 2015 р. - 2172,67 млрд. грн, у 

2016 р. - 2127,55 млрд. грн. Проте, різкий спад відбувся у 2017 

році, так як обсяги торгів зменшились на 1658,86 млрд. грн. 

 

 
Сформовано автором на основі джерела [3] 

Рис.1 Обсяги торгів на ринку цінних паперів  

за 2008 - 2018 роки, млрд.грн. 

 

Згідно даних аналітиків групи Refinitv у 2018 р. темп приросту 

фондового ринку України склав 80 %. Такий результат було 

досягнуто внаслідок зростання вартості акцій таких емітентів як: 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (+ 169 %) і ПАТ «Крюківський 

вагонобудівний завод» (+ 96 %) [4]. Для подальшого розвитку саме 

фондового ринку необхідно зосередити увагу на таких питаннях: 

формування пропозиції на ринку та  створення відповідних умов. 

Тому потрібно забезпечити справжній захист прав власності, на 

українській біржі одночасно повинні котируватися мінімум 50-100 

ліквідних емітентів. Проблему мобілізації ресурсів можна виріши-

ти внаслідок акумулювання та інвестування фінансового капіталу 

учасників фондового ринку, до яких відносяться: інвестиційні 

компанії та фонди, трастові компанії (довірчі товариства). 

Розвиток економіки є не можливим без розвинутого, стабіль-

ного, надійного та ефективного фінансового ринку нашої 

держави. Таким чином, однією з найважливіших цілей сьогодні-

нього етапу розвитку економіки країни є втілення обгрунтованих 
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та системних реформ у фінансовому секторі для забезпечення 

додаткових джерел фінансування економічного зростання. 
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Анотація. У дослідженні було обґрунтовано сутність корупції як 

явища, що має руйнівний характер на політичну, соціальну та 

економічну сферу життя в цілому. Крім того, у роботі було 

надано оцінку рівня сприйняття корупції в Україні та інших 

країнах світу. З огляду на міжнародний досвід було досліджено 

три моделі боротьби з корупцією та запропоновано . 

Ключові слова: корупція, індекс сприйняття корупції, анти-

корупційні заходи. 

На сьогодні корупційна проблематика є першочерговим 

питанням будь-якої країни світу на мікро- та макрорівні. Руйнівна 
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дія корупції призводить до деформації моральних основ 

суспільства, зниження іміджу й авторитету влади на всіх рівнях, 

втрати соціальної солідарності і поваги громадян до закону та 

підвищення рівня злочинності. У зв’язку з цим, актуальним є 

дослідження явища корупції як елементу сучасної дійсності та 

визначення заходів боротьби з ним. 

На нашу думку, корупція це політично-правове та соціально-

економічне системне явище, яке характеризується протизаконним 

використанням посадовими особами наданими їм правами та 

владними повноваженнями з метою особистого збагачення.  

Найбільш інформативним показником інтегральної оцінки 

рівня стійкості країни перед корупційною діяльністю є індекс 

сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI), розроб-

лений міжнародною неурядовою антикорупційною організацією 

Transparency International. Індекс являє собою оцінку від 0 

(максимальний рівень корупції) до 100 (відсутність корупції). 

Отже, у 2019 р. Так, CPI демонструє негативну тенденцію по 

всьому світу. Індекс вказує на приголомшливий брак політичної 

доброчесності, що призводить до високого рівня корупції, 

включаючи негативний вплив грошей на політику. Понад дві 

третини країн набрали менше ніж 50 балів у CPI, а середній бал 

— всього 43. Така ситуація тримається останні роки. 

Так, лідуючі позиції за індикатором сприйняття корупції за 

2012-2019 рр. мають Данія (у 2019 р. 87 балів), Нова Зеландія (у 

2019 р. 87 балів), Фінляндія (у 2019 р. 86 балів), Сінгапур (у 2019 р. 

85 балів), Швеція та Швейцарія (у 2019 р. по 85 балів). Це свідчить 

про те, що країни із найбільшим показником CPI  мають кращий 

контроль за фінансуванням передвиборчих кампаній та ширше за-

лучення громадян у політичні рішення. Однак, досліджуючи дина-

міку CPI, у країнах-лідерах спостерігається спадна тенденція щодо 

стійкості держави до наслідків корупції. Лише у Німеччині (яка у 

2019 р. увійшла в ТОП-10 найменш корумпованих країн світу і 

зайняла 9 сходинку у рейтингу) індикатор CPI у порівнянні з 2012 

р. збільшився на один бал (з 79 до 80 балів). Найбільше значення 

CPI спостерігалось у 2015 р. у Новій Зеландії (92 бали), табл. 2.1. 
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Таблиця 1 

Динаміка індексу сприйняття корупції за країнами світу  

(2012-2019 рр.) 

2019 

Країна 

Значення CPI 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

№ 

(176 

країн 

світу) 

(177 

країн 

світу) 

(175 

країн 

світу) 

(168 

країн 

світу) 

(176 

країн 

світу) 

(180 

країн 

світу) 

(180 

країн 

світу) 

(180 

країн 

світу) 

Найменш корумповані країни світу у рейтингу 

1 Данія 90 90 91 91 91 90 89 87 

2 Нова Зеландія 90 90 91 92 91 90 88 87 

3 Фінляндія 90 90 89 89 90 89 85 86 

4 Сінгапур 87 88 89 87 89 88 84 85 

5 Швеція 88 85 86 86 87 85 85 85 

6 Швейцарія 86 86 85 86 86 86 85 85 

7 Норвегія 85 87 86 84 85 84 84 84 

8 Нідерланди 84 84 83 83 87 83 82 82 

9 Німеччина 79 74 76 78 81 81 82 80 

10 Люксембург 80 79 78 79 81 81 82 80 

Рейтинг країн-сусідів України 

43 Польща 58 61 57 58 60 61 61 58 

59 Словаччина 46 42 43 43 44 47 50 50 

67 Білорусь 31 47 47 45 45 45 44 45 

70 Угорщина 55 49 50 52 50 49 47 44 

71 Румунія 44 48 45 49 53 48 48 44 

120 Молдова 36 35 34 37 34 35 32 32 

126 Україна 26 25 26 27 29 30 32 30 

144 РФ 28 34 34 35 35 30 29 28 

Найбільш корумповані країни світу у рейтингу  

176 Венесуела 19 20 23 19 15 18 19 16 

177 Ємен 23 18 19 19 17 16 17 15 

178 Сирія 26 17 17 20 18 13 14 13 

179 Південний Судан 13 14 14 15 15 11 12 12 

180 Сомалі 8 8 8 8 8 10 9 9 

авторська розробка за джерелом [3]  

 

Серед найбільш корумпованих країн світу за рейтингом 2019 

р. слід виділити Сомалі (8 балів), Південний Судан (12 балів), 

Сирію (13 балів), Ємен (15 балів) та Венесуелу (16 балів). 

Причиною цього є незбалансована влада та нерівномірний баланс 
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сил в державі, де уряди дослухаються лише до заможних або 

добре знайомих осіб та груп. Аналізуючи показник CPI серед 

групи країн-аутсайдерів у динаміці (2012-2019 рр.), слід 

відзначити, що єдина країна, яка покращила свої результати за 

цим індикатором – Сомалі (з 8 балів у 2012 р. до 9 балів у 2019 р.).  

Досліджуючи стан корупції в Україні необхідно зазначити, 

що у 2019 р. наша держава посіла 126 місце зі 180 країн світу у 

рейтингу з показником CPI 30 балів, що на 2 одиниці менше, ніж 

у 2018 р. (32 бали). Однак, якщо порівняти показник CPI  у 2019 

р. із значенням цього індикатора у 2012 р. (144 місце з 26 балами), 

можна зробити висновок, що в Україні значно покращився стан 

боротьби з корупцією. Найменше значення показника CPI 

спостерігалось у 2013-2014 рр. (індекс сприйняття корупції 

дорівнював 25 балів та Україна посідала 177 місце у рейтингу). 

Це пов’язано з нестабільною політичною та правовою ситуацію у 

країні через військовий конфлікт на сході України. Незважаючи 

на позитивну динаміку рівня сприйняття корупції Україна 

залишається аутсайдером за цим індикатором серед своїх країн-

сусідів, випереджаючи Росію лише у 2018-2019 рр. (табл.1.). Так, 

очікувано серед країн-сусідів України лідирує Польща (58 балів, 

43 місце) та Словаччина (50 балів, 59 місце). Білорусь додала 

один пункт і тепер має 45 балів та 67 місце. Також, у 2019  р. 

спостерігалося зниження індексу у країн-сусідів: у Румунії CPI 

знизився на 4 бали та Угорщині — на 3. 

Згідно з цим, у багатьох зарубіжних країнах створено 

спеціалізовані антикорупційні органи – різні як за назвами, так і 

за особливостями діяльності. З огляду на міжнародну практику 

існують такі три моделі (типи) спеціалізованих інституцій [2]:  

1) Багатоцільові спеціалізовані органи, наділені правоохо-

ронними повноваженнями та превентивними функціями. Ця 

модель передбачає зосередження у межах одного органу всіх 

основних функцій із запобігання і боротьби з корупцією 

(розроблення політики, аналітична діяльність, технічна допомога 

з питань попередження, взаємодія із громадянським суспільством 

та (інформування, моніторинг, розслідування). Зазначена модель 
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реалізована в окремих державах шляхом створення відповідних 

органів, зокрема: Гонконг – Незалежна комісія по боротьбі з 

корупцією; Сінгапур – Бюро з розслідування випадків корупції; 

Литва – Спеціальна слідча служба. 

2) Служби протидії корупції у структурі органів криміналь-

ної юстиції (служби боротьби проти корупції в структурі 

правоохоронних органів) – передбачає функціонування спеціалізо-

ваних служб у структурі правоохоронних органів або органів 

прокуратури. Тобто у межах цієї моделі спеціалізовані органи 

можуть створюватися в органах, які відповідають за виявлення і 

розслідування корупції, чи в органах прокуратури або ж об'єдну-

вати усі три функції в межах одного відомства. Цей тип моделі 

протидії корупції поширений у країнах Західної Європи, зокрема у 

ФРН (Спеціалізовані прокуратури по боротьбі з корупцією). 

3) Інституції із запобігання корупції, розроблення 

політики і координації дій. Це спеціалізовані інституції, які 

виконують одну або кілька превентивних функцій. Отже, ці 

органи наділяються виключно превентивними повноважен-

нями. Інституції, створені за цією моделлю, функціонують у 

Франції – Центральна служба із запобігання корупції; у Сербії і 

Чорногорії - Антикорупційне управління; у США – Управління 

з урядової етики; в Індії – Центральна служба пильності. 

Вважається, що за умов наявності корупції загрозливих 

масштабів (як, наприклад, в Україні), найбільш прийнятною є 

модель багатоцільових інституцій. Створюючи національну 

систему антикорупційних органів, в Україні враховано зарубіжні 

практики і запроваджено три відомі моделі спеціальних ан-

тикорупційних органів (багатоцільовий спеціалізований орган, 

наділений правоохоронними повноваженнями та превентивними 

функціями – НАБУ; орган протидії корупції в структурі діючого 

правоохоронного органу – Спеціалізована антикорупційна 

прокуратура у структурі Генеральної прокуратури України; 

інституції із запобігання корупції, розроблення політики і 

координації дій – Національне агентство з питань запобігання 

корупції), але при цьому обрано власний шлях, об’єднавши 
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новостворені антикорупційні інституції з реформованими 

правоохоронними органами, зокрема, шляхом розподілу повнова-

жень між НАБУ та ДБР в частині кримінального переслідування 

корупціонерів; залишення за прокуратурою координаційних та 

наглядових повноважень у сфері протидії корупції [3]. 

Таким чином, у протидію корупції повинні бути задіяні не 

лише спеціалізовані антикорупційні органи, але й громадянське 

суспільство. У зарубіжних країнах організовано спеціальний 

контроль громадськості за системою органів державної влади. 

Крім того, державні службовці в інших державах є підзвітними 

та підконтрольними незалежному антикорупційному органу, 

який здійснює моніторинг за чистотою діяльності державних 

службовців. 
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governmental bodies and international organizations and companies 

to adopt it in the recent decade. Thousands of scholars and scientists 

have transformed the concept of CSR from a philanthropic form into 

an applied theoretical framework that influence the economic, social 

and environmental sustainability. However, implementing CSR 

approaches required several steps that must be done by decision 

makers inside a company or organization. An accurate description and 

suggestion for the hierarchal steps that must be followed by decision 

makers and entrepreneurs to implement CSR in the most efficient way 

has been suggested through these papers.  

Keywords: Corporate Social Responsibility, Sustainability, Decision 

Making, Tactics. 

Introduction: CSR has become a vital strategy that most of large 

multinational companies depend on it to maintain sustainability and 

strength competitiveness. The Sustainable Development Goals 

(SDG) that have been issued by the United Nation of Global and 

Compact in September 2015 has consist that CSR strategies and 

frameworks meets with its goals, so any company adopt CSR 

strategy is actually adopting the seventeen pillars of SDG [1, p.783-

825]. As for that, CSR is a concept where a company integrate 

economic, social and environmental approaches within their 

production processes not only to improve its reputation, but also to 

maintain economic and social sustainability and to satisfy the need 

of its various stakeholders. So, implementing CSR requires more 

than CEO speeches and company policies, it requires managers and 

employees to be on board as well.  

The purpose of these papers is to reorganize and rebuild the role of 

key managers and decision makers to effectively implement CRS 

and to ensure sustainability. 

Material and methods Several original insights and discussions are 

really high relevant to draw up a sustainable momentum role for 

decision managers and employees. Wayne Visser one of the most 

relevant scholars in the CSR field has mentioned that CSR champions 

are people who are not always with formal CSR roles – they are often 

described as being: action-oriented, enthusiasts, inspirers, experts, 

volunteers, communicators, networkers, sponsors, implementers, and 
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catalysts [2]. He believes that a successful manager or employee must 

believe in the importance of implementing corporate social 

responsibility, so that he or she becomes a source of inspiration and 

initiation of productive or social actions inside or outside the company. 

Mirvis has stated that Linking CSR with employee engagement is 

beneficial for the company in its early stages wherein the company is 

trying to develop and strengthen the CSR culture [3. P. 93–11]. Tyagi 

T. and Mallya P. have concluded from several academic investigation 

and researches that Managers who are responsible for formulating and 

implementing CSR activities are considered to be custodians of CSR, 

they are the ones who make CSR happen   Volunteering, they added 

that managers often have to use various tactics to induce participation 

from employees [4, 1-11]. Other scholars have stated that the process 

of implementing any CSR approach should be divided into two levels: 

endogenous and exogenous. It is proposed to form a specialized 

committee for CSR implementing in any company. The main objective 

of this committee is to select the most appropriate CSR theory and 

craft a strategy for its implementing [5, p. 22-30] [6, p. 22-30].  As it 

seems several scholars have mentioned the importance of integrating 

employees and managers in CSR implementation process, for that four 

tactics has been identified and followed by mangers decision makers 

and managers and employees to found the most effective CSR 

implementation plan and to mobilize others for it.  

The first tactic is to build a network of internal allies. Identifying 

and creating a network of colleagues who shared their passion for 

sustainability. Such network represents a key to establish business 

relevance of sustainability in different department to initiate creative 

approaches on the ground.  

The second tactic is to make suitability resonate. Connecting 

abstract ideas of sustainability of the daily business routines of 

employees is another important lever for fostering commitment and 

support. A continuous interviewees with various stakeholders could 

offer a sense of purpose for many employees, this needs to be 

contextualized to their personal situations, for instance, when trying to 

get factory workers to handle hazardous materials more carefully, it was 
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more effective to frame the initiative as helping them take responsibility 

for oneself and ones co-workers rather than as a part of the broader 

company objectives. Several interviewees, meetings and workshops 

must be organized by the managers and decision makers with HR 

department, accounting department, sales department, Research and 

Development department (R&D) and supply chain department to break 

down and face the sustainability relevant challenges.  

The third tactic is to identify adequate incentives. People have 

different opinions about sustainability, so CSR managers have to 

spend identifying how different employees feel about CRS. Usually 

this involved developing longer-standing relationships and regular 

conversations with other middle managers throughout the entire 

organization. then the CSR managers have to make sure they were 

using the right language and incentives for the right audience. The 

CSR managers must take all their considerations into account while 

they are improving the plan, since employees as well are considered 

as internal stakeholders inside the organization.  

The fourth tactic is to use external and internal benchmarking 

system. Creating benchmark against which progress of CSR 

projects can be measured is another tactic. The CSR managers have 

to explain two ways to do this:  

A. internal benchmarking allows for comparing different 

divisions within a company on goals, such as reducing carbon 

emission or increasing recycling quotas. Or they even could make an 

internal competition among factories across the globe for the most 

environmentally sustainable production based on a set of commonly 

agreed indicators. this CSR performance challenge could lead to share 

the best practices within a company. Or even CSR managers could 

simply follow the 17 Sustainable Development Goals, or target some 

of these goals which are directly related to the type of service and 

production they operate, and they use the SDG guide and recommen-

dation as an indicator to measure their performance internally.  

B. External benchmarking allows for comparing the CSR 

performance of an entire company against that of its competitors. 

For instance, this could be measured by looking at the placement in 
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reputed CSR ranking such as Dow-Jones sustainability index or 

UNGC index or on the annual Global Initiative Report index. It is 

important to mention that if the company achieve to have high rank 

in these indexes, its reputation will increase, its opportunity to share 

in international tenders will increase as well, and the trust of 

customers and governmental bodies will increase toward these 

company which will result in increase the sales and profitability as 

well. Some of the developed countries started to deduct the value 

added taxes on the companies which integrate in social and 

environmental approaches since they are award bout their 

responsibilities toward the society and ecology. 

 
Figure 1. the four suggested tactics to implement CSR approach inside a 

company and maintain sustainability 

 

Conclusion: many companies nowadays employ a CSR 

manager or have an entire department responsible for pushing the 

company toward a greater responsibility. But following the four 

tactics prove that integrating in CRS strategy do not recommend a 
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professional skilled CSR manager, it just need highly enthusiastic 

managers who believe in the role of CSR in achieving sustainability 

and development. CSR is a process where all internal and external 

stakeholders have to believed in it, and have to share in vulnerably 

to ensure healthy and organized future for the next generations.  
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Financial support of administrative-territorial units is crucial 

for urban development and covering the economic, social, cultural, 

environmental and other needs of the local population. At the same 

time, the processes of formation and use of financial resources of 

different territorial communities are not universal. In each country 

and in individual territories within its borders under the influence of 

historical development and various political, economic and other 

factors formed their principles and features of local finance [1]. 

Leading European countries offer local governments a very high 

degree of financial autonomy, which allows the latter to be virtually 

independent of or partially dependent on central government budgets. 

These are Spain, Austria, Switzerland, Sweden. In these countries, the 

financial autonomy of local budgets ranges from 70 to 98%. In France, 

Finland and Belgium, this figure is between 55 and 70%. The high 

degree of independence of local budgets abroad is largely determined 

by the share of their own income, which, for example, is more than 
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70% in Sweden, 50% in Spain and 56% in Norway [2, p. 127]. 

Taxes play a leading role in the formation of budget revenues 

abroad. They are used by the state as an important tool for redistribu-

tion of national income and form the basis for the income base in such 

parts of the financial system as the state budget and local finances, as 

well as special state funds. Central state bodies use the most important 

taxes for national reasons, and less important taxes are imposed on 

local authorities (municipalities), which simultaneously determine the 

formation of local budgets [3, p. 243]. 

In most foreign countries, local budget revenues predominate, 

while in the United Kingdom, France, Germany, Sweden, Portugal, 

Hungary, and Slovenia, municipal revenues are largely generated 

by local taxes. In Lithuania, Estonia and the Czech Republic, local 

budgets' own revenues mainly consist of deductions from national 

taxes. In Finland, 2/3 of own revenues are funds received from 

municipal companies that provide utilities to the population [4]. 

In most countries, where local budget revenues are based on 

income tax, local governments set the tax rate and receive a fixed 

percentage of total revenue. High income tax in the Nordic 

countries due to high incomes. 

Particular attention is paid to the importance and role of local 

taxes in local budget revenues. For example, in the US, local taxes 

account for 65% of local budget revenues, 60% - in France, 45% - 

in Germany, 36% - in England and 33% - in Japan [5, p. 24]. 

For all industrialized countries, it is natural to divide local 

budgets into two independent functional types of local households - 

current local budgets and local development budgets. Local current 

budget revenues are generated from local taxes and fees, payments, 

general subsidies provided by the government, and other revenues. 

Budget revenues are generated from bank loans, loans for utilities, 

investment grants from government agencies and other sources. 

Legislation in most countries prohibits the use of development 

budget revenues for current budget expenditures [5, p. 26]. 

In the regulations of many European countries there are such 

concepts as "additional budgets" and "attached budgets". For 
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example, in France, the supplementary budget is a clarification for 

the core budget. The supplementary budget also creates a link 

between the main budgets of the previous and current financial 

year. It contains the balance and budget deficit of the previous 

financial year in the current financial year [6, p. 275]. 

Thus, considering the problems of local budget formation in 

foreign countries, we can conclude that continuing to study the 

experience of unitary countries with developed traditions of 

regionalism can be useful in developing and implementing policies to 

reform the local budget system in Ukraine. Particular attention should 

be paid to the experience of France, as our administrative systems are 

similar, and the monetary and tax systems are modeled on this country. 

Also interesting for a deeper analysis is the experience of such unitary 

states as Poland and Lithuania, the transformation of the model of 

governance of regions in which it has proved itself positively, in 

particular in the field of filling local budgets. 
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At the present stage of economic transformation, financial 

resources are an important condition for strengthening the economy 

of the region and the city. The development of opportunities for 

using prospective forms and methods of attracting financial 

resources to overcome the depression of regions and cities, ensuring 

the balance of their development depends on the decentralization of 

regional finances. Decentralization of local budgets will ensure the 

economic efficiency of their operation and development of the 

financial infrastructure of the state as a whole. Therefore, the 

research topic is relevant and has considerable practical interest. 

The works of Ukrainian scientists: V. Zaychikov, O. Kyry-

lenko, V. Kravchenko, I. Lunina, I. Luty are devoted to the study of 

theoretical and practical aspects of decentralization of local 

budgets. Issues of local budget development have been studied in 
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the works of foreign scholars: M. Bell, S. Blankart, L. Eroshkin,       

A. Dombrovka, A. Kolesov, J. Yu. Stiglitz, V. Oates. 

In Ukraine, during the years of independence, the Constitution 

of Ukraine [1] and the signing of the Charter of Local Self-

Government [2] enshrined the need for decentralization of local 

self-government and decentralization of local finances, developed 

the main directions of decentralization of power and finance. 

Ukraine is in a long economic crisis and in a military conflict. The 

development of the domestic economy, regions, territorial 

communities and the stability of the financial system greatly depends 

on the external environment. In 2014, the fall in GDP was 7.6%, 20 per 

cent of the country's economic potential were destroyed as a result of 

hostilities in the East, the inflation index was 124.9%, the official 

hryvnia exchange rate has devalued against the US dollar by 97.3% 

since the beginning of the year [3;4]. 

An important task in the current environment is the task of 

avoiding mass bankruptcy of organizations and stopping their 

activities, reducing jobs. Not less important task is to review the 

priorities in the work of the regions, it is necessary to pay attention 

to all sources of formation of the revenue base of local budgets. 

Each region must work to mobilize revenues to the budget. 

Another important task is to stimulate taxpayers' control by 

improving the current legal framework. The changes should concern 

measures aimed at increasing the revenue potential of local budgets. 

This task is extremely important in the context of decentralization of 

local governments it should be addressed not only by regional entities, 

but by joint efforts of authorities at all levels [5, p. 128-130]. 

Thus, local budgets are the financial basis for the development 

of administrative-territorial units and play an important role in 

addressing economic and social issues of the administrative-

territorial unit, the functioning of its infrastructure, housing and 

communal services, transport and construction. Decentralization 

will ensure the balance of revenues and expenditures of local 

budgets, will promote economic transformation at the local level, 

including the financing of capital expenditures, investment 
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programs, the implementation of effective financial policy of 

territorial development. 

It is advisable to increase the innovative component of local 

budgets, funding social programs, to reduce the dependence of local 

budgets on transfers from the state budget, to ensure economic and 

financial stability, and to strengthen the impact of regulation of 

intergovernmental relations on socio-economic development. 
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Анотация. Ведение бухгалтерского учета является обяза-

тельств требует регулирования. Для различных стран мира это 

различное нормативно-правовое регулирование ведения бухгал-

терского учета. Нами будет рассмотрено особенности ведения 

учета за международными и национальными стандартами 

учета.  Сравним Украинское и Беларусское регулирование 

данного объекта учета 
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Хозяйственный кодекс Украины определяет, что денеж-

ные обязательства охватывают все сферы общественной жизни 

и возникают прежде всего в сфере хозяйственно-правовых 

отношений [1] 

На любом предприятии в результате хозяйственной 

деятельности может возникнуть кредиторская задолженность, 

которая состоит из задолженности поставщикам за полученные от 

них товарно-материальные ценности, задолженности перед 

бюджетом по налоговым платежам, задолженности по оплате 
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труда и страхованию, авансов покупателей в счет будущих 

отгрузок и др. 

Такая задолженность составляет значительную часть пасси-

вов, влияет на ликвидность и платежеспособность, поэтому изуче-

ние особенностей учета кредиторской задолженности в современ-

ных условиях хозяйствования является весьма актуальным [2]. 

Украинские положения (стандарты) бухгалтерского учета, 

разработанные и введенные с 2000 г., не противоречат междуна-

родным, а являются их интерпретацией к украинским реалиям. В 

2007 году Кабинет министров Украины отдельным распоряже-

нием запустил процесс адаптации УП(С)БУ к МСФО. В 2012 

году в законе Украины «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности» был прописан перечень компаний, которые должны 

были создавать отчетность по международным стандартам [3]. На 

сегодняшний день этот перечень увеличился [11].  

В 2012 году Международная общественная организация 

«Совет независимых бухгалтеров и аудиторов» провела 

исследование практики применения МСФО украинскими бух гал-

терами. Стало понятно, что 75% специалистов компаний, считают 

несвоевременным. А 26% признались, что вовсе не обладают 

знаниями этой сферы, хотя и обязаны были трансформировать 

отчетность своих компаний уже в ближайшее время [11]. 

С 1 января 2018 года финансовую отчетность составленную 

согласно МСФО будут обязаны обнародовать до 30 апреля 2019 

года также такие компании:  

- Предприятия, которые представляют общественные инте-

рес (кроме крупных предприятий, не эмитентов ценных бумаг);  

- ОАО; 

- Субъекты природных монополий на общегосударст-

венном уровне и предприятия, осуществляющие добычу 

полезных ископаемых общегосударственного значения. 

Процедурой оглашения годовой финансовой отчетности 

предопределяет размещение ее на сайте компании вместе с 

аудиторским заключением (проведёнными независимыми 

аудиторскими компаниям). 
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С 1 января 2019 года вступят в силу еще два изменения:  

- Касается крупных и средних предприятий, которые не 

являются эмитентами ценных бумаг. Они будут подавать 

финансовую отчетность до 1 июня года, который следует за 

отчетным периодом. Этот документ компании будут выставлять 

на своем сайте, подкрепив аудиторским заключением.  

- Все микро- и малые предприятия также обязаны 

предоставлять отчетность по МСФО до 1 июня года, 

следующего за отчетным периодом. Аудиторское заключение и 

публикация информации на сайте тоже предусматривается. 

С принятием Закона о бухгалтерском учете в Белоруссии в 

иерархию нормативных правовых актов был разработана и вклю-

чен национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности 

собственного капитала», с целью усиления правоустанавливаю-

щей функции государства в отношении стандартизации требова-

ний к признанию, классификации и учетной оценке активов, 

обязательств, собственного капитала, доходов, расходов и тем 

самым повышения надежности, полезности и сопоставимости 

финансовой информации в различных секторах экономики. 

Система национальных стандартов бухгалтерского учета и 

отчетности включает национальные стандарты по общим вопро-

сам учетной политики и учетной оценки, бухгалтерскому учету 

активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, 

отдельных видов экономической деятельности, консолидирован-

ной и индивидуальной отчетности, раскрытию дополнительной 

информации в отчетности. 

Начиная с 2016 г. банки обязаны составлять годовую консо-

лидированную или индивидуальную отчетность в соответствии с 

МСФО, открытые акционерные общества, страховые органи за-

ции - годовую консолидированную отчетность в соответствии с 

МСФО 1 [4]. 

В условиях усиления интеграционных процессов расширя-

ется участие Республики Беларусь в региональной кооперации в 

области бухгалтерского учета, улучшаются качественные харак-

теристики отчетности белорусских организаций, упрощаются и 
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сокращаются учетные процедуры. Дальнейшему развитию 

законодательной и институциональной основ бухгалтерского 

учета в Республике Беларусь способствуют введение в действие 

МСФО, создание системы национальных стандартов бухгалтерс-

кого учета и отчетности, повышение уровня компетенций 

бухгалтеров и аудиторов, обеспечение надлежащего качества 

аудита, развитие международного сотрудничества в области 

бухгалтерского учета и аудиторской деятельности. 

Учет обязательств предполагает использование норма-

тивной базы, утвержденной на уровне государственного 

законодательства, которое имеет несколько последовательных 

иерархических порядков, представленных на рис. 1.  
 

 
Методология учета обязательств в Украине утверждена 

П(С)БУ 11 «Обязательства» [7], в Республике Беларусь 

«Национальный стандарт бухгалтерского учета активов, 

обязательств, собственного капитала» [12]. В международной 

практике этот аспект рассматривается в МСБУ 1 «Представление 

финансовой отчетности», МСФО 10 «Непредвиденные события и 

события, которые произошли после даты», МСФО 12«Налоги на 

прибыль», МСБУ 17 «Аренда», МСБУ 19 «Вознаграждения 

І уровень:  

Конституция, Закони и кодексы 
Украины 

ІІ уровень: 
Постановления Кабинета Министров Украины 

ІІІ уровень: 
Национальные и международные стандарты  

бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

ІV уровень: 
Методические рекомендации и инструкции 

V уровень: 
Организационные положения субьектов хозяйствования 

 

Рис. 1. Уровни нормативно-правового обеспечения учета и анализа   

в Украине 



59 

работникам», МСБУ 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и 

представление», МСБУ 37 «Резервы, условные обязательства и 

условные активы» [10]. 

Для каждой страны регулирование бухгалтерского учета 

регулируется различными национальными стандартами учета, 

но для ведения внешнеэкономической и международной 

деятельности все стремятся использовать стандарты учета 

разработанные на основании МСФО. В табл. 1 нами было 

представлено нормативное регулирование обязательств в 

исследуемых странах.  
 

Таблица 1 

Нормативное регулирование расчетов по обязательствам 
Определение  США Украина Белоруссия 

Законодатель-

ное 

регулирование 

учета 

- Закон Украины «О 

бухгалтерском учета 

и финансовой 

отчетности 

Украины» 

Закон Республики 

Беларусь «О 

бухгалтерском учете и 

отчетности» 

Регулирование 

хозяйственной 

деятельности  

Кодекс 

Соединённы

х Штатов 

Америки 

Хозяйственный 

кодекс Украины 

Гражданского кодекса 

Республики Беларусь 

Регулирование 

налогов и 

сборов 

Налоговый кодекс 

Украины 

Налоговый кодекс 

Республики Беларусь 

Стандарты 

учета 

действующие в 

стране  

Междуна-

родные 

стандарты 

бухгалтерск

ого учета и 

финансовой 

отчётности  

(с 1973 г.) 

Положение стандарт 

бухгалтерского 

учета   

Международные 

стандарты бухгал-

терского учета и 

финансовой отчет-

ности (с 2012 г.) 

Национальный 

стандарт 

бухгалтерского учета   

Международные 

стандарты бухгалтер-

ского учета и 

финансовой отчености 

(с 2016 г.) 

План счетов 

бухгалтерского 

 учета 

типичного 

плана счетов 

нет 

Используют утвержденный план счетов  

(учет обязательств) 

60 «Краткосрочный 

займ» 

61 «Текущая 

задолженность по 

долгосрочным 

обязательствам» 

62 «Краткосрочные 

векселя выданные» 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

 62 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

66 «Расчеты по 

краткосрочным 
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63 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

64 «Расчеты по 

налогам и 

платежам» 

65 «Расчеты по 

страхованию» 

66 «Расчеты по 

выплатам 

работникам» 

67 «Расчеты с 

участниками» 

68 «Расчеты по 

другим операциям» 

кредитам и займам» 

67 «Расчеты по 

долгосрочным 

кредитам и займам» 

 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» 

69 «Расчеты по соци-

альному страхованию 

и обеспечению» 

70 «Расчеты с персона-

лом по оплате труда»  

71 «Расчеты с подот-

четными лицами» 

73 «Расчеты с 

персоналом по прочим 

операциям» 

Учетная 

политика 

Является обязательной для всех предприятий 

 

На сегодняшний день, когда предприятия сотрудничают с 

зарубежными партнерами, имеют инвестиционные капиталы, 

весьма актуально и остро стоит вопрос о необходимости 

приведения систем учета к требованиям международных 

стандартов. В учете расчетов с кредиторами за МСФО, по 

украинским и белорусским стандартам бухгалтерского учета 

есть ряд различий, но есть и общие черты. Приведение нацио-

нальных стандартов к международным является обязательным 

для использования и при оглашении финансовой отчетности.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
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ВП НУБІП України «Ірпінський економічний коледж» 

м. Ірпінь, Україна 

Анотація. В умовах трансформаційної економіки особливого 

значення набувають питання підготовки фахівців у галузі 

управління персоналом підприємств організацій для народного 

господарства України. При цьому велика роль не тільки 

використовуваного зарубіжного, а наявного накопиченого 

досвіду вітчизняними структурними підрозділами за роки 

переходу нашої держави до ринкових відносин. 

Ключові слова. Персонал, управління, стратегія, людський 

потенціал, управління персоналом. 

Робота з персоналом — найважливіша функція управлінської 

діяльності менеджера. Загальновідомим є той факт, що побудова 

ефективної системи управління персоналом, достатня забезпече-

ність підприємства працівниками, справляє позитивний вплив на 

основні економічні показники їх діяльності, такі як: продук-

тивність праці, прибуток, рентабельність тощо [2, с. 123]. 

Управління персоналом здійснюється в межах організацій-

них структур, через які реалізується планомірний і систематичний 

вплив на поведінку членів колективу організації та відносини між 

ними. Ці структури мають сприяти цілеспрямованому й 

ефективному управлінню персоналом і всією організацією через 

механізм взаємодії принципів і засоби управління. Щодо 

сказаного вище, влучно висловився Бенджамін Франклін «Добре 

виконане завжди краще, ніж добре сказане» [ 3]. 

Перетворення форм і методів управління в підприєм-

ницьких структурах, спрямоване на розвиток підприємливості і 

творчості, стане ефективним у тому випадку, якщо буде 

здійснюватися кадрами, здатними на високому професійному 
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рівні вирішувати завдання управління персоналом фірм, 

скеровувати трудовий потенціал працівників на досягнення 

мети організації. Керівники всіх рівнів повинні вміти 

розбиратися в основах кадрового менеджменту, уміти 

професійно оцінювати відносини, що складаються у 

командах, скеровувати роботу лідера таким чином, щоб це 

служило інтересам як організації в цілому, так і кожного її 

члена. 

Служби управління персоналом, як правило, мають 

низький організаційний статус, є слабкими в професійному 

відношенні. Через це вони не виконують цілий ряд завдань 

по управлінню персоналом і забезпеченню нормальних умов 

його роботи. Найважливіші в їх числі: соціально-

психологічна діагностика; аналіз і регулювання групових і 

особистих взаємин, відносин керівництва; управління 

виробничими і соціальними конфліктами і стресами; 

інформаційне забезпечення системи кадрового управління; 

управління зайнятістю; оцінка і підбір кандидатів на вакантні 

посади; аналіз кадрового потенціалу і потреби в персоналі; 

маркетинг кадрів; планування і контроль ділової кар'єри; 

професійна і соціально-психологічна адаптація працівників; 

управління трудовою мотивацією; правові питання трудових 

відносин; психофізіологія, ергономіка і естетика праці. 

Невід’ємною складовою ефективного управління персоналу 

була й залишається система оцінювання працівників. Головне її 

завдання полягає у  «визначенні його трудового потенціалу, рівня 

використання цього потенціалу, відповідності працівника 

наявним вимогам до посади (професії), міри ефективності його 

трудової діяльності, а отже, у визначенні цінності працівника для 

підприємства» [1, с. 303]. 

Процеси управління людьми здійснювались у всіх 

цивілізаціях і різних соціумах. Управління персоналом — це 

специфічна функція управлінської діяльності, головним 

об'єктом якої є люди, що входять в певні соціальні групи, 

трудові колективи. Як суб'єкт управління виступають 
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керівники і спеціалісти, які виконують функції управління 

стосовно своїх підлеглих. Отже, управління персоналом — це 

цілеспрямована діяльність керівного складу організації на 

розробку концепції, стратегій кадрової політики і методів 

управління людськими ресурсами. Це системний, планомірно 

організований вплив через систему взаємопов'язаних, 

організаційно економічних і соціальних заходів, спрямованих на 

створення умов нормального розвитку й використання потенціалу 

робочої сили на рівні підприємства. Планування, формування, 

перерозподіл і раціональне використання людських ресурсів є 

основним змістом управління персоналом. 

Концепція управління персоналом — система теоретично 

методологічних поглядів на розуміння та визначення суті, змісту, 

цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів управління 

персоналом і розробка механізмів їх реалізації в умовах 

конкретної організації. Загальна концепція конкретизується через 

кадрову політику та кадрову роботу.  

Основна ціль управління персоналом формування висококва-

ліфікованого, відповідального за доручену справу персоналу з 

сучасним економічним мисленням та розвитком почуття профе-

сійної гордості;  забезпечення соціальної ефективності колективу. 

Отже, управління персоналом - це і наука, і мистецтво ефек-

тивного управління людьми в умовах їх професійної діяльності. 

Це система принципів, методів і механізмів оптимального комп-

лектування, розвитку й мотивації та раціонального використання 

персоналу. Управління персоналом повинно відповідати концеп-

ції розвитку підприємства, захищати інтереси працівників і 

забезпечувати дотримання законодавства про працю при форму-

ванні, закріпленні (стабілізації) і використанні персоналу. 

Завдання зводиться до  забезпечення підприємства в потріб-

ній кількості й якості персоналу на поточний період і на перспек-

тиву; створення рівних можливостей ефективності праці та раціо-

нальної зайнятості працівників, стабільного і рівномірного 

завантаження протягом робочого періоду; задоволення розумних 

потреб персоналу;  забезпечення відповідності трудового потен-
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ціалу працівника, його психофізіологічних даних до вимог 

робочого місця; максимальної можливості виконання різних 

операцій на робочому місці. 

Управління персоналом як система включає два 

блоки: організаційний і функціональний. 

До організаційного відносять: 

формування персоналу - це прогнозування структури, 

визначення потреб, залучення, підбір та розміщення 

персоналу й укладання договорів та контрактів; 

стабілізація персоналу - це формування банку даних з 

питань рівня кваліфікації, персональних умінь, бажань, 

результатів оцінки праці з метою визначення потенціалу 

кожного працівника для організації навчання, підвищення 

кваліфікації і закріплення чи звільнення працівників. 

Функціональний пов'язаний із:  

Використанням персоналу, що включає професійно-

кваліфікаційне і посадове переміщення працівників 

(управліньня кар’єрою), створення постійного складу 

персоналу та робочих місць, покращення морально-

психологічного клімату в колективі. 

Управління персоналом повинно орієнтуватись на 

тендерції та плани розвитку організації, досягненні 

основних її цілей, що вимагає врахування таких аспектів: 

— довгостроковий розвиток організації; 

— забезпечення ринкової незалежності; 

— одержання відповідних дивідендів; 

— самофінансування розвитку підприємства; 

— збереження фінансової рівноваги; 

— закріплення досягнутого. 

Управління персоналом здебільшого повинно мати соціальну 

спрямованість, орієнтуватися на інтереси працівника. При цьому 

рішення, що приймаються, мають відповідати не тільки інтересам 

виробництва, а і його соціальній складовій – колективу підпри-

ємства. Тобто управління має передбачати створення умов для 

поглиблення знань, підвищення кваліфікації; поліпшення мотива-
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ції з одночасним розширенням повноважень працівників у 

прийнятті рішень; гнучке та адаптоване використання «людських 

ресурсів», підвищення активності персоналу, формування органі-

заційної культури [ 4]. 

Управління персоналом ґрунтується на таких принципах: 

— науковість, демократичний централізм, планомірність, 

єдність розпоряджень; 

— поєднання одноосібного і колективного підходів, 

централізації та децентралізації, лінійного, функціонального і 

цільового управління; 

— контроль за виконанням рішень. 

Управління персоналом є складним і складовим компо-

нентом управління організацією. Складним воно є тому, що люди 

за своїм характером відрізняються від інших ресурсів і вимагають 

особливих підходів і методів управління. Специфіка людських 

ресурсів виражається в тому, що, по-перше, люди наділені 

інтелектом, їх реакція на управління є емоційною, продуманою, а 

не механічною, а це означає, що процес взаємовідносин є 

двосторонній; по-друге, люди постійно удосконалюються і 

розвиваються; по-третє, відносини ґрунтуються на довго терміно-

вій основі, оскільки трудове життя людини може продовжуватись 

протягом 30—50 років; і останнє, люди приходять в організацію 

усвідомлено, з певними цілями і мотивами. 

Суть управління людськими ресурсами в забезпеченні досяг-

нень цілей організації за рахунок комплектування її виробничим 

персоналом відповідної компетенції. Стратегія управління людсь-

кими ресурсами — визначення шляхів розвитку необхідної 

компетенції всього персоналу і кожного її співробітника зокрема. 

Іншими словами, управління персоналом — це плани, що викорис-

товують можливості зовнішнього середовища для зміцнення і збе-

реження конкурентоспроможності організації за допомогою своїх 

працівників. Управління людьми є основою управління організації. 

Для підвищення ефективності системи управління персона-

лом, слід більше уваги приділяти економічним та соціально-пси-

хологічним методам управління, поліпшити економічний аналіз 
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господарства, використовувати моральне та матеріальне стиму-

лювання праці, створити приємний соціально-психологічний 

клімат. Слід також особливу увагу звернути на підвищення освіти 

та кваліфікації працівників. 

Отже, ефективне управління персоналом – це не тільки 

найважливіший чинник економічного успіху сучасного підпри-

ємства, інструмент підвищення ефективності та продуктивності 

персоналу, але й соціально-орієнтоване управління, спрямоване 

на кожного конкретного працівника з метою підвищення його 

трудової мотивації та задоволення потреб через систему 

матеріальних стимулів. 
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тої соціальної відповідальності, визначено сучасний інструмен-
тарій, який довзоляє її реалізувати. Досліджено розвиток 
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Кожен день людина стикається з проблемами екологічного, 

соціального, психологічного та політичного характеру. Оскільки 

людина це складова соціуму і в той самий час є її основою. Отже, 

саме людина має найвищий рівень відповідальності за свою 

діяльність перед оточуючими та загалом у соціумі. Прагнення до 

кращого життя, сміливість, принциповість, самовідданість, старан-

ність та ідейність штовхає до змін і покращення якості життя. Ці 

поштовхи стимулюють і мотивують людину до дій, а для інших 

людей поштовхом може виступити бачення виконання справ, що 

близькі до душі, іншими, які пізніше виявляються однодумцями. 

Далі вже постає питання в необхідності створення груп, об’єднань 

з визначеною місією, цілями і планами. Оскільки змінювати світ 

легше і цікавіше разом. У такому випадку кожна людина проявляє 

свою власну соціальну відповідальність, а згодом і корпоративну. 

Зі збільшенням кількості глобальних, державних та націо-

нальних проблем, постало питання у створенні спеціальних інст.-

рументів для залучення коштів для багатьох ідей та цілей. Оскіль-

ки тільки шляхом розвитку, обміну знаннями та інформацією, 

залучившись моральною та матеріальною підтримкою, можливо 

досягти максимальних висот. Цим інструментом повноцінно 

можна назвати краудфандинг. Оскільки дуже часто на реалізацію 

гарних ідей та проектів не вистачає коштів та впізнаваності для їх 

залучення. Сама ідея краудфандингу і заснована на підтримці та 

фінансуванні проектів, проведення заходів, бізнесу, допомозі тим, 

кому це необхідно, групами людей, на добровільній основі.  

Наприкінці 20 століття, у світі було створено декілька 

міжнародних краудфандингових платформ. Самі платформи 

виступають як посередники між авторами проекту та спонсора-
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ми. Найвідоміші з них це KickStarter та Indiegogo.  

В Україні наразі існує 3 типи краудфандингу: благодійний 

(«Українська біржа благодійності», «Таблеточки», «RazomGo»), 

направлений на розвиток громади («Спільнокошт», «Моє місто», 

«GoFundEd», «Тепле місто») та з нефінансовими винагородами 

(«Komubook», «Na Starte»). Перша краудфандингова платформа в 

Україні була створена у 2011 році і має назву «Українська біржа 

благодійності» [1]. 

В умовах сьогодення, під час пандемії Covid-19, та запровад-

женого у світі та в Україні карантину, страждають люди, бізнес, 

медійна сфера та економіка в цілому. В зоні ризику опинились 

люди похилого віку, діти та медичні працівники, які не забезпе-

чені спеціальним захисним спорядженням. І наразі настали часи, 

коли соціальна відповідальність повинна мати максимальний 

прояв, для збереження свого життя та життя оточуючих. З цією 

метою, на українських краудфандингових платформах були 

запущені проекти допомоги і підтримки медичних працівників, 

щодо виготовлення та закупівлі захисного спорядження.  

Команда «RazomGo» разом з педіатром та блогером 

Дар’єю Петрик збирають 300 000 гривень для закупівлі засобів 

індивідуального захисту: маски, респіратори, окуляри, медичні 

халати, захисний костюм, рукавички, антисептики, рідке мило, 

крем для рук, паперові рушники. Він був запущений 27.03.2020 

року. Станом на 07.05.2020 року вже було зібрано 253315 

гривень, і його підтримали 316 разів. На платформі викладені 

фото звіти про закупівлю допомоги [2]. 

На платформі «Спільнокошт» розміщений проект з 

виготовлення щитків для медичного персоналу та подальшої їх 

переробки. Станом на 07.05.2020 року за проектом вже зібрано 

68658 гривень із 77950 гривень 153 доброчинцями. [3] 

Варто зазначити, що наведені вище платформи мають дуже 

багато проектів різних напрямків, такі як мистецтво, медіа, 

економіка, здоров’я, діти, екологія, література, музика, дизайн, 

кіно, театр, технології, соціальний бізнес, транспорт, освіта, права 

людини. Але їх об’єднує одне, це прояв соціальної відповідально-

http://komubook.com.ua/
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сті. З одного боку віддані свої справі автори проектів, які розброб-

кою соціально важливих проектів проявляють свою соціальну 

відповідальність, а з іншого боку спонсори, небайдужі громадяни, 

які своєю підтримкою також проявляють свою соціальну відпові-

дальність. У свою чергу краудфандингові платформми виступа-

ють як простір де зустрічаються ці дві сторони, об’єднуються для 

створення якісно кращого середовища свого існування. 

Однак існує ряд факторів, які негативно впливають та 

стримують розвиток краудфандингу в Україні.  

По-перше, відсутність нормативно-правового забезпечен-

ня даного виду діяльності, що унеможливлює безпечне та 

якісне його функціонування. 

По-друге, відсутність проведення процедур попередньої 

перевірки проектів, їх бізнес-планів, документів фізичних осіб, які 

є авторами проектів та економічного обґрунтування доцільності 

проекту [4]. Перелічені вище фактори мають в собі дуже багато 

ризиків для всіх учасників даної діяльності та її процесів.  

По-третє, відсутність визначення актуальності та пріори-

тетності сьогодення. Тобто, наприклад беручи до уваги проблеми 

сьогодення пов’язаних з епідемією, доцільно приділяти увагу та 

підтримку вирішення нагальних проблем, замість фінансування 

перекладу книг з іноземних мов, зйомкам кінофільмів, студійних 

записів пісень та організації турів по Україні та світу. Звичайно, 

це також має місце бути, але у свій час та за інших обставин.  

По-четверте, недостатня увага до вразливих соціальних 

верств населення. Даний фактор тісно пов’язаний з попереднім, 

оскільки соціальні питання повинні бути вищої пріоритетності, 

аніж зйомка фільмів. Це більше стосується опосередкованого 

державного впливу у вирішенні соціальних проблем та 

невизначеності їхньої реальної пріоритетності. 

Отже, наразі краудфандинг може і має бути використаний 

як інструмент підтримки соціуму та подолання нагальних 

проблем. Звичайно існує ряд проблем, які необхідно вирішу-

вати задля того, щоб використовувати весь потенціал даного 
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механізму фінансування і підтримки суспільства, який наразі 

набуває все більшої актуальності. 
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Фінансова безпека країни має безліч складових, серед яких є 

безпека банківського сектору. Її ж можна розглядати у двох 

аспектах: з погляду фінансових наслідків діяльності для країни та 

окремих контрагентів; з погляду перешкоджання формуванню 

загроз фінансового стану банківського сектору, Національного 

банку України та окремих банківських установ. 

У зв’язку з останніми подіями (а саме поширенням пандемії) 

в Україні збільшився рівень безробіття. Це негативно вплинуло на 

фінансовий стан багатьох фізичних, юридичних осіб та окремих 

домогосподарств.  

Ситуація у банківській сфері – неоднозначна. З одного боку, 

кількість транзакцій грошових коштів через банківські мобільні 

додатки та POS-термінали збільшилась, що зручніше для 

користувачів та прибутковіше для банків, з іншого – оскільки 

багато громадян України працювало неофіційно, багато з них 

залишилось без доходу та майже не мають заощаджень, тому 

вимушені знімати кошти з депозитів. Тобто зменшується об’єм 

грошової маси, що, в свою чергу, впливає на інтенсивність 

грошового обороту та платоспроможний попит. Ці наслідки 

можуть призвести до формування кризової ситуації в Україні та 

нанести великий удар по економіці країни. 

Фінансова криза відноситься до зовнішніх загроз та може 

супроводжуватися іншими загрозами, такими як державний 

дефолт, валютний, ринковий та процентний ризики. Це все може 

призвести до падіння попиту на банківські послуги та зменшення 

рівня інвестиційної активності. Таким чином, малі банки будуть 

закриватися та багато працівників залишаться без роботи[1].  

Як відомо у 2014-2015 в Україні була економічна криза 

внаслідок політичної нестабільності, деяких економічних та 

соціальних чинників (зростання дефіциту бюджету, державного 

боргу, соціальна несправедливість тощо)[3]. За даними державної 

статистики кількість структурних підрозділів кожного року 

(починаючи з 2010) зменшується (табл.1).  

Тобто за період кризи динаміка кількості діючих структур-

них підрозділів була негативною, а саме – -38 % за два найбільш 
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кризових роки(2014-2015). Потім стан економіки дещо 

покращився, тому з 2018 по 2020 рік динаміка дорівнює 16% [2]. 

Таблиця 1 – Кількість структурних підрозділів банків України 

Станом на Кількість структурних підрозділів, од. 

01.01.2013 19 632 

01.01.2014 19 290 

01.01.2015 15 082 

01.01.2016 11 871 

01.01.2017 10 316 

01.01.2018 9 489 

01.01.2019 8 509 

01.01.2020 8 002 

01.04.2020 7 884 

 

Отже, безпека фінансово-кредитних установ дуже залежить 

від стабільності зовнішнього середовища. Зовнішні загрози 

можуть викликати внутрішні загрози такі як: неповернення 

кредитів, дефіцит власних коштів, низький рівень ліквідності 

активів тощо. Для нормального функціонування фінансово-

кредитної установи необхідно вживати заходи щодо зміцнення 

фінансової надійності та стабільності установи такі як 

реформування банківського сектору, збільшення обсягів 

ресурсної бази банків тощо. 
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Україна зацікавлена в залученні інвестицій з різних сторін 

заради отримання коштів, завдяки яким відбудеться розвиток 

економіки і промисловості. В даному аспекті досить перспектив-

ним є залучення іноземних інвесторів. В умовах, коли активно 

відбуваються різні інтеграційні процеси українські облікові 

стандарти стандарти та фінансова звітність змінюються 

відповідно до міжнародних. Так, відповідно до Директиви 

2014/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради [1] в Україні було 

введено звіт про управління, який містить різні фінансові та 

нефінансові показники, що відображають стан діяльності 

підприємства. Основною метою даного звіту є узагальнення 

інформації, якою зможуть користуватися інвестори. Даний звіт є 

найменшим регламентованим зі сторони державних органів, адже 

нормативно надано лише найзагальніші рекомендації щодо їх 

формування. Тобто даний аспект потребує більш детального 



75 

розгляду заради забезпечення формування найбільш доцільної 

інформації в даному звіті. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні»: «звіт про управління – документ, 

що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характери-

зує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває 

основні ризики і невизначеності його діяльності» [2]. Звіт про 

управління подається разом з фінансовою звітністю та консолідо-

ваною фінансовою звітністю в порядку та строки, встановлені 

законом. У разі подання підприємством консолідованої фінансо-

вої звітності подається консолідований звіт про управління. Від 

подання звіту про управління звільняються мікропідприємства та 

малі підприємства. Середні підприємства мають право не відобра-

жати у звіті про управління нефінансову інформацію [3]. Згідно з 

пунктом 6 Директиви 2014/95/ЄС Європейського Парламенту та 

Ради: «Держави-члени повинні мати можливість звільняти під-

приємства, які підпадають під дію цієї Директиви, від обов’язку 

складати нефінансовий звіт, за умови, що ці підприємства склада-

тимуть окремий звіт, що відповідає тому ж фінансовому року і 

охоплюватиме такий же зміст» [1]. Тобто надання можливості не 

подавати нефінансові показники передбачено Директивою. В 

Україні таким звітом є примітки до річної фінансової звітності. 

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України «Про 

затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про 

управління [3], звіт про управління містить достовірну фінансову 

та нефінансову інформацію про діяльність підприємства, його 

стан та перспективи розвитку та розкриває основні ризики і 

невизначеності його діяльності. З метою систематизації та спів-

ставності інформації звіт про управління рекомендується 

формувати за такими напрямами: 1) організаційна структура та 

опис діяльності підприємства; 2) результати діяльності; 3) ліквід-

ність та зобов'язання; 4) екологічні аспекти; 5) соціальні аспекти 

та кадрова політика; 6) ризики; 7) дослідження та інновації; 8) фі-

нансові інвестиції; 9) перспективи розвитку; 10) корпоративне 

управління. Виходячи з аналізу норм НП(С)БО 1 «Загальні 
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вимоги до фінансової звітності», звіт про управління  є лише 

частково фінансовим. Це самостійний звіт, який має свою мету і 

подається як доповнення до фінансової звітності разом із річною 

фінансовою звітністю. Він має публічний характер і кожен 

бажаючий може його подивитися. Зважаючи на широту 

інформації, яка подається в звіті (особливо нефінансову), можна 

стверджувати, що підприємства не завжди зацікавлені в повному 

наданні всієї інформації, адже вона може мати як рекламний, так і 

комерційний характер. Відповідно до статті 505 Цивільного 

кодексу України: «Комерційною таємницею є інформація, яка є 

секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі 

та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною 

для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого 

вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була 

предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо 

збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контро-

лює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути 

відомості технічного, організаційного, комерційного, виробнич-

ого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до 

закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці» [4]. 

Інформація   за   всіма   встановленими   формами фінансової 

звітності не є комерційною таємницею. Найбільш спірними є 

напрями 1 «Організаційна структура та опис діяльності 

підприємства», 6 «Ризики»; 7 «Дослідження та інновації». Тому 

слід дуже зважено підходити до висвітлення такої інформації, щоб 

не розкривати комерційних таємниць. Особливо це стосується 

напряму щодо інформації про дослідження та інновації, який має 

прямо відношення до елементів інтелектуальної власності. Деякі 

автори вже пропонують цей пункт видалити або дозволити 

відображати лише фінансові показники, пов’язані з дослідженнями 

та інноваціями. Такий підхід нівелює мету складання звіту про 

управління. Варто зауважити, що за відображення невідповідної 

або недостовірної інформації в даному звіті фактично немає 

відповідальності. Немає відповідальності навіть за його неподання, 

так як звіт не належить до складу фінансової звітності. 
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Виходячи з цього, можна стверджувати, що до подання звіту 

про управління має передувати значна творча та аналітична 

робота. Визначення переліку показників, методики їх визначення, 

форми та стилю подання інформації тощо кожне підприємство 

має здійснювати самостійно, виходячи із обраної облікової, 

виробничої, технічної тощо політики та визначеної мети та 

стратегії.   

 Таким чином, рекомендації законодавства щодо складання 

звіту мають дуже загальний характер: не встановлено обмежень 

стосовно виду і глибини подання інформації, а лише зазначено, 

що вона має бути достовірною; не забезпечено відповідальності 

за неподання або неправильне подання звіту тощо. Деякі науковці 

навіть вважають, що українська імплементація не відповідає в 

повній мірі вимогам ЄС, оскільки звіт про управління повинен 

був стати узагальненим варіантом всіх видів фінансової звітності 

задля полегшення сприйняття показників фінансової звітності. 

На нашу думку, глибина та ширина інформативності звіту 

про управління має визначатись управлінням підприємства і 

максимально відобразити результати роботи керівного органу 

підприємства, його успіхи, бачення ризиків і невизначеностей, 

вміння визначати стратегію та її досягати. 
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Анотація: у статті розглянуто окремі аспекти підвищення 

ефективності використання оборонних ресурсів. Наведено 

переваги та недоліки структури оборонного відомства, недоліки 

розподілу функцій і повноважень, зокрема Міністерства оборони 

та Генерального штабу. Визначено певні напрями підвищення 

ефективності використання оборонних ресурсів.  
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коштів, внутрішній аудит, реформування, концепція. 

Одне з перших місць серед найактуальніших проблем 

воєнної сфери держави посідає питання ефективності використан-

ня коштів, передбачених на потреби оборони. У міру збільшення 

оборонних витрат ефективність їх використання набуває все 

більшого суспільного значення.   

Саме ефективність використання коштів, які виділяються на 

оборону, є комплексною проблемою, яка потребує системного 

підходу, суворої субординації за ступенем важливості, а також 

дотримання певної послідовності рішень, чіткої і узгодженої 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF
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системи критеріїв з урахуванням специфіки задач, які вирішу-

ються на різних рівнях економічного забезпечення оборони. 

Тому, стратегічний курс України на євроінтеграцію, 

міжнародне військове співробітництво з розвинутими країнами 

світу передбачає докорінну зміну ідеології, принципів усіх 

видів діяльності, оновлення та приведення їх до загальних 

міжнародних стандартів.  

Результати досліджень і військова практика утримання 

армій провідних країн світу та забезпечення їх потреб свідчать, 

що до 70 відсотків витрат припадає саме на ресурсне 

забезпечення [1, с. 12-15]. Це означає, що оборонні ресурси є 

сьогодні економічною основою воєнної і національної безпеки 

держави, а їх оптимізація є стратегічним завданням як органів 

безпеки та оборони, так і держави в цілому. 

Очевидно, що в умовах обмеженості ресурсів для забезпе-

чення необхідного рівня обороноздатності держави потрібні 

висока організація роботи, тісна взаємодія всіх ланок державної 

влади та узгодженість економічних зусиль. Інтегруючи військове 

та державне управління у використанні ресурсів, система 

управління оборонними ресурсами (СУОР) дозволяє оптимально 

їх використовувати, що є одним з основних напрямів економіч-

ного забезпечення воєнної безпеки України.  

Наявна модель ринкової економіки вимагає глибокої 

модернізації всього воєнно-промислового комплексу держави, 

здатного створювати конкурентоспроможну військову продукцію 

і не лише військового призначення. Безумовно, важливе значення 

у цьому мають макроекономічні показники стану і розвитку 

економіки, зокрема: існуючий стан оборонно-промислового 

комплексу (ОПК); прогноз припустимого ступеня мобілізацій-

ного і економічного напруження; вартість річного утримання 

типових розрахункових організаційно-штатних формувань та ін. 

Але стратегією розвитку оборонно-промислового комплексу, 

його виробничої бази є кооперація оборонної промисловості з 

цивільним сектором, у тому числі шляхом державно-приватного 

партнерства та корпоратизації відповідних підприємств. 
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Таким чином, стан існуючого управління оборонними 

ресурсами держави не відповідає тим змінам, які відбуваються в 

їхньому розвитку. Тому сьогодні, як ніколи, для України 

важливим є створення Єдиної системи управління оборонними 

ресурсами (ЄСУ ОР). За своїми цілями та змістом оптимізація 

оборонних ресурсів передбачає вивільнення Воєнної організації 

держави від усього зайвого (дублюючих, застарілих, 

неефективних органів і структур), підвищення якісних 

характеристик корисної віддачі матеріально-технічної бази, 

систем комплектування і підготовки, уникнення невиправданих 

витрат та реалізації нових дієвих механізмів у забезпеченні 

необхідних потреб, у тому числі військових житлом. 

Аналіз змісту, зокрема оперативних і адміністративних 

функцій управління Збройними Силами України, які викладені 

в Положеннях про Міністерство оборони України [2] та 

Генеральний штаб Збройних Сил України [3], свідчить, про 

наявність проблемних питань щодо їх чіткого розмежування. 

Така ситуація у вищій ланці управління ЗС України 

негативним чином впливає на розвиток системи всебічного 

забезпечення, яка спрямована, насамперед, на забезпечення 

військ (сил) оборонними, у тому числі фінансовими ресурсами. 

Відмітимо, що певним кроком до вирішення вищезазначених 

проблем у воєнній організації держави стало видання Указу 

Президента України «Про Положення про Генеральний штаб 

Збройних Сил України» та Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Положення про Міністерство 

оборони України», а також розмежування посад Головнокоман-

дувача Збройних Сил України та Начальника Генерального штабу 

Збройних Сил України, проте, дані нормативно-правові акти 

містять певні невідповідності, що у свою чергу також не призвело 

до цілковитого вирішення проблеми. 

Спроби розмежування повноважень Міністерства оборони 

і Генерального штабу припадають на періоди відносної 

нестабільності політичної і економічної обстановки у країні, 

які обумовлені проблемами в стратегії розвитку держави. Під 
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час підвищення воєнної загрози завжди здійснювався перехід 

до централізованої системи керівництва Збройними Силами. В 

таких умовах Генеральний штаб як орган військового управ-

ління вводиться у склад Міністерства оборони, а начальник 

Генерального штабу підпорядковується Міністру оборони.  

На нашу думку, до основних проблемних питань функціо-

нування системи всебічного забезпечення ЗС України можуть 

бути віднесені такі: 

1. Не чіткість розподілу повноважень між Міністерством 

оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил 

України.  

2. Відсутність чіткої вертикалі управління всебічним 

забезпеченням.  

3. Відсутній дієвий механізм відновлення та оновлення 

озброєння, військової техніки та фондів.  

Слід зазначити, що одним із основних показників, які 

характеризують оборону держави, є оборонна могутність, яку 

прийнято характеризувати показниками чисельності та економіч-

ного потенціалу.  

Різні форми співставлення цих двох груп показників і є 

конкретними показниками ефективності економічного забезпе-

чення оборони [4, с. 1-21]. Окремою групою, на нашу думку, слід 

виділяти показники військово будівництва та забезпеченості 

військових житлом. Проте жодна з цих форм співставлення не 

може претендувати на універсальність.  

Аналіз існуючих проблемних питань в системі управління 

оборонними ресурсами свідчить про необхідність вирішення 

низки завдань, зокрема:   

1. Уточнення організації структурних підрозділів Міністерст-

ва оборони України та Генерального штабу Збройних Сил 

України, інших військових формувань. З цією метою необхідне, 

зокрема, внесення змін до Положень про Міністерство оборони 

України і Генеральний штаб Збройних Сил України. Також, 

доцільно розглянути пропозицію про перехід до вищезазначеної 

централізованої системи керівництва Збройними Силами, яка 
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найбільш відповідає завданням сьогодення. 

2. Розробка Концепції розвитку військово-промислового 

комплексу та ресурсного забезпечення Воєнної організації 

держави, розробка Державної цільової програми щодо її 

створення.  

3. Створення Державного комітету з питань оборонних 

ресурсів та військового будівництва, який повинен бути 

міжвідомчим органом державної влади. Пріоритетне місце в 

цьому Комітеті повинно належати Міністерству оборони. 

Важливим аспектом підвищення ефективності фінансової 

діяльності у воєнній сфері є актуалізація та удосконалення 

внутрішнього аудиту. 

З прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 28 

вересня 2011 р. №1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього 

аудиту та утворення  підрозділів внутрішнього аудиту» [5], 

визначено  порядок здійснення внутрішнього аудиту, в тому числі 

у сфері безпеки і оборони. Проте, неодноразові факти порушень 

та зловживань у сфері використання оборонних ресурсів свідчать, 

зокрема про неналежну участь фахівців відповідних підрозділів у 

процесі прийняття важливих управлінських рішень, наданні  

керівникові об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій. 

Одним із шляхів вирішення такої проблеми є підвищення 

значимості та ролі підрозділів внутрішнього аудиту перед 

керівником, зокрема шляхом посилення відповідальності 

останнього, у тому числі політичної.  

Для виконання вищевказаних завдань необхідне зосеред-

ження усіх зусиль держави. Тому на сьогодні такій роботі 

потрібно надати нового імпульсу. Необхідні вольові рішення, 

здатність мислити і діяти неординарно, нестандартно. Потрібні 

уміння консолідувати, зібрати по крихтам, мобілізувати 

існуючий потенціал Воєнної організації держави, спрямувати 

його на практичне подолання кризи, послідовну реалізацію 

складних задач реформи Збройних Сил України та інших 

військових формувань на ефективне використання оборонних 

ресурсів в інтересах забезпечення безпеки держави та нації.       
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conditions that develop at the stage of development. Perspective 

directions of integration processes in the agro-industrial complex are 

substantiated, first of all development of service cooperation of vertical 

type, which provides involvement of commodity producers in 

participation in creation, and, accordingly, distribution of added value 

at post-production stages of movement of finished products. The main 

argument is to enable producers to expand production, as cooperatives 

allow producers to establish this complex but essential mechanism. 

Key words: vertical integration, cooperative, value added, costs, 

production. 

In the conditions of the modern market the necessity of substan-

tiation of features of formation and distribution of the added value of 

production in branches of agrarian and industrial complex amplifies. 

The efficiency of milk production (raw materials and processed 

products) depends on the level of cooperation with agricultural 

enterprises and the provision of quality raw materials for milk 

processing enterprises. It is possible to improve the financial situation 

of agricultural producers by increasing the value of agricultural goods 

by processing them into food products. This process requires 

significant costs, so manufacturers need to join forces and create 

vertically integrated structures. In most countries, this is achieved by 

directly increasing the size of farms through vertical integration and 

cooperation. Vertical integration allows an entity to increase its ability 

to stand out from others by offering greater added value. 

Vertically integrated structures are supported in the agricultural 

sector, where producers, processors and sellers of agro-industrial 

products can cooperate. The integration of producers, processors of 

agricultural products and their sellers is embodied in structures such as 

concerns, corporations, associations, etc. The basis for positive 

decisions regarding economic concentration in the agricultural sector 

was the belief that vertically integrated companies can ensure the 

efficiency of the production process and appropriate competitiveness at 

the international level [1]. 

The Economic Dictionary interprets vertical integration as the 

process of organically combining agricultural industries with 

processing industries, which ensures the unity and continuity of the 
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interconnected stages of production, transportation, storage and 

processing of agricultural products. Vertical integration develops in 

the form of agro-industrial enterprises and associations [2]. It is 

important to combine the stages of production, processing, sale and 

logistics of dairy products to achieve the efficiency of their operation. 

Vertical integration can take place not only between 

production facilities, but also with financial structures. Vertical 

integration can be a choice: produce yourself or buy everything on 

the side. The decision of this kind is made by the firm depending on 

what is more profitable for it at the moment. But this is not only a 

question of profitability, but also, to a large extent, strategy [3]. 

With vertical integration, new production relations are introduced 

in relation to the equal distribution of profits, to some extent, the 

monopoly of processing and marketing enterprises on the right to own 

the final product is eliminated. However, it is difficult to imagine an 

enterprise that would not take measures to establish organizational 

relationships within and outside its system. Vertical integration 

accompanies the growth of competition in the market of products with 

high added value, reducing the cost of production of the final product 

with a possible reduction in its price, increasing the sustainability of 

the economy [4]. 

Foreign experience testifies to the effectiveness of cooperatives, 

which, in turn, proves the feasibility of creating similar structures in 

Ukraine. A cooperative is a special type of enterprise created by a 

voluntary combination of capital and efforts of agricultural 

producers, who are both its owners and customers, but remain 

independent entities and create added value within one technological 

cycle. Cooperatives can be seen as a way of economic self-defense of 

agricultural enterprises based on the combination of their efforts and 

resources in order to reduce the costs associated with conducting 

business activities. The development of this form of cooperative 

relations allows them to participate in the formation of added value at 

all stages of the transformation of agricultural products into the final 

product and its promotion to the consumer [5]. 

Agricultural cooperatives exist in all developed countries, but the 
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largest it has acquired in the countries of Northern Europe, the Nether-

lands, Denmark, Sweden, where almost every farmer is a member of 

two or more cooperatives. In Japan, the share of cooperation in the sale 

of agricultural products is over 90%, in Sweden, Denmark 80-85%, in 

Norway - more than 80%, in Finland - 70-80%, in the Netherlands - 

50-60%, in Germany - 36- 40%. Many years of experience in the 

operation of agricultural cooperatives in each of the developed 

countries, depending on the specifics of economic and natural 

conditions, is characterized by a number of features [6]. 

The creation of cooperatives in Ukraine has not become as 

widespread as abroad. Therefore, it is necessary to disseminate 

information and technologies related to the functioning of 

cooperatives. Canada's agricultural sector has the largest number of 

cooperatives in areas where a significant share of value added is 

created. These include the processing and sale of milk and dairy 

products, the processing of grain and the production of bakery 

products, the processing of meat into meat products, and the 

wholesale and retail trade in these products. In each of these areas, 

the value added of products is created, which is from 100 to 400 % 

higher than the cost of primary agricultural raw materials. Part of 

this value in the form of cooperative payments are received by 

agricultural producers [6]. 

The concept of value added is characterized as a modern 

paradigm of cost management, in which the components of costs are 

explored at all stages of value added. The study of costs begins with 

the stage of acquisition of stocks and ends with the stage of sale of 

products. The basis of this concept of cost management is to increase 

the difference (value added) between the cost of purchasing inventories 

and the cost of selling products (works, services). However, in this 

case, a large share of material costs falls out of the control process, 

which is important for material-intensive industries [7]. 

This cost management concept limits the impact of the costs 

associated with the above transactions on the total cost. In material-

intensive industries, analytical estimates from these positions will not 

be entirely correct. Therefore, cost management decisions can be 
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erroneous [8]. The costs associated with the formation of value added 

at each stage are different, but important for further processing and sale 

of products. Integration requires coordination of actions along the 

entire length of the supply chain to create the final product. 

Entrepreneurial structures will remain on the market and will be 

integrated into effective value chains. Businesses will increase 

profitability by studying the value chain and understand that their value 

creation activities must be combined with suppliers and consumers. 

Vertical integration is one of the most effective ways to 

integrate value-added businesses. Sustainable operation of 

integrated formations requires the development of methods for 

calculating value added. The development of vertical integration 

with the need to integrate agricultural producers and processing 

enterprises on a mutually beneficial basis is considered promising. 
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Анотація. У даній статті розглядається міфічна істота – 

грифон. У роботі йдеться про його зовнішній вигляд та 

походження. Основна увага в праці акцентується на значенні 

грифона як символу в спеціальній історичній дисципліні – 

геральдиці. Автор прагне простежити процес осмислення 

звіра протягом декількох періодів та його остаточне 

затвердження на гербах. Дана проблема мало вивчена і 

вимагає подальших досліджень. 

Ключові слова: геральдика, грифон, образ, походження, 

Середні віки, Єгипет, Греція, скіфи. 

Грифон - міфічна істота з головою, пазурами й крилами орла 

та тілом лева. Він символізує панування над двома сферами бут-

тя: землею (лев) і повітрям (орел). Поєднання двох найголовні-

ших сонячних тварин указує на загальний сприятливий характер 

істоти - грифон уособлює Сонце, силу, пильність, відплату. 

Слово "грифон" походить від грецького "Γρυψ", яке, 

найімовірніше, походить від грецького Γρυπος - "вигнутий" або 

"викривлений". Однак, з огляду на східне походження цього 

вигаданого істоти, існують теорії про походження грецького сло-

ва від ассірійського "* k'rub" - "казкова істота", від якого в свою 

чергу відбулося і давньоєврейське слово "kerûb" (херувим). 

Можливо, що походження слова пов'язано і з давньоперською 

"giriften" - "хапати" [1, c. 185]. 

У сучасному мистецтвознавстві значення лексеми "грифон" 

значно ширше, ніж в літературі. Грифоном може називатися не 

тільки істота з левовим тулубом і крилами і головою орла, а й 

інші комбінації цих тварин. Розрізняють "левових грифонів", 
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тобто істот з тілом лева, крилами, іноді передніми лапами як у 

орла, але з головою лева, і "орлиних грифонів", тобто класичних 

грифонів, з тілом лева, крилами і головою орла. У найбільш 

широкому сенсі, слово "грифони" може употрбляться практично 

до всіх з'єднанням чотириногого тварини з птахом не піддається 

однозначної ідентифікації. Саме це слід мати на увазі читаючи, 

що перші зображення грифонів зустрічаються вже в III 

тисячолітті до нашої ери. Конечно, не всіх істот, що поєднують 

риси птиці і чотириногого зараховують до "грифона", існують і 

цілком певні образи чітко відокремлюються від грифонів, начебто 

Имдугуда - "грифона навпаки". 

Найбільш ймовірна прабатьківщина грифонів, як визнає 

більшість дослідників - Передня Азія. Прототип їхнього способу 

слід шукати в релігійному мистецтві Вавилонії і Ассирії. На образ 

грифонів вплинула іконографія т.зв. karubu (Аккад. "заступник"), 

які зображувалися у вигляді биків з людською головою або 

крилатих левів. Невідома міфологія, пов'язана з цими істотами, 

але, ймовірно, вони виконували охоронні функції. На користь 

цього говорить і одна з ймовірних гіпотез про походження слова 

"грифон" від "* k'rub". Заміна левової або людської голови на 

орлиним сталася вже, мабуть, в Ассирії. "Вавилон знав крилатого 

лева з довгими загостреними вухами, орлиними лапами і хвостом; 

Ассирія іноді заміняла левову голову головою орла з гребенем". 

Для ассірійських орлиноголова грифів характерна коротка грива 

(часто пір'яна) і зображення пташиної голови на кінчику хвоста.  

Іноді прототипами грифонів вважаються істоти, бронзові 

статуетки яких були знайдені в комплексах так званих 

лурістанскіх бронз VIII-VI ст. до н.е. (Іноді цей комплекс 

ототожнюють зі скіфської або кіммерійської культурою, іноді з 

касситами), хоча вони мають ряд відмінностей властивостей - 

часто зображуються з рогами. Вони досить близькі до 

перським зображенням грифонів, які також зображувалися з 

спіралевіднимі рогами, левовим тулубом і, часто, з задніми 

лапами як у птахів на противагу Ассірії. Ці перські грифони, 
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серед яких "левові грифони" були більш поширені, широко 

представлені в збережених пам'ятках давньої Персії.  

Г.А.Пугаченкова висувала припущення, що подібні істоти до 

насадження маздеизма при Дарії і Ксеркса уособлювали девів - 

злих духів, святилища яких знищувалися при установі культу 

Ахурамазди. Поява ж цих істот, що несуть охоронну функцію, 

наприклад, в царському палаці в Сузах, означає, з одного боку 

переосмислення цього образу, з іншого - живучість забобонів і 

уявлень народу. Відомі грифони в древнеалтайском мистецтві, 

цей образ був поширений у скіфів [2, c. 120-121]. 

У давньоєгипетській традиції грифон об'єднав в своєму 

образі лева, який уособлює царя і сокола, який був символом 

бога неба Гора. В епоху Стародавнього царства грифон був 

символом переможного володаря, який крокує по тріпотливим 

тілах своїх ворогів. Грифон з'являється і в Середньому царстві: 

його зображення, підвішене перед возом, веде солдата до 

перемоги. У пізній період грифон вважається «могутньою 

твариною» і символом платіть справедливості; в епоху 

Птолемеїв і Риму в образі грифона зображували богів Гор і Ра. 

Зображення грифонів в грецькому мистецтві зображення 

були досить стійкими і володіли низкою характерних рис. Хоча 

іноді кажуть про зображення грифонів в крито-микенском 

мистецтві, наприклад, про грифонів на фресках Кносського 

палацу, але вони мають дуже мало спільного з образом 

грифона в грецькому мистецтві, що з'явився в VII ст. до н.е. 

Зазвичай грифони зображувалися в грецькому мистецтві з 

левовим тілом, крилами і орлиною головою, а також, досить 

часто, з роззявленою пащею і характерним, загнутим вгору 

мовою. Вони також мали стирчать вгору вуха (іноді цей тип 

позначають як "вухатий грифон") і шишку, чубчик, або 

своєрідний ріг між очима і вухами. Певні деталі грецьких 

грифонів, - стирчать вуха і чубчик знаходять аналогії в 

древнеалтайском мистецтві, хоча, прямі аналогії з огляду на 

значних відмінностей в зображенні скрутні. У свою чергу, така 

деталь як чубчик зустрічається в переднеазиатских і перських 
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зображеннях, але також має ряд відмінностей - наприклад 

чубчик часто зображується як частина гриви, а у грецьких 

грифонів виглядає скоріше як кістяний наріст [5, C.31-32]. 

Найбільш ранні грецькі зображення відносяться приблизно 

до середини VII ст. до н.е. - це зображення грифона з дитинчам з 

Олімпії на Пелопоннесі, бронзові голови грифонів з острова 

Самос. Для античності характерний набір сюжетів в яких 

з'являлися грифони. Найбільш часті поодинокі зображення 

грифонів, але досить поширений і сюжет боротьби грифонів з 

арімаспи, який найбільш характерний для греко-скіфського 

мистецтва. Цікаво, що останній сюжет з'являється близько VI ст. 

до н.е. і невідомий раніше. Крім цього грифони періодично 

зображуються запряжених в колісниці, керовані різними 

божествами, найбільш часто Аполлоном. Є кілька унікальних 

зображень грифона в давньогрецькому мистецтві - в першу чергу 

це бронзовий рельєф, який зображає грифона з дитинчам з 

Олімпії (Пелопоннес), що датується 630 р до н.е. Іноді вража-

ється, що він знаходився в храмі Зевса в Олімпії, але споруда 

цього храму відноситься до V ст. до н.е., так що це зображення 

могло бути тільки перенесено туди. Добре відомо зображення 

двох грифонів на т.зв. лікійському саркофазі [5, C.15-18]. 

В цілому слід зазначити, що образ грифона в давньогрецько-

му мистецтві був цілком самостійним і мав набором унікальних 

властивостей, що робить досить складним визначення його 

походження. Класичний образ грифона - істоти з тілом лева, 

крилами і головою орла - безсумнівно остаточно склався в дав-

ньогрецькій культурі. Саме до грецької мови (із застереженнями) 

сходить ім'я "грифон", в грецькій культурі склався однозначно 

ідентифікований візуальний образ грифона, і, нарешті, саме в 

давньогрецькій літературі з'являються перші описи цієї істоти. 

Все це дозволяє однозначно ідентифікувати цей образ і відрізняти 

його від своїх попередників або подібних образів. 

Образ грифона зустрічається і в християнській традиції. 

У середньовічному церковному мистецтві грифон стає дуже 

поширеним персонажем і, бувши в Божій амбівалентного харак-
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теру, з одного боку, символізує Спасителя, а з іншого - тих, хто 

придушував і переслідував християн, оскільки являє собою поєд-

нання хижого орла і лютого лева. Представлений спочатку в якості 

диявола-викрадача душ, вже у Данте грифон стає символом под-

війної природи Христа - божественної (птах) і людської (тварина) 

внаслідок панування його на землі і на небі. Сонячна символіка 

обох тварин, що складають грифона, зміцнює цю позитивну трак-

тування. Тому грифон вважається переможцем змія та асиліска, 

що втілюють демонів диявольського спрямування. Саме підне-

сення на небо Ісуса Христа символічно пов'язується з грифонами. 

В середні віки грифон став улюбленим геральдичним звіром, 

де він символізує об'єднані якості орла і лева - пильність і відвагу. 

Беклера (1688 г.) розшифровує грифона так: «Грифони 

зображаються з тулубом лева, головою орла, довгими вухами і 

кігтистими орлиними лапами, що має означати поєднання розуму 

і сили». За Лакієр, служить символом швидкості, з'єднаної з 

силою. Стародавні думали, що він зберігає скарби. Чоловічий 

варіант грифона (англ. Male griffin) зображувався безкрилим і з 

пучками червоних шипів (позначають сонячні промені), іноді 

навіть з рогами або бивнями. У геральдиці існує образ морського 

грифона (англ. Sea-griffin, de: Fischgreif), що позначає зв'язок 

армігером з водою. Такий грифон бескрил і має риб'ячий хвіст 

замість левової частини тіла [3, c. 104]. 

До образу грифона вдавалися з різними цілями. 

• Королі прикрашали герби могутнім створінням, щоб 

підкреслити своє божественне походження. 

• Військові зображували напіворлів-напівлевів на щитах і 

рукоятках мечів з метою отримати гострий зір під час битви. 

Існувала думка, що його образ не дозволить несправедливо 

позбавити життя людини. 

• Купці використовували золоті монети, на яких був 

зображений напівлев-напівптах з метою підкреслити свою 

чесність. Ще на монетах карбували образ містичного створіння, 

щоб примножити своє багатство. 

У легендах стародавніх народів часто можна зустріти 
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поєднання птиці і звіра в одному образі. Є різні види істот, які 

дуже близькі до грифону за зовнішнім виглядом і займаються 

тим, що охороняють скарби. 

Гіпогріф - найближча родич напівлева-напівптаха. Згідно з 

міфами кельтів, на цих тварин їздили боги. Виглядали вони як 

напіворли-напівконі та стерегли королівські реліквії. 

Грифобаран – зустрічається у скіфів і виглядає, як баран з 

головою орла, яка увінчана рогами. Він стеріг рудники з золотом. 

Ханьшоу – китайське тварина, що поєднує в собі тигра і 

орла. За легендами є духом вітру і промишляє полюванням на 

домашню худобу. 

Таньма - ще одне китайське тварина з тілом собаки й орлиці. 

Виступав в якості небесного судді і спостерігав за діями людей. 

Був білого кольору, за рахунок якого практично зливався з 

хмарами. Це дозволяло йому непомітно оглядати життя людей. 

Звичайне положення грифона - підіймається, але часто 

зустрічається і ходи грифон, коли його, правда, можна 

сплутати з іншим фантастичним тваринам, у якого тіло 

повністю лева, голова і крила - орлині, а хвіст - верблюжий. 

Англійці називають його «opinicus», він зустрічається і на 

настінних розписах у Франції; незважаючи на своє дивне ім'я і 

неясні коріння, це все той же грифон, який, втім, вважається 

рідкістю. Вкрай рідко зустрічається дракон «летить». 

Якщо розглядати геральдику Олександра Македонського, 

в ній виділяються два основні мотиви. Геральдичними фігу-

рами Олександра були лев і грифон. Як згадувалося раніше, 

зв'язок образу лева і Олександра могла сходити до сну Філіпа, 

описаного Плутархом. Грифон - одна з найпопулярніших гера-

льдичних фігур, вона поєднує в собі царствених лева і орла, що 

здається вельми відповідним для Олександра Великого [4, c. 

198]. 

Найбільшого поширення грифон в геральдиці отримав в 

Англії. 

У Росії грифон використовується в гербі Республіки Алтай, 

так як вважається, що білий грифон (Кан-Кереде) є стражем 
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спокою рідної землі. Одночасно грифон є покровителем звірів і 

птахів. Також грифон використовується як центральний елемент 

на гербі міста Саянська. 

Грифон зображений в гербі роду Романових. В історії 

династичного герба білих плям не менше, ніж в самій історії 

династії. З якоїсь причини довгий час у Романових взагалі не 

було свого герба, вони використовували державний герб, із 

зображенням двоголового орла, як особистий. Їх власний 

родовий герб був створений лише при Олександрі II. На той час 

геральдика російського дворянства практично оформилася, і 

тільки правляча династія не володіла власним гербом. Недореч-

ним буде говорити, що династія не мала особливого інтересу до 

геральдики: ще при Олексія Михайловича вийшов «Царський 

Титулярник» - рукопис, що містить портрети російських монар-

хів з гербами російських земель. Можливо, подібна вірність 

двоголового орла обумовлена необхідністю для Романових 

показати законну спадкоємність від Рюриковичів і, що найваж-

ливіше, від візантійських імператорів. Як відомо, починаючи з 

Івана III, про Русі починають говорити як про спадкоємиці 

Візантії. Тим більше, що цар взяв у дружини Софію Палеолог, 

внучку останнього візантійського імператора Костянтина. Вони 

взяли символ візантійського двоголового орла як свого родового 

герба. У будь-якому випадку, це всього лише одна з численних 

версій. Достеменно невідомо, чому правляча гілка величезної 

імперії, яка полягала в родинних зв’язках зі шляхетних 

будинками Європи, так завзято ігнорувала геральдичні порядки, 

що складаються століттями. Довгоочікувана поява власного 

герба Романових при Олександрі II тільки додала запитань.  

За розробку імператорського замовлення взявся тодішній 

герольдмейстер барон Б.В. Кене. За основу був узятий прапор 

воєводи Микити Івановича Романова, свого часу головного 

опозиціонера Олексія Михайловича. Точніше його опис, 

оскільки саме прапор на той час було вже втрачено. На ньому 

був зображений золотий грифон на срібному тлі з невеликим 

чорним орлом з піднятими крилами і з левиними головами на 
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хвості. Можливо, Микита Романов запозичив його в Ліфляндії 

під час Лівонської війни. Новий герб Романових зображував 

червоного грифона на срібному тлі, який тримає золоті меч і 

тарч, увінчаний малим орлом; на чорній облямівці вісім 

відірваних левових голів; чотири золоті і чотири срібні. По-

перше, впадає в очі те, що змінився колір грифона. Історики 

геральдики вважають, що Кене вирішив не йти проти 

встановлених в той час правил, які забороняли поміщати 

золоту фігуру на срібному тлі, за винятком гербів таких 

найвищих осіб, як Папа Римський. Таким чином, змінивши 

колір грифона він знизив статус родового герба. Або ж Кене 

робив акцент на лівонське походження герба, оскільки в 

Ліфляндії з XVI століття було зворотне поєднання гербових 

кольорів: срібний грифон на червоному тлі. Про символіку 

герба Романових і понині існує чимало суперечок. 

При цьому грифони і донині використовуються в гераль-

диці міст інших держав Європи. Якщо говорити про північ 

Німеччини, Прибалтики, та й взагалі про південне узбережжя 

Балтики, грифони на гербах Мекленбурга, Латвії, Поморського 

воєводства Польщі і т.п. 
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Виникнення ремонту пов'язано з появою об'єкта вироб-

ництва. Виробництво металевих виробів викликало необхідність 

усунення дефектів виробництва цих виробів, а також відновлення 

деталей, пошкоджених і зношених в процесі експлуатації. 

Одним з перших професійних ремонтників був коваль, а 

кузня стала прообразом ремонтних майстерень. У XV столітті від 

ковальського ремесла відокремилося слюсарну. Розвитку ремонту 

в XVI-XVIII століттях сприяло застосування лиття, використання 

годин і млинів, різних машин, приладів та інструменту. 

Великий внесок у розвиток ремонту в цей період внесли 

російські винахідники і вчені. Видатний російський винахідник 

А. К. Нартов запропонував нові методи закладення раковин і 

тріщин у виливках стовбурів гармат. Відомий російський 

винахідник Кулібін І. О. займався ремонтом і виготовленням 

годин. У 1770 - 1785 році він керував академічними майстернями 

по ремонту приладів та інструменту. 

Бурхливий розвиток в XIX столітті залізничного транспор-

ту, поява автомобільного та повітряного транспорту зажадали 

подальшого розвитку ремонту, створення спеціальних ремонт-

них майстернях.  

Гостро постало питання про ремонт машин в Росії після пер-

шої світової війни і революції 1917 року, коли виробництво авто-

мобільної та іншої техніки було практично припинено. Подальший 

розвиток ремонтного виробництва здійснювалося разом з розвит-

ком машинобудування та інших галузей народного господарства. 
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Однак технічне обладнання та ремонт цієї техніки нала-

годжений не був. 

Вимоги заводських інструкцій за доглядом, регулюванням 

і необхідним ремонтом за машинами, безперечно, виконува-

лись трактористами і механіками ще до початку робочого дня 

та після нього. 

Самі ж трактористи і механіки тих часів були ентузіастами 

своєї справи, вони любили свою техніку і були готові 

працювати біля неї стільки, скільки це було необхідно для 

повного усунення всіх неполадок. Це за їх ініціативи були 

створені гвардії сільських механізаторів, багато хто з них 

пізніше став спеціалістом з ремонту сільськогосподарських 

машин та механізмів. 

У радгоспах та тракторних  бригадах тих часів іноземну 

техніку обслуговували механіки американських фірм, які 

навчали технології ремонту радянських механізаторів. Спо-

чатку вони користувалися беззаперечним авторитетом великим 

авторитетом, але згодом ситуація змінилась на проблемну, так 

як всі їх рекомендації зводились до замінити деталей, вузлів та 

агрегатів. Але ситуація  того часу вимагала здешевлення 

ремонту, тому вишукувались будь-які можливості відновлення 

та запуску в подальшу роботу відновлених деталей, вузлів і 

агрегатів. 

Існуючі на той час кузні не забезпечували повного спектру 

ремонтно-відновлювальних робіт, якість робіт не задовольняла 

технічні вимоги до деталей, що сприймали набагато більші 

навантаження, ніж кінні знаряддя. 

Тому постала проблема у створенні функціонального 

підрозділу, метою якого було б підтримання працездатного 

стану нових машин та механізмів, що з’являлися. 

Дана проблема була вирішена на рівні співпраці 

механізаторів, що ліквідували несправності, які виникали в 

техніці, яку вони експлуатували. Згодом спільні проблеми 

зумовили появу так званих майстерень, де механізатори 

спільно намагались відремонтували техніку, що вийшла з ладу. 
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В ремонтні майстерні потягнулися ентузіасти нової техніки, 

механіки, які були готові добами і тижнями не відходити від 

непрацюючих машин, але розібратися в ній, знайти несправність та 

способи усунення її, щоб знову ця машина запрацювала не гірше 

нової. Натхнення цих людей, прагнення зрозуміти все самим були 

настільки великі і вичерпні, що спеціальність ремонтника для всіх 

перших механізаторів сільського господарства стала їх спеціальніс-

тю на все життя, хоч умови праці в майстернях того часу були 

надзвичайно незадовільними. Майстерні оснащувались старими 

токарними верстатами або зарубіжними комбіневаними верстатами 

„Краузе”, примітивним ковальським обладнанням, а замість кран-

балок і тельферів використовувалась дерев’яна тринога.  

Техніка, що надходила в сільське господарство, як і в інші 

галузі, мала один недолік: вона швидко виходила з ладу за 

відсутності  систематичного і кваліфікованого технічного 

обслуговування і ремонту при одночасній заміні недовговічних 

деталей. Крім того, вона працювала непродуктивно і не 

покривала затрат на її утримання, якщо не буде забезпечене 

правильне комплектування агрегатів,  заправкою якісними 

паливом і мастильними матеріалами. 

Країні Рад не можна було довго базувати механізацію 

сільського господарства на закордонній техніці. Розпочалось 

швидке освоєння випуску вітчизняних тракторів і сільськогос-

подарських машин. 

Разом із освоєнням виробництва вітчизняних тракторів і  сіль-

ськогосподарських машин, заводах сільськогосподарського маши-

нобудування виникали задачі організованого вивчення зносів віт-

чизняних машин, визначення потреб в запасних частинах до них і 

організації систематичного їх технічного обслуговування і ремонту. 

В 1930 році щойно організованою Академією сільськогос-

подарських наук був створений Всесоюзний науково-

дослідний інститут механізації сільського господарства (ВИМ). 

З перших днів існування цього інституту йому  була постав-

лена задача вивчати зноси і готовити рекомендації з ТО і 

ремонту машин в сільському господарстві. 
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Першим науково-дослідним підрозділом, що почав 

працювати над проблемами ремонту машин в СССР, була 

група інженерів Д.А. Клепікова і А.Р. Лібермана. 

Пізніше в їхньому складі почали працювати С.А. Петров (з 

сільськогосподарських машин), М.Г. Горовой, Л.Г. Лишвиц (по 

зношуванню деталей тракторів і ремонту підшипників), М.А. 

Лаліцький і Б.С. Ферберг (зі технічного обслуговування і 

ремонту тракторів) та інші. 

Необхідність прискорення розвитку процесів виробництва, в 

т.ч. і сільськогосподарської техніки, накладала свої відбитки на 

напрямки наукової роботи фахівців в галузі науки і техніки. Пе-

ред ними ставились завдання підвищення якості і швидкості ви-

робництва та проведення ремонтних робіт в найкоротші терміни. 

В таких умовах і при таких обставинах почали своє становлен-

ня всі без виключення галузі науки і техніки молодого радянського 

суспільства. І це було значним поштовхом для всебічного розвитку 

та закріплення науки і техніки країни Рад на світовому рівні. 
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Анотація: У статті здійснено видову характеристику оренди, 

що мала місце у земельних відносинах в Таврійській губернії 

пореформеного періоду. Увагу акцентовано на вагомому значенні 

оренди для зростання підприємницької активності місцевого 
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Орендні відносини становили вагому складову по земель-

ного ринку та капіталістичних відносин в аграрному секторі 

Таврійської губернії пореформеної доби. Формування різновидів 

оренди залежало від низки чинників й зумовлювалося насамперед 

відмінностями природно-кліматичного характеру, соціальною 

структурою, специфікою поземельних відносин тощо, що мали 

місце в певному регіоні.  

За тривалістю орендних домовленостей оренда поділялась на 

довго- та короткострокову. Серед великих власників Таврійської 

губернії у пореформені десятиліття набула популярності 

довгострокова оренда, що пояснюється потенційною стабіль-

ністю цієї форми. Найчастіше до довгострокової оренди 

вдавалися господарі (переважно дворяни), які зовсім не вели 

господарства: її питома вага становила від 54,5 до 97%. Проте 

заможні селяни, які відчували потребу в оренді для збільшення 

заорювання з підприємницькою метою, також тяжіли (звичайно, 

маючи й фінансову спроможність) до багаторічної оренди. У 1917 

р. 22% заможних мелітопольських господарів орендували угіддя 
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на термін понад 2 роки, у той час як 92% середніх та дрібних 

селянських господарств удавалися до однорічної оренди [2, с.27].  

Незважаючи на очевидні переваги довгострокові оренди 

для власників великих угідь та крупних орендаторів, за часів 

столипінської аграрної реформи використання короткостро-

кової оренди лише набирало обертів. Переважання останньої 

свідчило про подальшу капіталізацію аграрних відносин, 

залучення селянства до орендної взаємодії тощо. Її попу-

лярність серед орендодавців й орендарів лише зростала, 

зустрічаючись у 60 випадках зі 100. З урахуванням регіональ-

них особливостей, наприкінці ХІХ ст. питома вага її 

використання коливалася у середньому від 55% до 86,3%. Зі 

ста орендованих десятин на однорічну припадало 23 десятини 

орендованої землі.  

У Бердянському повіті значний попит на землю та 

відсутність великих власників сприяли більш вигідній для 

орендодавців здачі землі «на один посів». За даними земських 

подвірних переписів, на поч. ХХ ст. тут в однорічну оренду 

селяни здавали понад ¾ угідь. При цьому серед надільних 

земель цей покажчик був ще вищим і становив приблизно 9/10 

орендного фонду (табл. 1). 
 

Табл.1. Оренда у Бердянському повіті землі за строком орендування, 

1904 р.  [1, с.84; 7, с.256].    
 Надільна Позанадільна Усього 

довгост

рокова 

одноріч

на  

довгостро

кова 

одноріч

на  

довгостро

кова 

одноріч

на  

Дес. 13 618 122 549 34 819 30 387 48 437 152 936 

% 10% 90 53 47 24 76 

Вагома причина широкого розповсюдження короткостро-

кової оренди серед великих власників, окрім очевидної 

економічної рентабельності, полягала у побоюванні укладання з 

селянами довгострокових угод через майнову незабезпеченість 

останніх. На думку Д. С. Флексора, «здавання селянам землі в 

довгострокову оренду є справою ризикованою для землевласни-

ків, на яку наважиться порівняно небагато» [9, с.49]. Нерідко 
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незабезпеченість регулярного надходження платежів за орендни-

ми угодами штовхала поміщиків компенсувати наявні ризики за 

рахунок скорочення строку оренди, підвищення орендних цін, 

надання в оренду гірших земельних ділянок тощо. Вкрай 

негативним наслідком короткострокової оренди для орендодавців 

було  порушення родючості ґрунтів, а для орендарів – зниження 

врожайності. Вона призводила до хижацької експлуатації земель-

ного ресурсу, оскільки з неї намагалися отримати максимум 

вигоди, мало турбуючись про відновлення ґрунту. 

Головними орендаторами у Таврійській губернії виступали 

не малозабезпечені, а навпаки заможні селяни. Тож продовольча 

оренда – «із нужди», або з метою отримання натуральних 

продуктів для власного вжитку, охоплювала тут лише 9,2% 

орендованих земель. Натомість дрібнотоварна, що ґрунтувалася 

на сімейній праці і зустрічалася переважно серед середніх 

селянських домогосподарів, та капіталістична з використанням 

найманої праці, характерна для заможних домогосподарів, 

становили відповідно 40,1% та 50,7% [1, с.94, 110-114]. Саме ці 

види ще у сучасників отримали назву підприємницької оренди, 

позаяк були орієнтовані на розширення виробництва з метою 

отримання  прибутку.  

У Бердянському повіті орендні відносини формувалися 

здебільшого на підприємницькій основі. Частка дворів, які 

використовували працю найманих робітників, складала у 

середньому 2/3, поступально зростаючи пропорційно зі 

збільшенням розмірів господарств: з 1/2 у власників 25-50 дес. до 

майже 3/4 у власників понад 50 дес. [1, с.109]. Зважаючи на 

товарний характер землеробства регіону, можна припустити, що 

середні господарства, які використовували найману працю, також 

виробляли хліб на ринок і були залучені до підприємницької 

діяльності. До продовольчої оренди вдавалися представники 

численної групи дрібних орендарів, які орендували лише 7,4% 

орендного фонду повіту (табл. 2). Тож у Таврійській губернії 

орендні відносини підприємницького спрямування були пред-

ставлені товарною та капіталістичною формами господарювання. 
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Табл.2 Розподіл видів оренди у Бердянському повіті за господарським 

спрямуванням, 1904 р. [1, с.109] 
 Капіталістична Товарна Продовольча 

Дес. 72 161 94 093 13 440 

% 40,2 52,4 7,4 

 

За характером розрахунку оренда розподілялася на 

натуральну та грошову. Перша, як правило, була представлена 

здольщинною формою оренди, яка передбачала отримання 

власником землі орендної плати частиною (долею) від 

отриманого орендатором урожаю. Як правило, оренда за частку 

врожаю здійснювалася на наступних умовах. Орендар був 

зобов'язаний обробити поле, засіяти своїм насінням, зібрати 

врожай і частку, що мала належати власнику землі, привезти на 

означене останнім місце. Ця форма називалася в регіоні 

«скіпщина» й була досить розповсюдженою. Також часто 

власники вдавалися до її різновиду – іспольщини, що передбачала 

отримання і власником, і орендарем половини врожаю за умови 

надання власником землі власного насіння для посіву, що 

відповідно зменшувало частку орендаря. Особливість натуральної 

оренди в умовах становлення підприємницького господарювання 

полягала у її перехідному типі, що знаходило прояв у використан-

ні певних елементів капіталістичної оренди. Так, орендодавець 

міг надати орендарям (окрім землі) реманент, робочу худобу, 

насіння тощо; натомість останні віддавали за оренду землі 

частину врожаю, інколи вкладаючи у господарство власні кошти, 

а також виконували низку узгоджених послуг. Розповсюдженість 

скіпщини пояснювалося насамперед її доступністю для 

переважної частини сільського населення, а також тією обстави-

ною, що у випадку цілковитого врожаю орендареві не доводилося 

«втрачати орендну плату» [2, с.61]. У всіх повітах Таврійської 

губернії скіпщина була популярною серед суб’єктів орендних 

відносин, проте частка її використання коливалася: від понад ¾ 

орендованих земель у Дніпровському, 38% у Перекопському до 

лише 1/10 у Бердянському повітах [1, с.142-143; 4, с.320].   

У Таврійській губернії поряд зі скіпщиною серед орендарів 
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усіх типів власності та соціального стану широкого розповсюд-

ження набувала грошова оренда. У Бердянському повіті, як 

бачимо, вона взагалі застосовувалася до 9/10 усієї орендованої 

землі, що значно перевищувало показники по інших повітах, у 

Мелітопольському та півострівних повітах домінувала над 

скіпщиною, а у Дніпровському поступалася останній [6, с.25]. 

Внутрішньостанові дворянські орендні угоди базувалися на 

грошових розрахунках. Також до грошової оренди тяжіли замож-

ні господарі різних соціальних категорій. По Мелітопольському 

повіту 94,4% колишніх колоністів, 58% колишніх державних 

селян сплачували грошову оренду, у той час як половина колиш-

ніх поміщицьких селян надавала перевагу скіпщині [4, с.320].  

Оренда за відробітки не відповідала запитам підприєм-

ницького господарювання у районах торгівельного землеробст-

ва, тож мала місце у поодиноких випадках і найчастіше 

полягала у збиранні врожаю зернових. Відробітки й скіпщина 

були поширені в окремих районах, де особливо відчутним було 

малоземелля селян [8, с.140]. 

У материкових повітах Таврійської губернії із інтенсивним 

торгівельним землеробством до відробіткової оренди орендо-

давці також вдавалися зрідка, натомість широко застосовуючи 

іздольшинну (також переважно у вигляді скіпщини) та 

грошову форми (табл. 3).  

У півострівних повітах розвиток  скіпщини був обумовлений 

насамперед наявністю значною кількості безземельних селян. 

При майже повній відсутності промисловості вони були змушені 

орендувати землю для задоволення власних продовольчих 

потреб, нерідко погоджуючись на жорсткі умови. На 1917 рік 

селяни півострівних повітів орендували у приватних власників 

266,5 тис. дес. землі, з них 1/3 за грошову плату, 2/3 за скіпщину. 

Крім того, площа під татарськими вакуфами (80 тис. дес.) 

цілковито здавалися в оренду. За свідченнями сучасників, умови 

даної оренди були наступні. Землевласник надавав щорічно 

селянину площу землі у відповідності до наявного у нього живого 

та мертвого інвентарю. Землю орендар мав обробляти за 
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допомогою власного реманенту, робочої худоби, висаджувати 

власне насіння. З отриманого врожаю орендар мав віддати 

(безпосередньо доставивши в економію) орендодавцю 2/5 зерном, 

соломою і половою. Інколи до цих умов поєднувалася 

зобов’язання змолотити частину зерна,  або сплатити так звані 

«верхи» – 1 рубль з десятини тощо [3, с.16].  
 

Табл.3. Види оренди в Таврійській губернії за характером 

розрахунку [4, с.318] 
Повіти Грошова, % Здольщинна, % Відробіткова, % 

Мелітопольський 64,5 32,6 2,9 

Бердянський 91 8 1 

Дніпровський 22,5 77,5 0,04 

Перекопський 62 37,9 0,1 

Євпаторійський 57 42,9 0,1 

Феодосійський 52,2 47,7 0,1 

Симферопольський 57,9 41,9 0,2 

 

Грошова оренда в Таврійській губернії, як і на Півдні 

України в цілому, мала реальний, а не номінальний характер. А 

скіпщинна форма певною мірою виступала її еквівалентом – 

проте не цілком рівнозначним, а, як правило, завищеним. Іноді 

вони тісно перепліталися у змішаному типі [5; 37,с.60]. Серед 

додаткових повинностей, що все частіше накладалися на 

орендарів, практикували перевезення дров, транспортування 

хліба на базар та інші господарчі роботи на користь орендодавця.  

Таким чином, формування орендних відносин в Таврійській 

губернії відбувалося в умовах розвитку торгівельного 

землеробства. Видова диференціація оренди сприяла гнучкості у 

взаємодії суб’єктів орендних відносин з урахуванням зовнішніх 

факторів впливу та сприяла залученню до підприємницької 

діяльності представників різних соціальних верств населення.   
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Анотація: у цій роботі подано теоретичне обґрунтування 

використання інтерактивної дошки як засобу, який сприяє 

розвитку в учнів предметних та загальнонавчальних умінь і 

навичок. Визначено способи, за допомогою яких діти зможуть 

краще засвоювати та відтворювати отримані знання. 

Ключові слова: інтерактивна дошка;  

Постановка проблеми. Світ змінюється, зростають вимоги 

до наших вмінь і навичок, а відповідно, і до освіти. Саме тому на 

сьогоднішній день освіта вступила в епоху інформатизації та 

інформаційних технологій. Учитель повинен застосовувати 

технології розвиваючого навчання, аби викликати інтерес учнів 

до свого предмету. Мультимедійні системи та проекційне 

обладнання допомагають урізноманітнити подачу навчального 

матеріалу (створювати різноманітні схеми, таблиці, вибудовувати 

навчальний матеріал з різних позицій), забезпечити його більш 

високу якість, робити наочним процес навчання. Все це сприяє 

підвищенню мотивації до навчальної діяльності, емоційного 

підйому, зростання пізнавального інтересу молодших школярів. 

Застосування різних технологій та сучасних технологічних 

засобів в навчальному процесі кардинально змінює характер 

процесу навчання. 

Мета роботи. Показати сучасним вчителям (а також 

викладачам), що саме за допомогою інтерактивної дошки 

можна вирішити вищезгадані проблеми і збагатити можливості 

комп'ютерних технологій у навчанні. Вона дозволяє вчителю 

демонструвати складні процеси, фіксувати зображення, цим 
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самим надає можливість для доступної подачі матеріалу. 

Що таке інтерактивна дошка? Інтерактивна дошка являє 

собою великий сенсорний екран, пристрій, який поєднує в собі 

можливості звичайної маркерної дошки з можливостями 

комп'ютера. За допомогою проектора зображення проектується 

на поверхню дошки (в цьому випадку дошка грає роль екрану). 

[1] На ній можна писати, малювати, а потім зберігати це у 

вигляді комп’ютерних файлів. 

Сенс використання інтерактивних дошок. Виникає 

питання чи є сенс у використанні інтерактивної дошки, якщо 

існують проектори? Але так чи інакше, використання проектора – 

це всього лиш промінь світла, в якому знаходиться вчитель або 

викладач. В чому ж «мінус» проекторів? Використовуючи цей 

прилад, вчителі протягом усього уроку стоять поруч з 

комп'ютером або ноутбуком і бояться відійти, тому що не 

контролюють ситуацію. Саме через це втрачається «мобільність» 

вчителя, а він повинен бути досить рухливим, аби активно 

доносити інформацію учням. Враховуючи властивості 

інтерактивної дошки, ми можемо взаємодіяти безпосередньо з 

нею, не відволікаючись на інші фактори. 

Аналог. Не всі школи та університети мають змогу придбати 

та постійно використовувати інтерактивні дошки. Тому, в таких 

випадках, розглядають альтернативу – віртуальні інтерактивні 

дошки. Це інструмент для навчання, завдяки якому можливе 

з'єднання різного матеріалу в інтерактивному форматі. Для того, 

щоб її використовувати – достатньо створити таку дошку в 

інтернеті та надати посилання учням для доступу. 

Переваги інтерактивних дошок. Технологія інтерактив-

ного навчання має безліч переваг: зацікавлення як дітей, так і 

учителя, мотивація навчальної діяльності учнів, активізація та 

візуалізація навчального матеріалу. Переваги використання 

інтерактивних дошок: 

• простота освоєння, зручність в застосуванні; 

• візуальне уявлення досліджуваного матеріалу; 

• надання можливості заощадити час і зробити урок динамічним 
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• реалізація творчих здібностей учителя під час прове-

дення уроків. 

Можливості використанні інтерактивної дошки. В 

процесі навчання ІД можна використовувати таким чином: як 

звичайну дошку для звичайної роботи в класі; як де монстра-

ційний екран; як інтерактивний інструмент [2]. Дошку можна 

використовувати як протягом всього уроку, так і на конкретному 

етапі заняття. Школярі не бояться виходити до дошки, а навпаки 

проявляють інтерес і впевнено почуваються поруч з нею. Усю 

роботу та записи пророблені в ході уроку можна зберегти у файл 

на комп’ютері для подальшої роботи або перегляду. Цей 

візуальний ресурс допомагає викладати новий матеріал дуже 

жваво і захоплююче. Засоби, які використовуються для прове-

дення інтерактивного навчання, сприяють: 

• інтелектуальному розвитку учнів; 

• підвищенню їх інтересу до предмету за допомогою 

різноманітності видів і форм організації діяльності; 

• підготовці до самостійного засвоєння матеріалу; 

• оволодінню конкретними знаннями, необхідними, для 

застосування у практичній діяльності; 

• розширенню видів спільної роботи учнів, що забезпе-

чує отримання ними комунікативного досвіду. 

Також вчителям не завжди вистачає часу для того, щоб 

ознайомити учнів з темою та використовувати при цьому різні 

інтерактивні методи. Це одна з проблем, яку з легкістю 

вирішує інтерактивна дошка. 

Висновки. Клас або ж аудиторія, оснащені інтерактивною 

дошкою сприяє покращенню колективної роботи. Ми 

використовуємо інтерактивні методи не тільки для того, щоб 

систематизувати знання учнів, а й для того, щоб вони навчились 

відтворювати ці знання та ділитися ними. Інтерактивна дошка – 

це один із найсучасніших засобів навчання як у школі, так і в 

університеті. Вона дозволяє зробити процес навчання яскравим, 

наочним і динамічним. Такі дошки призначені для використання 

у шкільних кабінетах, залах для групових занять, кімнатах для 
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дистанційного навчання та інших приміщеннях. Як інтерактивні 

дошки, так і їх аналоги користуються популярністю. Вчителі з 

задоволенням використовують їх на уроках, а учні беруть активну 

участь в освітньому процесі. 
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Raymarching is very fascinating concept. Rather than using 

vertices and edges, which make up polygons, to render 3D surface 

of an object it uses interesting things as SDFs. But exactly are SDFs 

and why it’s important in today’s age? We’re going to be answering 

this two questions in this article. 

SDF states for Signed Distance Function, and basically 

speaking it is just a regular function which takes one parameter – 

point in 3D space and returns a scalar value which is the shortest 

distance from that point to the surface of an object [1]. It can be 

positive, zero or negative. It’s easy to guess that positive value 
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indicates that the point is outside the shape, zero means it’s on the 

surface, and negative –  it’s somewhere inside the object. 

Now to render it, we select a plane in font of our camera and 

put a grid over it. Then we cast a ray through each point in the grid 

to determine pixel in the output image. So using sphere tracing 

algorithm we can find intersection point between ray and some 

object in the scene. Then we find the smallest distance from the 

point to all the objects in the scene and trace along the ray by this 

distance. Now we have another point. We need to iterate this 

process to the point when ether we find distance less or equel zero, 

or it will raise to infinite and then we break. 

With this powerful technique, we can easily draw any shapes, 

finite or infinity, surface or volume. We even do not bound to 3D 

space. If one have a SDF on object it can easily be rendered using 

Ray Marching. 

It can be used to draw morphing objects, clouds, volumetric 

fog, which is rather difficult to do with standard rasterization the 

mesh rendering method. That is why Ray marching deserves to be 

studied more. 
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На сьогоднішній день показник продуктивності процесора, 

а відповідно й мікроархітектури, яку він представляє, при 

навантаженні відеоіграми є доволі вагомими, так як 

характеристики графіки є незаперечними лідерами в оцінці 

якості, швидкості відтворення кадрів. 

В даній роботі розглянуто показники fps тестового стенду 

на базі процесора Core i3 5005U, в популярних відеоіграх, а 

саме Counter-Strike, Global Offensive, Dota2, World of Tanks. У 

тестах, в яких була відсутня можливість виміру мінімального 

FPS, це значення вимірювали утилітою FRAPS. 

Для тестуванні було зібрано наступний тестовий стенд: 

двоядерний низьковольтний мобільний процесор Intel Core i3 

5005U, який працює на частоті 2 ГГц; материнська плата Asus 

VivoBook X540LA, яка широко використовується у вироб-

ництві ноутбуків на базі мобільних процесорів i3 п’ятого 

покоління; оперативна пам'ять DDR3 SDRAM Samsung 

M471B5173EB0-YK0 об’ємом 8 Гб (2 планки по 4 Гб) з 

тактовою частотою 1600 МГц. Також було задіяно вбудовану в 
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процесор графічну систему HD Graphics 5500 яка включає в 

себе 24 виконавчих блоки, що працюють на тактовій частоті 

від 300 до 850 МГц.  

Першою на черзі була відеогра Counter-Strike: Global 

Offensive. Перед початком тестування, гра була налаштованна на 

середні налаштування графіки, увімкнено вертикальну 

синхронізацію, увімкнено багатоядерну обробку та згладжування 

(рис. 1) з розширенням екрану 1024×768.  

 

 
Рисунок 1 – Налаштування Counter-Strike: Global Offensive для 

тестування на показники fps 

 

Проводити тест на більш високих налаштуваннях немає 

сенсу, так як нам заздалегідь відомо, що показний fps буде 

низьким(менше 20fps) у зв'язку з використанням вбудованої 

відеокарти. Результати тестування показали нам 50-60fps, але 

коли на екрані потрібно було обробити багато дрібних об’єктів 

(наприклад розпочиналась престрілка), то показник різко падав 

до 20fps, далі піднімався до 30-40 fps і продовжував зростати, у 

зв’язку з зменшенням тих самих дрібних об’єктів. Тому було 

прийнято рішення провести тест на низьких налаштуваннях з 

вимкненою вертикально сензронізацією та згладжуванням, але 
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увімкненою багатоядерною обробкою, так як процесор містить 

2 ядра та 4 потоки. Розширення теж було змінено на 800×600. 

Зменшення графіки дало незначний приріст у fps, але під 

час ігрового процесу частота кадрів трималась в районі  50-60 

fps та не було зафіксовано «просадок», чого цілком достатньо 

для нормального відтворення кадрів та загальної якості гри. 

Наступною горою стала Dota2. Тестування гри, як і в 

попередньому випадку, відбулося на середніх та низьких 

налаштування та максимальному розширенні екрану 1366×768. 

У першому випадку програма FRAPS показала стабільних 70-

80 fps, було виявлено незначні «просадки» fps. У другому ж 

випадку програма показала більше 100 fps, «просадок» 

виявлено не було. Тут користувач сам обирає, що для нього 

важливіше – якість картинки чи стабільність ігрового процесу. 

Тест гри World of Tanks на середніх налаштуваннях 

показав результат менше 10 fps, чого явно не достатньо для 

нормальної гри, а тест на низьких налаштуваннях та низькому 

розширенні дозволив забезпечити більше 35 fps, лише в 

найважчих сценах частота зміни кадрів просідає до 18-20 fps. 

Провівши дослідження fps тестового стенду мікроархі-

тектури Broadwell, можна зробити висновок, що отриманих 

показників fps достатньо для заявлених версій ігор переважно 

на низьких налаштуваннях. 
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The growing variety of home automation equipment expands 

the functionality range of residential management systems: from 

meeting basic human needs in security to ensure enhanced comfort 

conditions. Every year an increasing number of innovative 

technologies and devices become an integral part of people's 

lifestyles.  

The actual task is to identify the artistic techniques’ features in 

design of living interiors equipped with the technologies of 

intelligent environmental management. Technological equipment 

and control devices are part of the objects surrounding the person in 

the room, so they need to be organically integrated into the visual 

environment, as well as to support the overall artistic concept. 

Intelligently Managed Environment (IME) of housing is a 

modern housing environment, equipped with high-tech devices 

controlled by a central computer that are able to recognize the state 

of the physical environment and residents, provide for their requests 

and respond in accordance with user-defined scenarios or making 

autonomous decisions and influence space physically to increase 
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comfort, optimize resource consumption, maintain the health and 

safety of housing and residents [3]. 

Apart from utilitarian and practical purpose, the apartment is 

important as an object of aesthetic experience. In the research of I.O 

Rosenson [4], the image of a design object is considered as a project 

and is characterized by belonging not so much to the artistic, but to the 

consumer culture, which brings it from the contemplation zone to the 

zone of practical interaction. The use of "figurative approach" in the 

design involves the application of three methodological aspects: artistic 

modeling, compositional shaping, creation of senses. 

Let us consider in more detail the aspect of compositional 

modeling in the context of designing an intelligently managed 

living environment as a design object.  And also consider the 

artistic techniques that directly affect the formation of an artistic 

image in a modern human dwelling.  

The form and composition principles. Formation of the 

environment as a whole system and its components belongs to the 

sphere of compositional harmonization – proportionality, balance, 

unity of the figurative and stylistic concept. Characteristics of the 

environment allow the designer to outline the image of the future 

form and the principles of composition make it possible to achieve 

consistency, moving from the whole concept to its components. 

The formation IME of housing in terms of formative and 

compositional foundations is no different from the traditional 

approach. As all the intelligent equipment becomes part of the 

household objects, it can be mobile, fixed or built-in; can actively 

influence the formation of the visual environment, or be hidden.  

Color. Colouristics of object-spatial environmentis the 

systematic interaction of a large number of colored objects, natural 

and artificially created spaces and their filling with objects. All this 

is perceived as a continuous color field that surrounds a person [1]. 

Color harmony is associated with the emotional impression of the 

color combination that is quite subjective and can vary not only in 

different people but also in one and the same. The psyche of people 

is characterized by fatigue from the usual combinations. And this is 
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a factor that emphasizes the need to create a dynamic environment 

in general, and the surrounding color field in particular. 

There are two principles for the interaction of IME with the 

environment colouristics: 

- the color solution of equipment that forms the interior 

objects filling and should harmoniously fit into the concept of color 

composition; 

- the management of environment colors with smart controls. 

Most often, the last option is implemented through lighting 

control, but these tools will be discussed separately in following 

paragraph. It is also possible to influence the color solution of the 

environment through electronics: using special materials in decoration 

(e.g., photochromic glass «Smart Glass», thermochromic paints, 

electrophoretic screens) and using of mechanized elements that able to 

change color. 

Lighting. Lighting is an integral part of the overall perception 

of space and its artistic image. Almost all living spaces are 

characterized by a combination of natural sunlight and artificial 

electric lighting. Depending on the time of day and functional 

processes in different areas of the room, the scenarios of using 

different light sources may be different. Lighting devices has two 

main functions: utilitarian — providing the necessary lighting for 

all processes, and decorative — as active components of the 

compositional structure of the interior. 

For IME of housing, setting light effects for the environment, 

generating lighting scenarios, and managing individual groups of 

light sources is a typical task performed by even the simplest 

intelligent controls. However, unlike conventional lighting controls 

by combining light sources into groups and switching them on 

when needed, the intelligent control system has the ability to build 

algorithms and dependencies. Therefore, certain lighting modes 

become part of general living environment scenarios. 

The transformation of the environment. The tendencies of 

humanization and individualization of the living environment actualize 

the problems understanding of dynamic space design, which adjusts 



118 

and adapts to the different needs of the residents, creates conditions for 

aesthetic choice. In terms of design theory, the transformation is seen 

as a functional variability of a design object. Therefore, the possibility 

of the transformation have objects that have such a material structure 

that allows them to transform into other objects or significantly change 

their functions and properties [2]. 

As a means of enriching the artistic image IME of housing 

allows the use of the transformation to change the zoning of the 

premises, transformation of the object environment with a change 

or expansion of functional purpose, as well as mobile elements of 

the environment.  

CONCLUSIONS 

The means of forming an artistic image in the design conditions 

of intelligently controlled housing environment are determined. It was 

established that the technological equipment and control devices can 

actively influence the visual environment, or be hidden and not interact 

with it. The main means of forming an artistic image with the help of 

IME equipment are defined: shape and compositional principles, color, 

lighting, and transformation of the environment. 
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Анотація. Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних 

тем сьогодення. Зроблене дослідження історичного розвитку 

гендерного насильства в Україні. 

Ми живемо у світі однією з характерних ознак якого є 

насильство. Найчастіше воно зустрічається у вигляді фізичного 

чи психологічного насильства. А останні десятиріччя з’явився 

новий вид насильства - ґендерне.  

Гендерне насильство – це насильство, яке чиниться над особою 

тому, що вона належить до тієї чи іншої статі. Переважна 

частина гендерного насильства чиниться чоловіками над 

жінками. Метою гендерного насильства, як і будь – якого іншого 

насильства, є прагнення до домінування і контролю поведінки. На 

превеликий жаль, сім’я є головним місцем гендерного насильства. 

Насильство відносно жінки спричиняє страждання не лише їй, а 

й всій сім’ї і стає каталізатором для зародження гендерного 

насильства. Гендерна нерівність, гендерні стереотипи, а також 

такі особисті психологічні особливості як агресивність, 

прагнення домінування лежать в основі гендерного насильства. 

Там, де є насильство і агресія не може бути і думки про 

розвиток цивілізованого суспільства. Вважаємо потрібно 

виховувати в суспільстві взаємну повагу і доброзичливість від 

одного до іншого для того, щоб знизити «градус» агресії і 
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жорстокості спочатку у сім’ї, а потім у суспільстві, що в свою 

чергу посприяє зниження насильства за ознакою статі.  

Лише за умови викорінення гендерного насильства ми зможемо 

жити у правовій, демократичній і процвітаючій країні. 

Ключові слова: жінка, фізичне насильство, психічне насильство, 

статеве насильство, гендерна нерівність. 

Текст доповіді. Ґендерне (ґендероване) насильство – це 

форми насильницьких дій, що мають чітко виражену ґендерну 

групу, на яку спрямоване насильство або яка чинить 

насильство. Ґендерне насильство в основному сприймається як 

насильство проти жінок, яке чинять переважно чоловіки. При 

цьому чоловіки, від яких очікується агресивна поведінка, не 

лише чинять насильство, а й самі страждають від нього (у 

війнах, розбоях, вуличному насильстві). Тому вони є як 

агресорами, так і жертвами насильницької поведінки [1]. 

Особливостями зазначеного виду насильства є те, це 

проблема ХХІ століття, актуальна для всіх країн світу, немає 

жодної країни, де цю проблему була б вирішено. Найстрашні-

шою ознакою є те, що дуже часто це насильство пояснюють 

«культурою», традиціями та звичками. [2]. 

Найпоширенішими видами ґендерного насильства у світі 

вважаються зґвалтування, домашнє насильство (або насильство 

в сім’ї), проституція, секс-торгівля, сексуальні домагання. 

Гендерне насильство – це насильство, яке чиниться над 

особою тому, що вона належить до тієї чи іншої статі. Переважна 

частина гендерного насильства чиниться чоловіками над жінками. 

Метою гендерного насильства, як і будь – якого іншого 

насильства, є прагнення до домінування і контролю поведінки. 

Гендерне насильство має форми фізичного, сексуального 

економічного, а також психологічного приниження, яке 

здійснюється шляхом експлуатації, дискримінації, погроз і 

репресій. Сім’я є головним місцем гендерного насильства. У 

родині відбувається насильство фізичне, психологічне, 

сексуальне. Ще однією формою гендерного насильства у сім’ї є 

прямий контроль жіночої сексуальності: примусові аборти, 

примусові вагітності, торгівля жінками та примусова проституція. 
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Гендерне насильство є грубим порушенням прав людини. 

Гендерна нерівність, гендерні стереотипи, а також такі особисті 

психологічні особливості як агресивність, прагнення домінування 

лежать в основі гендерного насильства [3]. 

Підставою, яка пояснює так звану «культуру», традиції і 

звички є існування чимало різних культурних форм, якими 

можна проілюструвати ґендерне насилля. Наприклад, сьогодні 

в деяких країнах світу легально застосовують лапідацію - 

публічну смертну кару, коли чоловіки закидують камінням 

жінку, звинувачену в подружній зраді. Агресори і жертва в 

цьому випадку визначені статтю, і не можуть помінятись 

місцями. Іншим прикладом гендерного насилля може бути 

звичай «викрадення наречених», що практикують у деяких 

країнах. Дівчину викрадають просто на вулиці, а щоб та не 

втекла, її ґвалтують. Повернутись додому «знечещена» дівчина 

не може, бо завдасть сорому своїй сім’ї, рідні її цуратимуться. 

Єдиним способом «виправити» ситуацію для неї - це вийти 

заміж за крадія і ґвалтівника [4]. 

Проблема гендерного насильства потребує комплексного 

вирішення на всіх рівнях, а особливо на державному. 

Зародження проблеми найчастіше постає саме в ранньому віці, 

у період зростання насамперед у сімейному середовище тому 

стратегічним завданням сьогодення є втілення заходів у 

напрямку формування самодостатньої сім’ї, попередження 

насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та гендерної 

рівності. Потрібне впровадження в життя масштабних проєктів 

і заходів, які будуть сприяти набуттю молодими людьми умінь 

і навичок сімейного життя, гармонійному розвитку кожного 

члена сім’ї, підтримці позитивного психологічного клімату, 

зміцненню подружніх стосунків, а також налагодженню 

взаєморозуміння між батьками та дітьми. Повага, насамперед, 

до людини до її поглядів, інтересів, вподобань повинна стати 

першочерговою ознакою людських відносин не залежно від 

статі. Лише взаємна повага і доброзичливість від одного до 

іншого може знизити «градус» агресії і жорстокості спочатку у 
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сім’ї, а потім у суспільстві, що в свою чергу посприяє 

зниження насильства за ознакою статі.   
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Аннотація: в умовах сучасного розвитку технологій та креатин-

них підходів до виробництва товарів та послуг єдиним, наймогу-

тнішим способом просування об'єктів виробництва та інформу-

вання споживачів – є реклама. Оскільки, реклама завжди була й 

буде – “двигуном прогресу”, то вкрай необхідним є чітка регла-

ментація критеріїв такої реклами та меж її добросовісності. 

Ключові слова: рекламна діяльність, порівняльна реклама, 

недобросовісність, Продакт Плейсмент (product placement), 

конкуренція. 

Враховуючи сучасний арсенал можливостей виробників та 

розповсюджувачів не стільки важливим є дійсна наявність 

переваг одного товару над іншим, скільки належним чином 

спланована тактика проведення рекламної компанії останнього. 
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Питання здорової конкуренції є достатньо актуальними в 

контексті виробництва не тільки нових товарів та послуг, а й вже 

тих, що існують на ринку або які стали об'єктом ребрендингу. 

Розглядаючи поняття “недобросовісної конкуренції” ми 

акцентуємо увагу на ії проявах, зокрема на критеріях кваліфікації 

реклами як недобросовісної. Так, в ст. 10 Закону України “Про 

рекламу” передбачено заборону недобросовісної реклами та 

наголошено, що суб'єктом відповідальності за порушення 

законодавства  є винна особа [1]. Натомість в спеціалізованому 

нормативно-правовому акті – Законі України “Про захист від 

недобросовісної конкуренції” містяться положення, які детально 

окреслюють межі недобросовісності здійснення рекламної 

діяльності в Україні, зокрема він регулює відносини, які 

виникають у зв'язку з порівняльною рекламою. В главі 2 

зазначеного закону вказано одним із проявів недобросовісної 

конкуренції є неправомірне використання ділової репутації 

суб'єкта господарювання. Неправомірність використання ділової 

репутації охоплює: неправомірне використання позначень; 

неправомірне використання товару іншого виробника; неправо-

мірне копіювання зовнішнього вигляду виробу та порівняльна 

реклама. Так, під порівняльною рекламою слід розуміти - 

рекламу, яка містить порівняння з іншими особами та/або 

товарами іншої особи. Також в Законі України «Про рекламу» 

закріплено, відсилочну норму щодо регулювання відносин у 

зв'язку з порівняльною рекламою законодавством України про 

захист від недобросовісної конкуренції та окреслено, що у 

випадку неправомірного порівняння в рекламі відповідальність 

несе саме рекламодавець, що вважається некоректним, адже 

рекламодавець є саме замовником рекламного продукту, а не 

виробником ідеї-проекту рекламного продукту. 

В ст. 7 Закону «Про захист від недобросовісної конку-

ренції» вказано, що порівняльною є реклама, що містить 

порівняння з товарами, роботами, послугами чи діяльністю 

іншого суб'єкта господарювання. Не визнається неправомірним 

порівняння в рекламі, якщо наведені відомості про товари, 
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роботи, послуги підтверджені фактичними даними, є достовір-

ними, об'єктивними, корисними для інформування споживачів 

[2]. Отже, кваліфікація добросовісності такої реклами має 

суб'єктивний і оціночний характер та характеризується відсут-

ністю чіткої деталізації дій які є правомірними у порівняльній 

рекламі. Саме тому, на практиці рекламодавці дуже рідко вда-

ються до виробництва рекламного продукту з використанням 

методу порівняння. Адже реалізація креативних підходів та 

творчих здібностей при виробництві рекламного продукту 

може призвести до негативних наслідків для самого рекламо-

давця та усіх винних осіб.   

Разом із тим, внаслідок підписання Угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом Україна намагається адаптувати 

вітчизняне законодавство до європейських стандартів. В цьому 

сенсі важливим кроком на шляху гармонізації є схвалення у 

листопаді 2019 року законопроекту №0953 у сфері рекламної 

діяльності. Цей законопроект фактично імплементує положення 

Директиви ЄС 2006/114/ЄС «Про введення в оману та 

порівняльну рекламу» та Директиви щодо несправедливих 

торгівельних практик 2005/29/ЄС і має на меті приведення у 

відповідність норм у сфері порівняльної реклами вимогам права 

Європейського Союзу. Порівняльна реклама може містити 

зображення, посилання на товар, торговельні марки чи інші 

позначення, під якими випускається товар, з яким здійснюється 

порівняння, комерційне (фірмове) найменування конкурента, 

діяльність чи товар якого порівнюються. Відповідно до 

зазначених Директив ЄС використання порівняльної реклами 

дозволяється лише при дотриманні всіх наступних умов:  

•  не є такою, що вводить в оману;  

•  порівнює товари та послуги, що задовольняють одні й 

ті ж самі потреби або використовуються за одним і тим самим 

призначенням; 

•  об’єктивно порівнює одну або більше істотних, важливих 

для споживача при виборі товару репрезентативних характе-

ристик таких товарів або послуг, які можуть включати ціну; 
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•  не дискредитує і не поширює недостовірну інформацію 

про торгові марки, торгові найменування, товари, роботи і 

послуги учасників конкурентного ринку; 

•  для товарів із зазначенням місця походження це відно-

ситься до кожного товару з одним і тим же місцем походження; 

•  не зображувати товари, роботи і послуги як імітації або 

репродукції товарів, робіт і послуг, що виробляються під 

захищеними торговими марками або торговими найменуваннями; 

•  не повинна призводити до створення плутанини між 

виробниками (постачальниками), між споживачами та 

конкурентами, між торговими марками, торговими наймену-

ванням та іншими відмінними особливостями рекламодавця та 

його конкурента [3;4]. 

Тобто законопроект передбачає більш розширений спектр 

можливостей для виробників рекламного продукту із 

використанням методу порівняння. Таким чином, порівняльна 

реклама без згоди власника може містити зображення, посилання 

на товар, торговельні марки чи інші позначення, під якими 

випускається товар, з яким здійснюється порівняння, комерційне 

(фірмове) найменування конкурента, діяльність чи товар якого 

порівнюються, але з урахуванням певних обмежень, які зазначені 

як критерії правомірності реклами. Впровадження торгівельних 

марок потенційного конкурента стане можливим тільки у випадку 

внесення змін у Закон України «Про охорону прав на знаки для 

товарів та послуг» [5]. Таким чином презюмована заборона на 

використання зареєстрованої торгового знаку без згоди власника 

свідоцтва не поширюється на відносини використання такого 

знака у порівняльній рекламі і не повинна кваліфікуватися як 

нечесна підприємницька практика. Але слід зазначити, що право 

мірність такої реклами має оціночний характер і може сприй-

матися замовником реклами (рекламодавцем), споживачем, 

конкурентом та органом, що здійснює контроль неоднаково, що 

характеризується  ризиковістю таких дій. 

Підсумовуючи слід зазначити, що сьогодні ринок рекламних 

послуг не характеризується насиченістю порівняльної реклами, 



126 

адже ії застосування не було врегульовано належним чином, 

навіть на практиці існувало хибне уявлення про заборону такої 

рекламі. Натомість, деякі «продумані» виробники (рекламодавці) 

реклами ще до ухвалення нового законопроекту вдавались до 

порівняльної реклами із використанням натяків на знаки товарів, 

робіт чи послуг конкурентів. Відтак тепер суб'єкти 

господарювання зможуть привертати увагу потенційних 

споживачів за допомогою нових методів конкурентної боротьби в 

сучасних умовах. Отже, такі зміни породжують нову хвилю 

розвитку рекламної індустрії в контексті порівняльної реклами, де 

головним стає відповідність усім імплементованим із Директив 

умовам та вимогам чесної підприємницької практики. 
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Анотація: В статті розкрито особливості відповідальності за 

порушення цивільно-правових зобов’язань учасниками багато-

сторонніх договорів. Визначено, що зобов’язання учасників 

багатосторонніх договорів здійснюються у двох сферах – 

внутрішній та зовнішній. Зроблено висновок, що зовнішня і 

внутрішня відповідальність учасників багатосторонніх договорів 

є взаємопов’язаною і за певних обставин, зовнішня відповідаль-

ність може спричинити виникнення внутрішньої відповідаль-

ності учасників багатостороннього договору один перед одним. 

Ключові слова: багатосторонні договори, відповідальність за 

порушення договору, учасники багатосторонніх договорів, 

невиконання зобов’язання. 

Встановлення у договорі положень, що визначають відпові-

дальність учасників за порушення договірних зобов’язань є 

невід’ємною складовою будь-якого цивільно-правового договору. 

На разі науковці розглядають відповідальність не лише як засіб 

впливу на майнову сферу сторони, що порушила договір, але і як 

спосіб попередження невиконання чи неналежного виконання 

усіма учасниками умов договору [1, с. 191]. 

Учасники багатосторонніх договорів для досягнення спільної 

мети досить часто разом вступають у договірні відносини із 

третіми особами (укладають договори купівлі-продажу, оренди 

майна чи транспортних засобів, підрядні договори чи договори 

про надання послуг). Таким чином, зобов’язання учасників 

багатосторонніх договорів здійснюються у двох сферах – 

внутрішній та зовнішній, а тому сторони багатосторонніх 

договорів несуть відповідальність або перед іншими учасниками 
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договору, або перед третіми особами у відповідності до 

укладених із ними домовленостей [2, c. 543]. Такий поділ 

базується на самій правовій природі багатосторонніх договорів, 

яка визначається не лише наявністю спільної мети у всіх 

учасників, але й необхідність кожного із них виконувати взаємні 

зобов’язання та спільні зобов’язання перед третіми особами.  

Зовнішня відповідальність учасників багатостороннього 

договору перед третіми особами може бути як договірною так і 

недоговірною. Договірна відповідальність у зовнішніх відносинах 

учасників багатостороннього договору настає в разі порушення 

ними зобов’язань за договорами, укладеними із третіми особами. 

Недоговірною є відповідальність учасників за вчинення проти-

правних дій щодо особи, з якою учасників багатостороннього 

договору не поєднують договірні зобов’язання. 

Розкриваючи зміст внутрішньої відповідальності учасників 

багатосторонніх договорів слід зазначити, що до основних 

особливостей багатосторонніх договорів належить наявність у їх 

учасників єдиної, спільної мети. У зв’язку з цим, виникає 

необхідність встановити, чи можуть особи, яких об’єднує спільна 

мета, стягувати один з одного збитки, неустойку (штраф, пеню) 

чи застосовувати інші міри відповідальності, передбачені чинним 

законодавством. Однак, визначаючи особливість багатосторонніх 

договорів, яка полягає у наявності спільної мети, статусі кожного 

з учасників як окремої сторони у багатосторонніх договорах, 

особливості укладення, зміни і розірвання таких договорів, 

визначають необхідність визначення специфіки відповідальності 

учасників багатосторонніх договорів. А так, крім встановлених 

законодавством видів відповідальності, сторони багатосторон-

нього договору при його укладенні мають право самостійно 

визначити розмір та форму відповідальності за порушення взятих 

на себе договірних зобов’язань, що визначається принципом 

свободи договору[3, с. 16].  

Взаємна відповідальність учасників багатостороннього 

договору є завжди цивільно-правовою і, як правило, виражається 

у заміні невиконаного боржником обов’язку новим обов’язком, 
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або приєднанні до порушеного обов’язку нового, додаткового 

обов’язку, зокрема сплати неустойки. Юридичною підставою 

настання відповідальності учасників багатостороннього договору 

один перед одним є норма закону або положення багатосто-

роннього договору. Фактичною підставою настання взаємної 

відповідальності у багатосторонньому договорі є протиправність 

поведінки одного із учасників, що полягає у порушенні ним 

договірного зобов’язання.  

Відповідно до статті 610 Цивільного кодексу України 

порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з 

порушенням умов, визначених змістом зобов’язання 

(неналежне виконання). Невиконанням зобов’язання є байдуже 

ставлення боржника до зобов’язання, коли він не докладає 

жодних зусиль, щоб здійснити на користь іншої сторони дію, 

що передбачена договором або законом, чи утриматись від її 

вчинення. Неналежне виконання має місце тоді, коли боржник 

виконує своє зобов’язання за договором, але порушує строк, 

місце, обсяг чи інші умови виконання, передбачені договором 

або законом [4, с. 173]. Неможливість виконання, так званий 

форс-мажор або непереборна сила не належать до підстав 

настання цивільно-правової відповідальності, оскільки може 

бути викликана обставиною, за яку жодна із сторін договору не 

відповідає. За різними багатосторонніми договорами застосо-

вується відповідальність відповідно до специфіки і особи-

востей певного договору.  

Порушення учасником взаємних зобов’язань за багато сто-

роннім договором зумовлює застосування до нього санкцій, тобто 

невигідних наслідків невиконання чи неналежного виконання 

зобов’язання [1, c. 198]. Традиційно за порушення багатосторон-

нього договору до учасника застосовуються санкції майнового 

характеру, серед яких: 1) стягнення неустойки (штрафу, пені); 2) 

зменшення права учасника на отримання частини прибутків від 

спільної діяльності; 3) стягнення збитків [5, c. 181–182]. 

Також внаслідок правопорушення учасник багатосторон-

нього договору може бути позбавлений певного права, що 
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прямо передбачено статтею 122 Цивільного кодексу України, 

яка встановлює, що кожний учасник повного товариства має 

право діяти від імені товариства, якщо засновницьким 

договором не визначено, що всі учасники ведуть справи 

спільно або, що ведення спільних справ доручено окремим 

учасникам. Повноваження учасника повного товариства на 

ведення спільних справ можуть бути припинені судом на 

вимогу одного чи кількох інших учасників товариства за 

наявності для цього достатніх підстав, зокрема внаслідок 

грубого порушення учасником, уповноваженим на ведення 

справ товариства, своїх обов’язків чи виявлення його 

нездатності до розумного ведення справ. На підставі рішення 

суду до засновницького договору вносяться відповідні зміни. 

Також, стаття 1135 Цивільного кодексу України передбачає, 

що право учасника договору простого товариства на ведення 

справ може бути обмежено іншими учасниками [6]. 

Особливістю взаємної відповідальності учасників багатосто-

ронніх договорів є можливість застосування до учасника, який 

порушив багатосторонній договір не лише майнових, але й 

особистісних санкцій. Санкції особистісного характеру виража-

ються у позбавленні статусу або припиненні чи обмеженні права 

учасника, що порушив або неналежно виконував свої зобов’я-

зання за багатостороннім договором. Позбавлення статусу, 

обмеження чи припинення права учасника на ведення спільних 

справ як міра відповідальності є реакцією учасників на вчинене 

одним із них порушення багатостороннього договору, яким було 

завдано шкоду спільній справі. Застосування особистісних 

санкцій, по-перше, пов’язано з втратою учасниками багато сто-

роннього договору довіри до учасника, який одного разу вже 

порушив порядок ведення спільних справ і завдав своїми діями 

збитків спільній справі, а по-друге – має на меті попередити та не 

допустити вчинення даним учасником повторного порушення 

багатостороннього договору. У випадку, якщо сторони 

багатостороннього договору не можуть самостійно домовитись 

про обмеження чи припинення права учасника на ведення 
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спільних справ, то відповідні санкції можуть бути застосовані за 

рішенням суду [7]. 

Крім припинення чи обмеження права на ведення спільних 

справ, порушення учасником положень багатостороннього 

договору може зумовити його виключення з числа учасників 

договору, що здійснюється відповідно до чинного законо-

давства та умов багатостороннього договору.  

Також особливо слід відмітити, що учасники багато сторон-

ніх договорів за зобов’язаннями із третіми особами можуть нести 

як часткову, так і солідарну чи субсидіарну відповідальність. Так, 

відповідно до статті 1138 Цивільного кодексу України, якщо 

договір простого товариства не пов’язаний із здійсненням його 

учасниками підприємницької діяльності, кожний учасник 

відповідає за спільними договірними зобов’язаннями усім своїм 

майном пропорційно вартості його вкладу у спільне майно. 

Зазначеною нормою встановлено часткову відповідальність 

учасників непідприємницьких договорів простого товариства за 

спільними зобов’язаннями перед третіми особами. 

Солідарною є відповідальність, наприклад, засновників 

акціонерного товариства за пов’язаними з його зобов’язаннями, 

що виникли до державної реєстрації Акціонерного товариства (с. 

1 ст. 12 Закону України «Про Акціонерні товариства»), учасників 

повного товариства за його зобов’язаннями у разі недостатності у 

товариства майна для задоволення вимог кредиторів у повному 

обсязі (ч. 1 статті 124 Цивільного кодексу України), учасників 

договору простого товариства, не пов’язаного із здійсненням 

підприємницької діяльності, за спільними зобов’язаннями, що 

виникли не з договору (ч. 1 статті 1138 Цивільного кодексу 

України), учасників договору простого товариства, пов’язаного з 

підприємницькою діяльністю, за договірними та недоговірними 

зобов’язаннями (ч. 2 статті 1138 Цивільного кодексу України), 

учасників припиненого договору простого товариства за 

невиконаними спільними зобов’язаннями щодо третіх осіб (ч. 3 

статті 1141 Цивільного кодексу України). В разі солідарної 

відповідальності учасник багатостороннього договору, який 
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повністю сплатив борг перед кредитором, має право вимагати від 

інших учасників договору відшкодування понесених ним витрат. 

Таким чином, зовнішня та внутрішня відповідальність 

учасників багатостороннього договору тісно пов’язані між 

собою. За певних обставин зовнішня відповідальність може 

спричинити виникнення відповідальності учасників багатосто-

роннього договору один перед одним. Прикладом переходу 

зовнішньої відповідальності у внутрішню може бути ситуація, 

за якої один із учасників багатостороннього договору задо-

вольнив вимоги кредитора у повному обсязі, але не отримав 

відшкодування понесених ним витрат від контрагентів за 

багатостороннім договором. 
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Анотація. Активний розвиток суспільних відносин, підвищення їх 

складності призводить до збільшення кількості та гостроти 

суспільних конфліктів та, як наслідок, юридичних конфліктів, 

одним з проявів яких є юридичні колізії. Крім того, визнання норм 

міжнародного права складовою частиною національної правової 

системи об’єктивно вимагає усунення протиріч між нормами 

міжнародного права та нормами національного законодавства 

України. Тому питання вивчення феномену юридичних колізій й 

надалі залишається актуальним та вимагає ґрунтовних знань як 

з теорії держави і права, так й галузей права в цілому.  

Ключові слова: юридичні колізії, суспільні конфлікти,тлумачення. 

У правовій доктрині немає єдиного підходу до визначення 

юридичних колізій, що пояснюється складною багатоаспект-

ною природою даного явища.  

Енциклопедичний словник Брокгауза Ф. А. та Ефрона І. А. 

визначає колізію як зіткнення юридичних норм (законів чи 

статусів), що відбувається у тому випадку, коли судді 

належить вирішити справу стосовно осіб, які не мають місця 

мешкання в межах місцевого права, майна, яке знаходиться в 

межах даного права, актів чи угод, виданих чи укладених в 

іншому окрузі під впливом інших ніж місцеві закони [1, c. 704].  

Тлумачення норм права є особливим видом юридичної 

діяльності, який спрямований на розкриття змісту правових 

норм та способом виявлення та усунення юридичних колізій.  

Зміст актів тлумачення, які видаються судами, ґрунтується на 

тлумаченні існуючих правоположень. Таким чином вони основані 

на тлумаченні норм, які містять колізії, та, відповідно є засобом їх 
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усунення. Крім того, висновки отримані в результаті тлумачення, 

набувають обов’язкового чи орієнтуючого характеру, що 

обумовлює більш якісний перехід до іншого способу розв’язання 

юридичних колізій [2, с. 215].  

Усунення юридичних колізій шляхом тлумачення мож-

ливе лише у двох випадках:  

- відміни нормативно-правового акту (наприклад визнання 

Конституційним судом України нормативно-правового акту 

неконституційним);  

- такого офіційного роз’яснення тексту нормативно-

правового акту, наданого компетентним суб’єктом, в результаті 

якого усувається коллізійність норм права.  

Разом з тим, даний спосіб розв'язання колізій нерідко 

породжує ще більш гострі колізії, тому що часто одні й ті ж 

акти, події, факти, інтерпретуються тими чи іншими офіційни-

ми та неофіційними структурами, представниками суспільних 

груп тощо по-різному. Це може обумовлюватися різноспрямо-

ваною природою їх суспільних інтересів [3, с.54]. 

Саме тому тлумачення може залежати від суспільних 

інтересів осіб, які його здійснюють, особливостей їх світогляду, 

нормативно-ціннісної сфери, ідеологічних переконань та таке 

інше. Зокрема, часто неоднаково трактуються норми законо-

давства у галузі приватизації, оподаткування, питань власності, 

ведення підприємницької діяльності, проведення виборів тощо.  

Показово, що навіть у Конституційному суді, що уповно-

важений тлумачити нормативно-правові акти та юридичні 

норми, часто немає єдності в ході того чи іншого розгляду.  

Вважається, що у контексті ефективності застосування тлу-

мачення як способу виявлення та усунення юридичних колізій 

важливим є авторитет органу, що уповноважений здійснювати 

тлумачення тієї чи іншої норми, яке насамперед має ґрунтуватися 

на його неупередженості та високому рівні професійної підготовки.  
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Анотація. У тезах проаналізовано особливості формування 

антикорупційного суду в окремих зарубіжних країнах та в 

Україні, встановлено функції та завдання новоствореної 

судової інстанції в Україні.  

Ключові слова: антикорупційний суд, корупція, функції иа 

завдання Вищого антикорупційного суду України 

Відповідно до судової реформи 2016 року в Україні у 

вересня 2019 року почав функціонувати Вищий антикорупційний 

суд. Відповідно до Закону України «Про Вищий антикорупційний 

суд» від 7 червня 2018 року завданням цієї інстанції є здійснення 

правосуддя відповідно до визначених законом засад та процедур 

судочинства з метою захисту особи, суспільства та держави від 

корупційних і пов’язаних із ними злочинів та судового контролю 

за досудовим розслідуванням цих злочинів, дотриманням прав, 

свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, а також 

вирішення питання про визнання необґрунтованими активів та їх 



136 

стягнення в дохід держави у випадках, передбачених законом, у 

порядку цивільного судочинства [1]. Незважаючи на виконані 

Україною вимоги європейської спільноти, серед вітчизняних 

правників виникає чимало запитань щодо окремих аспектів 

діяльності антикорупційного суду, тому варто проаналізувати та 

врахувати досвід окремихх зарубіжних країн у сфері боротьби з 

корупцією. 

У окремих зарубіжних країнах основна істотна діяльність 

такого суду зосереджена на справах про корупцію, але це не є 

обов’язковою ознакою, наприклад досить часто антикорупційні 

суди  розглядають умисні вбивства, пов’язані з торгівлею 

людьми та діяльністю організованих груп. Близько 20 держав 

світу мають аналогічний Україні досвід створення антикоруп-

ційної судової інстанції: Таїланд, Філіппіни, Мексика, Пакис-

тан, Кенія та інші. Кожна країна обирає свою модель організа-

ційної структури антикорупційних судів, наприклад у Болгарії це 

універсальний паралельний, оскільки система містить як суд 

першої інстанції – Спеціалізований кримінальний суд, так і 

апеляційний – Апеляційний спеціалізований кримінальний суд 

[2, c. 108].  

Формування антикорупційного суду в Словаччині було 

обумовлено високою активністю кримінальних еліт. Такий суд 

було сформовано з нових суддів, яким надавались певні гарантії: 

висока оплата праці, особиста охорона та захист їх родин. 

Спочатку судова реформа дала позитивні результати та успішно 

завершила кілька масштабних корупційних проваджень. Однак 

невдоволення політичних сил діяльністю суду, що до речі ми 

спостерігаємо і в Україні, дискримінація, пов’язана з оплатою 

праці неспеціалізованих суддів, спровокували скасування 

закону, який регулював діяльність антикорупційного суду. Втім, 

політичні діячі притримуються іншої думки: актуальність 

антикорупційного суду Словаччини зменшилась через підви-

щення правосвідомості громадян та поступове викорінення 

корупційних явищ із життя словаків. Загалом, частина міжна-

родної спільноти визнає антикорупційні суди неефективними, 
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про що свідчить відсутність таких установ у провідних держав 

Європи – Франція, Німеччина та ін. [3, c. 104]. 

Найпростішою моделлю є працюючий у загальних місцевих 

судах одноосібний суддя, призначений або уповноважений 

розглядати справи про корупцію (Кенія, Бангладеш). У Пакистані 

пріоритет у корупційних справах мають суди першої інстанції, а 

Верховний суд розглядає апеляційні скарги. Антикорупційні суди 

змішаного типу при розгляді особливо важливих корупційних 

справ можуть бути судами першої інстанції та апеляційними для 

решти справ, що розглядаються в місцевих судах (наприклад, 

Філіппіни). Кожна держава, незважаючи на спільну мету – 

побороти корупцію, виробляє власну модель організації та 

визначає підсудність таких судів. Наприклад, в Україні Вищому 

антикорупційному суду надані повноваження розглядати усі 

справи, розслідування яких підпадає під юрисдикцію 

Національного антикорупційного бюро України. Це означає, що 

Суд розглядатиме усі злочини, скоєні вищими державними 

посадовими особами. Підсудність спеціалізованих корупційних 

судів в деяких країнах може обмежуватись як посадовим 

статусом обвинувачених, так і категоріями злочинів, а також за 

ознакою розміру завданих збитків [4, c. 127].  

Отже, питання значення антикорупційного суду, враховуючи 

міжнародний досвід, є досить неоднозначним для української 

спільноти. З одного боку ця ідея отримали підтримку 

європейської спільноти та громадських діячів, з іншого боку 

присутня визнана неефективність антикорупційних судів світу. 

Дійсно, у провідних державах Європейського Союзу відсутні 

антикорупційні суди, але, на нашу думку, це пов’язано в першу 

чергу з високим індексом сприйняття корупції. Низький індекс 

прийняття корупції, тобто високий рівень корупційних явищ у 

суспільстві, особливо простежується у державах, які мають 

нестабільну політичну ситуацію, що вочевидь є актуальним для 

України. На нашу думку, створення антикорупційних органів є 

позитивною тенденцією, але алгоритм їхньої діяльності не дає 

очікуваних результатів. Саме тому довіра громадян до створення 
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та діяльності нового Вищого антикорупційного суду є досить 

низькою. У 2019 році індекс сприйняття корупції Україною знову 

зменшився, що є, безумовно, негативною тенденцією [5].  

Незважаючи на діяльність Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури, Національного агентства з питань запобігання 

корупції, Національного антикорупційного бюро України, коруп-

ція і надалі залишається найбільш актуальною проблемою 

українського суспільства. Однак не варто виключати ефектив-

ність новоствореного суду в Україні. Наприклад, кількість суддів 

забезпечить досить швидкий розгляд справ та сприяє зменшенню 

завантаженості судів загальної юрисдикції.  

Варто враховувати, що розроблюючи правове регулювання 

та ідею створення Вищого антикорупційного суду, українські 

експерти тісно співпрацювали з міжнародними організаціями, які 

розробили особливі умови для функціональності та прозорості 

розгляду корупційних проваджень.  
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Анотація. У роботі розглядається специфіка іншомовного 

академічного письма. Окреслено основні його особливості та 

характеристика, що вказує на його важливу роль в суспільно-

політичному житті. Можливість академічного письма бути 

провідною дисципліною в освітньому середовищі закладу освіти. 

На сьогодні в Україні йде період розвитку академічного 

письма іноземною мовою, студенти у вищих навчальних 

закладах вдосконалюють  навички та виконують комплекси 

вправ, які допомагають активно інтегрувати вітчизняну 

українську науку до сучасних тенденцій країн Західної Європи. 

За допомогою сучасних електронних засобів студенти не 

мають великих проблем, для того щоб розвивати та здобувати 

аспекти академічного письма іноземною мовою, які потрібні 

всім, а особливо майбутнім фахівцям. Тому ця стаття присвя-

чена практичній реалізації академічного письма іноземною 

мовою в сучасній Україні. 

Поняття «академічне письмо» («scientific writing») 

фахівці розглядають як методологію і процес написання 

наукових текстів (кваліфікаційних робіт, наукової статті, нау-

кової монографії, наукового есе та ін.), практику (формування 

умінь і навичок формулювати думки, ідеї, умінь структуру-

вати, компресувати, редагувати, створювати науковий текст, 

доносити його до ціьової аудиторії). [2] 

Академічне письмо – це результат самостійної науково-

дослідницької діяльності, утіленої в писемній формі за 
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допомогою системи графічних знаків певної мови, який 

засвідчує нові шляхи пізнання, розв’язання тієї чи іншої 

проблеми. [3] 

Формуватися саме академічне письмо в Україні почало тоді 

коли викали контакти між людьми, які поступово виходили на 

міжнародні відносини з громадянами іноземних держав, тому що 

академічне письмо  було одним з необхідних елементів в їх 

спілкуванні. Оскільки академічне письмо є важливим для 

мовленнєвої діяльності в більшості професій. Виходячи з цього 

академічне письмо почало поступово розповсюджуватися в 

суспільно-політичному житті і стало ключовим елементом у 

професійній діяльності спеціаліста. Згодом академічне письмо 

почали практикувати та викладати студентам, щоб в них 

формувлися лінгвістичні та комунікативні навички такі як: 

• мовленнєві навички з точки зору стилю та лексики; 

• уміння аналізувати та оцінювати письмові роботи 

різного рівня, включаючи свої та чужі тексти; 

• уміння структурувати текст на рівні грамотної організації. 

У процесі написання текстів статей, рефератів, анотацій тощо 

невід’ємним є вміння виражати свої думки. Також в академічному 

письмі важливу роль відіграє закріплення засвоєних знань.  

Академічне письмо має багато принципів, а саме такі: 

• принцип релевантності (орієнтованості на сучасні 

вимоги суспільства); 

• принцип наочності (візуалізація навчального матеріалу 

відбувається як у процесі подання нових теоретичних знань); 

• принцип зв’язку теорії з практикою (усвідомлення 

практичного значення отриманих знань вивчення теоретичних 

питань підкріплюється виконанням практичних завдань); [1] 

Так в чому ж полягає все таки його специфіка. Англомовне 

академічне письмо – має особливості які його відокремлюють від 

інших. В ньому передбачені дотримання всіх граматичних пра-

вил, а саме кілька загальних правил формального стилю  такі як: 

• Не використання скорочених форм  "don’t", тільки "do not".  

• Не вживання сленгу і розмовних виразів. Треба шукати 
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слова в відповідність з їх точними словниковими значеннями, а 

не так як люди його використовують в повсякденному житті. 

• Не писати від свого іменні, займенники «I» та «me» їх 

категорично забороняється використовувати. 

• Треба дотримуватися фактів, ні яких емоцій - 

використовувати так звану нетральну лексику. 

 Також ще є така унікальна особливість як «фідбек» - це 

відгук або критичний коментар. Він потрібен для того щоб 

отримати відгук на форумах  від незалежної аудиторії на вашу 

письмову роботу за для того щоб побачити що потрібно зміни 

чого не вистачає і чи треба щось додати, що ви могли пропустити. 

На жаль фідбек мало практикується в нашій країни, але ми 

стрімко наближаємося до його постійної реалізації.  

Отже, специфіка академічного письма є цікава завдяки чому 

вчить нас креативно мислити, логічно будувати та висловлювати 

свої думки. Тому треба досконало вчити загальні ази 

академічного письма щоб повноцінно функціонувати у освітній 

спільноті та не мати проблем зі написання академічних текстів.  
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Анотація. Надзвичайно важливими як для міжнародного, так і 
для національного законодавства є норми міжнародного 
гуманітарного права. При цьому, значною проблемою даної галузі 
на сьогоднішній день є імплементація, тобто застосування у 
національному законодавстві держав та практичне виконанні 
безпосередньо під час воєнних конфліктів.  
Головним завданням будь-яких правових норм є встановлення 
моделі поведінки для суб’єктів правовідносин, що ними 
регулюються. Норми міжнародного гуманітарного права 
закріплюють стандарти поведінки  під час виникнення збройних 
конфліктів. А тому саме їх практичне виконання учасниками є 
надзвичайно важливим, оскільки недотримання вказаних правил 
може призвести до фатальних наслідків, а саме: збільшення 
кількості поранених, знущання над полоненими, загроза життю 
цивільного населення тощо. 
Фундаментальною засадою міжнародного гуманітарного 
права  є принцип гуманності. Однак, на превеликий жаль, саме 
обов’язок дотримання даного принципу часто порушується 
сторонами збройного конфлікту. 
Метою статті є огляд проблеми імплементації та дотримання 
норм міжнародного гуманітарного права, зокрема принципу гума-
нності, на сьогоднішній день, а також викладення власного бачен-
ня щодо оптимальної можливості вирішення даної проблеми.  
Ключові слова: поняття міжнародного гуманітарного права, 
принцип гуманності, імплементація норм, міжнародно-
правовий договір 
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Виклад основного матеріалу. Міжнародне гуманітарне 

право являє собою систему договірних та звичаєвих міжнародно-

правових норм, що застосовуються як у міжнародних, так і у 

внутрішніх збройних конфліктах, визначають взаємні права та 

обов'язки суб'єктів міжнародного права щодо заборони або 

обмеження застосування певних засобів і методів ведення 

збройної боротьби та забезпечують захист жертв збройного 

конфлікту [1, ст. 36]. 

Еволюція міжнародного гуманітарного права свідчить про 

те, що  його норми створені фактично «на полі бою» - сформовані 

на основі реального військового досвіду. Метою створення норм 

міжнародного гуманітарного права є не зупинення самого 

збройного конфлікту, а встановлення певних обмежень щодо дій 

під час такого конфлікту. Міжнародне гуманітарне право є 

«кодексом поведінки» для військових та спрямоване на захист 

військовополонених, служб гуманітарного призначення та 

цивільного населення.  

Основою міжнародного гуманітарного права є чотири 

Женевські конвенції 1949 року, які встановлюють правила, що 

діють під час воєнного конфлікту та мають на меті захистити 

людей, які не беруть участі у бойових діях, у тому числі хворі та 

поранені у польових умовах військові, поранені та постраждалі 

внаслідок аварії корабля члени армії, військові полонені та 

цивільне населення. 

Пізнішеконвенції були розширені трьома протоколами: 

- Протокол I, 1977рік— стосується захисту жертв 

міжнародних збройних конфліктів; 

- Протокол II, 1977рік— стосується захисту жертв 

неміжнародних збройних конфліктів; 

- Протокол III, 2005 рік — стосується прийняття 

додаткової відмітної емблеми [4]. 

Зазначені нормативні акти визначають головні принципи 

міжнародного гуманітарного права, а саме: гуманності, 

нейтральності, незалежності та неупередженості. Основною 

метою створення актів є забезпечення мінімального рівня 
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захисту людської гідності під час воєнних дій. 

Норми міжнародного гуманітарного права закріплюють 

заборону вбивства, застосування тортур, тілесних покарань та 

примусового переміщення цивільного населення. Гарантують 

захист медичного персоналу, забезпечення транспортування 

поранених та хворих.  

Необхідно зазначати, що з метою запобігання зайвих 

страждань та невиправданих жертв серед цивільного 

населення, заподіяння великого і тривалого збитку природному 

середовищу, пов’язаних із воєнними діями, для сторін, які 

воюють, встановлюються заборони та обмеження у виборі 

засобів ведення воєнних дій. Наприклад,  у ході збройного 

конфлікту забороняється застосування розривних куль та куль, 

що легко розвертаються або сплющуються в тілі людини, 

бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї [3, ст. 76]. 

Дослідження історичних джерел підтверджує значимість 

норм гуманності. Зокрема, дотримання Женевської конвенції 

відіграло значну роль у порятунку життя людей і в 

попередженні надмірних страждань людей під час Першої 

світової війни (1914-1918 роки). 

Можна навести і протилежний приклад в історії щодо 

наслідків недотримання принципів міжнародного гуманітар-

ного права. Під час другої чеченської кампанії (1999-2009 

роки) як з чеченської, так і з російської сторінбули порушені 

правила ведення війни. Сторони, всупереч заборонам, 

застосовували тортури та позасудові страти, умови для 

полонених були дуже жорсткими. 

Така поведінка є неприпустимою та може стати 

підґрунтям виникнення недовіри між державами, оскільки 

заподіяння страждань супротивній стороні породжує лише 

ненависть та небажання до врегулювання конфлікту.  

На жаль, сьогодні можна говорити про порушення норм 

міжнародного гуманітарного права та важливість їх 

дотримання і на прикладі нашої держави. Починаючи з 2014 

року на Сході України фактично триває збройний конфлікт. 
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Актуальними стали раніше невідомі та абсолютно нові для 

українського суспільства теми гуманітарної підтримки, 

психологічної допомоги постраждалим від бойових дій, 

захисту цивільного населення від збройних нападів. 

На українських територіях, де відбуваються воєнні дії, 

зафіксовано значну кількість порушень правил ведення війни. 

Українці, повернені з полону, неодноразово свідчили про 

неналежне утримання, знущання та тортури з боку супротивника. 

Здійснюються постійні обстріли цивільного населення, 

руйнування будинків мешканців територій, на яких проводяться 

воєнні заходи. Завдано надмірних страждань вразливій категорії – 

людям похилого віку та дітям.  Застосовується заборонена зброя. 

Також відомо про випадки обстрілів машин медиків та 

волонтерів. Дані факти є неприпустимим згідно норм 

міжнародного гуманітарного права. 

Такими жорстокими є реалії війни. І, на жаль, вище пере-

лічені порушення зустрічаються під час будь-якого збройного 

конфлікту з однієї, а інколи - і з обох ворогуючих сторін. 

Звичайно, забезпечити повністю дотримання норм між народ-

ного гуманітарного права є надскладним завдання, але 

зменшити локацію порушень, я вважаю, все ж можливо.  

На мою думку, одним із варіантів вирішенням проблеми 

практичного виконання учасниками правил ведення воєнних дій  

є посилення відповідальності за їх порушення та реальне 

притягнення до міжнародної та національної відповідальності. 

Оскільки на сьогоднішній день немає єдиної моделі розслідуван-

ня та притягнення до відповідальності за підозрою у порушенні 

норм міжнародного гуманітарного права. Крім того, випадки 

притягнення порушників до відповідальності є поодинокими. 

Підписавши міжнародно-правовий договір, держава 

автоматично покладає на себе обов’язок його сумлінного 

виконання. Держави-учасниці таких домовленостей повинні 

бути солідарними у їх дотриманні та впливати на порушника, 

застосовуючи різноманітні санкції. Необхідним є використання 

методів дипломатії та переговорів з контрагентом в умовах 
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збройних конфліктів з метою попередження порушення прав 

людини, зниження рівня заподіяння страждань цивільному 

населенню. Також важливим елементом є дії, спрямовані на 

психологічну допомогу постраждалим від військових конф-

ліктів. Адже головне – не втратити довіру між військово-

службовцями та цивільним населенням, посилитивзаємну 

підтримку задля збереження найціннішого - людського життя. 

Отже, міжнародне гуманітарне право є надважливою 

галуззю права, головною метою норм якого є забезпечення 

поваги до людської гідності, гарантування захисту цивільного 

населення, поранених та військовополонених під час збройних 

конфліктів. Дотримання даних норм є невід’ємним обов’язком 

кожного учасника воєнних дій.  

Безумовно, я погоджуюсь, що людина, зокрема військово-

службовець, повинна бути патріотом,  який відданий своїй дер-

жаві та народові, незламний у боротьбі за рідну землю, сумлінно 

виконує головний обов’язок – захист кордонів своєї держави.  

Однак, головне, на мою думку, - пам’ятати, що, перш за все, 

ти - людина, яка має бути гуманною навіть до свого супротивни-

ка, який також відчуває біль, якого також вдома чекають батьки, 

дружина, діти, який також виконує покладений на нього воєнний 

обов’язок.  

Навіть на війні залишатися людиною – головне правило, 

закріплене нормами міжнародного гуманітарного права. 
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Анотація: Стаття присвячена  відмежуванню статті  435 

Кримінального Кодексу України «Незаконне використання 

символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного 

Кристала та зловживання нею» від статті 445 Кримінального 

Кодексу України «Незаконне використання символіки Червоного 

Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала». 

Ключові слова: відмежування, стаття 435 і 445 Криміналь-

ного кодексу України 

Кримінальним кодексом України (далі КК України) 

передбачена кримінальна відповідальність за незаконне 

використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, 

Червоного Кристала та зловживання нею (стаття 435) та 

http://www.ngoforum.org.ua/uk/ihl-and-principles/
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незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного 

Півмісяця, Червоного Кристала (Стаття 445).  У зв’язку із тим, що 

назви статті майже однакові, а розташовані норми у різних 

розділах Особливої частини Кримінального кодексу України, 

вважаємо необхідним визначити їх загальні ознаки та надати 

розмежування з метою правильної кваліфікації. 

Порядок та умови використання і захисту символіки Черво-

ного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала на 

території України визначено у Законі України «Про символіку 

Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в 

Україні», який написано відповідно до вимог Женевських 

Конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року та 

Додаткових протоколів до них від 8 червня 1977 року та 8 грудня 

2005 року, а також Правил по використанню емблем червоного 

хреста або червоного півмісяця національними Товариствами, 

ухвалених XX Віденською Міжнародною конференцією Черво-

ного Хреста 1965 року та переглянутих Радою делегатів у 

Будапешті у 1991 році, і Резолюції 1, прийнятої на XXIX Міжна-

родній конференції Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у 

2006 році [1]. 

Символіка Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Черво-

ного Кристала (у тому числі Міжнародного руху Червоного 

Хреста та Червоного Півмісяця) - це емблеми Червоного Хреста, 

Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (зображення 

відповідно червоного хреста на білому тлі; червоного півмісяця 

на білому тлі; червоної рамки у формі квадрата на білому тлі, що 

стоїть на одній із своїх вершин), назви (слова «Червоний Хрест», 

«Червоний Півмісяць», «Червоний Кристал») і розпізнавальні 

сигнали (спеціальні міжнародно визнані допоміжні сигнали 

(світлові, радіоелектронні), що використовуються як захисні та 

розпізнавальні знаки для позначення осіб, рухомого та нерухо-

мого майна відповідно до Женевських Конвенцій про захист 

жертв війни від 12 серпня 1949 року, Додаткових протоколів до 

них та Закону України «Про символіку Червоного Хреста, 

Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні» [1]. 
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Стаття 435 КК України «Незаконне використання символіки 

Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та 

зловживання нею» розміщена у XIX розділі Кримінального 

кодексу Особливої частини «Злочини проти встановленого 

порядку несення військової служби (військові злочини)»,  

складається із двох частин і є  - злочином за класифікацією 

невеликої тяжкості [2]. 

Відповідно частині першій статті 435 КК особа притягується 

до кримінальної відповідальності за носіння в районі воєнних дій 

символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного 

Кристала особами, які не мають на те права, а також зловживання 

в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, прапорами чи 

знаками Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного 

Кристала або пофарбуванням, присвоєним санітарно-транспорт-

ним засобам. 

Особа притягується до кримінальної відповідальності за 

частиною другою статті 435 КК - за носіння в районі воєнних дій 

символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного 

Кристала особами, які не мають на те права, а також зловживання 

в умовах воєнного стану прапорами чи знаками Червоного 

Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала або 

пофарбуванням, присвоєним санітарно-транспортним засобам. 

Об’єкт злочину - порядок дотримання звичаїв та правил 

війни. Згідно з актами міжнародного законодавства, сторонам, що 

воюють, приписано утримуватися від нападу на санітарні 

формування, транспорт та їхній особовий склад, які мають 

відповідні відмітні знаки для їх кращого розпізнавання і захисту. 

Якщо ж такі знаки використовуватимуться сторонами, що 

воюють, як воєнна хитрість, це може інспірувати напади на 

зазначені формування, транспорт, їхній особовий склад, хворих та 

поранених тощо і потягти тяжкі наслідки. 

Об’єктивна сторона злочину характеризується суспільно 

небезпечним діянням у таких формах: 

1) носіння в районі воєнних дій символіки Червоного 

Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала особами, які 
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не мають на те права (наприклад, нарукавних пов’язок із 

відповідним знаком); 

2) зловживання в умовах воєнного стану прапорами чи 

знаками Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного 

Кристала. Таке зловживання може полягати у позначенні такими 

прапорами чи знаками військової техніки, яка не належить до 

складу медичних формувань; 

3) зловживання в умовах воєнного стану пофарбуванням, 

присвоєним санітарно-транспортним засобам. Зазначене зловжи-

вання може полягати, наприклад, у використанні військовими 

підрозділами пофарбування, яке імітує знаки Червоного Хреста, 

Червоного Півмісяця, Червоного Кристала. 

Обов’язковими ознаками злочину у його першій формі є 

місце - район воєнних дій, а у другій і третій - обстановка - умови 

воєнного стану. Спеціальне пофарбування - є засобами вчинення 

цього злочину.  

Суб’єктом злочину є військовослужбовці, які не належать 

до складу медичних формувань чи санітарно-транспортних 

засобів, у т. ч. військові службові особи - командири кораблів чи 

повітряних апаратів, інші військові службові особи, за наказом 

яких транспортні засоби, що не належать до санітарних, були 

відповідним чином пофарбовані.  Санітарно-транс- портними є 

санітарні наземні, водні і повітряні засоби (військові й цивільні), 

які постійно або тимчасово призначені виключно для санітарних 

перевезень і перебувають під контролем сторони, що конфліктує 

(госпітальні судна, літальні апарати, призначені для перевезення 

поранених, хворих, медичного обладнання тощо).  Суб’єктивна 

сторона злочину характеризується прямим умислом [3, с.1215-

1216]. 

 Незаконне використання символіки Червоного Хреста, 

Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (Стаття 445) 

Кримінального кодексу України розташована  у ХХ розділі 

Кримінального кодексу України Особливої частини, складається 

із однієї частини та також за класифікацією є злочином невеликої 

тяжкості. Зокрема, визначає, що кримінальна відповідальність 
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настає за незаконне використання символіки Червоного Хреста, 

Червоного Півмісяця, Червоного Кристала, крім випадків, 

передбачених цим Кодексом» [2], тобто, мається на увазі  стаття 

435 КК України. 

Об’єктом злочину «Незаконне використання символіки 

Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала» 

(стаття 445 КК) є порядок використання і захисту символіки 

Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала.  

Об’єктивна сторона злочину характеризується суспільно 

небезпечними діями у формі незаконного використання символі-

ки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала. 

Цей злочин відрізняється від злочину, передбаченого ст. 435 

КК: 1) за ознаками місця, зокрема у ст. 445 незаконне носіння від-

повідної символіки стосується не лише району воєнних дій; 2) ча-

су  - за ст. 435 карається лише таке зловживання відповідними 

прапорами, знаками та пофарбуванням, яке здійснюється в умовах 

воєнного стану; 3) суб’єкта, у ст. 445 ним є не військовослужбо-

вець, а інша осудна особа, що досягла 16-річного віку  [3, с. 1235].  

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. 

Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Чер-

воного Півмісяця, Червоного Кристала, вчинене в умовах воєнно-

го стану чи під час збройного конфлікту не військовослужбовцем, 

кваліфікується за ст. 438 як порушення законів та звичаїв війни. 

Відтак, слова «крім випадків, передбачених цим Кодексом», 

означають, що діяння може бути кваліфіковане за ст. 445 лише у 

разі, якщо воно вчинене цивільною особою не в умовах воєнного 

стану і не під час збройного конфлікту [3, с.1235]. 

У мирний час емблеми Червоного Хреста, Червоного 

Півмісяця, Червоного Кристала і відповідні назви 

використовуються виключно для позначення медичного, 

духовного персоналу іноземних організацій, що входять до 

Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, 

під час їх перебування в офіційному відрядження в Україні, а 

також майна таких організацій і не можуть бути використані для 

жодних інших цілей та в інших випадках. 
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Останні декілька років рейдерство набуває широкого 

поширення в Україні, і створює велику загрозу малому та 

середньому бізнесу. 

Рейдерство (від англ. «Raid» – силове захоплення, раптовий 

напад, облава) – діяльність по поглинанню, захопленню підпри-

ємств проти волі їх власників (керівників). Метою рейдерського 

захоплення є взяття під контроль майна організації без придбання 

переважної частки в структурі її капіталу, а отримані активи, як 

правило, виставляються на продаж. До рейдерської діяльності 

також можна віднести корпоративний шантаж («грінмейл»). 

Дослідженням питання рейдерства займались багато 

вчених, а саме: розкриттям поняття та суті рейдерства, причин 

його розповсюдження та особливостей займались С.М. Анісі-
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мов, Т. Бабич, А.М. Бандурка, М.В. Бондаренко, М. Грішенков, 

Є. Дмитрієва, П.А. Некрасов, О.В. Осипенко, А.А. Пиманова, 

М.І. Фаенсон. 

Рейдерство, це спосіб захоплення підприємств, який заро-

дився і процвітав ще в 1920-1930-ті рр., в США за часів великої 

депресії, коли американські фірми ставали жертвами мафіозних 

структур і корумпованих поліцейських [1]. У 1990 роках 

рейдерські захоплення прийшли в Європу і дійшли до України. 

У країнах колишнього СРСР каталізатором рейдерства стала 

приватизація. З’явилися формальні і неформальні групи, основним 

бізнесом яких стало отримання контролю над активами інших 

суб’єктів економічної діяльності з ігноруванням їх прав та 

інтересів, з нанесенням їм економічного та іншого виду шкоди: 

зниження інвестиційної привабливості цілих галузей, банкрутство 

виробництва тощо. 

Основними причинами подальшого розвитку рейдерства в 

нашій державі є: 

- корупція серед чиновницького апарату; 

- прогалини в законодавчій базі, що не дозволяють 

встановити цивілізовані методи ведення бізнесу у сфері злиттів 

і поглинань, і незаконні захоплення підприємств; 

- недостатній рівень розвитку підприємництва; 

- негативне ставлення суспільства до приватної власності 

та бізнесу тощо. 

За даними ОГП, щорічно в Україні відбувається в 

середньому 400 рейдерських захоплень. При цьому, з 2014 

року кількість випадків рейдерства стає дедалі більшою. 

Найчастіше рейдерські захоплення відбуваються в Києві 

та Київській області. За останні п'ять років тут було зареєстро-

вано понад 412 атак. На другому місці – Дніпропетровська та 

Львівська області [2]. 

Рейдерство прийнято класифікувати на «біле», «сіре» і 

«чорне». 

«Біле» рейдерство здійснюється без порушень закону і 

силового впливу, шляхом корпоративного шантажу або за 
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рахунок використання існуючих прогалин в законодавстві. 

«Сіре» рейдерство використовує більш силові дії, прикриті 

рішеннями судів, державних і правоохоронних органів. 

Юридичне оформлення рейдерських дій може бути настільки 

якісним, що створює видимість відсутності порушень закону. 

Саме до числа «сірих» рейдерів відносяться найнебезпечніші 

організації, що спеціалізуються на захопленні підприємств. 

Вони мають серйозну юридичну та економічну служби і часто 

іменуються інвестиційними організаціями. 

«Чорне» рейдерство особливо поширилося останнім часом 

з переділом бізнесу. Воно здійснюється з явними порушеннями 

кримінального закону і відвертим цинізмом. У більшості 

випадків власникам компаній-жертв спочатку пропонують 

продати бізнес (не важливо, за якою ціною, головне – факт 

пропозиції), а вже потім, в разі відмови, починаються дії, 

спрямовані на захоплення підприємства. Це може бути підкуп, 

шантаж, вимагання, бандитизм, силовий вхід в організацію, 

підробка реєстру акціонерів тощо[3]. 

Рейдерство сьогодні можна назвати самостійним видом 

бізнесу з усіма необхідними атрибутами: плануванням, 

бюджетуванням, поділом праці, нормою прибутку. По суті, 

будь-яке рейдерське захоплення це – інвестиційний проект. 

Завжди оцінюється економічний ризик майбутнього рейду, 

тому, що вся процедура захоплення вимагає вклад значних 

ресурсів на підкуп чиновників, фальсифікацію документів, 

залучення сторонніх помічників, щоб надалі отримати куш: 

весь бізнес, або майно, або їх частину. Цей результат для 

рейдера має конкретний дохід, який потім співвідноситься з 

витратами, щоб оцінити і саму прибутковість проекту. 

Об’єктом рейдерства найчастіше є нерухомість (земельна 

ділянка, будівля, майновий комплекс), контрольний пакет 

акцій, підприємство (весь «бізнес» в сукупності), велика сума 

грошових коштів, майнові права (наприклад, право оренди) [4]. 

Найчастіше ініціатором рейдерського захоплення виступає 

велика фірма, яка веде базу організацій найбільш привабливих 
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для поглинання. Також рейдерство можна розглядати як спосіб 

недобросовісної конкуренції, шляхом знищення або присвоєння 

активів конкурентів, як можливість розширення власного бізнесу. 

Схеми захоплень можуть бути найрізноманітнішими, 

починаючи від кримінального збройного захоплення до добре 

спланованих і продуманих дій людей, які відмінно розбира-

ються в юриспруденції, психології та, безумовно, сучасному 

законодавстві. 

По-справжньому, «біле» рейдерство – це високо інтелекту-

альна робота юристів, повністю законне поглинання організації, 

поширене у всьому світі. Однак в Україні найбільш часто 

практикується «сіре» і «чорне» рейдерство, незалежно від 

використовуваних способів, підсумок завжди один: активи 

підприємства переходять в руки до загарбника. 

В Україні ще до кінця не розроблена нормативно-правова 

база в галузі антирейдерства. До сих пір триває вивчення та 

обговорення проблематики, методів протидії рейдерським 

захопленням на підприємствах країни, обговорення питань 

взаємодії державних органів та органів з підприємцями щодо 

протидії недружньому поглинанню (рейдерству). 

Антирейдерство можна вважати новим видом бізнесу в 

нашій державі. Достатня кількість фірм надають спеціальні 

юридичні послуги по внутрішньому моніторингу і виявленню 

спроб рейдерського захоплення, а також організацію комплекс-

них заходів, спрямованих на захист бізнесу від зазіхань з боку 

третіх осіб. Для кожного підприємства, що звернулося, 

розробляється індивідуальна система захисних заходів (юридичні, 

фінансові, соціальні). Дані заходи спрямовані на: 

- виявлення ознак рейдерського захоплення (проводиться 

повний аналіз бізнесу, робота з персоналом); 

- запобігання і припинення різного роду посягань (практична 

підготовка та консультація керівників бізнесу і власників; 

практична підготовка співробітників служби безпеки); 

- спеціальні профілактичні заходи (послуги з виявлення 

рейдерства і комерційного шпигунства, супровід бізнесу, 
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спеціальний захист, комплекс послуг з повернення боргів, 

підготовка та розміщення в ЗМІ статей за конкретними 

фактами посягань). 

Звичайно, не можна виключати той факт, що під виглядом 

антирейдерської організації можуть діяти потенційні рейдери, які 

без особливих зусиль зможуть провести захоплення після 

отриманої інформації. Тому вкрай важливо власникам і 

керівникам організації знати уразливі місця свого бізнесу, 

можливі ризики. Необхідний постійний моніторинг конкурент-

ного середовища свого підприємства і захист внутрішньої 

інформації. Якщо до фірми проявляється підвищена увага, 

помітно витік інформації – це сигнал до швидкої атаки рейдерів. 

Будь-яке підприємство, незалежно від його організаційної 

форми, може стати об’єктом рейдерського захоплення. 

Рейдерство завдає величезної шкоди економіці країни, що 

обчислюється в мільярди гривень. Підприємство, постійно 

знаходиться в стані оборони, не може нормально функціонувати. 

Нині існує тенденція «переміщення» рейдерства зі столиці 

в регіони, оскільки, в центрі власність вже поділена і надійно 

захищена. 

Економічна криза – найсприятливіше середовище для 

рейдерських захоплень підприємств в Україні. Саме криза дає 

рейдерам ґрунт для розширення діяльності, а також можливість 

використовувати нові технології для здійснення недружніх 

поглинань. В першу чергу, використовується рейдерство через 

борги, коли скуповують боргові зобов’язання підприємств за 

низькими цінами. 

Все починається з виникнення інтересів до найбільш 

прибуткових, перспективних і розвинених галузей. Сьогодні 

рейдерство найбільш активно проявляє себе в захопленні й 

перепрофілюванні земель сільськогосподарського призначен-

ня, а також в області житлово-комунального господарства. 

Практика показує, що від рейдерства ніхто не застрахова-

ний, навіть великі організації. Від дій зловмисників постражда-

ли підприємства – члени Всеукраїнської Аграрної Ради: ТОВ 
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«Віскар Агро», СК «Агробізнес» та СТОВ «Колос», право 

оренди яких було скасовано на 33,66 га, 40,5 га та 78 га 

відповідно. Зловмисники діяли за накатаною корупційною 

схемою: спочатку пропонували пайовикам кращі умови 

оренди, в результаті чого останні писали заяви про визнання 

недійсними власних підписів на чинних договорах. Потім 

корумповані реєстратори анулювали раніше підписані 

договори оренди та уклали нові з фірмами-рейдерами [5]. 

Отже, дії при здійсненні рейдерських нападів носять 

підвищений ступінь суспільної небезпеки і за їх вчинення 

необхідно залучати до кримінальної відповідальності. До 

теперішнього часу законодавець не визначив чіткі межі дії 

цивільного і кримінального законодавства, які, у свою чергу, 

регламентують процеси злиттів і поглинань юридичних осіб, 

які переходять в рейдерське захоплення. Безсумнівно, для 

успішної ліквідації даного виду кримінальної діяльності 

необхідно докласти зусиль всіх державних структур і 

громадських організацій. 
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According to WHO, 10 to 15% of couples suffer from 

infertility. So, in developed countries, 22% of cases of infertility are 

considered "male", 32% - female. In 21% of the violations there are 

combined, in 14% of the reasons are not established [7, 11]. 

Infertility is divided into primary and secondary, absolute and 

relative. Primary infertility is the absence of pregnancy with the onset 

of sexual activity. Secondary infertility - infertility if a woman has a 

history of one or more pregnancies (childbirth, abortion, ectopic 

pregnancy). Absolute infertility - infertility associated with irreversible 

pathological changes in the genitals, conception in a natural way is 

impossible (with congenital absence of internal genital organs or their 

surgical removal, bilateral occlusion of the fallopian tubes). Relative 

infertility - a woman and a man are able to have children separately, 

but when they live together, their marriage is barren [6]. 

Currently identified the following main options for infertility 

in women [9]: 

1. tubal - peritoneal; 

2. endocrine; 

3. immunological; 

4. uterine infertility. 
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Tubal - peritoneal  infertility of tubular origin or tubal factor, 

when conception does not occur due to obstruction of the fallopian 

tubes (often occurs due to inflammatory processes (including 

hydrosalpinx) caused by STDs - gonococcus, syphilitic spirochete, 

trichomonas, chlamydia, ureaplasma, cytomegalovirus, genital 

herpes virus, mycoplasma, gardnerella; after surgery, abortion). 

Endocrine infertility is infertility due to disturbances in the 

ovulation process, inability of the egg to fertilize, or problems with 

embryo implantation as a result of hormonal dysfunction (thyroid 

dysfunction (hypothyroidism and hyperthyroidism), adrenal cortex; 

obesity or rapid weight loss; age-related changes. As a result - 

polycystic ovary syndrome, ovarian tumors may occur) [4, 5]. 

Endocrine and tubal factors are almost equal in frequency of 

occurrence, they account for about 40% of diagnoses of «female 

infertility» [3]. 

Immunological. It is due to the biological incompatibility of part-

ners due to the presence of antisperm antibodies in the body of a woman. 

Uterine. In this type of infertility, sperm cannot pass through the 

uterus into the fallopian tube. Also, with the uterine factor, the embryo, 

having got into the uterus, cannot be implanted to the endometrium 

(erosion and dysplasia of the cervix, intrauterine device. As a result, 

intrauterine synechia. Also - congenital pathologies of the anatomical 

structure of the uterus; uterine fibroids; change in the composition of 

the mucus of the cervical canal (due to STD); endometrial polyps; 

endometriosis of the body of the uterus and its appendages) [1, 2]. 

Diagnostics. Research to identify the most common causes of 

infertility is carried out in the following order: 

1. collection of anamnestic data: the period of time during 

which the couple tries to conceive a child, whether there were 

previous pregnancies, childbirth, abortions, whether preliminary 

treatment of infertility was carried out, by what methods; 

2. general clinical research methods are prescribed: blood, urine 

analysis, biochemical research, cervical cytology, bacterioscopic and 

bacteriological studies to exclude the inflammatory process in a 

woman’s body [7, 8] 
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3. research of the hormonal profile by blood. Progesterone, 

cyclic, clomiphene tests, a test with dexamethasone are carried out. If 

immune infertility is suspected, the content of antisperm antibodies is 

determined in cervical mucus and blood plasma. Studies can also be 

performed on the level of testosterone, prolactin, thyroid hormones, 

cortisol (on the 5-7th day of the menstrual cycle); the level of DHEA-C 

and 17-ketosteroids in the urine (study of the functions of the adrenal 

cortex); plasma progesterone (on the 20th day of the cycle); luteinizing 

and follicle-stimulating hormones, estradiol, prolactin. 

4. confirmation of ovulation (ultrasound monitoring using a vagi-

nal probe allows direct observation of follicular growth and ovulation); 

5.  semen analysis (it is necessary to exclude male infertility); 

6. functional tests: constructing a temperature curve (basal 

temperature data provided by the patient are used); counting the 

cervical index (the quality of cervical mucus is determined in points 

- determining the level of estrogen); postcoital test (sperm activity 

in the cervical secretion is checked, due to which it is possible to 

exclude / confirm the production of antisperm antibodies) [3, 4]; 

7. assessment of patency of the fallopian tubes (hysterosal-

pingography allows to detect occlusion of the fallopian tubes, 

intrauterine synechia, malformations of the uterus, submucous node, 

endometrial polyps); 

8. diagnostic laparoscopy, hysteroscopy. 

Female infertility treatment. Depending on the type of 

infertility, various correction methods can be used. So, with the 

uterine factor of infertility, methods of operational technologies 

(hysteroscopy, laparoscopy) can be used. For the treatment of 

infectious diseases, antibiotic therapy and anti-inflammatory drugs 

are used. Male infertility is diagnosed and treated by an andrologist. 

Increasingly, assisted reproductive technologies find 

application, such as: 

1. IVF (in vitro fertilization) - one of the most effective and 

popular methods. Ovum fertilization takes place in the laboratory, after 

which the resulting embryo is transferred to the uterine cavity of a 

woman. 
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2. IVF + ICSI (intracytoplasmic sperm injection): in vitro 

fertilization of an egg cell with sperm microinjection. 

3. Insemination. This is the introduction of sperm into the 

uterine cavity. Commonly used for male infertility. 

4. Induction of ovulation. It is used for the endocrine female 

factor of infertility, which is accompanied by a violation of 

ovulation. Medications are prescribed that cause the growth of a 

dominant follicle and ovulation [5, 9, 10]. 

Infertility рrevention. To prevent the development of this 

pathology, it is important to adhere to some principles: 

1. Refusal of the early onset of sexual activity. 

2. A regular partner and regular sex life. 

3. Timely diagnosis and complete treatment of any diseases of 

the pelvic organs. 

4. The use of means to protect against sexually transmitted 

diseases. 

5. Refusal of alcohol and smoking, drugs. 

6. Regular visits to the gynecologist with a full examination. 

Following these simple recommendations, you can maintain 

reproductive function and not face the problem of infertility [10]. 

Conclusion. Infertility is an acute somatic, psychological and 

social problem of many married couples of our time. Despite the 

disappointing world statistics (10-15% of infertile couples), this 

pathology lends itself well to treatment with timely and complete 

diagnosis, making the correct diagnosis and determining the type of 

problem. To date, endoscopic interventions are the most effective, 

justified in the treatment of infertility and priority in operative 

gynecology in general. 
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При проведенні судово-медичних експертиз речових доказів 

все більш значущим стає використання сучасних лабораторних 

методів дослідження Тому правоохоронні органи, проводячи 

розслідування кримінальних справ, висувають високі вимоги до 

рівня виконання судово-медичних експертиз Одним з основних 

питань, що вирішується при проведенні досліджень речових 

доказів біологічного походження в судово-медичній практиці є 

визначення їх за видовою, статевою, регіональною, органною або 

клітинною належністю, що може надати суттєву допомогу 

правосуддю при розслідуванні злочинів проти життя та здоров’я 

людини, в тому числі й при дослідженні мінімальної кількості 

об’єктів. Тобто, щоб з мінімальної кількості біологічного 

матеріалу отримати дані, які необхідні для його всебічної 

характеристики. Серед різних слідів біологічного походження 

перше місце займають сліди крові, будучи доказом різних 

злочинів, які супроводжуються зовнішньою кровотечею. Важливе 

значення в розкритті злочинів є вміння виявити сліди крові. Під 
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слідами крові в судовій медицині розуміють будь-яку кількість 

свіжої або зміненої крові поза живого організму без  

морфологічної характеристики. Оцінка слідів крові дозволяє 

встановити: місце виявлення трупа або місце події, джерело 

кровотечі (носове, легеневе, геморроідальне, менструальне), 

висоту його знаходження, висловити думку про пошкоджену 

судину (артерію, вену, капіляр), пошкоджену область тіла 

(голова, шия або кінцівка), позу, положення нападника і 

потерпілого  в момент першого і наступних поранень, черговості 

їх заподіяння. Поряд з визначенням наявності крові в слідах на 

речових доказах, визначенням її видової, групової та статевої 

приналежності, регіонального походження крові, причому досить 

часто виникає питання, чи є кров  менструальною [4]. Кров’ю  

менструального походження  називаються рідкі виділення з піхви 

при менструації. Менструація - частина менструального циклу 

організму жінок. На думку деяких дослідників лише наявність в 

препаратах клітин ендометрію дає можливість категорично 

стверджувати походження плям крові за рахунок менструальної. 

Хоча в багатьох випадках у заздалегідь відомих плямах 

менструальної крові клітини ендометрію відсутні. Під час 

проведення судово-медичних експертиз це питання найчастіше 

вирішується на підставі наявності клітин базального (пара-

базального), проміжного, поверхневого шару та глікогенвмістні 

епітеліальні клітини. Однак, виявити специфічні клітини вдається 

лише в 50% випадків, що значно обмежує судово-медичні 

експертні  можливості ідентифікації менструального походження 

крові [2]. Крім цитологічного дослідження для вирішення цього 

питання використовуються також встановлення хімічного та 

гормонального складу крові менструального походження. Однак 

ці дослідження не набули поширеності в судово-медичній 

практиці. В пошуках вирішення питання, щодо менструального 

походження крові, ми звернули свою увагу на склад 

менструальної рідини.  До складу менструальної рідини окрім 

власне крові, входить слизовий секрет залоз шийки матки, секрет 

залоз піхви і тканин ендометрія. У менструальній рідині  
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виявлено 13 амінокислот: аланін, аргінін, аспарагінова кислота, 

гліцин, гістидин, лейцин, ізолейцин, пролін, серин, таурин, 

треонін, триптофан і валін. Кількісний  вміст амінокислот 

приближаєтся до значень в плазмі крові, однак рівен вмісту 

глутамінової кислоти і цистеїну мають тенденцію до збільшення. 

У процесі метаболізму анаеробних мікроорганізмів утворюється 

ряд речовин, що відносяться до класу літаючих амінів (метиламін, 

диметиламин, тріметіламін, фенілетиламін, ізобутіламін, 

путресцин, кадаверин ) і летючі коротколанцюжні жирні кислоти 

[3]. Ці сполуки мають неприємний запах    «несвіжої риби», так 

званий аміновий запах. У нормі ці сполуки присутні в 

менструальній рідині, але в дуже малих концентраціях. Крім того 

відомо, що простагландини приймають участь в регуляції 

менструальної кровотечі. Інтенсивність менструацій визначається 

не тільки структурою ендометрія до моменту його відторгнення, а 

й скорочувальною активністю міометрія, артеріол, агрегацією 

тромбоцитів. Зазначені процеси тісним чином пов'язані зі 

ступенем синтезу і деградації простагландинів. Простагландини 

представляють особливий клас біологічно активних речовин 

(ненасичені гідроксильовані жирні кислоти), які виявляються 

практично у всіх тканинах організму. Простагландини 

синтезуються всередині клітини і звільняються в тих же клітинах, 

на які вони діють. Тому простагландини називають клітинними 

гормонами. Утворення простагландинів в ендометрії знаходиться 

під контролем естрогенів і прогестерону. В умовах in vitro 

виявлено гальмівну дію прогестерону на утворення 

простагландинів [5,8]. Механізм інгібуючої дії прогестерону на 

синтез простагландинів до кінця не вивчений. Мабуть, важливу 

роль в цьому процесі відіграє пригнічення активності 

фосфоліпази А2 та фосфоліпази С [8], що забезпечують 

вивільнення з фосфоліпідів арахідонової кислоти, доступність 

якої вважається лімітуючим фактором в біосинтезі простаглан-

динів. Є також дані про те, що під дією прогестерону знижується 

активність простагландин-синтетази [6] і підвищується активність 

15-гідрокси-простагландин-дегідрогенази [7], що перетворює 
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простагландин у неактивні метаболіти. Естрадіол, навпаки, 

стимулює секрецію простагландину F2альфа і простагландину Е2 

в ендометрії [8]. Одним з основних механізмів збільшення 

утворення  простагландинів під впливом естрогенів може бути 

стимуляція фосфоліпази А2, [7], активність якої в ендометрії 

значно підвищується під час проліферативної фази циклу 

паралельно зі збільшенням секреції естрадіолу. Крім того, в 

дослідах in vitro показано, що естрадіол підвищує активність 

простагландин-синтетази в ендометрії людини [8]. Спільна дія 

прогестерону і естрадіолу в ході менструального циклу 

обумовлює складну картину залежності синтезу простагландинів 

від мінливих концентрацій обох гормонів і їх співвідношення. 

Виявлено, що естрадіол стимулює секрецію простагландину 

F2альфа і простагландину Е2 в ендометрії, витягнутим в 

пролиферативную фазу циклу. [1].  Сам по собі прогестерон 

пригнічує синтез простагландину, однак підвищує чутливість 

ендометрію до дії естрадіолу. Падіння рівня прогестерону при 

лютеолизі, ймовірно, зменшує його гальмуючий ефект на 

активність фосфоліпази і простагландін- синтетази і призводить 

до стимуляції секреції простагландинів перед початком 

менструації. 

До останнього часу подібної методики взагалі не існувало 

в практиці судово-медичної лабораторії. На користь саме цього 

методу свідчить той факт, що результати можна отримати вже 

через 15-17 годин, а на судово-медичне цитологічне 

дослідження об’єктів, яке застосовується і на даний час, 

витрачається, щонайменше три доби [2]. 
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бути здоровою , сильною та розумною. -  І. Павлов. 

У цій роботі  проведено аналіз захворюваності гемолітичної 

жовтяниці новонароджених і методи їх корекції. Вивчення 

зв'язку неонатальної жовтяниці зі здоров'ям матері, характером 

перебігу вагітності та пологів на базі МТМО «Здоров'я дитини і 

жінки» м. Маріуполь Донецької області ,Україна. 

  Ключові слова: гемолітична жовтяниця новонароджених,       

гіпербілірубінемія, породілля. 

Актуальність. Незважаючи на безліч досліджень, проведе-

них в різні роки у вивченні причин виникнення жовтяниці у 

новонароджених, актуальність даної проблеми не зменшується. У 

структурі жовтяничного синдрому провідне місце належить 

гипербилирубинемії, що відноситься до межових станів періоду 

новонародженості. Далі йдуть неонатальні жовтяниці внаслідок 

гемолітичної хвороби новонароджених і внутрішньоутробних 

інфекцій, жовтяниці недоношених при вадах розвитку гепа тобі-

ліарної системи та спадкових захворюваннях. В останні роки 

гіпербілірубінемія у новонароджених все частіше протікає з 

високим рівнем білірубіну в сироватці крові і набуває затяжного 

перебігу. Причинами цього називають: погіршення здоров'я жінок 

, низький соціальний рівень, група жінок, які своєчасно не 

отримали антирезусний імуноглобулін, інфікування плода під час 

вагітності, збільшення частоти патологічних пологів, низький 

рівень здоров'я самого новонародженного та інших несприят-

ливих чинників [1,с.4] . 

Мета дослідження. Проведення аналізу захворюваності 

гемолітичної жовтяниці новонароджених і методи їх корекції. 

Вивчення зв'язку неонатальної жовтяниці зі здоров'ям матері, 

характером перебігу вагітності та пологів. 

Матеріали і методи дослідження. Проведено ретроспек-

тивний аналіз карт породіль, у яких народилися немовлята з 

неонатальною жовтяницею. 

Результати: На базі МТМО «Здоров'я дитини і жінки» м. 

Маріуполь за 2019 рік було прийнято 1363 пологів. У 28 

новонароджених була діагносцирована неонатальна жовтяниця, 

що склала 2.05% від всіх новонароджених в 2019 році. В умовах 
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пологового відділення було обстежено 28 доношених ново-

народжених дітей з неонатальної жовтяницею і оцінено стан 

здоров'я матері. Були вивчені соціальний статус жінок, 

екстрагенітальні патології, особливості перебігу даної вагітності, 

акушерсько-гінекологічний анамнез, група крові і Rh- фактор 

матері і плоду, особливості пологів. У новонароджених оцінюва-

лися: ступінь зрілості, маса при народженні, час появи жовтяниці 

шкірних покривів. У пологовому будинку всім новонародженим 

проводився загальний аналіз крові, досліджувався рівень 

білірубіну пуповинної крові та його моніторінг до моменту 

виписки. У групі спостережуваних пацієнтів 28 (2.05%), дітей з 

гемолітичною жовтяницею новонародженого. 9 (32.14%) з них 

народилися шляхом кесаревого розтину. У 5 (17.86%) породіль 

була негативна група крові по резус- фактору, у 7(25.0%) за 

груповою несумісністю. У 3 (10.71%) породіль під час вагітності 

відзначалося обвиття пуповини у плода. У 4 (14.3%) - під час 

вагітності поставлений діагноз прееклампсія середнього ступеня 

важкості. У 7 (25.0%)- анемія 1-2 ступеня. З обстеженої групи 

переважали жінки у віці більше ніж 30 років 16(57.14%). У 6 

(21.42%) пацієнток кількість вагітностей складало 3-4. У 100% 

випадках жовтяниці новонароджених основним методом 

лікування була фототерапія. У 27 (96.43%) новонароджених 

відзначалася позитивна динаміка вже на третій день життя 

дитини. І тільки у 1 (1.57%) - на п'ятий день життя [розроблено 

авторами за даними 2]. 

Висновок: Результати показали, що при лікуванні 

неонатальної жовтяниці новонародженого методом фототерапії, 

отримуємо найкращий результат. З’ясували, що жовтяниця 

новонароджених найбільш частіше спостерігається у дітей від 

матерів старше 30 років, народжених від 3-4 вагітності, при 

наявності патології вагітної і плода під час виношування, різних 

захворювань в анамнезі та характеру перебігу пологів. Своєчасна 

постановка на облік в жіночу консультацію, повне обстеження та 

своєчасне виявлення факторів ризику с боку матері і дитини, 

проведення санітарно-просвітницької роботи з вагітними та 
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породіллями, веде до зниження ризику появи неонатальної 

жовтяниці новонароджених. 
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Анотація: У цій роботі розглянуто шляхи допомоги в забезпе-

ченні лікарів та медичного персоналу засобами індивідуального 

захисту в Україні, які діють уже зараз. Надані приклади 

конкретних організацій та напрямку їхньої діяльності під час 
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До засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) відповідно до 

ДСТУ відносяться маски, респіратори, халати, рукавички [6, с. 

2-3]. За підрахунками Міністерства охорони здоров‘я України 

потреба в основних ЗІЗ на одного члена команди (бригади) на 

одну добу складає: масок медичних – 2, респіратори класу 
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FFP2/FFP3 – 27, рукавички – близько 50 [4, додаток 3]. 

Звичайно, ці цифри є умовними й розрахунок проводиться 

індивідуально для кожного спалаху.  

За даними станом на 7.04.2020 кількість закладів для 

госпіталізації пацієнтів з COVID-19 становить 242, у яких 

працюють близько 3623 лікарів-інфекціоністів. Їх та увесь 

медичний персонал необхідно забезпечити вищезазначеною 

кількістю ЗІЗ на добу [5].  

Одним із перших, хто почав діяти став благодійний фонд 

«Пацієнти України» та спільнота активних пацієнтів на 

пацієнток. Вони створили сайт (covid19.patients.org.ua) де 

визначили першою потребою саме забезпечення медичного 

персоналу ЗІЗ. На цьому сайті лікарні, які потребують 

допомоги, можуть заповнити спеціальну форму для її 

отримання. Також доступна форма для бізнесу та осіб, які 

мають змогу надати певні кошти або власноруч купити 

обладнання тощо. Окрім внесків через сайт БФ «Пацієнти 

України» заручилися коштами донорських організацій, таких 

як ГО Razom for Ukraine, діаспора українців в США NOVA 

Ukraine, канадська організація Kahorta та чимало інших [1]. 

Свій внесок роблять і інші громадські організації, 

наприклад, ГО «EdCamp Ukraine» організувало акцію під 

назвою «Пед+Мед», що закликає спільному відповідального 

вчительства допомогти в забезпеченні масками та рукавичками 

лікарів. Кошти були також передані БФ «Пацієнти України», 

оскільки саме ця організація займається закупівлею та 

передачею необхідних матеріалів [2].  

Також великий внесок роблять українські громади. Асоціація 

міст України (АМУ) кожні три дні з березня оновлює інформацію 

про діяльність територіальних громад та їхніх об‘єднань 

спрямовану на боротьбу з епідемією коронавірусу. Підтримка 

здійснюється в основному шляхом перерозподілу місцевого 

бюджету та відкриття резервних фондів. Забезпечення ЗІЗ лікарів 

та медичного персоналу здійснюється як місцевою громадою, так 

і сусідніми в залежності від потреб.  
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Звичайно, небайдужим залишається і бізнес. Більшість 

компаній надають не тільки кошти, але й свої послуги 

безкоштовно або зі знижкою. Наприклад служба експрес-

доставки «Нова Пошта», сервіси доставки продуктів. Деякі 

розробляють нові опції своїх послуг. Велика кількість банків, 

мереж продуктових магазинів, сервісів страхування, зв‘язку, 

ІТ-компаній, заправок та підприємств різних галузей долучи-

лися до протидії поширенню вірусу, у тому числі й за 

допомогою забезпечення  ЗІЗ [3].   

Внески на різні платформи надходять і від українських 

лідерів думок, посадових осів та усіх відповідальних громадян. 

Створюються онлайн благодійні концерти, конференції, 

трансляції.   

Отже, джерела допомоги в забезпеченні ЗІЗ в умовах 

епідемії та карантину в України можна поділити на кошти та 

послуги від бізнесу, фондів, громадських організацій, місцевих 

громад та фізичних осіб. Також значну допомогу надають інші 

держави. У сучасних умовах проводиться велика кількість 

акцій та онлайн-заходів, спрямованих на підтримку населення 

та, зокрема, лікарів.   
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The question of surgical tactics in overweight patients is not 

definitively defined to date. Accumulated to date, not much experience 

and information indicates significant features in the structure and clinic 

of a number of diseases in obese people [1]. Despite this, in the 

periodical literature there are no clear proposals for the choice of 

surgical treatment of duodenal ulcer in the presence of excess body 

weight (BMD). In this regard, we analyzed cases in which the surgeon 

finds himself during surgery in extremely obese patients, which makes 
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it difficult to perform surgical access to the site of duodenal ulcers and 

the stage of its damage [2]. In particular, they have a tendency to 

hypersecretion [3]. We analyzed in detail and found intraoperative 

cicatricial stenosis of the duodenum, penetrating ulcers into adjacent 

organs, which were found in patients with stage II obesity (overweight 

30% higher than normal), which is 2.3% of all operated 

gastroduodenal ulcers. Duodenal ulcers were detected in 78 patients, 

with 71 patients being operated on routinely, and 5 patients with 

gastrointestinal bleeding in an emergency. All patients were divided 

according to the degrees of obesity I, II, III, IV, who underwent 

various surgical interventions such as gastrectomy for B - I, B - II, and 

drainage operations. In 62 observations during surgery, active 

duodenal ulcers were detected, in 14 - completed scar-ulcer process 

with stenosis of certain parts of the duodenum, most of its bulbs in 9 

patients. Low ulcers (postbulbar and duodenal bulb ulcers) were 

observed in 23.7% of obese patients [4]. In most patients, ulcers were 

located on the posterior wall (13) and upper wall (21) of the 

duodenum, with penetration into the head of the pancreas was 

observed in 9 of them, and hepatic - duodenal ligament in 6 patients. 

As a rule, they were enlarged, not penetrating up to 1 cm in diameter, 

penetrating up to 2 cm in size, with a scar-inflammatory shaft around, 

which sometimes reached up to 5 cm in diameter. Such cases were 

found in 12 patients. Thus, "complex", "low" ulcers, penetrating and 

giant with a pronounced inflammatory infiltrate in obese people are 

more common than in patients with normal body weight. This greatly 

complicates the situation with the choice of method and scope of 

surgery. Selective vagotomy (SV) with gastroduodenoanastomosis 

(GDA) according to Jabule was performed at the usual location of the 

ulcer without significant scar-inflammatory changes of the duodenal 

wall. It should be noted that this surgery was performed in patients 

with varying degrees of obesity in conditions of normal and moderate 

gastric secretion. In others, severe hypersecretion was found and this 

was not limited to selective vagotomy (ST) with preservation of the 

stomach. In these situations, it was necessary to remove a large part of 

the stomach. Resection of 2/3 of the stomach for duodenal ulcers was 



175 

performed in 21 patients, and in 11 patients with I, II and III degree of 

obesity, the operation was completed on B - I with the formation of 

term-terminal gastroduodenal anastomosis (GDA). Significant 

difficulties arose in obese patients who underwent surgery at the height 

of ongoing bleeding, 4 patients underwent resection with ulcer 

removal, 3 performed (JI), and pyloroduodenostomy with excision of 

the ulcer, as well as 1 patient with its stitching and subsequent 

pyloroplasty. It should be noted that significant deposition of internal 

fat and related complications associated with vagotomy were found in 

4 patients. The nature of surgical interventions performed in patients 

with varying degrees of obesity are shown in table №1. 

Table №1 

The results of surgical interventions performed in patients with varying 

degrees of obesity 
Degree of 

obesity 

Number of 

patients 

Type of surgery 

B - I B - II Drainage 

operations 

I 25 (32%) - 2 (2,5%) 4 (5,1%) 

II 22 (28,2%) 6 (7,9%) 8 (10,2%) 1 (1,2%) 

III 21 (26,9%) 5 (6,4%) 10 (12,8%) 3 (3,8%) 

IV 10 (12,8%) - 3 (3,8%) - 

Total 78 (100%) 11 (14,1%) 23 (29,4%) 8 (10,2%) 

After organ-sparing surgery in obese patients revealed the 

following complications: local (inflammation of the wound in 4, 

anastomoses in 5) and general (pulmonary embolism in 2 patients, 

which amounted to 6.6%). 

The nature of complications that occurred after surgery are 

shown in table №2 

 

Table №2 
Ускладнення які виникли 

після оперативних 

втручань 

Вид оперативного втручання та їх ускладнення 

Органозберігаючі 

оперативні втручання 

Резекційні оперативні 

втручання 

 

Ускладнення з боку 

післяопераційної рани 

Місцеві Загальні Місцеві Загальні 

4 - 8 - 

Анастомозити 5 - 5 - 

Панкреатит - - - 4 
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Неспроможність швів 

культі дванадцятипалої 

кишки 

- - 1 - 

Інфаркт міокарда - - - 1 

Пневмонія - - - 2 

Тромбоемболія легеневої 

артерії 

- 2 - 2 

Тромбофлебіт глибоких 

вен нижніх кінцівок 

- - - 3 

 With resection treatments, the incidence of complications was 

significantly higher and amounted to 17.4% (wound inflammation 8, 

anastomosis 5, pancreatitis 4, failure of the sutures of the duodenum) 1, 

myocardial infarction 1, pneumonia 2, pulmonary embolism in the 

lower extremities 2, thrombosis limbs 3). It should be noted that local 

complications depend on the nature of surgery, and general 

complications in obese patients depend on the presence of patients with 

coronary heart disease, diabetes, and hypertension, and so on. Of the 

total number of operated patients died, which was (1.56%) the causes 

were myocardial infarction 1, pulmonary embolism 1. 
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Анотація. Розглянуто наукові постаті у розвитку зоотехнічної 

науки України, зокрема Г.О. Богданова, Б. Вальха, І.В. Гузєву, 

О.З. Злотіна, М.В. Зубця, М.А. Кравченка, В.І. Монченка та 

А.К. Скороходька. 

Постановка проблеми. У розвиток наукових основ 

тваринництва другої половини ХХ – початку ХХІ ст. вагомий 
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внесок зробили українські науковці, серед них: музеолог і зоолог 

Б. Вальх, академіки Г.О. Богданов та М.В. Зубець, доктора 

біологічних наук, талановитий учений і організатор галузевого 

дослідництва, доктор сільськогосподарських наук І.В. Гузєв, 

професор кафедри зоології Харківського національного педаго-

гічного університету імені Г.С. Сковороди О.З. Злотін, професор 

М.А. Кравченко, видатний дослідник-зоолог В.І. Монченко, енто-

молог О.А. Петрусенко, професор та розробник теоретичних і 

методологічних засад вітчизняної зоогігієни А.К. Скороходько й 

інші. Як бачимо спадщина українських дослідників є досить вели-

кою, її потрібно використовувати у сучасній науці, саме тому 

дослідження наукових постатей у розвитку зоотехнічної науки 

України є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові 

постаті у розвитку зоотехнічної науки України розглядались 

сучасними вітчизняними науковцями, як: В.В. Аністратенком, 

М.В. Апостолом, І.С. Бородаєм, І.В. Загороднюком, В.Є. 

Кашперським, Т.Ю. Маркіною, В. Шульгою й ін. 

Мета дослідження. Метою статті є дослідити наукові 

постаті у розвитку зоотехнічної науки України. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо внески українсь-

ких дослідників у розвиток зоотехнічної науки України на прик-

ладі досвіду Б. Вальха, І.В. Гузєва, Г. О. Богданова та М. В. Зубця, 

О.З Злотіна, М.А.Кравченка, В.І.Монченка та А.К.Скороходька. 

До непересічних особистостей, видатних вчених вітчизняної 

аграрної науки належить доктор сільськогосподарських наук, 

професор, академік УААН − Григорій Олександрович Богданов 

(1944-2009). У сучасних напружених умовах технологічного і 

радіонуклідного забруднення довкілля особливо важливий його 

практичний внесок в розвиток науки про повноцінну, нормовану 

годівлю сільськогосподарських тварин у контексті реалізації їх 

генетичного потенціалу продуктивності, відтворної здатності, 

виробництва екологічно безпечної, високоякісної продукції 

тваринництва [6, с. 231]. 

Борис Вальх (27.11.1876–12.04.1942) – яскрава постать в 
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історії природознавства східних теренів України. Його часто 

позиціонують як одного з багатьох орнітологів-фауністів, які 

вносять свою лепту у розвиток знань про регіональні фауни, 

зокрема й фауну птахів Катеринославщини. Проте з ім’ям 

цього натхненного і неймовірно успішного дослідника 

пов’язано чимало сторінок розвитку природознавства Сходу, 

при тому не лише в Бахмуті, де він мешкав, але й в інших 

місцях. Бориса Вальха відомий також як музеолог, у хуторі 

Гори-Могили проводив колекційні збори ссавців, орієнтовно 

всього в робочій колекції було близько 500 зразків. Б.Вальх є 

автором орнітологічних праць, що пов’язані з більшою увагою 

загалу до птахів, хоча науковець працював ентомологом і мав 

відповідні публікації, але ще потужнішими є його доробки в 

галузі теріології. Всього відомо 12 наукових праць Б.Вальха. 

Вальх займався також обміном колекціями, а надто 

колекційними зразками птахів (гнізда, яйця, шкірки), для чого 

розміщав свої оголошення у зоологічних журналах [6, с. 74]. 

Ігор Вікторович Гузєв (1963-2014). Зокрема, розробив 

концепцію та стратегію розвитку м’ясного скотарства в Україні, 

цілісну науково обґрунтовану методологію збереження 

біорізноманіття генетичних ресурсів, розвинув теорію онтогенезу 

та природної резистентності сільськогосподарських тварин тощо. 

Сприяв ствердженню ІРГТ як головного науково-методичного 

центру України з проблем генетики, селекції та біотехнології у 

тваринництві. Забезпечив активізацію наукових пошуків з 

вирішення глобальної проблеми – збереження біорізноманіття у 

тваринництві. Його творчий доробок систематизовано за такими 

напрямами: автоматизація селекційного процесу у скотарстві, 

популяційна генетика, розвиток теорії онтогенезу, природна 

резистентність молодняку, етологія, селекційногенетичні методи 

ранньої оцінки, добору і підбору великої рогатої худоби, 

розроблення концепції становлення галузі спеціалізованого 

м’ясного скотарства в Україні, розвиток теорії породи та 

породотворення; технологічні аспекти розвитку м’ясного 

скотарства, збереження та раціональне використання генетичних 
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ресурсів тварин. Учений сформувався як талановитий організатор 

галузевої дослідної справи, сприяв становленню ІРГТ НААН – 

головного науково-методичного та координаційного центру з 

питань тваринництва. За його керівництва активізувалися наукові 

пошуки інституту з розроблення теоретичних і методологічних 

основ збереження генофонду тварин. І.В. Гузєв доклав зусиль до 

розвитку національної аграрної біографістики як автор наукових 

праць популяризаційного характеру [3, с. 157-159]. 

Олександр Зіновійович Злотін (1937-2016) – доктор 

біологічних наук, професор, вчений який посів належне місце 

серед відомих ентомологів. Він є одним із засновників нової 

галузі науки – технічної ентомології. Науковий доробок Злотіна 

А.З. складається з 473 друкованих праць. Це статті, монографії, 

підручники та посібники, науково популярні видання. Крім того 

це 37 авторських свідоцтв та патентів. Добре відомий Олександр 

Зіновійович і за кордоном. Його обрано дійсним іноземним 

професором Шеньсійського інституту шовківництва у Китаї, з 

1994 року по 1995 – О.З. Злотін був консультантом ФАО при 

ООН з шовківництва [7, с. 10]. 

У становлення методологічних основ зоотехнічної науки в 

другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. вагомий внесок зробив 

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН 

М. В. Зубець (1938-2014). Учений – один із фундаторів сучасної 

методології породотворення у тваринництві, покладеної в основу 

виведення низки вітчизняних спеціалізованих порід і типів 

великої рогатої худоби, які відзначаються високим рівнем 

продуктивності та технологічності. Вершиною наукової творчості 

академіка М. В. Зубця є методика виведення української червоно-

рябої молочної породи – першої спеціалізованої породи, апробо-

ваної на теренах незалежної України. Він є автором оригінальних 

методів застосування селекції, генетики та біотехнології у 

тваринництві. Академік М. В. Зубець є не лише теоретиком, а й 

методологом вітчизняної зоотехнічної науки. Він розробив 

більше 40 ефективних методик, методичних рекомендацій, 

методів і способів, які безпосередньо стосуються виведення та 
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селекції вітчизняних порід великої рогатої худоби; оцінки, добору 

й використання племінних тварин; лінійної оцінки типу будови їх 

тіла; раціонального розміщення й використання племінних 

ресурсів. Наукові розробки вченого є пріоритетними і знайшли 

широке впровадження у виробництві, сприяли зростанню 

конкурентоспроможності вітчизняних порід худоби [2, с. 84]. 

У становлення та розвиток теоретичних і методологічних 

засад вітчизняної зоотехнії вагомий внесок зробив доктор 

сільськогосподарських наук, професор М.А. Кравченко (1908–

1986). Ученим розвинуто теорію породи і породотворення, 

добору та підбору, лінійного розведення, оцінки племінної 

цінності, селекційно-племінного вдосконалення, збереження і 

раціонального використання сільськогосподарських тварин. Його 

наукові розробки, а саме методика побудови перехресно-

групових родоводів племінних стад, способи обчислення 

коефіцієнта інбридингу, основи перспективного планування 

племінної справи, програма виведення першої української м’ясної 

породи та концепція розбудови галузі спеціалізованого м’ясного 

скотарства, є пріоритетними у вітчизняній зоотехнії [8, с. 130]. 

Владислав Іванович Монченко − видатний дослідник-зоолог 

(1932−2016). Внесок В. І. Монченка у вивчення фауни, система-

тики, зоогеографії, еволюції та екології веслоногих ракоподібних 

дістав високу оцінку наукової спільноти. Десятки нових таксонів, 

які ним були описані, визнані всіма систематиками світу. Світове 

визнання отримали фундаментальні доробки Владислава Іванови-

ча щодо факторів-перемикачів сезонної індукції, які стимулюють 

масовий перехід копепод у стадію спокою та вихід з неї. Добре 

відома фахівцям і його концепція регресивної олігомеризації 

кінцівок копепод як основного морфологічного напрямку еволю-

ції цієї групи, що є однією з форм ортогенетичної еволюції у 

тваринному світі. Експериментально довів наявність циклопопо-

дібних криптичних видів, розробив концепцію щодо формування 

криптичних видів як першого (проміжного) щабля на шляху до 

морфологічної диференціації, що є важливим доповненням до 

теорії видоутворення [1, с. 143]. 
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У першій половині ХХ ст. вагомий внесок у розвиток 

вітчизняної зоогігієни зробив доктор ветеринарних наук, 

професор Антон Каленикович Скороходько (1883–1954). 

Розвинув основи фізіології, теплорегуляції та теплообміну у 

сільськогосподарських тварин за різних умов утримання, 

встановив особливості газообміну й теплопродуктивності у 

високопродуктивних корів, зумовлені різним рівнем годівлі й 

утримання тощо. А. К. Скороходько читав популярні лекції для 

районних, дільничних і радгоспних лікарів на теми загальної 

ветеринарії, зокрема висвітлював ефективні заходи профілактики 

та боротьби з інфекційними хворобами свійських тварин для 

ветеринарних лікарів і зоотехніків, а також знайомив їх з 

досягненнями радянської ветеринарії. Для цього періоду 

діяльності вченого є також показовою участь в обстеженні стану 

тваринництва Петербурзького та Херсонського земств. Основні 

складові його наукового доробку: фізіолого-гігієнічні норми 

вирощування молодняку; гігієнічна оцінка корму; вивчення 

впливу факторів зовнішнього середовища на фізіологічний стан 

та реактивність їх організму; гігієна догляду; теплорегуляція та 

теплообмін у тварин за різних умов утримання тощо. А. К. 

Скороходько є засновником першої на українських землях 

лабораторії зоогігієни при КДСТ «Терезине». Доклав зусиль до 

організації першої на українських землях кафедри зоогігієни 

КВЗІ, становлення зоогігієнічних кафедр ВВІ, ВСГІ, ХЗІ, БСГІ. 

Окремі складові наукового доробку вченого, зокрема «холодний» 

метод вирощування молодняку, використання харчових 

нетрадиційних добавок, фізіолого-гігієнічні норми вирощування 

молодняку, вивчення механізму теплорегуляції та теплообміну у 

тварин за різних умов утримання, доцільно використовувати як 

теоретичну та методологічну основу при розробці подальших 

напрямів розвитку зоогігієнічної науки в Україні [4, с. 4]. 

Висновки. Отже, історіографічний аналіз засвідчив, що проб-

лема є дослідження наукових постатей у розвитку зоотехнічної 

науки України предметом комплексного дослідження ще не була. 

Окремі аспекти становлення селекції і розведення сільськогоспо-
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дарських тварин висвітлено в наукових працях Б. Вальха, І.В. Гузє-

вої, М. В. Зубця, О.З. Злотіної, М.А. Кравченка, В.І. Монченка та 

А.К. Скороходька та ін. Питання розвитку науки про годівлю 

сільськогосподарських тварин узагальнено Г. А. Богдановим. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНОГО 

ИСЧИСЛЕНИЯ 
 

Босин М.Е.,  

профессор кафедры математики и физики 

Рыкова Л.Л.,  

ст. преподаватель кафедры информатики, 

Харьковская гуманитарно-педагогическая академия 

г. Харьков, Украина 

Аннотация.  В статье рассмотрены предпосылки  создания 

дифференциально-интегрального исчисления, которые связаны 

с необходимостью количественных расчетов аддитивных 

свойств любых систем, прежде всего физических. Идея 

дробления любых областей на бесконечно малые элементы с 

последующим суммированием свойств этих элементов и 

дальнейшим предельным переходом при ранге дробления, 

стремящемся к нулю, и определила алгоритм построения и 

вычисления определённых интегралов. Ключом к вычислению 

последних является теорема Ньютона-Лейбница, которую по 

праву считают основной теоремой математического анализа. 

Ключевые слова: инертность, предельный переход, дифферен-

циал, интеграл, аддитивные свойства, теорема Ньютона-

Лейбница. 

В настоящее время практически во всех учебниках по марема-

тическому анализу, включая наиболее популярные [1-3], опреде-

лённые интегралы вводятся без обсуждения каких-либо предпосы-

лок к необходимости их создания. С методологической точки зре-

ния такой подход является ущербным, т.к. без обоснования необхо-

димости чего бы то ни было трудно заинтересовать обучающихся. 

Прежде всего подчеркнём, что дифференциально-интеграль-

ное исчисление было сформировано и в изначальной степени 

создано Исааком Ньютоном, выдающимся физиком, автором 

классической механики и многих оптических законов. Естествен-

но, что И. Ньютон этот математический аппарат создавал для 

количественного описания конкретных физических явлений. Так 
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что основные идеи и обоснования необходимости создания диф-

ференциально-интегрального исчисления пришли из физики. 

Кстати, многие математические аппараты были созданы физика-

ми, т. е. пришли из физики и далее уже по образу и подобию 

были использованы другими науками. Альберт Эйнштейн часто 

повторял мысль о том, что все и всё в мире обладает инертнос-

тью. И действительно, инертность – самое общее свойство всего 

материального. Инертны не только тела, молекулы, электроны, 

мезоны и т. д., – инертны электрические и магнитные поля, 

инертно развитие общества, мысль человека,... . Именно  это 

свойство порождает многие кинематические и динамические 

соотношения, называемые законами физики, химии, биологии, 

обществоведения, философии и т.д. Инертность – это и есть 

глубинная суть и обоснование дифференциально-интегрального 

исчисления. Именно благодаря инертности на малых интервалах 

времени и на малых приращениях пространственных координат 

практически ничего не успевает измениться – ни скорость 

движения тела, ни ускорение, ни мощность, ни напряжённость 

электрического поля, ни индукция магнитного поля и т. д. Для 

скорости, например, можно написать: 

V ≈
∆S

∆t
,     (1) 

где ∆S – путь, пройденный за интервал времени ∆t. 

Причём уравнение (1) тем точнее, чем меньше ∆t. Тем не 

менее, точный знак равенства в (1) можно поставить только с 

помощью оператора «предельный переход»: 

V = lim
∆t→0

∆S

∆t
,   (2) 

Именно поэтому Теория пределов всегда предваряет 

изучение дифференциально-интегрального исчисления. 

Выражение (2) определяет значение скорости в точке (в 

определённый момент времени) и, попутно, даёт определение 

производной функции S(t). 
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Из (1) и (2) следует: 

∆S ≈ V∆t,    (3) 

где V – скорость, определяемая формулой (2). 

Слева в (3) стоит приращение пути ∆S за время ∆t, а справа 

линейная часть этого приращения, называемая дифференциалом: 

𝑑S = V∆t    (4) 

Величины 𝑑S и ∆S теряют различие при ∆t → 0. 

Как же найти путь за некое время t0? Для этого время t0 

разбивается на мельчайшие приращения ∆t𝑖, 𝑖 = 1, n̅̅ ̅̅̅ , на каждом 

таком приращении определяются линейные части приращений 

∆S𝑖, последние суммируются 

S ≈ ∑ 𝑉𝑖∆t𝑖
𝑛
𝑖=1 .   (5) 

Знак приближённого равенства связан с тем, что слева 

стоит весь путь, пройденный за время t0, а справа – сумма 

линейных приращений пути на кадждом элементе ∆t𝑖. Эта 

сумма называется суммой Римана, а предел этой суммы при 

∆t𝑚𝑎𝑥 → 0 называется определённым интегралом: 

𝑆 =  𝑙𝑖𝑚
∆𝑡𝑚𝑎𝑥→0

∑ 𝑉𝑖∆𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1 = ∫ 𝑉(𝑡)𝑑𝑡

𝑡0

0
  (6) 

Все определённые интегралы (интегралы по мере) являются 

пределами суммы Римана (бесконечных сумм), о вычислении 

которых ранее не могло быть и речи. Тем не менее Ньютону 

удалось выразить определённый интеграл через неопределённые 

интегралы и показать тем самым простой путь вычисления 

пределов бесконечных сумм. Соответствующая теорема носит 

название теоремы Ньютона-Лейбница. Имя Лейбница здесь стоит 

заслужено, поскольку всё ньютоновское детище (дифференциаль-

но-интегральное исчисление) знакомо нам в интерпретации 

Лейбница, включая терминологию. По сути, Лейбниц донёс до 

учёного мира этот раздел математики, созданный Ньютоном, без 
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которого сегодня не может обойтись ни одна естественная или 

техническая наука. 

В заключение подчеркнём, что именно инертность опреде-

лила алгоритм вычисления количественной характеристики 

любого аддитивного свойства любой системы, который сводится 

к следующему: 

1. Дробление области (времени, объёма, площади, длины,…). 

2. Нахождение дифференциальной характеристики выбран-

ного свойства. Для пути таковой характеристикой является 

скорость, для работы – мощность, для электрической разности 

потенциалов – напряжённость электрического поля и т. д. 

3. Составление суммы Римана (суммы линейных прира-

щений количественной характеристики выбранного свойства). 

4. Переход к пределу, т.е. к интегрированию. 

Отметим тут же, что к интегралу может привести только 

вычисление аддитивного свойства какой-либо системы, когда 

количественная мера свойства системы равна сумме аналогичных 

мер её частей. Критериальным условием аддитивности свойства 

является наличие у него дифференциальной характеристики. У 

массы m дифференциальной характеристикой является плотность 

ρ, у момента инерции I – ρr2 (r – расстояние до оси вращения), у 

работы A – мощность N и т. д. Именно дифференциальные харак-

теристики любого аддитивного свойства являются подынтеграль-

ными функциями при вычислении соответствующих интеграль-

ных характеристик. 

Таким образом, идеи дифференциально-интегрального исчи-

сления пришли в математику из физики и созданы были для нужд 

физики. В настоящее время этот математический аппарат 

используется практически во всех областях человеческих знаний. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИТОСТАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  

URTICA DIOICA L. 

 

Гонтар І.О., ЧерненкоТ.В., 
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м. Київ, Україна   

Актуальність теми дослідження: вивчення цитостатич-

них властивостей Urtica dioica L. має велике значення, 

оскільки є  важливим у розширенні знань про протипухлинні 

властивості рослин та створенні науково-практичної бази для 

ефективного та швидкого лікування раку. 

Об’єкт: Urtica dioica L. - багаторічна дводомна рослина. 

Кореневище довге, повзуче. Стебла прямостоячі, чотиригранні, 

вузли закриті. Епідерма з довгими жалкими емергенціями. 

Листки навхрест-супротивні, довгочерешкові, із прилистками. 

Листкова пластинка тонка, темно-зелена, довгасто-яйцевидна 

або серцевидна, загострена, із крупнопилчастим краєм і сіткою 

жилок, що виступають знизу [1]. 

У листках кропиви дводомної міститься до 170 мг% аскорбі-

нової кислоти, до 20 мг% каротину, вітаміни групи В, К.  В 100 г 

кропиви містяться мікроелементи (мкг/г): 41 мг Fe, 1,3 мг Cu, 8,2 

мг Mn, 4,3 мг B, 2,7 мг Ti, 0,03 мг Ni, Zn - 0,50 мг, Co - 0,13, Mo - 

248,00, Cr - 0,06, Al - 0,11, Ba - 16,64, Se - 10,50, Sr - 1,15, Pb - 0,06; 

макроелементи (мг/г): K - 34,20, Ca - 37,40, Mg - 6,00 [1]. 

Предмет дослідження: цитостатичні властивості Urtica 

dioica L. 
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Метою дослідження є: визначення цитостатичних власти-

востей Urtica dioica L. залежно від стану використаної сировини.  

Завдання дослідження: 1) виготовити екстракти з сухого і 

свіжого кореневищ Urtica dioica L.; 2) здійснити концентраційне 

розведення досліджуваних екстрактів з дистильованою водою; 3) 

провести експерементальне дослідження з виявлення 

цитостатичної активності в кореневищах Urtica dioica L.  

Методи дослідження: вивчення цитостатичної активності 

Urtica dioica L. проводили за методом В.Б.Iванова, Є.I. Бистрової i 

I.Г.Дубровського [2].  

Суть методики полягає в тому, що при вибiрковому галь-

муваннi на головних коренях проростків рослин бiчнi коренi не 

утворюються, ріст головних коренiв пригнiчується, хоча дифе-

ренцiацiя клітин вiдбувається. Щоб перевірити наявність цитос-

татичних властивостей Urtica dioica L. ми проводили дослідже-

ння з використанням сирої та сухої рослинної сировини.  

У ході дослідження використовували, як тест-об'єкт  насiння 

огiркiв  (Cucumis sativus L.) сорту «Паризький корнішон», якi помi-

щали в чашки Петрi на фiльтрувальний папiр по 10 штук у кожну. 

Нами було взято двадцять чашок Петрi, дві з яких – контрольні з 

дистильованою водою. Фільтрувальний папiр, поміщений у кожну 

з десяти чашок Петрі, змочували двома дослiджуваними екстрак-

тами Urtica dioica L. за схемою послідовних розведень (табл. 1).  

Для приготування першого екстракту, ми брали 20 г сирої 

сировини Urtica dioica L. заливали кип’яченою дистильованою 

водою (250 мл) і кип’ятили протягом 2-3 хв. Відстоювали, а по-

тім відфільтровували розчин. Ті ж самі дії ми виконували під 

час приготування другого екстракту, але на відміну від першого, 

в основі його приготування брали 25 г сухої рослинної сировини. 

Таблиця 1  

Схема послідовних розведень екстракту Urtica dioica L. 
№ п/п Кiлькiсть води [мл] Кiлькiсть досліджуваного екстракту [мл] 

1 10,0 (контроль) - 

2 1 9 

3 2 8 

4 3 7 
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5 4 6 

6 5 5 

7 6 4 

8 7 3 

9 8 2 

10 9 1 

Чашки Петрі з насінням огірків та досліджуваним екстра-

ктом поміщали в термостат при температурi 27–30оС впро-

довж семи днів, після чого здійснювали заміри головного 

кореня, бічних коренів та гіпокотиля за допомогою міліметр-

рового паперу і лінійки.  

На основі проведеного експерименту оформлено зведену 

таблицю результатів (табл. 2, 3). 

Таблиця 2  

Результати впливу концентрацій екстракту сирої рослинної 

сировини Urtica dioica L. на проростки Cucumis sativus L. 
Концентрація 

[мг/мл] 

Середня 

довжина 

головного 

кореня [мм] 

Середня 

довжина 

бічних ко-

ренів [мм] 

Середня 

довжина 

гіпокотиля 

[мм] 

Схожість, 

% 

Контроль 45 15 5 70 

1:9 42 10 4 50 

2:8 72 20 6 80 

3:7 52 15 9 70 

4:6 44 13 5 30 

5:5 38 9 5 80 

6:4 65 14 7 40 

7:3 39 15 8 50 

8:2 41 12 7 60 

9:1 52 16 6 80 

Таблиця 3 

Результати впливу різних концентрацій екстракту сухої рослинної 

сировини Urtica dioica L. на проростки Cucumis sativus L. 
Концентрація 

[мг/мл] 

Середня 

довжина 

головного 

кореня [мм] 

Середня 

довжина 

бічних коренів 

[мм] 

Середня 

довжина 

гіпокотиля 

[мм] 

Схожість, 

% 

Контроль 70 14 10 90 

1:9 52 15 8 70 

2:8 62 18 6 70 
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3:7 50 15 6 90 

4:6 43 8 4 70 

5:5 54 12 8 70 

6:4 33 7 4 40 

7:3 2 - - 10 

8:2 - - - - 

9:1 - - - - 

На основі таблиць отриманих результатів, нами було 

зведено графіки динаміки проростання Cucumis sativus L. у 

різних екстрактах і концентраціях Urtica dioica L. 

      
Графік 1. Динаміка проростання Cucumis sativus L. в екстракті сирої 

рослинної сировині Urtica dioica L. у відповідних концентраціях. 

 
Графік 2. Динаміка проростання Cucumis sativus L. в екстракті сухої 

рослинної сировині Urtica dioica L. у відповідних концентраціях. 
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Отже, відповідно до результатів, отриманих у ході виявлення 

цитостатичних властивостей Urtica dioica L., можна зробити 

висновок про те, що досліджуваний об’єкт має незначну 

цитостатичну активність, зокрема у концентраціях 1:9 та 5:5. 

Проте, на відміну від попередніх результатів, Urtica dioica L. 

виявляє значно більші цитостатичні властивості, при проростанні 

тест-об’єкту в екстракті сухої рослинної сировини, зокрема у 

концентраціях: 4:6, 6:4, 7:3. Таким чином використання Urtica 

dioica L.  для профілактики і лікування онкологічних захворювань 

може бути більш ефективним, якщо екстракт цієї рослини 

готувати із сухої сировини у кількості не менше 25 г. Проте 

доцільність використання Urtica dioica L.  у боротьбі із раком, 

навіть у вищеназваних концентраціях, де помітна цитостатична 

активність – потребує подальших досліджень.  

Література: 

1. Петріщева В. О. Фармакогностичне вивчення рослин роду 

Urtica L. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарм. 

наук : спец. 15.00.02 "фармацевтична хімія та фармакогнозія" / 

Петріщева Валентина Олександрівна – Київ, 2008. – 98 с.  

2. Иванов В.В., Быстрова Е.И., Дубровский И.Г. Проростки 

огурца как тест-объект для обнаружения эффективных цитостати-

ков. // Физиология растений. - К.: Наук. думка. - т.31. - с. 195-196. 



192 

______________________________________________________ 

УДК 620.3                Природничі науки 
 

PLANT EXTRACTS AS PROMISING TOOLS IN "GREEN" 

SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES  
 

Denysiuk.I.V., 

Master student of the Faculty of Chemical Technology  

   The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky    

Kyiv Polytechnic Institute" (NTUU "KPI"),  

Kyiv, Ukraine 

Annotation: The overlook of the advantages of green methods for 

the synthesis of silver nanoparticles and an overview of potentially 

effective extracts of various plants widespread on the territory of 

Ukraine and other countries has been done as the foundation for 

further studies on the use of these plant extracts in "green" 

synthesis of silver nanoparticles. The plant extracts which 

contributed to the effective synthesis of silver nanoparticles in the 

past, restoring the silver cation from AgNO3, are listed and 

justified. Moreover, the extracts of plants, widespread on the 

territory of Ukraine and which potentially can be used in the 

synthesis of silver nanoparticles as well as their advantages are 

suggested.  The collected data shows that the use of plant extracts is 

a promising, easily available, and ecologically safe method for 

producing silver nanoparticles with good antimicrobial properties 

and numerous other beneficial characteristics.  

Keywords: silver nanoparticles, green synthesis of silver 

nanoparticles, plant extracts, antibacterial activity. 

Introduction 

The importance of nanoparticles in the modern world and 

their promising role in the future cannot be overestimated. Today 

their spectral properties are applied in medicine (diagnostics), 

antibacterial and biocidal properties in textile, dyes, water 

treatment, as disinfectants. Their electrical properties are used in 

conductive materials, anticorrosion coatings while their catalytic 

properties are applied in the synthesis of numerous organic 

compounds and polymers [1]. Thus, their great properties suggest 

that the development of this field might lead to the creation of a 
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new generation of nanoparticles with enhanced properties that can 

be used in the future. 

  In recent years, we witness how new independent direction in 

chemical technology has been formed - the "green technology" of 

biosynthesis of nanoparticles using bioreducers. Plants and bacteria 

synthesize nanoparticles in vivo. Thus, their extracts containing natural 

bioreducers can be applied in vitro synthesis to develop industrial-scale 

production of the nanoparticles. Biologically active substances (amino 

acids, monosugars, proteins, polysaccharides, etc.) are used as the 

compounds capable of reducing the silver cation from AgNO3. These 

methods of biosynthesis of silver nanoparticles have numerous 

advantages over physical and classical methods of synthesis. Green 

methods are characterized by environmental friendliness, simplicity, 

economy, versatility in relation to noble and heavy metals while 

conventional physical methods require expensive special equipment. 

Classical chemical and physico-chemical methods require complex 

equipment and the use of toxic reagents, which make the product 

hazardous not only for the environment, but also for humans [2].  

Classical chemical methods for the synthesis of silver nanopartic-

les are based on the reduction of cations of the salts of the metals to 

neutral atoms: The plant and animal world produce a huge amount of 

low and high molecular weight biomaterials (acids, alcohols, 

polysaccharides, proteins, etc.) with redox potential and capable of 

reducing cations of dissociating metal salts contained in soil and water 

bodies. Moreover, these substances are often able to act at the same 

time as colloidal stabilizers (biopolymers) of highly dispersed nanopar-

ticle systems. In the case of biopolymer reducing agents, the latter act 

in three ways: as bioreducing agents, as biostabilizers and  bioreactor 

matrices, in the structure of which complex chemical reactions proceed 

and colloidal nanodispersions of nanoparticles are formed [3]. 

Due to the numerous advantages of green methods in the 

synthesis of silver nanoparticles, the selection of new promising 

plant materials that can be applied in the synthesis, the 

justification of their advantages over other representatives is a 

relevant topic that we aimed to uncover.  
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  The process of “green” synthesis using plant extracts 

Before the synthesis of nanoparticles, it’s necessary to obtain 

plant extract, which mostly is aqueous extract. Depending on the 

chemical composition of raw material and the main compounds to 

play the role of the reducers the method or extraction and the 

conditions of the process should be adjusted. Several factors 

influence the extraction of plant material. Among them are the pH, 

the temperature, the ratio of volumes of salt and plant extract, the 

fineness of the raw material, the method and time of mixing.  

Scientists highlight four main stages of “green” synthesis of 

silver nanoparticles [4, 5]:  

⎯ Activation – the reduction of the Men+ ions of metals and 

the formation of neutral Me0 atoms.  

⎯ Nucleation of neutral metal particles with the formation of 

protons.  

⎯ Growth (aggregation), in which the smaller particles 

formed at the nucleation stage are combined into larger 

nanoformations in regards to thermodynamic stability. 

⎯ Termination leading to the final establishment of 

thermodynamic equilibrium in the colloidal system with a stable 

size distribution of silver nanoparticles and cations.  

There is one important factor common for each stage - the 

capability of bioreducer itself to contribute to the stabilization of 

colloidal nanodispersion, which at the same time contain may 

contain the ions, neutral atoms, and more complex nanoscale 

formations. The shape and size of the particles depend greatly on 

pH, temperature, and incubation time.  

Plant extracts used in the synthesis of silver nanoparticles 

Nowadays there are many plants which have already been 

tested as s material for biosynthesis of silver nanoparticles [6]. 

The examples are depicted in table 1. 

Table 1. Extracts of various plants and biomaterials used in the synthesis 

of silver nanoparticles. 
Plants and biomaterial Size and Shape of Metabolites involved in 
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nanoparticles bioreduction 

Cinnamon zeylanicum 

(leaves) 

45 nm, spherical Water soluble organics 

Mentha piperita (leaves) 90-150 nm, spherical Menthol 

Euphorbia prostrata 

(leaves) 

52 nm, rod, spherical Protein, polyphenols 

Citrus sinensis (peel) 35 nm, spherical Water soluble 

compounds 

Artemisia nilagirica 

(leaves) 

70-90 nm, spherical Secondary metabolites 

Acalypha indica (leaves) 20-30 nm, spherical Quercetin, plant pigment 

Andrographis paniculata 

(leaves) 

67-88 nm, spherical Alkaloids, flavonoids 

Lippia citriodora (leaves) 15-30 nm, spherical Isoverbascoside 

compound 

Aloe vera (leaves) 15,2 nm, spherical - 

Oamum tenuiflorum 

(leaves) 

25-40 nm, spherical - 

Jatropha curcas (latex) 10-20 nm, 

crystalline 

- 

Jatropha curcas (seed) 15-50 nm, spherical - 

Carica papaya (fruit) 15 nm, cubic - 

Pinus desiflora (leaves) 15-500 nm, cubic - 

Magnolia Kobus (leaves) 15-500 nm, cubic - 

Curcuma longa (power, 

tuber) 

21-30 nm, quasi -

spherical, triangular, 

rod shaped 

- 

Nicotiana tobaccum 

(leaves) 

8 nm, crystalline - 

 

Widespread Ukrainian plants with a potential to be used in green 

synthesis 

Ukraine is rich in various cultures and plants, which have 

compounds capable of playing the role of bioreducers in the 

synthesis of silver nanoparticles [7]. Here are some of them:  

⎯ Aronia melanocarpa is a common plant on the territory of 

Ukraine. The fruit of the plant is rich in carbohydrates, especially mono- 

and disaccharides (21.6%) - glucose (43%) and fructose (16.9%), cellu-

lose (21%), pectin (10.2%), as well as starch (0.1 g) and sucrose (0.1-2.0 

g). It is known that monosaccharides such as glucose (linear, containing 

an aldehyde group) can act as reducing agents. The high content of 

glucose in Aronia melanocarpa makes it a promising raw material for the 
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synthesis of silver nanoparticles. In addition, this type of plant is widely 

distributed in Ukraine and is cheap, which is a significant advantage.  

⎯ Viburnum opulus is another widespread plant on the 

territory of Ukraine.  

Bark -  The bark contains the glycoside viburnum, tannins (about 

2%), salts of valeric and caprylic acids, acetic, formic, palmitic, 

isovaleric, oleic, linoleic, caproic, and cerotic acid, resins (about 6.5%), 

sugars, saponins of triterpene structure were detected (about 7%). 

Fruits - Viburnum fruits contain sugars 5-6% (according to other 

data - invert sugar about 32%), proteins (0.37%), isovaleric and acetic 

acids (2.56%), tannins and dyes, vitamin C, flavonoids (astragalin, 

quercetin, kaempferol, and others), biflavonoid amentoflavone. Pectic 

substances are mainly represented by protopectin. Organic acids in ripe 

fruits of viburnum are represented mainly by malic, citric, formic, 

caprylic, valeric, isovaleric and chlorogenic, there are also traces of 

quinic, caffeic and acetic acids, up to 3%. Apart from a high content of 

reducing agents, Viburnum opulus contains a lot of microelements and 

vital compounds.  

⎯ Prunus armeniaca (Apricot) - fresh apricot pulp contains from 

4.7 to 27% sugars (sucrose prevails in mature fruits), a small amount of 

dextrin, inulin and starch. Fiber content - 0.8%, organic acids - 1.3%. 

The fruits also have citric, malic, tartaric and some salicylic acid, 

quercetin, isocvercitrin, lycopene and tannins (up to 1%). There is not 

much vitamin C in fresh apricots (10 mg%), there are vitamins P, B1 and 

PP and a great quantity of carotene (provitamin A) - up to 16 mg%. 

Conclusions  

“Green” methods of synthesis of silver nanoparticles using plant 

extracts have a great potential to be developed and used in industrial-

scale production as long as they have numerous advantages over 

conventional methods. The use of three plants that are widespread all 

over Ukraine (Aronia melanocarpa, Viburnum opulus and Prunus 

armeniaca) draws attention for possible use in green synthesis due to a 

high content of reducing agents. Thus, further studies on these plants 

should be conducted to justify their relevance. It is important to note 

that the overview of the plants contains just a small part of possible 
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plants and there are hundreds of times more species of unexplored 

plants, which justifies the great potential of the topic for further studies 

in the field of silver nanoparticles production.   
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Актинідія – досить нова садова культура, що являє собою 

дводомну кущисту деревну ліану родом із Південно-Західного 

Китаю (Хебей, Цзимінь, Ляонін, Сичуань), Японії (Хокайдо, Хон-

сю), Кореї; південній частині Хабаровського краю, південних і цен-

тральних районах Сахаліну, на Кунаширі і Шикотані [1, с. 12-13]. В 

дикому вигляді зустрічається у багатьох тинах лісів: в кедрово- і 

піхтово-ялинових лісах. Найкращі умови для неї це піхтово-ялино-

ві ліси з участю кедра і широколистяних порід, де вона досягає 

максимальних розмірів і утворює зарослі. Добре розвивається 

також на вирубках та лісових галявинах, але найкраще полюбляє 

дреновані перегнійні грунти, на яких їх найбільша кількість. У 

дикому стані переважно зустрічається у хвойно-широколистяних 

лісах Приморського краю, по південній Уссурі, на Сахаліні, 

Курильських островах, Корейському півострові, в Китаї, Японії. 

Даний рід нараховує біля 75 видів, поширених в Південно-

Східній Азії та Гімалаях. Єдиної думки щодо кількісного 

складу роду не існує. Найбільш удосконаленою є сучасна 

класифікація, згідно якої Актинідієві – родина класу Дводоль-

них рослин, що входить до порядку Вересецвіті, включає три 

роди і близько 360 видів [1, с. 12-13]. 

Вперше почали окультурювати актинідію у Китаї, проте 

всесвітньої відомості вона отримала у 1950-1970 роках, коли 

Нова Зеландія почала масово експортувати плоди Actinidia 
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deliciosa Hayward під назвою «ківі». 

Ще з 1906 року І.В.Мічурін розпочав селекційну роботу з 

актинідіями. Насіння поступало з Далекого Сходу. Саме він 

створив селекційний фонд вітчизняних актинідій і отримав 

перші її сорти. 

З 1959 року селекційну роботу з цією культурою продовжила 

Е.І.Колбасіна, яка захопилася рідкісною рослиною, і її наукове 

досягнення в області селекції актинідій Далекого Сходу пов’язали 

саме з нею. Вона вказала і передбачила перспективність Actinidia 

Lindl для широкого вирощування в садах, завдяки тому, що в 

культурі актинідія не втрачає своїх природних властивостей, 

навпаки, у неї збільшується розмір плодів, вміст вітаміна С, 

цукрів, органічних кислот та інших БАР. Колекція, створена нею 

містить близько 150 сортів актинідії, більшість із яких ростуть і 

плодоносять, і є декоративними рослинами для вертикального 

озеленення. Урожайність актинідії становить від 5 до 30-50 кг. 

Плоди використовують для приготування джемів, варення, різних 

наливок. Ягоди актинідії цінують за смакові та дієтичні 

властивості. В половинці плоду ківі міститься добова норма 

вітаміну С. Цей фрукт зміцнює імунітет. В плодах багато магнію, 

корисного для нормалізації роботи нервової системи, і йоду, що 

нормалізую діяльність щитовидної залози. Калій, що міститься у 

великій кількості у ківі знижує тиск, виводить холестерин і 

перешкоджає утворенню тромбів. Цей фрукт вживають проти 

утворення каменів в нирках, карієсу і навіть глистів. В медицині 

його застосовують як антиоксидантний, протизапальний, антиам-

незійний, противарикозний, гіпоглікемічний, антиалергічний, 

антидіабетичний засіб. 

Завдяки селекції вітчизняних селекціонерів з’явилися нові 

сорти актинідій з яблучним, суничним, ананасовим, банановим, 

інжирним, виноградним та іншими смаковими якостями.  

Вітчизняний сортовий склад актинідій набагато кращий в 

порівняні з зарубіжним, який є не дуже морозостійким. Такий 

сорт як «Коломікта» витримує морози до – 40 °С [2, с. 86-87]. 
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В Україні селекція актинідії проводиться на основі 5 інтре-

дукованих видів з Далекого Сходу : A.kolomikta, A.purpurea та 

A.arguta, А.polygama, A.chinensis. 

Видатним українським селекціонером І.М.Шайтаном в НБС 

НАН України імені М.М.Гришка створені високовітамінні сорти 

«Сєнтябрьская», «Фігурна», «Пурпурова садова», «Київська 

гібридна», «Київська крупноплідна». Ці сорти внесені до реєстру 

сортів України. 

Селекція актинідії в НБС НАН України проводиться вже 

понад 50 років, а її генофонд складається із 7 видів та близько 200 

різних форм. 

Комплексну оцінку колекційного і селекційного фонду 

актинідії НБС НАН України імені М.М.Гришка здійснила 

Скрипченко Н.В., яка вказала, що міжвидова гібридизація є 

перспективним методом акліматизації актинідії в України, а 

селекційний фонд рослин, створений на основі його 

використання, може слугувати цінним висхідним матеріалом 

для подальшої селекції актинідії [3, с. 43]. 

Отже, селекція малопоширених видів це один із шляхів 

збагачення ресурсів плодових культур, завершальним етапом 

якого є створення високопродуктивних сортів, перспективних для 

впровадження в садові ценози. Метод міжвидової гібридизації дає 

можливість об’єднати найцінніші властивості та ознаки видів, 

розділених багатовіковою історією і створити велике різноманіття 

гібридного потомства, що надалі слугуватиме вихідним 

матеріалом для подальшого селекційного добору.  
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    Currently in modern life arise problems that affect various 

aspects of the life of students. Inevitable changing political, economic, 

the social situation in society, but human values remain constant. One 

of the important components of these values can be called physical 

education, physical culture, and, of course, sports. Physical education 

provides a solution to its primary mission: the education of the indivi-

dual through culture through the development of the valuable potential 

of physical culture. Physical culture has a significant influence on the 

comprehensive development of the young person, as an integral part of 

the General culture of the individual student. The positive effects of 

physical culture may be granted only if it is based on the natural 

scientific basis of the theory of physical education, which is closely 

related to physiology, hygiene, anatomy, and other Sciences. In 

educational institutions of higher rule physical education is primarily a 

pedagogical process of formation comprehensively developed, 

harmonious personality [1.with.126]. The development of a whole-

proportional to the personality of the young person plays an important 

role in an active way of life and appropriate physical activity. Not 

obsolete the familiar adage - "healthy body, healthy mind". However, 

constantly there are barriers to the positive development of physical 

education: lack of funding, a sedentary lifestyle of the student youth, 

poor light in the media. These barriers prevent the implementation of 
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educational strategies of young people in terms of physical 

improvement, and problem positive effects, especially important in the 

lives of students. The relevance of the problem stems from the new 

course social and, in particular, of youth policy, where the main place is 

given to all areas of the "improvement of society" [2.c.20]. The current 

situation draws attention to that youth, unfortunately, do not always 

have the opportunity to improve their level of physical culture. Well-

known point of view, today, reveals the reality: the lack of a proper 

level of development of the sports direction and lack of advocacy of the 

necessity of physical culture that gives rise to a growing diffusion of 

such "ills of society" as nicotine addiction, alcoholism, drug abuse, and 

mainly in the youth environment. Demographic, and therefore the 

economic situation in the country depend on the level of physical 

culture of the population. Physical culture affects the process of identity 

formation and career choices. The positive effects of outdoor physical 

activity will be achieved only when a complex, long and intense 

exercise will meet the individual young person's opportunities, the 

conditions of his daily life, and active, productive, relevant work. The 

value of physical education and sport for health, development, and 

overall well-being of youth are hard to evaluate. From an early age 

parent, teachers, radio, and television inspire the child the use of 

physical activity and encourage children to do sports. At this age, sports 

are usually under the supervision of experienced coaches and experts 

that monitor the correct and harmonious development of the growing 

organism. At school age, this role is mainly played by the teacher of 

physical culture at school. By sixteen years the identity of the young 

man sufficiently grown, from this moment, sports become conscious, a 

serious passion that brings pleasure, inspiration from the achievements, 

the joy and triumph of victory. Sports contribute to the development of 

sociability, rid of the complexes and liberate students, and a correct 

exercise, active movement relaxation areas beneficial to the 

development of the mental activity of students. With the realization of 

necessity comes the need for the independent evaluation of his physical 

capabilities that lets you actually calculate the forces in training 

activities. Actively doing physical exercises, students learn the laws of 
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development of physical qualities, develop motor skills, acquire 

knowledge about the structure and functions of the body and its 

systems, allowing them to enhance the overall educational level. 

Physical education is a complicated psycho-physiological process, 

which forms another layer in the overall physical condition of the 

person's health, physical fitness, and physical perfection. For students of 

lessons in physical education is, above all, prevention of various 

diseases. Occur hypertension, ischemic heart disease require long-term 

medication. It is well known that disease is more rational to prevent 

than to cure. You need to take care of yourself, your health, necessary 

for life, and student health. Exercise increases efficiency. About it, on 

the basis of experience and numerous research scientists, shows the 

growing young man's ability to perform a large amount of work over a 

period of time. With the increase of efficiency, in a state of muscular 

rest reduced heart rate, students begin to perform the exercises with a 

great desire and a longer time, less tired, and the rest is used by the body 

completely. Professional activity of student's youth implies a maximum 

physical load, so the future young specialist should have a sufficiently 

high level of physical preparedness and good health, to achieve such a 

result can only be the regular occupations of physical culture and sports. 

In recent years, the increasing role of science in the creation of 

pedagogical technologies adequate to the level of public knowledge. 

Innovative technologies of physical education can improve the 

traditional physical education to positively affect the health and 

harmonious development of students ' successful mastery of all types of 

physical activity. The work of teachers of physical education in an 

institution of higher education aimed at the formation of students ' 

interest in various physical exercises and the need to maintain a healthy 

way of life. Performing tasks of physical education are used for 

development, improvement, and strengthening of health of students of 

non-standard forms of employment and health technologies, such as 

dance aerobics, step aerobics, stretching, pitbull-aerobics, yoga, etc.. the 

Importance of physical fitness, increasing the level of moral qualities of 

students are taking on increasing importance, necessary for the present 

society [3.c.102]. A physical culture that affect students with different 
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parties in the process of identity formation, and increasing value that 

contributes to the formation of moral character, the spirit, the effect on 

General physical condition and stimulates new achievements and 

modern approach to life. Conscious attitude to the importance of 

physical culture and sport will come to the students only after the notion 

of their role, need and importance of physical education in their 

lives.Physical education is a purposeful process of influencing a young 

person with the goal of his physical improvement, general development 

and education.  Education is considered as a combination of knowledge 

acquired in a social way.  As noted by S.V. Shevchenko, E.S. 

Romanenko, L.A. Sitak - this is a culturally determined and significant 

activity aimed at preserving and relaying the knowledge of society with 

the aim of preserving it through the formation of a certain type of 

personality.  Sport and physical culture is a normal and healthy life, 

which opens up new opportunities for the implementation of forces and 

talents.  This is the path that a sane young man takes to make his life 

fruitful and bring joy to himself and others. Conclusions: The 

progressive rhythm of life requires student youth to increase physical 

activity and the level of physical fitness, which is achieved through 

health-improving physical education classes.  It claims the requirements 

of high physical excellence in sports.  At the same time, in physical 

culture, educational and general developmental functions are realized in 

a focused pedagogical process of physical education, which contributes 

to the formation of moral-volitional qualities, improves social 

adaptation, and effectively resists the negative consequences of nervous 

tension and stressful situations in the student life of young people. 
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Анотація. Стаття висвітлює ключові методи теорії розв’я-

зання винахідницьких завдань (ТРВЗ) та шляхи їх застосування 

під час навчально-виховного процесу з дошкільниками. 
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Наш час – це час змін. Зараз світ потребує людей, що здатні 

приймати нестандартні рішення та вміють мислити творчо, не так 

як усі. Практика показала, що використовуючи традиційні форми 

роботи неможливо у повній мірі вирішити завдання, які ставлять-

ся перед дошкільними установами. Цьому сприяє ТРВЗ техноло-

гія, а конкретніше система методів і прийомів, які її утворюють.  

Суть цієї технології заключається в тому, що при її викорис-

танні у дітей формується системне, діалектичне мислення, 

стрімко розвивається творча уява та кмітливість.  Використання 

ТРВЗ має на меті розвиток фантазії дітей, навчання їх мислити 

творчо і системно, розуміти єдність і протиріччя навколишнього 

світу, бачити і вирішувати проблеми нестандартно.  

Авторство теорії розв’язання винахідницьких завдань 

належить Генріху Сауловичу Альтшуллеру, який  у 1946 році 

заклав основи своєї методики. Основні положення ТРВЗ були 
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адаптовані для дітей дошкільного віку А. М. Страунінгом та 

О. І. Нікашиним. На їх думку у дітей формується системне, 

діалектичне мислення, розвивається творча уява, винахідницька 

кмітливість саме за допомогою спеціально розроблених ігор-

занять, в процесі яких дошкільники знайомляться із навколишнім 

світом. Серед сучасних науковців, які досліджують дану 

методику, варто назвати Л. О. Нестеренко, яка запропонувала 

цікаві прийоми для розвитку уяви. Варто зауважити, що 

проблеми впровадження ТРВЗ технології в освітній процес 

закладів різних типів порушувалися у працях В. А. Бухвалова, 

Б. Л. Злотіна, С. М. Ладошкіна, А. О. Нестеренко, Т. М. Сидорчук, 

М. Н. Шустермана [3] 

Технологія ТРВЗ має ряд переваг, що ставлять її на щабель 

вище інших методів навчання та зумовлюють стрімке її 

використання на сьогодні. Вона є універсальною, тобто її можна 

використати для кожної дитини у різних інтерпретаціях та 

підібрати різноманітні завдання, які будуть доступні для дитини. 

Методика дозволяє розкрити індивідуальність кожної дитини. 

Наприклад, даючи однакове завдання для всіх дітей, результати 

будуть різними, адже у кожного власне бачення та розуміння. 

ТРВЗ стимулює взаємообмін оригінальними ідеями, а також 

допомагає сформувати особистість, здатну запропонувати 

нестандартне рішення, знайти вихід із будь-якої ситуації, 

допомогти іншим поглянути на проблему під іншим кутом зору.  

На заняттях, побудованих за технологією ТРВЗ ви даєте 

дитині мінімальну кількість інформації, вона ж у свою чергу 

максимально має цю інформацію обмірковувати та створювати 

власний продукт діяльності. Бажано, щоб заняття були 

побудовані у формі мозкового штурму. При мозковому штурмі 

вихователь займає позицію куратора цього процесу та повинен 

спрямовувати цей процес у правильне русло. 

Технологія розвитку винахідницьких завдань налічує 

безліч цікавих методів, частину з яких ми зараз розглянемо.  

Мeтoд фoкaльних oб’єктiв (МФО).  Сутність даного 

методу полягає в перенесенні одного чи декількох об’єктів на 
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інший. Цей метод дозволяє не тільки розвинути уяву, мовлення 

та фантазію, а й керувати своїм мисленням. 

Метод фокальних об’єктів дозволяє певному об’єкту 

«приміряти» властивості і характеристики інших, нічим з ним не 

пов’язаних об’єктів. Поєднання характеристик деколи виявля-

ються дуже неочікуваними, проте саме це і викликає інтерес. 

 Мета МФО – встановлення асоціацій з різними випадковими 

об’єктами. Для початку необхідно вибрати об’єкт, з образом 

якого будемо працювати. Певний час його можна тримати в 

таємниці від дітей. Потім дітям пропонується назвати будь-які 3 

об’єкти. Після цього діти називають якомога більше якостей і 

властивостей названих об’єктів. Названі характеристики 

приписуються початково вибраному об’єкту, діти з’ясовують як 

це може виглядати і за яких умов таке буває. [1] 

Метод мозкового штурму. Це ефективний метод вирішення 

проблеми на основі стимулювання творчої активності, при якому 

учасникам обговорення пропонують висловити якомога більшу 

кількість варіантів рішень, в тому числі і найбільш нереаль-

них. Потім із всіх запропонованих ідей вибирають найбільш вдалі 

та доречні, які можуть бути використані на практиці. Винахід-

ницькі завдання мають відповідати віку та рівню розвитку дітей. 

Потрібно дотримуватися правил мозкового штурму: 

1) Утримання від критики; 

2) Заохочення та підтримання всіх ідей; 

3) Велика кількість відповідей та пропозицій; 

4) Чужі ідеї можна вдосконалювати. 

Аналіз кожної ідеї проходить оцінку «добре – погано». 

Тобто, щось в цій ідеї добре, а щось погано. Із всіх рішень виби-

рається найбільш оптимальне, що дозволяє вирішити завдання з 

мінімальними затратами сил. Результати мозкового штурму 

обов’язково мають бути відображені у продуктивній діяльності. 

Вихователь повинен запропонувати дітям свої оригінальні 

варіанти вирішення завдань, що дозволяє стимулювати їх уяву та 

викликати інтерес і бажання до творчої діяльності. 

В ході реалізації цього методу розвиваються комунікативні 
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навички дітей: вміння вести суперечку, чути і слухати один 

одного, доводити власну точку зору, не боячись при цьому 

критики, тактовно оцінювати думки інших. Метод мозкового 

штурму дозволяє розвивати у дітей здатність до аналізу, 

стимулює творчу активність в пошуку вирішення проблеми, дає 

усвідомлення того, що безвихідних ситуацій у житті не буває. [6] 

Метод фантограм. Має на меті побудову асоціативного 

ряду слів до названого предмета чи явища. Вихователь називає 

певне слово, а діти – слова, які в них асоціюються із названим 

вихователем словом. Наприклад: 

День народження – торт, кульки, клоун, подарунки.  

Ніжність – мама, душа, квітка, любов, родина, дівчинка. 

Батьківщина – дім, сім’я, країна, родина, село, садок, 

калина, земля. 

Метод фантограм є своєрідним тренінгом під час роботи з 

опорними словами, що дозволяє дошкільнику швидко зорієнту-

ватись серед різноманіття слів, вчить добирати потрібне слово 

у певній ситуації, вдало його використовувати. 

Метод корисний для розвитку мовлення дітей, що є дуже 

важливим у роботі з дошкільниками, а також дасть можливість 

дитині потім швидше знаходити потрібні слова при побудові 

речень чи при спілкуванні, тобто розширює словниковий запас 

дітей. 

Одним з методів системи ТРВЗ є «оператор РЧВ» (розмір-

час-вартість), який являє собою серію уявних експериментів, що 

допомагають подолати звичне бачення об’єкта та усунути 

стереотипність мислення. «Оператор РЧВ» включає в себе шість 

уявних експериментів по вдосконаленню об’єкта з такими трьома 

параметрами, як розміри об’єкта (подумки зменшити чи 

збільшити розміри об’єкта від заданої величини до 0 

(безкінечності) ‒ «Як тепер виглядає завдання і можливі 

рішення?»; час виконання основних операцій (подумки зменшити 

чи збільшити час процесу (або швидкість руху об’єкта) від 

заданої величини до 0 (безкінечності) – «Як тепер виглядає 

завдання і можливі рішення?»; вартість виконання роботи 
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(подумки знизити чи підвищити вартість (допустимі витрати) 

об’єкта або процесу від заданої величини до 0 (безкінечності) – 

«Як тепер виглядає завдання і можливі рішення?». Змінювати 

можна будь-які параметри, але при цьому бажано вибирати 

найбільш суттєві. [5] 

Метод моделювання маленькими чоловічками – це один 

із провідних способів моделювання, який активно застосовується 

у теорії розв’язання винахідницьких завдань. Його властивості 

допомагають пояснити внутрішню будову предметів і речовин, 

фізичну суть явищ та процесів, що відбуваються у живій та нежи-

вій природі. Сутність методу ММЧ полягає в тому, що дитині 

потрібно уявити, що всі предмети, об’єкти, явища, які її оточують 

складаються з безлічі живих, мислячих маленьких чоловічків. [2] 

«Коло Луллія» являє собою  логічну машину, яка має вигляд 

паперових кіл. Це пристрій, який являє собою декілька кіл різного 

діаметру, що нанизані на загальний стрижень (по типу пірамідки). 

У верхній частині стрижня встановлюється стрілка. Кола рухливі. 

Всі вони розділені на однакову кількість секторів. При вільному 

обертанні кіл під стрілкою виявляються певні сектори. Будь-який 

бажаючий може задати запитання і за допомогою отриманої 

комбінації отримати відповідь. «Кола Луллія» представляють 

дошкільнятам як чарівні кільця або загадкові кола. Для роботи з 

дітьми різного віку використовують різну кількість цих кіл. 

Наприклад, для роботи з дітьми четвертого року життя доцільно 

брати лише два кола різного діаметру з 4 секторами на кожному. 

В роботі з дітьми п’ятого року життя використовують два-три 

кола (4-6 секторів на кожному). Діти шостого року життя цілком 

справляються з завданнями, в яких використовуються чотири 

кола з 8 секторами на кожному. [4] 

Творчість та нестандартне мислення людини не може бути 

продуктивним без володіння нею спеціальними новітніми техно-

логіями. Однією з таких технологій є теорія розв’язання винахід-

ницьких завдань (ТРВЗ) для розвитку критичного мислення. Це 

технологія, яка навчає новим прийомам мислення та бачення 

навколишнього світу, технологія, якій можна і потрібно навчати з 
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раннього дитинства. А нам, сучасним педагогам, потрібно цю 

технологію освоїти та активно використовувати у своїй педагогіч-

ній діяльності. 
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над освітою в режимі он-лайн, але з ускладненням епідеміо-

логічної ситуації, це питання постало досить гостро. Корпорації 

активізувалися та створили купу програмних засобів для 

проведення відеоконференцій (хоча гарний програмний засіб не 

може бути безкоштовним), освітні платформи додають нових 

можливостей, залучаються усі наявні інтернет-ресурси. Усе б, 

здавалося, налагоджено, але спробуймо зануритися глибше. 

Ключові слова: дистанційна освіта, компетентності, 

математика 

Сьогоднішні реалії такі, що освіта мусить неперервно 

крокувати вперед, ставити перед собою нові цілі. Технічний 

прогрес надав можливість впроваджувати дистанційне навчання, і 

для того щоб забезпечити найефективніше розв'язання завдань 

навчання в конкретних умовах, від учителя вимагається 

цілеспрямований вибір найкращого варіанта побудови освітнього 

процесу. Виникає необхідність так вивчати математику, щоб вона 

була корисна, захоплююча і водночас цікавою.  

Дистанційна освіта - це можливість навчатися та отримувати 

необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь який 

зручний час [1]. 

Дистанційне навчання — сукупність сучасних технологій, 

що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за 

допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних 

технологій) від тих, хто навчає, до тих, хто навчається [2]. 

Сучасний вчитель за основу бере компетентнісний підхід, 

має арсенал активних та інтерактивних методів і технологій 

навчання, створює передумови для засвоєння учнями 

прогресивних знань.  

Спробуймо зрозуміти, наскільки дистанційне навчання може 

реалізувати основні принципи навчання та сформувати основні 

математичні компетентності.  

Для того, щоб починати працювати над розвитком 

компетентностей нам необхідно знати значення цього слова 

«компетентність». 

Компетенція – це сукупність взаємопов’язаних якостей 

особистоті (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які є 



212 

заданими до відповідного кола предметів і процесів та 

необхідними для якісної продуктивної дії по відношенню до них. 

Компетентність – це володіння людиною відповідною 

компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета 

діяльності. 

Коротко компетенція – це «коло повноважень», а 

компетентність – це обізнаність, кваліфікованість. 

Освітня компетенція як  рівень розвитку особистості учня  

пов’язана з якісним опануванням змісту освіти [3]. 

Компонентами математичної компетентності, як і будь-якої 

іншої є: 

-мотиваційний; 

-змістовний; 

-дійовий. 

Компетентність може проявлятися лише в органічній єдності 

з цінностями людини, тобто учень має бути зацікавлений в 

даному виді діяльності, а тому мотивація діяльності в умовах 

дистанційного навчання є надважливою. Учитель має забезпечити 

позитивне ставлення до предмету, розвиток пізнавального 

інтересу шляхом використання ігор, цікавих задач, мотиваційних 

відеороликів, учнів надихають приклади з реального життя. 

Формування змістовного компоненту здійснюється на основі 

індивідуально-диференційованого підходу через використання 

різнорівневих завдань, що в умовах дистанційної освіти 

реалізовується значно простіше, учням пропонується на вибір 

кілька завдань різного рівня складності та самостійності. 

Формуючи дійовий компонент, необхідно створити для учнів 

оптимальні умови для поступового переходу від дій під 

керівництвом вчителя до самостійних, даючи змогу учням 

знаходити шляхи розв’язання завдань. 

Складові математичної компетентності: 

-обчислювальна (готовність учня застосовувати обчислю-

вальні вміння на практиці), досягається шляхом відпрацювання 

навичок на практиці, впровадженням інтерактивних вправ, 

онлайн-сервісів з усного рахунку, онлайн-тестувань. Дуже 
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цікавим є використання онлайн-калькуляторів для перевірки 

власних навичок швидких обчислень; 

-інформаційно-графічна (утворює готовність застосовувати 

вміння і навички, способи діяльності пов’язані з графічною 

діяльністю), яка на дистанційному навчанні не відпрацьовується у 

повній мірі. Маючи велику кількість математичних програм, 

онлайн сервісів для побудови, учні не вміють правильно будувати 

геометричні тіла, графіки тощо, що у подальшому негативно 

впливає на їхню роботу; 

-логічна (забезпечується здатністю учня виконувати логічні 

операції у процесі розв’язування рівнянь, розгадування ребусів і 

головоломок, розрізнення істиних і хибних тверджень. На сьогод-

ні існує велика кількість завдань «на логіку», пропонувавши які 

учням, можна значно посприяти розвитку логічного мислення; 

-геометрична (виявляється у володінні просторовою уявою), 

яку з одного боку, маючи низку програмних засобів, реалізувати 

просто, але слід врахувати, що більшість дітей – кінестетики, які 

не повірять, доки не зможуть це відчути на дотик. У тому 

випадку, коли дидактичний матеріал може бути розрізаний, 

скручений, складений тощо, відсоток розуміння і запам’ятову-

вання значно вищий [4]. 

Основними принципами дистанційного навчання є 

інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання учням 

можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а 

також консультаційний супровід у процесі дослідницької 

діяльності. Проте, варто пам’ятати, що учні не вміють самостійно 

сприймати й опрацьовувати матеріал, їм потрібна допомога та 

живе спілкування, яку не можуть замінити жодні сучасні 

інформаційні технології. 
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Актуальність теми. У наш час школа потребує організації 

діяльності, яка б забезпечила увагу до індивідуальних особли-

востей кожного учня, розвиток здібностей і формування творчої 

особистості шляхом застосування різних інноваційних 

навчальних програм. Використання на уроках у початковій школі 

ігрових технологій не лише дозволяє зацікавити і заохотити до 

вивчення учнів, а й дозволяє перетворити цілком рутинні і 

буденні кроки з вивчення того чи іншого предмету на цікаве 

пізнання, оскільки саме у грі відбувається вільний розвиток 

дитини. Саме у грі учень має можливість проявити свою 

активність і власний саморозвиток. Гра розвиває дитяче 

мислення, уяву, пізнавальні здібності, дозволяє пробудити 

допитливість і зацікавленість у кожній дитині. Використання 

ігрових прийомів на уроках у початковій школі є шляхом до 

формування творчої особистості. 

Ключові слова: учень початкової школи, ігрові технології, гра, 

ігрові прийоми, креативне мислення, креативна особистість, 

здібності, початкова школа. 

Мета – за допомогою ігрових технологій в ігровій формі 

розвивати креативність учнів, їх потенціал; залучати дітей до 

проявів фантазії та оригінальності; успішного засвоєння під 
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час гри програмового матеріалу, шляхом використання ігрових 

технологій у початковій школі формувати творчу особистість, 

розвивати уяву, пробудити допитливість і зацікавленість у 

кожному учні.  

Аналіз джерел та публікацій. Визначний педагог Василь 

Олександрович Сухомлинський закликав: «Навчайте граючись, 

а граючись навчайте». Важливість гри в навчальному процесі 

вивчали також такі відомі педагоги як К. Д. Ушинський та А. 

С. Макаренко.  

Виклад основного матеріалу. Сьогодні проблема введення 

інноваційних форм і методів організації навчального процесу має 

бути вирішена шляхом запровадження ігрового підходу як у 

навчанні, так і у вихованні. Молодші учні беруть участь у грі із 

більшим бажанням, ніж у будь-якому іншому завданні. Та іноді 

ігри сприймаються лише як розважальна діяльність, тобто як така, 

що не призводить до успішного вивчення предмету. Іноді вчителі 

не усвідомлюють важливості ігор, вважаючи їх не можливістю 

успішного вивчення та реального спілкування, а зайвою тратою 

часу. Та саме гра є найприємнішою та найцікавішою діяльністю 

для молодших школярів, оскільки є способом самовираження і 

самовдосконалення, отриманими із задоволенням. У процесі гри у 

дітей виробляється звичка працювати сконцентровано, 

самостійно і зосереджено; розвивається пам’ять, увага і бажання 

вчитись. Вивчений у процесі гри матеріал забувається у меншій 

мірі і повільніше. Це пояснюється тим, що в грі поєднується 

цікавість і діяльність, що створює оптимальні умови для вивчення 

і запам’ятовування. Аби учні справді вчились, а не просто 

витрачали час в очікуванні закінчення уроку, їх потрібно справді 

зацікавити. Проводити ігри, створювати ігрові ситуації важливо 

на кожному уроці, однак особливо важливо це у 1-2 класах — 

перехідного періоду, коли учні ще не звикли до тривалого 

розумового навантаження і напруженої діяльності. Як наслідок — 

швидка втома, притуплюється їхня увага, набридає 

одноманітність, що призводить до швидкого забування вивченого 

матеріалу. Ігри важливо проводити систематично, починаючи з 
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найпростіших ігрових ситуацій, поступово урізноманітнюючи і 

ускладнюючи їх, у міру вироблення навичок і умінь, засвоєння 

правил гри, розвитку пам’яті, виховання кмітливості, 

самостійності та наполегливості.  

В житті дитини гра виконує ряд важливих функцій: 

розважальну, комунікативну, самореалізацію в грі, терапевтичну, 

діагностичну, корекційну і важливу функцію комунікації.  

Основним завданням педагога, що працює над темою 

впровадження ігрових технологій є розвиток творчих навичок 

учнів, сприяння індивідуальному навчанню, розвитку креативних 

здібностей молодшого школяра через використання ігрових 

методик, створення сприятливих умов для розвитку творчого 

потенціалу, розширення форм і методів навчання і, як наслідок, 

нагромадження в учнів власного досвіду. 

Потреба у грі ніколи не зникне, оскільки цінність гри для 

дитини полягає не лише у тому, що вона веде до розвитку 

допитливості і кмітливості, формування креативного мислення, 

мислення і уяви, пізнавальних здібностей, а й дає можливість 

фізичного і духовного зростання. Окрім того, готує до різних 

сфер життя. Важливо дати можливість кожній дитині 

самовиразитися, самореалізуватись як у процесі навчання, так і 

у позаурочній діяльності.  

Існує безліч класифікацій ігор, проте сучасна педагогіка най-

частіше використовує таку класифікацію ігор (за Кудикіною Н.): 

1) Творчі ігри, до яких належать режисерські, сюжетно-

рольові (до яких, у свою чергу, належать сімейні, побутові, 

суспільні), будівельно-конструкційні, ігри на теми літератур-

них творів (драматизації, інсценування); 

2) Ігри за правилами. Цю групу становлять рухливі 

(великої, середньої, малої рухливості; сюжетні, ігри з 

предметами; з переважанням основного руху; бігу, стрибків 

тощо; ігри-естафети) та дидактичні ігри (словесні, з іграшками, 

настільно-друковані). 

Окрему групу становлять народні ігри (забави, рухливі, 

дидактичні, обрядові). 
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Отже, найактивніше використання ігрової діяльності в 

навчальному процесі необхідне; це дає можливість педагогу 

формувати і закріплювати позитивне ставлення учня до праці 

на уроках в молодшій школі. Граючись, діти непомітно для 

себе залучаються до навчальної праці, набагато продуктивніше 

працюють на уроках і краще запам’ятовують матеріал, поданий 

в ігровій формі. Вивчення матеріалу в ігровій формі сприяє 

прояву творчих здібностей, складні і нецікаві завдання 

здаються набагато простішими і цікавішими. Цікавість до 

нового сприяє упевненості в своїх можливостях і вміннях, що 

неодмінно знаходить свій відбиток у подальшому формуванні 

дитини як творчої і всебічно розвиненої особистості.  
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Тенденції розвитку сучасного людства є співвідносними з 

усією світовою спільнотою, вони стосуються усіх проявів і сторін 

її життя. Тому поширення і розвиток засобів інформаційних і 

телекомунікаційних технологій у кожну сферу суспільства 

формує вимогу доцільності її впровадження у галузь освіти і 

науки. Задекларована спрямованість на інформатизацію та 

мобільність студентів потребує нових підходів до навчання, 

впровадження нових організаційних форм вивчення навчальних 

дисциплін та вдосконалення дистанційного навчання у закладах 

вищої освіти. Застосовуючи таку форму навчання, є можливість 

використовувати інтерактивні електронні засоби передачі 
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інформації зазвичай через Інтернет. За такої організації діяльності 

студенти навчаються як індивідуально, так і групами. Вони 

синхронно чи асинхронно беруть участь у чатах, форумах. 

Взаємодія між викладачем та студентами здійснюється за 

допомогою електронної пошти, теле- і веб- конференцій.  

Мета дослідження – обґрунтувати особливості застосування 

сучасних інформаційних платформ у процесі підготовки майбут-

ніх фахівців сфери обслуговування у вищих педагогічних 

закладах. 

Проблема, пов’язана з поширенням COVID-19 у світі напри-

кінці 2019 — початку 2020 року, зачепила усі сторони життя 

людства. Як наслідок, з березня 2020 року заклади системи освіти 

України переведено на дистанційну форму навчання. Тернопільсь-

кий національний педагогічний університет імені Володимира Гна-

тюка також працює в такому режимі. Дистанційне навчання засто-

совується у процесі вивчення усіх дисциплін і за всіма напрямами, 

у тому числі при підготовці студентів спеціальності Професійна 

освіта (Сфера обслуговування). У навчальному плані передбачено 

вивчення дисципліни «Проектування об’єктів сфери послуг».  

Обґрунтувавши досвід застосування нами інформаційно-

комунікаційних технологій у навчальному процесі підготовки 

майбутніх фахівців сфери обслуговування, можна визначити 

особливості застосування програмних продуктів для реалізації 

дистанційного навчання. Здебільшого вони проявляються у таких 

сторонах їх взаємодії як режим управління навчальною 

діяльністю, характер діалогу студента з програмним 

середовищем, зміст, характер навчальних завдань та форми їх 

подання, види та об’єм допомоги і момент її надання, форми та 

періодичність контролю, а також особливості оцінювальних 

тверджень. Широкий діапазон технічних можливостей 

(збереження даних та оперативний доступ до них, можливість 

виконувати обчислювальні та логічні операції, велика швидкодія, 

використання дисплею для відображення інформації) дозволяє за 

допомогою комп’ютера виконувати практично усі традиційні 

режими управління. Як основну властивість використання 
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комп’ютерної техніки можна зазначити можливість здійснювати 

рефлексивне управління, яке базується на динамічній моделі 

навчально-пізнавальної діяльності студента та може здійсню-

ватися одночасно на макро- та мікрорівнях.  

Повноцінно вирішити вищезазначені завдання є можливим, 

імплементуючи у навчальний процес безкоштовне програмне 

забезпечення з відкритим кодом BigBlueButton, основне 

призначення котрого — проведення веб-конференцій. 

Завдяки численним перевагам, цей плагін став оптимальним 

варіантом для організації онлайн лекцій і вебінарів, які є одними з 

найважливіших і незамінних освітніх форматів. Заслуговує уваги 

і встановлення і налаштування плагіна BigBlueButton, зважаючи 

на тривіальність цього процесу для користувачів. 

При опрацюванні навчальної теми «Складальні кресленики» 

з дисципліни «Проектування об’єктів сфери послуг» майбутнім 

фахівцям сфери обслуговування пропонується скористатись 

BigBlueButton з метою демонстрації звукової і графічної 

інформації. Завдання передбачає викреслювання технічного 

рисунка обладнання для сервірування фуршетних столів. 

Студенти виконують кресленики засобами графічних редакторів, 

а потім легко і зручно подаються для усіх користувачів 

підписаної спільноти. В процесі проведення такого заняття 

онлайн використання такого інтерфейсу є досить зручним і 

комфортним навіть для початківця. Надзвичайно важливим є й 

наявність української локалізації інтерфейсу.  

Отож, можна констатувати, що BigBlueButton є opensource-

проектом з дуже широким арсеналом можливостей. Це — 

потенційний об’єкт для подальших наукових розвідок та способів 

імплементації цього програмного середовища у навчальний 

процес студентів вузу в умовах дистанційної форми його 

організації.  
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Як відомо, для досягнення мети, поставленої перед 

викладачами іноземної мови на немовному факультеті, а саме, 

впродовж обмеженого учбовими рамками періоду, навчити 

студента говорити про проблеми своєї спеціальності і розуміти 

носіїв мови, необхідно поєднувати як традиційні, так і інноваційні 

методи навчання, роблячи при цьому наголос на принципі 

комунікативності як в навчанні, так і в підборі учбового матеріалу 

і навчальних посібників. В зв'язку з цим при навчанні іноземній 

мові необхідно змістити акцент з читання на розвиток навичок 

мовного спілкування на професійні теми і ведення наукових 

дискусій, тим більше що робота над ними не заважає розвитку 

цих навичок, умінь і знань, оскільки вона базується саме на них. 

Усну мову слід розглядати як читання, розуміння і репродуктивне 

відтворення прослуханого або прочитаного як в усній, так і в 

письмовій формі. Таким чином, йдеться про реалізацію мовного 

акту говоріння в процесі усної комунікації між двома або більше 

особами. 
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При навчанні усній мові слід враховувати специфічні ознаки 

більшості текстів тієї чи іншої спеціальності, що описані в 

лінгвістичній літературі, і засоби вираження цих ознак, тобто 

комунікативних моделей; комунікативні ознаки усної мови і 

засоби вираження цих ознак; засоби вираження і моделі для 

пасивного і активного їх тренування; більш повний перелік 

комунікативних ознак і моделей усної мови по спеціальності, що 

вивчається, і систему вправ для їх активного тренування; види 

різних коммуниктивно орієнтованих текстів за фахом і їх відбір в 

учбових цілях, з урахуванням їх основних комунікативних 

особливостей, а також розробку ефективної системи вправ для 

тренування відібраних структурних одиниць. Потрібно також 

створення «бази попередніх знань» для вироблення мовних умінь 

і навичок, тобто відбір і тренування словотворчих, лексичних і 

граматичних структур, необхідних для читання, розуміння, 

аудіювання і говоріння, та доведення до автоматизму у студента 

учбових алгоритмів за всіма видами мовної діяльності.  

Говорячи про систему вправ, що упереджають усне 

спілкування, необхідно пам'ятати про їх загальну побудову та 

дозування труднощів, про циклічність повторення матеріалу 

впродовж тривалого часу, про доведення навички до 

автоматизму, про ускладнення вправ тощо. Проте однією з 

головних і неодмінних умов повинна залишатися постійна 

комунікативна орієнтованість їх на усну мову у рамках 

конкретних мовних ситуацій [1]. Викладач іноземної мови, який 

працює на немовному факультеті, повинен добре знати 

особливості наукових і технічних текстів по спеціальності, що 

вивчається, і знайомити з ними студентів. В першу чергу це 

наявність спеціальної термінології, особливої загальнонаукової 

лексики, специфічної службової лексики, складних граматичних 

конструкцій, наприклад, пасиву [2]. Основою для навчання в 

умовах немовного середовища слугує текст на іноземній мові, що 

відбирається серед текстів за спеціальностю та дозволяє студенту 

реалізувати комунікативні можливості говоріння. Вже на стадії 

первинного тренування структур мовного акту виникає 
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необхідність в зіставленні комунікативних ознак наукового 

тексту і усної мови по цій спеціальності. Одні комунікативні 

ознаки і моделі, що служать для їх вираження, залишаються на 

рівні пізнавання, інші тренуються активно. Граматичною базою 

усного акту комунікації, як відомо, повинні служити просте 

речення і найбільш поширені типи складнопідрядних речень, які 

не містять великого числа другорядних членів. Ряд структур, що 

вивчаються, можуть носити характер кліше та фразеологізмів.  

Текст як основна учбова одиниця при навчанні іноземній 

мові, особливо спочатку, озвучується і прослуховується 

багаторазово та повторюється цілком або різними блоками. 

Визначення основної теми тексту і його логічної структури є 

базовою складовою акту комунікації за фахом. Головне полягає в 

умінні правильно ставити питання (логічно і граматично) і досить 

повно відповісти на поставлене питання, пам'ятати про основні 

проблеми і логіку їх викладу, і, по можливості, висловити свою 

думку відносно отриманої інформації.  

Виходячи з досвіду, слід розпочинати з простих описів і 

характеристик і монологічної форми їх обробки на самому 

початковому етапі і переходити далі до складніших по структурі і 

стилю текстів, в режимі комунікативної пари «викладач /аудіо та 

мультимедійні засоби – студент», «студент – студент» Після 

відбору словотворчих, лексичних і граматичних структур, 

необхідних для освоєння текстів, що вивчаються, починається їх 

тренування. Слід постійно пам'ятати про «діалогічну» форму 

вправ, у тому числі і при введенні лексики. За можливістю 

необхідно тренувати не лише термінологічну і загальнонаукову 

лексику, але і службову лексику усної форми спілкування. 
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Анотація: у статті висвітлені основні форми комунікаційних 

дій та їх особливості при РАС. Представлені методичні 

рекомендаці щодо розвитку комунікативних навичок  у дітей 
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тивні навички, комунікативні ігри. 

Проблема мовленнєвого розвитку є предметом досліджень 

багатьох науковців, таких як Б.Ананьєв, Т.Ахутіна, М.Жинкін, 

О.Запорожець, І.Зимня, О.Леонтьєв, М.Лісіна, В.Лубовский, 

О.Лурія, А.Рузська, Л.Цвєткова, М.Шеремет та ін 

На сьогодні багато вчених (О.Аршатський, О.Аршатська, 

О.Баєнська, В.Башина, В.Каган, К.Лебединська, О.Мастюкова, 

Т.Морозова, С.Морозова, О.Нікольска, Л.Нурієва, Н.Сімашкова, 

В.Тарасун, Л.Шипіцина, Д.Шульженко) приділяють значну увагу 

дослідженню питання щодо формування комунікативної 

діяльності в контексті оволодіння мовленням у дітей з розладами 

аутичного спектру. 

Слід зауважити, що спектр аутистичних порушень- це 

спектр багатоманітних різновидів, відмінностей, відхилень і 

порушень,  колосальними і загальними для яких є порушення 

соціальної інтеграції і небажання аутичних дітей  вступати в 

будь-який контакт із суспільством,зокрема зі своїм оточенням . 

Труднощі у розвитку комунікативної сфери дітей даної 

нозології полягають у тому, що, як свідчать дослідження 

науковців (О.Р.Баєнська, В.М.Башина, Ю. В. Бессмертна, 

О.Б.Богдашина, Л.Каннер, С.Ю.Конопляста, К.С.Лебединська, 
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М.М.Ліблінг, Т.І.Морозова, С.С.Морозова, О.С.Нікольска, 

М.В.Рождественська, Т.В.Скрипник, В.В.Тарасун, А.В.Хаустов, 

М.К.Шеремет, Д.І.Шульженко та ін.), дитина з аутистичними 

порушеннями відчуває специфічні труднощі у розумінні самої 

ситуації спілкування та умінні адекватно використовувати наявні 

у неї комунікативні навички. Такі труднощі можуть бути 

наслідком зниженої потреби у спілкуванні, посиленому прагненні 

уникати контактів і небажання спілкуватися через те, що 

оточуючі люди вимагають від дитини більшої активності, ніж та, 

на яку вона здатна у даний момент у силу особливостей даного 

порушення. Навіть засвоївши у процесі корекційної роботи 

певний набір поведінкових моделей, дитина з аутистичними 

порушеннями не завжди здатна робити вибір між більш 

ефективним і менш ефективним способом досягнення мети. 

Дослідження поведінки дітей з розладом аутичних порушень 

різного дошкільного  віку дали можливість нам виділити такі 

закономірності  мовленнєво-комунікативного розвитку: 

- у дітей четвертого року життя з РАС  виражена 

недостатня або повна відсутність потреби в контакті з 

оточуючими людьми; у більшості випадків, ігнорування 

присутності інших дітей і дорослих; відсутність мовлення у 

значної частини дітей; обмежене використання жестів; 

нездатність до ведення діалогу;сюжет гри відутній, притаманна 

маніпулятивна гра; 

- діти  п’ятого року життя  починають відгукуватись на 

своє ім’я, але у спілкування самостійно не вступають;реагують 

на жести,на деякі відповідають; наслідують дії оточуючих 

людей;  використовують слова-речення, що означають їх 

потреби; інколи, використовують діалогічне мовлення 

(відповіді на прості питання); будують найпростіші фрази; 

спостерігаються ехолалії - повторення почутих слів та фраз - не 

пов’язані у часі; ігрова діяльність на примітивному рівні; 

- дитина шостого року життя вже розуміє звернене до неї 

мовлення, може  виконувати доручення дорослих; йде на 

контакт зі знайомими дорослими; вступає в сюжетно-рольову 
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гру з дорослими та дітьми; на  прохання може відповідати 

простими реченнями, вступає в діалог, інколи, проявляє 

ініціативу у мовленнєвому спілкування. 

Аналізуючи навички комунікації дітей з РАС необхідно 

розглядати й навички соціалізації та гри, без яких дитина не 

зможе спілкуватися з оточуючими, навчитися займатися 

функціональною діяльністю, а отже опиниться у обмеженому 

середовищі, що не сприяє її розвитку. Розвиток ігрової 

поведінки дітей з аутизмом є важливою основою їх включення 

до соціальної взаємодії, коли дитина навчається сприймати 

інших людей, реагувати на інструкції, узгоджувати власні дії з 

діями дорослого та дітей, очікувати власної черги, допомагати 

та отримувати допомогу, приймати на себе певні ролі. 

Ігрова діяльність дітей з РАС носить стереотипний 

характер. Діти використовують усі органи відчуття під час 

обстеження предметів. 

Тому на початковому етапі навчання ми використовували 

комунікативні ігри, спрямовані переважно на тактильні, 

пропріоцептивні відчуття,на розвиток невербальних засобів 

комунікації, включення усіх дітей до спільної діяльності. Це були 

психогімнастичні етюди (  «Лагідне кошеня», «Подив», 

 «Сердитий дідусь», «Тінь»,  «Веселий клоун»). 

У  процесі навчання з метою формування навичок 

комунікації та ігрової взаємодії використовувались настіпні 

ігрові вправи та ігри: 

«Мамі посміхаємось» 

Мета : вчити відтворювати дії і вчинки уявних героїв, 

оволодівати моторним компонентом відповідних психічних 

станів (увага, зосередженість, розслабленість, гнів тощо), 

формувати здатність до психом’язового само розслаблення.  

Ой, ладки, лади, Діти плескають в долоні. 

Не боїмось ми води. Розводять руки в сторони 

долонями вгору. 

Мама каже : А ходи – но 

умиватися, дитино, 

Поманити вказівним 

пальчиком. 
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Добре вимий з милом руки, Імітувати миття рук. 

Бо вони, як у марюки, Покласти долоні на щоки, 

покачати головою. 

Вичисти зуби, вимий личко, Імітувати рухи. 

Шию й вуха до полиску, Імітувати рухи. 

Бо сміятись будуть кури Показати вказівним пальцем 

один на одного і 

З невмиваки – замазури. посміхатися. 
 

«Сміливе козеня». 

Мета : етюд для відображення позитивних рис характеру. 

Козенятко любить стояти на горбочку і голосно співати 

пісні. Воно не боїться, що його може почути сірий вовк. 

Виразна поза : положення стоячи, одна нога поперед 

другою, руки закладені за спину, підборіддя підняте. 

Міміка : впевнений погляд. 

«Карлсон». 

Мета : вчити виражати почуття задоволення, радості. 

Ведучий пропонує дітям відгадати загадку: 

Втік із мультика дивак. 

Як це трапилося, як? 

Дуже просто, наче птах, 

Полетів собі на дах. 

Потім одна дитина показує, яке обличчя у Карлсона 

(надуває щоки), а інша – яке задоволене обличчя у хлопчику, 

до якого Карлсон прилетів (посміхається). 

Вправа на релаксацію «Жабки». 

Змалюємо скрекотушок –  

Тягнемо губи аж до ушок, 

Потягнемо, перестанемо, 

І усміхненими станемо. 

Вправа – релаксація «Чарівний ліс». 

У моєму чарівному лісі росте 

зелена м’якенька травичка. 

Діти спершу присідають, а 

потім повільно підіймаються, 

показуючи, як росте 

травичка. 
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Над травичкою літають 

метелики. 

Діти стають на носочки, 

«літають» по колу, махаючи 

ручками. 

А ще у лісі ростуть квіти – 

червоні, сині, жовті. 

Діти роблять руками рухи, 

ніби збираючи квіти. 

Вони запашні та дуже гарні. Діти «нюхають» квіти. 

Їх легенько гойдає вітерець – 

пустунець. 

Діти підіймають руки вгору 

та хитають ними. 

Мої квіточки дуже люблять 

метеликів, бо вони легенько 

пурхають над ними. 

Діти знову «літають». 

В лісі ростуть високі та 

стрункі дерева. 

Діти стають на носочки та 

тягнуть руки вгору. 

Їх також гойдає вітерець. Діти хитають руками. 

На деревах сидять птахи та 

співають гарних пісень. 

Діти імітують рухи крилець 

птахів та їхнє щебетання. 

Дітям дуже сподобалося в 

чарівному лісі. 

 

Під час комунікативних ігор діти з розладами аутично 

спектру проявляють підвищений інтерес до учасників ігор. 

Спочатку аутичні діти спостерігають за грою зі сторони,потім 

залучаються до ігор. А зрештою, починають використовувати 

елементи ігор у вільній діяльності, ініціюють контакти з дітьми 

та дорослими. 

Зазначемо, що формування у дітей з аутизмом комунікацій-

них дій відбувається  під впливом цілеспрямованого корекційного 

навчання, потребує опори на індивідуальні схильності дитини до 

певної діяльності і керівництва з боку дорослого. 

Включення дітей з аутизмом  в масову освітню систему в 

дошкільному віці може мати значний вплив на їх розвиток, 

зокрема, підвищення рівня мовних і комунікативних навичок, 

навичок соціалізації та інтелектуального рівня.  
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Анотація: фестиваль, має великий вплив на стійкий розвиток 

сучасного закладу дошкільної освіти, бо допомагає поліпшити 

взаєморозуміння між батьками й педагогами та підвищує 

ступінь їх довіри одне до одного, сприяє виникненню тісних 

міжособистісних взаємозв’язків в середині місцевої громади та є 

результатом формування позитивного іміджу сучасного закладу 

освіти. 

Ключові слова: імідж, сталий розвиток, інтеграція, фестиваль, 

фестивальний рух.  

В умовах трансформаційних змін, яких зазнає українське 

суспільство нині, набуває актуальності модернізація системи 

публічного управління та забезпечення сталого розвитку 

суспільства. Тут доречно зауважити, що серед глобальних цілей 

сталого розвитку, сучасна українська система освіти займає чи не 
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найважливіше місце! Адже, кожна дитина – це маленька частинка 

нашого майбутнього, а кожен освітній заклад – маленька громада,  

яка є частиною сучасного сталого розвитку  країни!  

Актуальна проблема взаємозв’язку закладу дошкільної 

освіти, який має стати центром стійкого розвитку громади, з 

сім’єю набуває сьогодні нового соціального звучання.  

Відтак, важливою проблемою на шляху втілення концепції 

сталого розвитку є розробка методики, яка б враховувала усі 

складові сталого розвитку і сприяла формуванню позитивного 

іміджу на засадах збалансованості та визначала відповідні 

механізми реалізації.  Тож, сьогодні в освіті акцент робиться на 

інтеграцію родинного та суспільного виховання, активне залу-

чення родин до освітньо-виховного процесу з метою сталого 

розвитку місцевої громади.    

Сталий розвиток, як вказує досвід інших країн, неможливий 

без забезпечення свободи, яка разом з живим спілкуванням та 

тісною невимушеною  співпрацею є можливими завдяки 

проведенню масового заходу у формі фестивалів. Вони, будучи 

однією з найбільш великих форм творчої діяльності, здатні 

залучити в процес спілкування велику кількість учасників і 

глядачів, з метою утвердження в сучасному суспільстві ідеалів 

краси, добра і миру, творчості та здорової змагальності.  

Тож, нинішній стан фестивальної політики в закладах освіти 

вимагає розвитку, додаткових досліджень та реформації. На 

даний момент актуальним є питання організації фестивалів  з 

обміну досвідом виховання і навчання дітей, методик роботи з 

колективом, створення баз співтворчості, задля сприяння сталому 

розвитку, спрямування навчально-виховного процесу на сталий 

розвиток освітньої установи та місцевої громади, вдосконалення 

духовної культури всіх учасників освітнього процесу. 

Актуальні дослідження мистецтвознавців, культурологів, 

соціологів свідчать, що в сучасному світі фестивальний рух 

набуває дедалі ширшої популярності, кількість різноманітних за 

напрямками фестивалів невпинно зростає. Це пов’язано із 

загальносвітовою тенденцією до візуалізації й видовищності 
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культури в усіх її проявах. Бо, в системі мистецтва видовище 

посідає зараз специфічне місце не тільки як художній феномен, а 

й як масовий засіб впливу на людську спільноту [11, 58]. 

Фестивальний рух сьогодні в усьому світі переживає фазу 

піднесення, утворюючи міжнародну комерційну систему, стає 

провідною формою проведення дозвілля й відпочинку.  

Генетично святкова атмосфера є родовою ознакою 

фестивалю, адже саме слово фестиваль походить від латинського 

слова festivus, що означає "святковий, веселий " (звідки й 

походить англ., франц. festival) [10, 623]. Такі концепти, як 

"свято" і "фестиваль" пов’язані зі священним ("святим", "неро-

бочим") часом, який протистоїть профанному і трудовому часу 

буднів [1, 36]. Сьогодні, коли фестивалі є складовою потужної 

туристично-розважальної індустрії, рекреаційна й видовищна 

функції фестивального дійства виходять на перший план.  

Відтак, актуалізуються дослідження, присвячені ролі 

фестивалю в сучасному суспільстві, яке сьогодні вимагає від 

сучасного педагога нових креативних нестандартних форм 

роботи з батьками,  найохочіше йдуть на контакт із педагогами, 

висловлюють бажання співпрацювати з дошкільним закладом 

саме тоді, коли йдеться безпосередньо про їхню дитину. Тож для 

того, аби всі поставлені задачі вирішувались комплексно, аби 

зблизити вихователів з батьками, батьків з дітьми, та головне – 

обєднати всіх їх разом, фестивалі повинні мати таку структуру: 

- інтерактивна реєстрація учасників; 

- урочисте відкриття фестивалю та презентація майстер-

класів, косплей-дефіле; 

- 4-6 майстер-класів, в яких беруть участь діти спільно з 

батьками;  

- оформлення 2-4 фото-зони; 

- організація фудкорту смаколиків; 

- оформлення хендмейд виставки-продажу; 

- закриття фестивалю, флешмоб, селфі з «зіркою». 

Успіх співробітництва під час фестивалю вирішальною мірою 

залежить від взаємних установок сім’ї і дошкільного закладу. 
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Найсприятливіше вони складаються за умов, коли обидві сторони 

усвідомлюють необхідність цілеспрямованого впливу на дитину і 

довіряють одне одному. Батьки повинні бути впевненими, що їх 

участь у житті дитячого садка важлива не тому, що цього хоче 

вихователь, а тому, що це важливо для розвитку їх дитини, мають 

усвідомити конкретні позитивні наслідки для дитини, через їх 

включення у життя дошкільного закладу. Важливо, щоб батьки 

були впевнені в хорошому ставленні педагогів до дитини, відчу-

вали їх компетентність з питань виховання, поціновували його 

особистісні якості (доброзичливість, чуйність, увагу до людей, 

турботливість). Така довіра є проявом спонтанності під час взаємо-

дії на майстер-класах фестивалю: вихователь проявляє добро, 

небайдуже ставлення до родини, пробуджує в них красу, щирість і 

милосердя. До цього треба віднести ще культуру спілкування, 

тактовність і взаємоповагу між учасниками фестивалю.  

Так, завдяки тісному співробітництву дошкільного навчаль-

ного закладу з батьками та іншими старшими членами родини 

навколо дітей створюється атмосфера довіри, взаєморозуміння, 

підтримки, єдиних вимог. Батьки та інші члени родини на 

фестивалі перестають бути пасивними, не виступають в ролі 

експертів чи спостерігачів, а починають діяти з вихователями і 

дітьми на засадах партнерства з правом ініціативи, активної дії, 

самоконтролю. Вони – рівноправні партнери і союзники.  

Такий підхід сприяє зближенню в дитячій свідомості образів 

педагога і членів сім'ї за рахунок набуття цими найближчими лю-

дьми спільних рис, певного уподібнення. Зокрема, образ виховате-

ля пом'якшується, споріднюється з образами батьків. Водночас 

дитина починає сприймати членів родини не лише як людей, що 

обслуговують її, задовольняють усі примхи, витримують вереду-

вання тощо, але, й як авторитетних вимогливих вихователів, носіїв 

цікавої інформації, багатьох умінь, здібностей. Дія принципу взає-

мопроникнення дошкільного закладу і сім'ї, цих двох таких важли-

вих соціальних інститутів, забезпечує поєднання сімейного і суспі-

льного виховання в одну суцільну ланку, спрямовану на реалізацію 

єдиної мети – сталий розвиток особистості і місцевої громади. 
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В результаті, можемо стверджувати, що ця комплексна 

форма співраці з родинами сприяє не лише ефективній інтеграції 

родинного та суспільного дошкільного виховання, а ще й має 

значущу навчальну та виховну ефективність, бо ж спонукає мам і 

тат до глибокого осмислення власного життя та ставлення до 

своїх дітей, самоосвіти та самовдосконалення, дає змогу в 

шаленому ритмі сучасного життя сказати справам «стоп» і 

приділити увагу своїй дитині, зрозуміти її освітні й особистісні 

потреби, подарувати теплі емоції від спілкування. 

До того ж, як показав досвід, така форма роботи, як фести-

валь, має великий вплив на стійкий розвиток сучасного закладу 

дошкільної освіти, бо допомагає поліпшити взаєморозуміння між 

батьками й педагогами та підвищує ступінь їх довіри одне до 

одного, сприяє виникненню тісних міжособистісних 

взаємозв’язків в середині місцевої громади та є результатом 

формування позитивного іміджу сучасного закладу освіти. 

Також необхідно зазначити, що в процесі підготовки, прове-

дення та безпосередньої участі в фестивалях кожен з учасників, 

будь то дитина чи дорослий, обов’язково мають всі необхідні 

умови для індивідуального зростання та розкриття своїх творчих 

можливостей.  Адже, відомо, що фестиваль – явище естетичне і 

багатофункціональне. Саме фестивальний рух сьогодні служить 

осмисленню і включенню в єдиний культурний процес нових 

форм, жанрів і видів сучасного мистецтва. Для всіх його учасників 

він є платформмою для розкриття своїх особливих талантів і 

здібностей,  поштовхом для подальших звершень і відкриттів. 

Адже, в даний час в нашій країні, як і в світі в цілому 

фестивальний рух розвивається і розширюється. Він стає 

частиною життя не тільки столиць, але і малих міст і селищ. Як 

одна з форм культурної діяльності, фестивалі виявляють таланти і 

дають можливість творчого зростання в умовах найбільш 

сприятливого професійного спілкування, формують культурний 

образ території і роблять її «видимою», мають позитивний вплив 

на економіку і об'єднують різні соціальні групи для участі в 

культурному житті місцевого співтовариства. 
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It is impossible to imagine our life without a computer and the 

Internet. One of the most important problems facing modern society is 

the creation of a successful and convenient education system that can 

prepare the population for life in the changing conditions of modern 

reality. Under the influence of computerization of society, serious 

changes are taking place in many areas of human life [1]. The 

advanced technology of teaching in the higher education system is the 

technology of distance learning, which makes it possible to 

communicate and have feedback with students, wherever they are. 

Distance learning is a combination of technologies that ensure 

that students receive the bulk of the educational material, the 

interactive engagement of students and teachers in various forms 

(text, graphics, audio, video), the creation of conditions for 

independent work with educational materials. 

At this stage, when the world is experiencing the COVID-19 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/education+sciences
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pandemic and people are forced to be isolated, the optimal way out 

in such a difficult situation is to switch to a distance learning form. 

Today it creates the conditions for a mass continuous self-

education, the general exchange of information, without restricting 

us in time and geographic boundaries. 

The characteristic features of distance learning are: 

• Flexibility (work of students in the distance learning system 

in a convenient place and at a convenient pace, at a convenient time 

for themselves, where everyone can study as much as he needs to 

master the training material and obtain the necessary knowledge). 

• Modularity (creation by each course of a holistic view of a 

specific subject area, which allows you to create a curriculum for 

individual and group needs). 

• Specialized quality control of training (the use of remotely 

organized exams, interviews, practical, coursework and project work). 

In the distance learning form, various methods of providing 

information are used. Several generations of used technologies have 

already changed – from traditional print media to modern computer 

technologies (radio, television, audio / video broadcasts, audio / 

video conferencing, E-learning / online learning, Internet 

conferences, Internet broadcasts)  [4, p. 495-498]. 

In distance learning, the following elements are used: 

• distance learning courses; 

• web pages and sites; 

• Email; 

• forums and blogs; 

• chat and ICQ; 

• tele - and video conferencing; 

• virtual classrooms. 

When using computer telecommunications data, training 

sessions can take the following forms: 

• Chat classes – training sessions that are held using chat 

technologies. They are held synchronously, that is, all participants 

have simultaneous access to the chat. 

• Web-based classes – distance learning lessons, conferences, 
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seminars, business games, laboratory works, workshops and other 

forms of training sessions conducted using communication tools. 

• Web forums are a form of user work on a specific topic or 

problem using records that remain on one of the sites from the 

corresponding program installed on it. 

• Teleconferencing is the best way to conduct classes with 

foreign students. They are conducted using email. 

Distance learning is a democratic and simple learning system. 

It was opened in the UK and is actively used in Europe now. 

This type of training has its advantages and disadvantages for 

students. The advantages of distance learning include: 

• learning at an individual pace – the learning speed is set by 

the student himself, depending on his personal circumstances and 

needs; 

• accessibility – independence from the geographical and 

temporary location of the student and educational institution allows 

not to limit oneself in educational needs; 

• mobility – the effective implementation of feedback between 

the teacher and the learner is one of the basic requirements and 

grounds for the success of the learning process; 

• equal educational opportunities regardless of place of 

residence, health status, elitism and material security of the student; 

• creativity – comfortable conditions for the student’s creative 

expression. 

Thus, distance learning, possessing such advantages as 

efficiency, flexibility, modularity and parallelism, meets the 

requirements of modern life. Taking into account the specificity of 

working with foreign students, distance learning in addition to 

advantages has a number of disadvantages such as: 

• insufficient personal communication or lack thereof between 

the student and teacher (less effective transfer of knowledge 

occurs); 

• need for constant access to information sources; 

• students are not always satisfactorily equipped and do not 

always have a PC and constant access to the Internet; 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Taking+into+account+the+specificity
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• students usually feel a lack of practical work; 

• lack of constant control over students. The need for the 

student to have their own motivation and self-study skills [2, p. 

195-198]. 

One of the significant shortcomings of distance learning is 

virtual communication. Live communication is problematic to 

replace with electronic technology. During a conversation with a 

living person, verbal and non-verbal elements of interaction, and 

the use of emotional qualities of perception are assumed. Learning 

is difficult without real communication, but it can be more effective 

if you diversify communication methods and improve the delivery 

and processing of educational information. ICT comes to the aid in 

optimizing the learning process, saving teachers from the routine of 

creating and maintaining teaching materials, simplifying control 

and other processes that are easily automated [3, p.139-141]. 

Thus, despite the shortcomings, distance learning provides 

access to non-traditional sources of information, increases the 

efficiency of independent work, gives new opportunities for 

creativity, acquisition and consolidation of skills, and allows 

teachers to implement fundamentally new forms of training. The 

distance learning system can and should take its place in the 

education system, since with its competent organization it can 

provide education that meets the requirements of the time. 
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Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Масштабні зміни відбулися в системі освіти Хмельниччини 

за останні 20 років. Зазнало трансформації й Хмельницьке педа-

гогічне училище – сьогодні це гуманітарно-педагогічна академія. 

Наукова робота в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній акаде-

мії є невід’ємним складником освітньої діяльності, організовуєть-

ся і здійснюється відповідно до законів України «Про вищу 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 

основи державної політики у сфері науки і науково-технічної 

діяльності», постанов Кабінету Міністрів України «Про підготов-

ку науково-педагогічних і наукових кадрів», «Про атестацію 

наукових працівників», «Положення про державний вищий 

заклад освіти», Концепції та Положення про організацію наукової 

діяльності в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії та 

інших нормативно-правових документів [1, с. 47].  

Одним із провідних напрямів наукової роботи академії є 

написання та захист науково-педагогічними працівниками 

дисертацій. У цій статті представлено тематику дисертаційних 

досліджень викладачів музичних дисциплін Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії за останні 20 років. 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки 

Кандидатські дисертації: Ярова М. В. «Становлення і 

розвиток співацької освіти на Поділлі (кінець XIX – початок XX 



240 

століть)»: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011; Найда В. Ю. 

«Розвиток музичної освіти на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ 

століття)»: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014.  

13.00.02 – теорія та методика музичного навчання 

Кандидатські дисертації: Михаськова М. А. «Формування 

фахової компетентності майбутнього вчителя музики»: 

Ніжинський ДУ імені Миколи Гоголя, 2007; Ілініцька Н. С. 

«Організаційно-педагогічні умови музичної самоосвіти та 

самовиховання старшокласників»: Інститут проблем виховання 

АПН України, 2007; Морозова О. О. «Методика формування 

мотивації педагогічної діяльності у майбутніх учителів музики»: 

НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011; Найда Ю. М. «Формування 

власного стилю викладання музики у студентів вищих 

педагогічних закладів»: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012; 

Барицька О. А. «Методика формування фахової компетентності 

майбутніх учителів музики засобами мультимедійних 

технологій»: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014; Гавран І. А. 

«Формування педагогічної емпатії майбутніх учителів музики в 

процесі диригентсько-хорової підготовки»: НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2015. 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти  

Кандидатські дисертації: Дубина Л. Г. «Використання 

театральної педагогіки у підготовці майбутніх учителів 

початкових класів»: Інститут педагогіки і психології професійної 

освіти АПН України, 2004. 

13.00.07 – теорія і методика виховання  

Кандидатські дисертації: Яківчук Г. В. «Виховання творчої 

особистості майбутнього вчителя музики в процесі вивчення 

українського музичного фольклору»: Інститут проблем виховання 

АПН України, 2010; Баранецька Ю. М. “Виховання у студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів культури дозвілля 

засобами музичного мистецтва»: Вінницький ДПУ імені Михайла 

Коцюбинського, 2017. 

17.00.03 – музичне мистецтво  

Кандидатські дисертації: Туровська Н. А. «Ранній період 
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композиторської творчості як феномен еволюційного процесу»: 

Львівська НМА імені М. В. Лисенка, 2009; Поплавська-Мельни-

ченко Ю. В. «Взаємодія вербального і музичного компоненту в 

комунікативних процесах»: Львівська НМА імені М. В. Лисенка, 

2010; Івахова К. П. «Фортепіанна творчість Мирослава Скорика: 

художньо-дидактичний концепт»: Інститут мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН 

України, 2012; Царук С. М. «Діяльність Олександра Мишуги в 

контексті розвитку вокального мистецтва кінця ХІХ – початку 

ХХ століття»: Львівська НМА імені М. В. Лисенка, 2013; 

19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної 

роботи  

Кандидатські дисертації: Чорна Н. В. «Соціально-

психологічні особливості формування музичної культури 

майбутніх вчителів засобами національного фольклору»: 

Східноукраїнський НУ імені Володимира Даля, 2019. 

26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство)  

Кандидатські дисертації: Римар Р. С. «Хорове мистецтво 

Хмельниччини в контексті історичного процесу (друга половина 

ХІХ – початок ХХІ ст.)»: Львівська НМА імені М. В. Лисенка, 

2008 [2; 3; 4].  

Таким чином, можна стверджувати, що викладачі музичних 

дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії на 

високому науковому рівні забезпечують якісну підготовку на всіх 

освітньо-кваліфікаційних рівнях майбутніх учителів музичного 

мистецтва. Насамкінець процитуємо слова О. Галуса та 

Б. Крищука: «Необхідно, щоб кожний педагог став науковцем, 

дослідником, вмів постійно навчатися, керувався в своїй 

діяльності здатністю продукувати нові ідеї гіпотези, знаходити 

диференційовані способи вирішення проблем, проявляв 

винахідливість, самостійно створював нові образи, що 

реалізуються в педагогічних технологіях» [5, с. 137]. 
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У останнє десятиріччя ключовою ідеєю освіти була і 

залишається ідея її розвитку. Ми живемо в епоху змін, а тому 

дуже важливо знайти точку опори і стабільності, дати оцінку 

можливостям роботи в режимі розвитку.  

Одна з найголовніших проблем освіти у навчальних 

закладах України, зокрема дошкільних, є забезпечення її якості 

відповідно до запитів держави, суспільства і батьків. 

Вихователів закладів дошкільної освіти зобов’язують не тільки 

знати і застосовувати на практиці всі досягнення педагогічної 

науки, традиційні та інноваційні технології навчання, але й 

уміти перевіряти досягнення дітей, а отже, мати засоби для 

діагностування та корекції розвитку дітей дошкільного віку і 

вміти їх використовувати [4]. 

 Ця проблема вирішується за допомогою безперервного 

діагностико-прогностичного дослідження діяльності учасників 

освітнього процесу. В сучасній педагогічній науці таке 

дослідження визначається терміном «моніторинг». 

Моніторинг активно почали досліджувати в 30-ті роки ХХ 

століття. На даний час проблему моніторингу вивчають у таких 

напрямках: теоретичні основи моніторингу – О. Локшина, 

Т. Лукіна,  В.  Лунячек,  зокрема,  науково обґрунтувала  вітчиз-
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няну  систему  державного управління якістю загальної середньої 

освіти – Т. Лукіна; управління якістю освіти – С. Воровщиков, 

Д. Матрос, Н. Мельникова, Д. Полев, М. Поташник, Д.  Татьянчен-

ко;  удосконалення  організації освітнього процесу – Л. Мойсеєва; 

педагогічний моніторинг  освітнього  процесу  –  А.  Белкін, Н. Жу-

кова; рівень розвитку моніторингу в межах загальноосвітніх 

навчальних закладів – А. Вілохін, А.  Ісаєва,  Г.  Сігеєва,  В.  Каль-

ней,  С. Шишов, Дж.  Уілмс  та  інші.  О.  Ляшенко  визначив 

концептуальні засади моніторингу якості освіти, рівні  функціону-

вання  цієї  системи  та  етапи проведення  моніторингових  

обстежень.  Із зазначеного видно, що різні аспекти моніторингу 

вивчали як зарубіжні так і вітчизняні науковці 

Поняття «моніторинг» розглядається багатьма вченими як 

ефективний засіб отримання інформації про функціонування 

освітньої системи та її компонентів [2]. Про це зазначали у 

своїх роботах В. Аванесов, І. Бестужев-Лада, А. Бєлкін, В. Бод-

рякова, Є. Боровська, Н. Вербицька, І. Гавриленко, В. Горб, 

Є. Ісаєв, О. Касьянова, А. Майоров, А. Севрук, Ю. Сурмін, 

А. Толстих, І. Філімонова, Є. Юніна та інші. 

Моніторинг розуміється як система збирання, опрацюван-

ня та розповсюдження інформації про діяльність освітньої 

системи, що забезпечує безперервне відстеження її стану і 

прогноз розвитку. Об’єктами моніторингу можуть бути як 

окремі підсистеми освіти, так і різні аспекти й процеси, що 

відбуваються у цій системі, як от середня або вища освіта, 

навчальні досягнення учнів тощо [3]. 

Особливу увагу необхідно приділити етапу організації 

підготовки та впровадження моніторингу, що передбачає такі 

кроки: визначення об'єкта та предмета дослідження; постановка 

завдання; формування гіпотези; збір інформації, планування, 

систематизація; отримання, узагальнення й обробка даних; 

формування наукових прогнозувань і відповідних пояснень. 

Відповідна організація передбачає необхідність отримання 

регулярної інформації про впровадження експериментального 

педагогічного дослідження; виявлення змін (позитивних чи 
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негативних) при впровадженні педагогічного дослідження; 

визначення факторів, що впливають на якість освіти, та їх 

відповідну корекцію, завчасне попередження небажаних 

результатів. Як правило, причиною проведення дослідження є 

недостатність наявних знань про те чи інше явище[1]. 

Вчені виокремлюють різні види моніторингу: медичний, 

екологічний, психологічний, соціологічний, педагогічний та інші. 

У своєму дослідженні ми робимо акцент на педагогічному 

моніторингу в умовах закладу дошкільної освіти, мета якого - не 

тільки визначити, наскільки раціональні педагогічні засоби, 

реалізовані в його освітньому процесі, або наскільки дидактичні 

засоби (зміст, форми, методи навчання тощо) адекватні заявленим 

завданням і віковим особливостям дошкільників, а й наскільки 

має виховний вплив на учасників на основі гуманістичного 

підходу до його організації та проведення. 

Гуманістичний характер педагогічного моніторингу полягає 

ще й у тому, що всі його учасники є рівноправними партнерами у 

цьому виді діяльності: дитина – дитина, дитина – вихователь, 

дитина – батьки, вихователь – вихователь, вихователь – батьки, 

вихователь – керівник закладу тощо. Тут не може бути 

спостерігачів і тих, за ким спостерігають, а повинні бути суб’єкти, 

які співпрацюють між собою, удосконалюють спільну діяльність 

на основі даних моніторингу. 

В такому випадку регулярні моніторингові дослідження 

дозволяють достатньо об’єктивно оцінити досягнення дитини, 

властиві її віку, досягнення вихователів у роботі з дітьми та їх 

батьками, досягнення батьків у співпраці з закладом дошкільної 

освіти. Обов’язковою умовою успішного проведення 

педагогічного моніторингу є перехід педагога з позиції 

навчаючого до позиції людини, яка проводить діагностику [2]. 

На наш погляд, гуманізація освітнього процесу в процесі 

моніторингу повинна базуватися на врахуванні індивідуальних 

особливостей і особистісних характеристик дошкільників, що 

впливають на процес адаптації до закладу, результатах 

діагностування рівня пізнавальної активності. Для реалізації 
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особистісного підходу до навчання та виховання, організації 

співпраці, взаємодії у системі «вихователь – дитина», педагог 

повинен всебічно знати інтелектуальні можливості, схильності, 

інтереси, особливості процесу мислення, рівень культури дитини. 

Так само діяльність педагога, його ділові якості оцінює адмініст-

рація закладу дошкільної освіти та колеги по роботі. Крім того, 

вихователь має право під час підбиття підсумків дослідження 

враховувати і власне оцінювання своєї діяльності. Якщо моніто-

рингові дослідження будуть проводитися регулярно, то це дозво-

лить своєчасно визначити негативні фактори й упущення в роботі 

закладу, прогнозувати подальший розвиток освітньої установи, 

розробляти і здійснювати заходи з удосконалення практики 

навчання і виховання. Результати моніторингових досліджень 

дають змогу створювати оптимальні умови для кожної дитини, 

кожного педагога, кожного суб’єкта освітньої діяльності. 

Впровадження ідей гуманізації при цьому полягає у гуман-

ному спрямуванні навчальної і виховної діяльності, застосуванні 

прийомів релаксації, розв’язанні педагогічних завдань, ситуацій 

гуманного змісту, організації досвіду міжособистісних стосунків 

в родині, дитячому чи педагогічному колективі. 

Такий підхід до проведення моніторингових досліджень 

сприяє гуманізації освітнього процесу у закладі дошкільної 

освіти, дозволяє ефективно керувати ходом освітнього процесу 

з огляду на інтереси всіх його учасників (дітей, їх батьків, 

педагогів, керівників закладів).  

Вивчення практики закладів дошкільної освіти дозволяють 

зробити висновок про недостатню розробленість проблеми 

педагогічного моніторингу та гуманізації освітнього процесу, що 

визначає актуальність нашого дослідження. Відповідно до цього 

нами було визначено наступні завдання: провести аналіз науко-

вих праць з філософії, педагогіки та психології, який би дозволив 

виявити сутність педагогічного моніторингу як важливого засобу 

гуманізації освітнього процесу в умовах закладу дошкільної осві-

ти; обґрунтувати вимоги для проведення педагогічного моніто-

рингу; визначити етапи педагогічного моніторингу: дошкільни-
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ків, вихователів, управлінсько-адміністративного складу, батьків; 

на кожному етапі виявити складові педагогічного моніторингу; 

створити методичний супровід з використання педагогічного 

моніторингу задля гуманізації освітнього процесу у ЗДО.  
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Сьогодення кинуло виклик системі освіти. Всесвітня 

пандемія COVID-19 змусила у прискореному темпі запровад-

жувати дистанційне навчання у всіх закладах освіти. На думку 

багатьох дослідників система освіти безпосередньо залежить від 

суспільної та політичної ситуації. Сьогодні ми бачимо пряме 

підтвердження цього факту, адже на зміну традиційному 

навчанню прийшло дистанційне. 

Безперечно, що про дистанційне навчання говорили і задовго 

до пандемії. До дослідження теоретичних, методологічних та 

методичних проблем звертались такі науковці як  В. Кухаренко, 

Е. Полат, Е. Петров,  В. Ясулайтіс, С. Вітвицька та інші. Сучасна 

ж ситуація суспільства безумно вплине на активізацію подальших 

досліджень даної проблеми. 

Ознайомившись з поглядами науковців, можна визначити, 

що дистанційне навчання – це нова, специфічна форма, дещо 

відмінна від звичних  нам очного або заочного навчання. Вона 

передбачає інші засоби, методи, організаційні форми навчання, 

іншу форму взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Але, так як і 

традиційне навчання, дистанційне відбувається через взаємодію 

вчителя (тьютора) та учня (студента), що свідчить про безпосе-

редній вплив першого на пізнавальну діяльність. Впровадження 

дистанційного навчання у вищій школі вже триває не один рік, а 

от перед загальноосвітніми закладами це питання постало чи не 

вперше. Нині педагог повинен чітко зрозуміти, які завдання перед 

ним ставить дистанційне навчання, підібрати відповідні методи та 

прийоми, аби забезпечити ефективне засвоєння знань та не 

перетворити дистанційну роботу з учнями у виснажливий, 

нудний процес.  

На прикладі вивчення іноземної мови у старших класах (10-

11) можемо розглянути які методи роботи під час дистанційного 

навчання найкраще  сприятимуть активізації навчально-

пізнавальної діяльності старшокласників. Перш за все варто 

звернути увагу, що у старших класах завершується формування 
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активного словника школяра, але продовжується робота й 

формування рецептивного. Граматичний матеріал, який 

передбачений для вивчення в 10 класі, в 11 систематизується. Не 

менш важливим під час навчання іноземним мовам є і врахування 

індивідуально-психологічних характеристик. Старшокласник 

поєднує в собі риси притаманні підлітковому віку та юнацькому. 

Він прагне самовираження, активного спілкування. Навчання стає 

вибірковим, тобто базується на інтересах учнів.  

Для того, аби викликати цікавість до вивчення іноземних мов 

під час дистанційного навчання слід застосовувати методи 

активізації навчально-пізнавальної діяльності. Найбільш вдалими 

в умовах дистанційного навчання  можна вважати такі методи: 

• дискусійний (М. В. Кларін, Г. А. Китайгородська); 

• метод рольових ігор (Г. А. Китайгородська, М. А. Аріян); 

• метод проектів (Є. С. Полат, М. Ю. Бухаркіна); 

Специфічною особливістю є те, що під час дистанційного 

навчання дані методи педагог може застосовувати лише за 

умови використання технологічної основи (наприклад, тіль-

ки комп’ютерних телекомунікацій, комп’ютерних телекомунік

ацій у комплексі з друкованими засобами, компакт-дисками, 

так званою кейс-технологією, ін.). Застосування методу 

дискусії можливе за умови використання таких додатків як 

“Skype”, “Zoom”, “Meet” та інші. Використовуючи їх, вчитель 

(тьютор) може створити відповідні умови для проведення 

дискусії на задану заздалегідь тему. Такий метод заохотить 

учнів навчатися, адже він сприяє розвитку комунікативних 

здібностей, передбачає спілкування, яке є основним видом 

діяльності старшокласників. 

Наступний метод активізації пізнавальної діяльності учнів – 

гра. Незалежно від віку, гра завжди сприяє кращому засвоєнню, 

закріпленню чи повторенню отриманих знань. Використання 

даного методу на уроках іноземної мови під час дистанційного 

навчання дозволяє урізноманітнити, зробити цікавішим будь-який 

тип уроку. Це можуть бути як інтерактивні презентації-

тренажери, онлайн-тести, що виконуються за певний період часу і 
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передбачають кілька призових місць, онлайн-вікторини, онлайн-

змагання на платформі “Skype”, “Zoom”, “Meet” та інші. 

Метод проектів сприятиме розвитку та реалізації творчих 

здібностей учнів, а також підвищить мотивацію навчання. 

Застосування цього методу передбачає постановку завдання, 

яке учні мають вирішити. Таким чином вони набувають уміння 

користуватися дослідницькими прийомами : збір інформації, 

аналіз з різних точок зору, побудова гіпотези, формулювання 

висновків. В умовах дистанційного навчання метод проектів 

сприяє розвитку творчих здібностей, а самостійна робота над 

проектом дозволяє учням самовиразитися і розкрити свій 

потенціал. Вивчення іноземної мови завдяки проектному 

методу дозволяє поглибити знання, занурити учнів у мовне 

середовище, чим викликати інтерес до навчання. Педагог може 

запропонувати учням створити презентацію у програмах 

“Powerpoint” “Publisher” чи “Prezzi”. В умовах дистанційного 

навчання захист виконаних робіт буде відбуватися  на онлайн-

конференції, а перевірка вчителем за допомогою електронних 

ресурсів ( електронна пошта, “Google Classroom” та ін..). 

Реалізація перерахованих вище методів на уроках 

іноземної мови у старших класах під час дистанційного 

навчання сприятиме активізації пізнавальної діяльності. Дані 

методи дозволяють реалізувати особистісно-орієнтований та 

діяльнісний підходи. Завдяки чому освітній процес стає 

цікавим для старшокласників, сприяє розвитку пізнавальних 

процесів, підтримує мотивацію вивчення іноземної мови. 

Методи активізації пізнавальної діяльності дозволяють 

підтримувати інтерес до вивчення іноземної мови під час 

дистанційної освіти, розвивають комунікативні та творчі 

здібності. Отже, реалізація методів активізації пізнавальної 

діяльності на уроках іноземної мови у старших класах є 

невід’ємною складовою дистанційного навчання.  
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Ера нових інформаційно-комунікаційних технологій прий-

шлась на XXI сторіччя, які почали інтенсивне розвинення і 

увійшли практично у всі галузі сучасного суспільства, ця рево-

люційна діяльність не оминула і освіту. Введення інформа-

ційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітній процес, 

привело до змін у педагогічних технологіях та було спрямо-

вано для досягнення конкретних цілей: оптимізації освіти, 

удосконаленню науково-методичного забезпечення, інтенсифі-

кації навчання та розвитку особистості.  

Ефективність навчання значно підвищуються завдяки 
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використанню в навчальному процесі інформаційно-комуніка-

ційних технологій, тому що розширюються цілі, методи, форми, 

можливості представлення інформації викладачем , в свою чергу 

у студента (учня) зростає мотивація та інтерес до оволодіння 

знаннями. 

Актуальність даного питання полягає в тому, що завдяки 

використанню інноваційних методів та інформаційних 

технологій впроваджуються новітні методи навчання, 

формуються професійні навички та уміння.  

За останній час, державою було розроблено багато законів і 

положень, згідно яких достатньо уваги приділяється інформа-

ційно-комунікаційним технологіям в освіті, так в оновленому 

документі “Про затвердження Положення про електронні 

освітні ресурси” від 29.05.2019р. Це нове положення 

приділяється електронним освітнім ресурсам (ЕОР). “Метою 

створення ЕОР є забезпечення модернізації освітнього процесу, 

змістове наповнення освітнього простору, надання рівного 

доступу учасникам освітнього процесу незалежно від місця їх 

проживання та форми навчання відповідно до якісних 

навчальних і методичних матеріалів, створених на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій” [1]. 

На основі аналізу наукових досліджень. впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес 

закладами вищої освіти висвітлена у працях В. Бикова, І. Булаха, 

О. Довгялло, М. Жалдака, Г. Козлакової, Ю. Машбиця, Н. Морзе, 

С. Пейперта, О. Уварова та ін. розкривають різні аспекти за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій у 

підготовці майбутніх фахівців різних профілів навчання. 

Інформатизація освіти передбачає широке впровадження і 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

при здійсненні навчально-виховної, наукової та управлінської 

функцій, притаманних освітній галузі [2, с. 141]. 

 На думку науковців використання сучасних освітніх 

технологій навчання в інтеграції з ІКТ у навчальному процесі 

забезпечить:  
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− ефективність всіх видів навчальної діяльності;  

− якість підготовки фахівців з новим типом мислення 

відповідно до вимог інформаційного суспільства;  

− якісне формування професійної компетентності, 

культури та ін.  

За допомогою методів і засобів інформатизації майбутній 

педагог (фахівець) має навчитися одержувати відповіді на 

питання про те, які є інформаційні ресурси, де вони розміщені, як 

можна одержати до них доступ і як можна їх використовувати з 

метою підвищення ефективності професійної діяльності [2. с.10]. 

Виступаючи на «Всесвітньому форумі по освіті 2012 р.»., 

Генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова відмітила, що 

«технології повинні служити потужним інструментом для 

освіти – при цьому вони мають бути грамотно вбудовані в 

освітній процес і супроводжуватися новими моделями 

навчання». Сучасні інформаційно-комунікаційні технології, 

методики за якими вони використовуються в навчальному 

процесі динамічно розширюються і дають можливість для 

модернізації освіти, тобто: підвищують якості професійної 

підготовки майбутніх педагогів, мотивації навчання, 

збільшують доступність освіти та забезпечують потреби 

суспільства в конкурентоздатних фахівцях. [3, с.13]. 

Згідно аналізу наукової літератури, можна зробити такі вис-

новки, що найважливішими завданнями інформатизації освіти є:  

– підвищення якості підготовки фахівців на основі викорис-

тання у навчальному процесі інформаційних технологій;  

– упровадження активних методів навчання, підвищення 

творчої та інтелектуальної складової;  

–  інтеграція різноманітних видів навчальної діяльності;  

–  адаптація технологій навчання до індивідуальних 

особливостей студентів;  

–  розробка нових технологій навчання, що сприяють 

активізації пізнавальної діяльності всіх, хто навчається, 

підвищують мотивацію на основі засобів і методів ІКТ до їх 

використання у професійній діяльності;  
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–  забезпечення неперервності та наступності в навчанні;  

–  розробка навчальних матеріалів для дистанційного 

навчання;  

– удосконалення програмно-методичного забезпечення 

навчального процесу;  

– упровадження інформаційних технологій у процес спеці-

альної професійної діяльності фахівців різних профілів [3, с.18]. 

Результати нашого дослідження та багатолітній педагогіч-

ний досвід науковців дозволяють стверджувати, що підготовка 

майбутніх педагогів із використанням ІКТ, знаходиться у фазі 

активного впровадження та дозволяє використовувати новітні 

сучасні педагогічні технології, методики, форми у навчальному 

процесі. Одним із дієвих шляхів підвищення ефективності 

професійної підготовки майбутніх педагогів у закладах вищої 

освіти є впровадження в навчальний процес комплексної 

системи підготовки, яка передбачає інтеграцію сучасних 

освітніх технологій та ІКТ. Професійна підготовка майбутніх 

педагогів (фахівців) із використанням інформаційно-

комунікаційних технологій знаходиться на стадії активного 

впровадження і дозволить по-новому використовувати сучасні 

педагогічні технології в навчанні та подальшої їх діяльності. 

Литература: 

1. Про затвердження Положення про електронні освітні 

ресурси : Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.10.2012 № 1060/ МОН України. 

URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/Re22007?an=2 

(дата звернення 15.04.2020). 

2. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої 

освіти моног. / В. Ю. Биков. — К.: Атака, 2008. — 684 с. 

3. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в 

професійній освіті майбутніх фахівців моног. / Р. С. Гуревич, 

М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр ; за ред. член-кор. НАПН України 

Гуревича Р. С. – Львів: Вид-во «СПОЛОМ», – 2012. – 502 с.  

https://ips.ligazakon.net/document/view/Re22007?an=2


255 

______________________________________________________ 

УДК 567.21  Педагогічні науки 

 

НАВИЧКИ ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ МАЙБУТНІЙ 

ФІЗІОТЕРАПЕВТ 
 

Сірман О.В., 

 доцент факультету ЗФКіС 

 Міжнародний економіко- гуманітарний  

університет імені академіка Степана Дем’янчука  

м.Рівне, Україна 

Анотація: Охарактеризовано професійно значущі навички 

особистості, необхідні для майбутнього фізіотерапевта та 

виявлено взаємозв’язок між ними. 

Розглянуто якість і рівень вмінь та навичок, які багато в чому 

залежать від того, якою мірою вони спираються на вимоги 

наукової теорії. 

Ключові слова: фізіотерапевт, навички, вміння, знання, 

підготовка. 

Сьогодні сучасне суспільство потребує не вузьких спеціа-

лістів, які лише можуть виконувати окремі професійні функцій, 

а й всебічно розвинених соціально активних особистостях, які 

мають фундаментальну наукову освіту, багату внутрішню 

культуру. Не дивлячись на те, що для будь-якого кваліфікова-

ного спеціаліста необхідні глибокі знання з обраної професії, 

та важливі професійно значущі навички, якими повинен 

володіти майбутній фізіотерапевт. 

Проблема відповідності знань, вмінь та навичок, які 

фізіотерапевт отримав у вищому навчальному закладі є запитом 

суспільства, стала особливо актуальною. В ринкових умовах 

висока якість підготовки спеціаліста є одним з визначальних 

факторів знаходження ним свого місця на ринку праці та 

подальшого професійного росту. Професійне ставлення до 

діяльності – це володіння необхідною сумою знань, умінь і 

навичок практичної роботи.  У працях науковців (Т. Добудько, 

Л. Карпова, І. Колесникова, О. Леонтьєва, І. Лернер, О. Олексюк, 

В. Сластьонін, М. Станкін, Н. Трофімова) професійна компетент-
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ність розглядається як система знань, умінь та особистісних 

якостей, що відповідають змісту професійної діяльності; 

визначають професійну компетентність. 

Аналіз літературних джерел дозволив виокремити  в 

межах особистісного компоненту такі професійно значущі 

навички фізіотерапевта, які необхідні для його професійної 

діяльності: 

Це володіння науковими методами і інструментами, що 

мають відношення до практики з фізіотерапії. Можуть оцінювати 

і вибирати серед наукових теорій, методів, інструментів та 

загальних навичок, що мають відношення до практики 

фізіотерапії, а також встановлювати нові моделі аналізу та 

розв'язання задач у фізіотерапії. Можуть обговорювати 

професійні та наукові питання як з колегами, так і з не 

спеціалістами для якісного розвитку фізіотерапевтичної практики. 

Можуть переконатися, що їхня власна фізіотерапевтична 

практика і практика їхніх колег є науково обґрунтованою і 

відповідає національним і міжнародним клінічним вимогам на 

основі останніх міжнародних досліджень. Можуть поширювати 

науково-дослідні знання, що стосуються фізіотерапії. Саме такий 

перелік особистісних характеристик, на наш погляд, є найбільш 

показовим і доцільним для майбутнього спеціаліста. Процес 

професійного становлення особистості неможливо сприймати 

лише як організаційно-педагогічну діяльність. Професійне 

ставлення до діяльності – це володіння необхідною сумою знань, 

умінь, навичок практичної роботи. Професійна компетентність 

передбачає: усвідомлення особистістю своїх прагнень до 

діяльності – потреб та інтересів; бажань і ціннісних орієнтацій; 

мотив діяльності, уяви про свою соціальну роль; самооцінку 

особистих якостей і властивостей як майбутнього фахівця – 

професійних знань, умінь, навичок, професійно-важливих 

якостей; регулювання свого професійного становлення. 

Професія фізіотерапевта висуває підвищені вимоги і до 

загально освітньої підготовки його як спеціаліста. Загальна 

освіта визначає рівень культури і є інтелектуальною основою 
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для якісного засвоєння професійних і спеціальних знань. 

Установлено, що ефективність праці поряд із профільною 

підготовкою працівників значно обумовлена рівнем його 

загальної культури. Ґрунтовна загально наукова база 

забезпечує довготривалість професійних знань фахівців, 

допомагає їм легше звикати до нового соціального середовища, 

швидше опановувати індивідуальним стилем роботи. Одні 

знання, однак, не визначають ще професійної кваліфікації. 

Знання діють лише в тому випадку, якщо фізіотерапевт уміє 

користатися ними в практичній діяльності. А знати і приміняти 

ті чи інші знання на практиці – цене те саме. Майстерність 

розглядається як єдність наукових   знань і високорозвинених 

умінь, насамперед професійних. Якість і рівень умінь та 

навичок багато в чому залежать від того, якою мірою вони 

спираються на вимоги наукової теорії.  

Саме такий перелік особистісних характеристик, на наш 

погляд, є найбільш показовим і доцільним для майбутнього 

спеціаліста. 
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Анотація: Автором проаналізовано стан дослідження проблеми 

організації самостійної роботи у закладах освіти ХІХ–ХХ ст. у 

педагогічній науці й практиці. Доведено наявність постійного 

наукового інтересу до означеної проблеми, її пріоритетність у 

дослідженнях учених та посилення започаткованої наприкінці 
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діяльність, самоосвіта, заклад вищої освіти. 

Здавна людство усвідомлювало значущість самостійної 

роботи (СР) як джерела матеріального добробуту й інтелект-

туального розвитку особистості, тому поступово вона 

актуалізувалася в усіх сферах суспільного життя, зокрема й у 

царині освіти. Осмислення ідей організації СР у закладах освіти 

ХІХ–ХХ ст. визначає доцільність стислого викладу наявних на 

той час підходів до СР як освітнього явища у педагогічній 

спадщині й сучасній науці. Тривалий час ідеї самостійності 

наполегливо торували шляхи в європейську й вітчизняну 

освітню практику, слугуючи орієнтиром удосконалення 

організації СР у закладах освіти. У другій половині XIX ст. 

аудиторне навчання стало неодмінною дидактичною умовою. 

Розвиток і вдосконалення СРС значною мірою залежали від 

університетських професорів, утім, зміст лекцій рідко спонукав 

молодь до самостійного навчання [3, с. 121–123]. Видатні 

педагоги М. Пирогов і К. Ушинський писали, що лекція має 

стати своєрідною консультацією, під час якої професор міг би у 
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формі бесіди переконатися, настільки студенти просунулись у 

самостійному опануванні основ науки. Критикуючи догматичні 

методи навчання, М. Пирогов закликав зробити студентів 

«сприйнятливими» до науки, … оселити в них любов до 

самостійних занять наукою» [21, с. 635]. Сміливою видається 

його пропозиція замінити пересічну лекцію сократівським 

способом учіння у формі бесід викладача зі студентами. 

Напередодні такої бесіди студенти мали самостійно 

підготуватися до діалогу [22, с. 195–196]. 

К. Ушинський акцентував увагу на необхідності усіляко 

плекати у стінах навчального закладу самостійність. Призначення 

викладача він убачав у керівництві СР на засадах формування 

внутрішньої мотивації, застосування наочності, сократичного й 

евристичного методів [9, с. 286, 27]. «Учневі слід передавати не 

тільки знання, а й розвивати в ньому бажання і здатність 

самостійно, без учителя здобувати нові. Ця здатність … має 

залишитися з учнем і … дати засіб добувати корисні знання не 

лише з книг, а й з предметів навколо нього, із життєвих подій, з 

історії власної його душі. Маючи таку розумову силу … людина 

буде вчитися все життя…» [25, с. 501; 26, с. 374]. Це 

висловлювання і сьогодні є актуальним, а його значення для теорії і 

практики навчання – надзвичайно важливим. «… ми можемо, 

припустити, – писав К. Ушинський, – що в душі дитини 

найсильніше проявляється прагнення до самостійної діяльності». 

Самостійність і прагнення до діяльності можуть розвиватись і 

міцніти тільки йдучи опліч [9, с. 287, 28]. Для школярів він 

розробив методику формування вмінь долати труднощі у процесі 

пізнання, а професорам ЗВО порадив скрупульозно готувати 

програми СР із зазначенням списку посібників і рекомендацій. Це 

змусить студентів серйозніше ставитися до навчання і сприятиме 

формуванню вмінь і навичок СР. Педагог закликав заохочувати 

самостійне вивчення студентами наукових праць, дослідження 

певних наукових питань [3, с. 122]. 

Впроваджувані новації змінили узвичаєну практику 

організації СРС у навчально-виховному процесі ЗВО другої 
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половини ХІХ ст. У Харківському університеті з 1852 р. почали 

проводити так звані «факультетські засідання», на яких 

заслуховувалися наукові та літературні статті, написані 

студентами й напередодні перевірені викладачами. У Київському 

університеті практичні заняття еклектично поєднали: наукові 

бесіди під керівництвом викладачів; усний виклад студентами 

певної теми на основі класичних творів; письмові відповіді на 

запитання; аналіз рекомендованих викладачем або самостійно 

вибраних студентом літературних джерел. Важливо, що 

результати виконання СР, її якість бралися до уваги під час 

проведення усних іспитів [3, с. 121–123]. 

В. Вернадський зауважив на необхідності зміщення акцентів 

із узвичаєної діяльності викладача як транслятора знань на 

організацію СРС [20, с. 368]. Проблема виховання в учнів 

самостійності, стала стрижнем макаренківської концепції 

створення колективу [2, с. 316; 8, с. 522–523; 20, с. 515–521], 

об’єктом наукових зацікавлень відомого радянського психолога 

Г. Костюка, який указував на те, що активна самостійна 

діяльність учнів залежить як від структурування змісту, так і від 

адекватності застосовуваних методів навчання [14; 15].  

За переконаннями В. Сухомлинського, освітній процес – це 

процес самоосвіти і самовиховання, а успішне розумове 

виховання можливе за умови, коли вчитель на кожному уроці 

буде вчити своїх вихованців учитися [2, с. 338–339]. Примітно, 

що упродовж тривалого часу проблема СР вирішувалася тільки 

стосовно процесу навчання в школі [17; 7, с. 15]. Б. Єсипов 

уважав її за таку роботу, що виконується без безпосередньої 

участі викладача, але за його завданням у спеціально відведений 

для цього час; при цьому учні свідомо намагаються досягти 

поставленої у завданні мети, виявляючи свої зусилля і 

виражаючи у тій чи тій формі результати своїх розумових і 

фізичних дій. З’явилися перші визначення поняття «самостійна 

робота» у лексикографічних джерелах [23, с. 783]. Так, у 

«Педагогічному словнику» 1960 р. СР тлумачиться як діяльність 

учнів у процесі навчання, яка виконується за завданням учителя, 
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під його керівництвом, але за відсутності його безпосередньої 

участі [24, с. 321]. Та осмислення питань СР турбувало і 

викладачів ЗВО. Проблематиці СР присвячуються науково-

практичні конференції. Вийшло друком дослідження Л. Штрапе-

ніна, присвячене організації СР із загальної фізики [30].  

Науковий прогрес 70-их – 90-их років ХХ сторіччя 

позначився розквітом ідей західної гуманістичної психології 

(Р. Бернс, У. Джемс, К. Роджерс, А. Комбс, Ч. Кулі, А. Маслоу), 

котра, як зазначає Н. Голованова, поповнила педагогічний 

вокабуляр новими термінами, як-от: самооцінка, саморозвиток, 

самореалізація тощо. Підмурівок новаторства у вищій школі 

склали прогресивні ідеї педагогічної теорії, яка в 70 рр. зба-

гатилася фундаментальними дослідженнями С. Архангельсько-

го, С. Зіновьєва, Н. Кузьміної та інших. На думку А. Алексюка, 

наприкінці сімдесятих почався аналіз слабин лекційно-

семінарського навчання. Розширилися експерименти, велися 

пошуки нових підходів як до змісту, так і до всієї системи 

організації навчального процесу в педагогічному ЗВО [1, с. 105]. 

Л. Король зазначає, що у Полтавському державному педагог-

гічному інституті створювалися групи аналізу навчального 

процесу з широкими повноваженнями контролю за СРС, які 

побіжно сприяли більш раціональній організації такої [13, с. 52]. 

Наслідком виявлення причинно-наслідкового зв’язку інтен-

сивності СР і якості знань студентів стало введення так званої 

самопідготовки – обов’язкової щоденної кількагодинної праці 

кожного студента в читальнях і кабінетах інституту за 

спеціальним розкладом. 

Починаючи із середини 80-их років ХХ сторіччя у 

дослідженнях проблеми СР [5; 6; 18; 19] превалюють ідеї її 

індивідуалізації, безпосереднього поєднання із завданнями 

професійного становлення [30, с. 17]. В освіті того періоду все 

активніше використовувалися сучасні наукомісткі технології, 

інформаційні продукти. В США, Великобританії, Франції, де 

перші спроби дидактичного використання комп’ютерів було 

здійснено в 1950-их – 1960-х рр. [10, с. 9] успішне застосування 
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ІТ в організації СР студентів стало наріжним каменем щоденної 

практики. У доповіді конгресу США задокументовано факт, що 

95 % навчальних закладів оснащено ЕОМ, а також указано на 

необхідність підготовки майбутніх учителів до організації 

навчальної діяльності із застосуванням комп’ютерів [4, с. 8, 93].  

Наприкінці минулого сторіччя когорту країн, які визнали 

неспростовним пріоритетом упровадження ІТ у вищу освіту 

поповнили Польща [11], Болгарія, Угорщина [12, с. 463]. На 

радянських територіях, у тому числі й в Україні, випуск шкільних 

персональних комп’ютерів (ПК) і класів навчальної обчислю-

вальної техніки було розпочато у 1988 році [10, с. 9]. У радянській 

вищій школі розпочався епохальний за значенням перехід від 

використання друкованих джерел інформації, призначеної 

забезпечити СРС, до технологізації та комп’ютеризації самостій-

ного навчання. Отже, застосування технічних засобів нового 

покоління не лише зумовило прорив у матеріальному оснащенні 

СР у ЗВО, а й загострило проблему підготовки освітян до 

організації СРС із використанням ІТ. Інформаційно-комунікаційні 

технології як фактор якісних змін в освіті повинні скеровувати 

перебудову навчального процесу в річище самостійних форм 

навчання. Слушною є думка В. Кременя, що «освітньо-

педагогічні зміни у національному масштабі відбуваються у 

контексті загальноцивілізаційних трансформацій, зумовлених як 

поширенням освітніх технологій, що ґрунтуються на 

використанні сучасної комп’ютерної техніки, так і розширенням 

можливостей і потреб в індивідуальному, особистісному розвитку 

людини...» [16, с. 2–4]. У сучасних нормативних документах СР 

постає основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у 

час, вільний від обов’язкових навчальних занять. На сучасному 

етапі її визначають головним складником вищої освіти. Це 

потребує створення умов для формування умінь і навичок СР, їх 

бажання самостійно здобувати знання з різних джерел інформації. 

Викладене вище виразно демонструє безперервність науко-

вих зацікавлень питаннями формування самостійності, самостій-

ної навчальної діяльності в цілому та її організацією у закладах 
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освіти зокрема; історичну зумовленість і наступність переходу до 

використання інформаційних технологій навчання у вищій освіті; 

дозволяє узагальнити, що на сучасному етапі розвитку освіти 

посилюється започаткована наприкінці минулого сторіччя тен-

денція якісної зміни способів організації СР у вищій школі. 
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        At the present time the ability of creativ thinking is mentioned 

as an important element nearly in every skills review of XXI 

century.  Leading expert, theachers and entrepreneurs are sure that 
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the development of humanity dependens on principally new 

approaches and promotion of non-standard ideas. The University 

education  set up a purpose connected to a need of students’ 

creative thinking developmant.          

         Creativity as a separate definition appeared due J. Gillford. 

The analysis of scientific lets define the creativity as an sntellectual 

feature, specific need in  a searching-convertable activity, an ability 

to refuse from stereotypical ways of thinking, to make and find new 

ideas, to see a problems from another point of view and solve it 

with a completely new and unique way.            

          J. Gillford emphasizes 6 main points of the creativity: an 

ability to discover and to set up a problem; an ability to  gush a big 

number to ideas; flexibility;  a distinction; an ability to upgrade the 

object adding details; an ability to solve problems  [1].    

           Not long ago the creativity equated was compared to genius 

and considered it to be a gift. However, the foreign scientists (A. 

Maslou, D. Dufoe, E. Bono, E. From, J. Gillford) have proved that 

the creativity is a skill that can be developed by everyone. 

American psychologists George Land and Beth Jarman in a iong-

tern study have proved that the ability to think creatively goes 

weaker wiht the age.  Among children aged 3-5 the creative 

thinking was discovered in 98% from 1500 chosen ones. In five 

years their real number decreased to 32%. In five more years – to 

10%. The experiment doesn’t answer the question what happened 

to those children but it’s possible to suggest that the changes are 

connected with the schooling that  destroys’ extra abilities’ in 

children as the schooling teaches the template  thinking and 

confesses the only right opinion or a thought.  The traditional 

education system is based on remembering  and collacting facts but 

does not contribute the creative thinking evolution. Nearly the same 

situation happens in other institutions.          

        Creativity evolution is the complex process that takes a special 

environment. For forming the creative thinking in students the 

special system of suitable tasks is used in our curriculum. To 

stimulate the creative thinking it takes to stop demanding 
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stereotypical activities or activities as an example. To cross the 

boundaries in thinking we use the method of Synectics that is a 

collective  creative activity, based on a goal-oriented use of 

intuitive-imaginative  and metaphorical thinking, active use  of 

metaphors and analogies. In Synectics there are 4 kinds  pf 

analogies: personal, direct, symbolic and fantastic. Quite productive 

to develop the creative thinking is the method of an associative 

bush. At the heart of the associative theory of the creativity 

(Mednick, 1969) there’s an opinion  that the based of the creative 

thinking is an association. The creative thinking appears as a result 

of new combinations of associations among ideas in Pedagogics the 

students were offered to do the algorithm to formulate multy-

functional concepts.  The students were offered to do a number of 

appropriated exercises as daily practice is a working instrument to 

start the creative thinking. Here is some exercises: to act an 

unusually way; to distinguish to  sings of two concepts that seem 

impossible to combine and try to join them up; look for  something 

that didn’t use to surprise and find something surprising. "Think 

different" is a formula for the creative thinking evolution.      

       Our survey among the students of Karazin National University, 

Kharkiv showed that nearly 50% don’t consider themselves to be 

creative personalities. Efforts to stimulate the creative thinking 

evolution are being made.  38% of the students admit that at 

lectures that practical lessons appropriate conditions are available 

(tasks, heuristic questions, exercises etc). Nearly 70% showed the 

interest to develop their creative thinking by providing an 

appropriate course. Only the quarter  of the students make efforts to 

develop the creative thinking themselves; 37% do it time by time, 

and the same number doesn’t do anything.     

         Today there are great opportunities for the creative thinking 

evolution: free online courses such as "Creative thinking" invented 

on the Ukrainian platform for public educational  FUM online; 

"Creativity, Innovations and Changes" by Pennsylvania University 

on the platform Coursera; "Design Thinking for innovations" on the 

Ukrainian  platform Prometheus etc. 
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Мова -  не просто предмет, це те, що нас оточує тут, зараз і 

завжди. У цій статті ми розглянемо неологізми англійської 

мови. Кожна мова з роками змінюється, удосконалюється та 

розвивається, кожного дня з’являються сотні нових слів, і 

англійська мова не є винятком. У деякій мірі суспільство 

відкривається нам через мовну структуру, тому вивчення 

неологізмів англійської мови дасть нам більше уявлення про її 

культуру і суспільство. Неологізми проникають у всі сфери 

діяльності людства, і підстави для їх виникнення є різними. 

Тому об’єктом дослідження є процес  функціонування  нових 

слів у англійській мові. Предметом дослідження стали роботи 

вітчизняних і зарубіжних дослідників-лінгвістів, мовним 

матеріалом слугували словники та праці. 

Метою статті є аналіз поняття   неологізмів в англійській 

мові, розкриття причин  їх появи та сфери їх використання. 

Мета роботи зумовила такі завдання: 

1) проблематика визначення терміну; 

2) виявлення причин появи неологізмів; 
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3)визначити, у якому віковому періоді життя людини 

виникає найбільша потреба у неологізмах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що 

проблема неологізмів є предметом постійного зацікавлення з боку 

дослідників англійської філології, серед яких можемо назвати 

таких, як А.К. Баш, В.А. Березинський, О.Л. Боярська, В.Г. Гак, 

С.М. Єнікеєва, Ю.О. Жлуктенко, В.І. Заботкіна, Ю.А. Зацний, 

О.Л. Клименко, Н.З. Котєлова,  Л.Ф. Омельченко, А.В. Ребрій, 

О.О. Селіванова, Л. Бауер, Дж. Грін, Дж. Ейто, Дж. Кенон, 

Р. Фішер.  

Неологізми - це  історичний процес, який  неминучий, 

оскільки новий етап розвитку мови прирівнюється до нових 

потреб суспільства. Значення деяких нових слів важко знайти і 

в інтернеті, потрібно чимало часу, щоб нові слова закріпилися, 

а їх значення було зрозуміло кожному. 

О.І. Дзюбіна у своїй статті вказує, що проблема визначення 

терміну «неологізм» є суперечливою і недостатньо обґрунто-

ваною. Якщо період народження і зникнення слова фіксується 

відносно об’єктивно, то тривалість перебування слів в «статусі 

новоутворень» є суб’єктивною. Сучасні неологічні дослідження 

зводяться до «з’ясування типології нових слів у мові і мовленні». 

Однак систематизація неологічного матеріалу вимагає передусім 

конкретизації. Слово «неологізм» вперше з’явилося в 1735 р. у 

французькій мові («néologisme»), звідки було запозичене 

англійською мовою в значенні «…використання або звичка 

використання нових слів, інновацій у мові, а також нове слово або 

вираз». З того часу в лінгвістичній літературі поняття «неологізм» 

вживається стосовно нових слів у мові. 

Термін «неологізм» в англійській мові був вперше офіційно 

зафіксований в 1772 році, хоча в інших країнах він уже був 

загальновживаним. Найбільш прийнятним визначенням є 

дефініція H.A. Князєва, який  стверджує, що «Неологізм – це 

лексична одиниця, що володіє новизною, але створена за 

існуючими в мові словотвірними моделями, що виникла і стала 

фактом мови в силу суспільної потреби за ініціативою її 
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покоління, що може вийти з ужитку під час змінених соціальних 

умов» [17, c. 21]. 

О.О. Селіванова у термінологічній енциклопедії «Сучасна 

лінгвістика» надає доволі повне та об’ємне визначення 

неологізму: «Неологізм – слово чи сполука, використані мовою в 

певний період на позначення нового або вже наявного поняття в 

новому значенні й усвідомлюється носіями мови» [11, 43]. 

К.Ф. Заболотний дотримується думки, що «…неологізм – 

це нове слово (стійке поєднання слів), яке відповідає вимогам 

спілкування, нове за значенням і за формою (або за формою, 

або за значенням), утворене за словотвірними законами мови 

або ж запозичене з іншої, яке сприймається носіями мови як 

нове протягом деякого періоду часу» [43, c. 4] 

В.І. Заботкіна виділяє такі типи неологізмів [1, c. 80]:  

1. Фонологічні - варіанти слів, утворені зі звуків, вони 

володіють найвищим ступенем конотації новизни .Також  їх нази-

вають «штучними» або «вигаданими». Наприклад: zizz (британсь-

кий сленг, що означає короткий сон, є імітацією звуків людини, 

що спить, часто передається у коміксах трьома літерами zzz).  

2. Запозичення. Серед них виділяються варваризми – 

слова, що мають синоніми в мові-реципієнті, і ксенізми – 

слова, що позначають явища і об’єкти, які існують тільки в 

країні-джерелі і відсутні в мові-реципієнті. 

Триває процес поповнення лексики і фразеології 

британського варіанта значною кількістю американізмів. 

Наприклад, поширення в національних варіантах англійської 

мови знайшов австралізм «yowie» для позначення «снігової 

людини». Важливими внутрішніми джерелами збагачення 

англійської мови є також соціальні діалекти (жаргони), які в 

англістиці часто об’єднуються під поняттям «сленг».  

3. Третя група неологізмів – морфологічні новоутворення 

як комбінації з конвенціонально закріплених у мовній системі 

елементів, що є результатом дії різних регулярних слово-

твірних процесів. Для морфологічних неологізмів характерна 

абсолютна структура та формальна новизна. 
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4. Семантичні неологізми, за твердженням В.І. Заботкіної, 

володіють різним ступенем «неологічної сили». Лексичні 

неологізми (словотвірні та запозичені) – це нові слова, утворені 

на базі наявних слів і елементів або запозичені з інших мов. До 

лексичних неологізмів відносяться новостворені на матеріалі 

рідної мови в повній відповідності з наявними в мові 

словотвірними моделями  слова або словосполучення, що 

позначають нові, раніше невідомі, неіснуючі поняття, предмети 

галузі науки, рід занять, нові професії тощо [8, c. 201]. 

Наприклад: teleconference, agony aunt, airside, baby break, cash-

limit, toyboy, cyberterrorism, dolphinsafe, eldercare, end-stop, 

waribashі, rightsize, trophy wife, uptime.   

Отже, на підставі вищевикладеного ми дійшли висновку, 

що термін «неологізм» є суперечливим фактом, його головна 

характеристика полягає в тому, що це слово, яке позначає нову 

реалію, або нова реалізація слова. Кожен дослідник і кожна 

людина може надати йому нового звучання і нового значення, і 

ці два факти залежать від суспільства і того, що нас оточує. 

Проблематики визначення терміну як такої немає, 

оскільки кожен розуміє, що неологізм - це щось нове. 

Загальновідомим фактом є те, що неологізми походять із уже 

наявних слів. Такий спосіб є результатом  нашої уяви, фантазії, 

помилки або ж винахідливості. Бажання виділитися,  бути 

неповторним і є поштовхом. Ми маємо розуміти  те, що 

неологізми -  нестійкі слова, вони з’являються і зникають через 

втрату «новизни» і неповторності; для того, щоб нові слова стійко 

закріплювалися у мові, потрібно чимало часу. Але постійна зміна 

суспільства і того, що нас оточує, провокує все нові слова. Багато 

слів вже пройшли процес соціалізації, а частково й лексикалізації. 

Як показують опитування й дослідження в Англії та США, 

більшість слів, зафіксованих в словниках неологізмів, не 

сприймаються  носіями мови як нові. Вони втратили свою часову 

конотацію новизни, оскільки використовувалися носіями мови 

вже більше двох десятиріч. Головною характеристикою мови є її 

продуктивність. Тобто неологізацію мови можна розглядати як її 
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продуктивність. Але ми маємо прийняти те, що з кожним роком 

наша лексика набуватиме нових рис, буде постійно змінюватися. 

На появу неологізмів впливають такі фактори: територіальний 

діалект, оточення, інтернет, потреба в удосконаленні, державні 

відносини тощо. 

У наш час важливим аспектом  життя суспільства є сфера 

освіти. У Великобританії в 1988 році був виданий новий закон 

про освіту, який отримав назву «Gerbil» (Great Education 

Reform Bill). Внаслідок цього з’явилося багато неологізмів, 

наприклад: City Technology Colleges – назва нового типу шкіл, 

які субсидуються центральними, а не місцевими, як більшість 

шкіл старого типу, органами освіти і в які відбираються діти в 

віці 11 років на підставі екзаменів, які в свою чергу отримали 

назву Standard Assessment Tasks (SATs); grant-maintained status 

– назва статусу, який мають школи типу City Technology 

Colleges; Teacher Appraisal – оцінка діяльності вчителя, 

відповідно з якою він отримує заробітну платню; licensed 

teachers – вчителі, які не мають вищої освіти, але пройшли 

практику в школі на основі базової освіти в об’ємі середньої 

школи і отримали свідоцтво, яке дає їм право навчати дітей; 

star schools, non-star schools – терміни означають школи для 

дітей з різним рівнем підготовки (цей рівень визначають за 

допомогою вступних екзаменів, частіше всього екзаменів типу 

SATs) та інші. За останній час з’явилися нові методи навчання, 

які позначаються слідуючими неологізмами: sleep-teaching – 

навчання уві сні; CLASS (Computer-based Laboratory of 

Automated School System) – клас програмного навчання; TEFL 

(Teaching English as a Foreign Language) – система вивчення 

англійської мови як іноземної; 15 telelecture, telecourse – 

«навчальна програма по телебаченню та інші. Замість термінів 

«student», «pupil» нерідко використовують терміни «educate», 

«schooler»; з’явився термін «educationalist» – спеціаліст, 

теоретик чи практик у сфері освіти. 

Отже, причиною появи неологізмів є суспільний і науково-

технічний прогрес: поява нових соціально-економічних реалій, 
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відкриття в галузі науки і техніки, досягнення в сфері 

культури. Всі ці фактори стають причиною для удосконалення 

не тільки людей і техніки, а  і мови.   

Загальновідомим фактом є те, що 21століття - ера комп’ю-

теризації, техніки та інтернету. Цей  процес  обов’язково 

впливає на суспільство, а суспільство -  на мову. 

Найбільшим користувачем є соціальна мережа. Соціальна 

мережа в інтернеті (від англ. Social networking service) – це інтер-

активний веб-сайт, контент якого наповнюється самими користу-

вачами мережі. Сайт є автоматизованим соціальним середови-

щем, яке дозволяє спілкуватись групі користувачів, пов’язаних 

спільними інтересами, вподобаннями, діяльністю тощо [127, c. 

308]. З урахуванням особливостей цього середовища можемо 

сказати, що соціальна мережа – це інтернет-сервіс, завданням 

якого є надання користувачам можливостей. [157, c. 172] 

Facebook («Фейсбук») – найпопулярніша соціальна мережа 

у світі, що почала працювати 4 лютого 2004 року як мережа 

для студентів деяких американських університетів. Вона була 

заснована Марком Цукербергом і його сусідами по кімнаті під 

час навчання в Гарвардському університеті – Едуардо 

Саверіном, Дастіном Московіцем і Крісом Хьюзом. [68, c. 123] 

Внаслідок користування онлайн спілкуванням і виникають 

неологізми. 

У газеті «Укрінформ»  вказано 20 англійських слів, які 

з’явилися завдяки соціальним мережам. Наприклад: 

Selfie — ось що не потребує пояснення: хто з нас не 

фотографував сам себе на телефон чи планшет? Українською 

перекладаємо як просто “селфі”. 

Digital hangover (цифрове похмілля) — почуття сорому, 

коли знайшов в інтернеті “компромат” на себе через учорашній 

«гарний» відпочинок. 

Me time — це словосполучення означає час, витрачений на се-

бе. Вимкніть усі пристрої та дозвольте собі відпочити і розслабитися. 

Gloatgram — фотографії в мережі Instagram, які надмірно 

демонструють життя автора, подорожі або їжу. 
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Digital detox (цифрова детоксикація) — час відпочинку від 

соцмереж та Google. Зазвичай, у колі реальних співрозмовників 

на вулиці або в закладах. 

Phone-yawn — коли одна людина дістає мобільний, щоб, 

наприклад, подивитися на час, через що всі оточуючі люди 

також дістають свої телефони. 

Facepalm — мабуть, усім відоме слово, яке означає легкий 

ляпас рукою по обличчю для вираження цілого спектру емоцій 

від роздратування до розпачу та навіть відрази. 

Dreamathon — напевно, усім добре відоме це явище. Коли 

людина декілька разів вимикає будильник, при чому бачить 

новий сон до кожного наступного дзвінка. 

Phablet — термін, утворений від злиття двох слів: phone і 

tablet. Означає смартфон, у якого екран більший, ніж у 

звичайних смартфонів, але все ж не такий великий, як планшет. 

Catfishing — коли ви перебільшуєте чи прикрашаєте себе 

або елементи зі свого життя. 

Child supervision — коли діти, які добре розбираються в 

сучасних гаджетах, допомагають батькам в їхньому 

використанні. 

Pancake people — покоління активних інтернет-

користувачів, які, на перший погляд, знають багато, але 

насправді усі їхні знання доволі поверхові. 

Staycation — злиття двох слів: «stay» (залишатися) + 

«vacation» (відпустка). Коли людина у відпустці нікуди не їде, 

а залишається вдома. 

Helicopter parent — так образно описують батьків, які 

постійно слідкують за своїми дітьми. 

Crowdfunding — збір грошей великою кількістю людей, 

коли кожен платить велику суму. 

Bucket list — перелік речей, які ви ніколи не робили, проте 

обов’язково прагнете зробити. 

Stuffocation — злиття двох слів: « stuff» (речі) + 

«suffocation» (удушення). Жартівливий термін, який означає 

величезну кількість речей вдома, від яких стає важко дихати. 
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Bridezilla — поєднання слів « bride» (наречена) і 

«Godzilla». Таким не дуже приємним  терміном нагороджують 

наречених, які під час підготовки весілля стають занадто 

прискіпливими та роздратованими. 

З’являється також багато лексичних одиниць, які відносяться 

до комп’ютерної сфери: personal computer (PC) – «персональний 

комп’ютер»; multi-user – «комп’ютер для кількох чоловік»; 

neurocomputer – «електронний аналог людського мозку»,; 

hardware – «частини комп’ютера»; software – «програма 

комп’ютера»; megabyte of computer memory – «мегабайт (назва 

спеціальної одиниці) пам’яті комп’ютера»; doqusware – «програма 

комп’ютера, створена для знищення програм комп’ютерів»; 

liveware – «спеціалісти, які працюють з комп’ютерами»; 

computerman – «спеціаліст по ЕВМ»; to trouble-shoot –«знищити 

частину даних в пам’яті комп’ютера» та інші. 

Про вікову категорію говорити  важко, тому що коли 

дитина починає ходити, в її руках з’являється смартфон, і ця 

дитина стає «сhild supervision», а люди похилого віку все 

більше освоюють комп’ютерну техніку. 

Але підлітки  найчастіше  користуються неологізмами, 

виступаючи фундаторами їх виникнення і функціонування. 

Тому що саме цей вік потребує уваги, визнання, удосконалення 

особистості, формування адекватної  самооцінки. У  молоді 

неологізація, яка має назву «молодіжний сленг», виникла як 

протиставлення себе старшому поколінню.  

Отже, особливість функціонування соціальних мереж у 

віртуальному просторі полягає в широкій демонстрації 

користувачами індивідуальних рис, інтересів, власного «Я». У 

цей процес втягнуто абсолютно все людство, тому процес 

неологізації мови є неминучим. 

Висновком цієї статті є те, що неологізм - це слово, що 

позначає нову реалію, або нова реалізація слова. Неологізми 

переважно утворені за словотвірними законами відповідної мови, 

підмови або запозичені з іншої мови через потребу у спілкуванні. 

Іноді вони  переходять з пасивного блоку мови. Їм властиві 
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сформовані семантичні, прагматичні і стилістичні характеристики 

(ознаки), вони сприймаються носіями певного мовного 

середовища як нові,   ще не  зафіксовані в словнику одиниці. 

Процес неологізації мови неминучий, оскільки соціальні 

мережі охопили весь світ, а головним способом контакту в ній 

є мовлення; для яскравого виявлення свого «Я» ми 

застосовуємо не просто слово, а його нову реалізацію. 

Неологізми є наслідком розвитку людства, свідченням тісного 

зв’язку мови і суспільства. 

Неологізація торкнулася всіх сфер діяльності, де присутня 

людина. 

Але це нові слова,  які швидко з’являються і з такою ж 

швидкістю зникають, а причина - втрата новизни і яскравості. 

Таким чином, ми бачимо, що нові слова виникають через 

потреби і запити суспільства.  
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У статті поставлено завдання розглянути функціональні 

методи навчання іноземної мови, зокрема, лексики молодших 

школярів. Метою даної статті є розробка та наукове 

обґрунтування методики формування основ функціонального 

навчання іншомовної лексики з урахуванням вікових та 

психологічних особливостей учнів молодшої школи. Так як ця 

тема є досить актуальною у наш час, було досліджено основи 

лексичної компетенції, як мети навчання лексики, психологічні 

особливості учнів молодшого шкільного віку, різноманітність 

методів навчання, відбір лексики та система вправ для 

формування основ лексичної компетенції молодших школярів.  

Ключові слова: функціональне навчання, лексична компетенція, 

методи, система вправ, навчальні ігри.  

Оволодіння іноземною мовою, а саме англійською, як 

засобом міжкультурного спілкування, вимагає цілеспрямованої 

уваги. Проблема методики навчання іноземних мов порушувалась 

досить давно, проте сьогодні, у зв’язку зі зростанням ролі 

англійської мови, це питання досліджується ще глибше. Одним із 

найважливіших завдань, яке ставиться перед учнями, є 

оволодіння іншомовною лексикою, оскільки вона є складовою 
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комунікативної компетенції учнів. Важливого значення набуває 

формування основ лекcичної компетенції учнів початкової 

школи, через те, що саме вони мають найбільшу здатніcть 

засвоювати велику кількість лексичних одиниць. Варто 

зазначити, що через такі фізіологічні властивості даного віку як 

гіперактивність та швидке залучення до активної діяльності, 

зацікавити дитину вивченням іноземної мови досить не просто, 

тому в педагогічній практиці має місце таке явище, як 

функціональне навчання іншомовної лексики.  

Функціональне навчання – це цілеспрямований педагогічний 

процес організації активної навчально-пізнавальної діяльності з 

оволодіння знаннями, вміннями і навичками, формування 

майстерності використовувати їх у житті, розвитку самостійності 

мислення, спостережливості та інших пізнавальних здібностей 

учнів за допомогою підбору відповідних способів і методів 

навчання, які найбільш сумісні між собою та притаманні саме тій 

цільовій аудиторії, яку безпосередньо навчають, у ході цього 

процесу здійснюється освіта учня, формується система 

відповідної компетентності.  

Проаналізувавши спеціальну літературу, можна зробити 

висновок, що початок раннього вивчення іноземної мови містить 

у собі вагомі пcихологічні передумови для оволодіння оcнов 

комунікативної компетенції молодшими школярами, яка визнача-

ється, як нaявність пeвного запасу лекcичних одиниць з урaхyван-

ням віку школярів, здатністю адекватно їх використoвувати: пра-

вильнo вимовляти і писати, організовувати граматично, розуміти 

на слух і в процeсі читaння, оперувати ними під час комунікації, 

доречно вживати образні вислови для доcягнення відповідного 

комунікативно-функціонального результату, адже сформована ле-

ксична компетенція стає підґрунтям для реалізації мовленнєвої, 

соціокультурної та соціолінгвістичної компетенцій школярів 

[1, с.17]. 

 З початком навчання дитини у школі, відбувається 

перебудова усіх її пізнавальних процесів, набуття нею якостей, 

властивих дорослим людям, вона пізнає нові види діяльності і 
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системи міжособистісних відносин. У цей період до провідних 

видів діяльності, поряд із спілкуванням і грою, долучається і 

навчальна діяльність. З перших днів навчання, учню потрібно 

утримувати увагу, сприймати і засвоювати усе те, що розповідає 

учитель. У дітей цієї вікової групи активно розвивається увага, 

уява, та інші аспекти психічної діяльності. Процес вивчення 

іноземної мови, таким чином, не лише спосіб забезпечити 

оволодіння навчальним матеріалом, але й стимулювання 

загального інтелектуального і психічного розвитку дітей. 

Надзвичайно важливо створити для дітей в процесі навчання 

іноземної мови такі умови, щоб матеріал засвоювався природньо, 

щоб діти вчилися легко, з інтересом і бажанням, без зайвого 

напруження емоційно-вольових та інтелектуальних сил. У цьому 

полягає сутність функціонального навчання. Тож,  враховуючи 

психологічні та фізіологічні особливості дітей молодшого 

шкільного віку, найоптимальнішим способом початкового 

навчання є ігрова ситуація. Перед викладачем постає завдання – 

знайти ту золоту середину, яка б забезпечувала добір потрібної 

пропорції в навчанні та грі, не забуваючи при цьому про те, що 

ігрова форма навчання має бути сумісна з конкретними 

навчальними завданнями [1, с.11-13]. Розробляючи будь-яку гру, 

потрібно чітко дотримуватись таких вимог, як: мета гри, 

організація (місце, час, склад учасників), врахування психолого-

вікових особливостей дітей та їхніх інтересів, забезпечення 

необхідними матеріалами для гри та ін.  

Щодо формулювання базових лексичних навичок, 

необхідних для подальшого розвитку іншомовної комунікативної 

компетенції, основним завданням є дати зрозуміти учням те, що 

лексика потрібна їм для спілкування, як зараз, так і в 

майбутньому. Вивчаючи на заняттях нову лексику, бажано кожне 

нове слово чи вираз пов’язувати з певним образом, адже 

вживання нової лексики розраховано не на заучування, а на 

розуміння її значень після багаторазового повторення в 

однакових ситуаціях протягом кількох занять. Поступово дитина 

починає розуміти нові слова ще й поза контекстом, а далі вживати 
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їх у своєму мовленні (пасивна лексика перетворюється на 

активну) [1,  с.17-18]. Так, непрямим шляхом дитина засвоює 

привітання та накази вчителя, пов'язані із заняттям чи грою. 

Лексичні одиниці у даному віці вивчаються у межах тем: я 

і моя сім’я, друзі (члени родини, вік); відпочинок і дозвілля 

(вільний час), числа до 100, кольори; людина (частини тіла, 

предмети одягу, професії, опис зовнішності); природа (твари-

ни, пор року, погодні явища); їжа (фрукти, овочі); свята і 

традиції (місяці, дні тижня, назви свят); школа (предмети у 

класній кімнаті, навчальні предмети); місце проживання, 

помешкання (щоденні обов’язки, дім, квартира, умеблювання); 

навколишнє середовище; подорожі (види транспорту) [1, с.37]. 

Після відбору лексичних одиниць, необхідно оцінити труднощі 

їх оволодіння: одні слова запам'ятовуються легко, швидко 

додаються в словниковий запас учнів; для оволодіння іншими 

потрібно багато часу та зусиль. Відповідно, труднощі 

запам'ятовування і використання різних слів неоднакові.  

Існує певна класифікація, яка відображає всі характеристики 

гри і представляє її, як ефективний метод навчання на уроці 

англійської мови – за  функціями, за психічним впливом та за 

використанням матеріалу. Ігрових завдань, у свою чергу, існує 

дуже багато, але найефективнішими вважаються наступні:  

1) вчитель пропонує вивчити якесь слово і просить назвати 

учнів, із чим воно в них асоціюється (для прикладу: dog – 

собака – ДОГ (порода собак), ball – м'яч – футБОЛ, волейБОЛ, 

баскетБОЛ, mirror – дзеркало – приМІРяти); 

2) другим актуальним завданням є гра − «Четвертий зайвий»  

(слово: pencil, book, balloon, pen); 

3) також гра − «Що зникло?» (впиши літеру, що зникла: gre_n, 

bl_e, or_nge);  

4) гра − «Виправ учителя» (учитель, указуючи на частини тіла, 

одяг, кольори тощо, навмисне помиляється, учні називають 

правильне слово);  

5) і врешті-решт гра − «Перевір себе» (учням пропонують тему 

(school, animals, clothes, weather, character and appearance), на яку 
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упродовж 1,5 – 2 хв. вони повинні написати якомога більше слів. 

Учні по черзі зачитують слова. Якщо слово повторюється, то його 

викреслюють. Перемагає той, у кого залишиться більше слів [3, 

с.44-47]. 

Використання ігор під час перевірки знання учнями 

лексичних одиниць дозволяє більш творчо підходити до 

оцінювання, а також залучати до роботи всіх учнів класу. Отже, 

впровадження ігор при навчанні іншомовної лексики важливо 

проводити систематично й цілеспрямовано на кожному уроці, 

починаючи з елементарних ігрових ситуацій, поступово 

ускладнюючи та урізноманітнюючи їх. Щоб ігрова діяльність на 

уроці в початковій школі проходила ефективно й давала бажані 

результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання 

таких вимог: знімати напругу уроку й стимулювати активність 

учнів; бути «керованими», не збивати заданий ритм навчальної 

роботи на уроці й не допускати ситуації, коли гра виходить з-під 

контролю; не залишати жодного учасника пасивним або 

байдужим. А також, навчаючи іншомовній лексиці, потрібно 

пам'ятати, що всі вправи на формування лексичних навичок 

повинні передбачати не окремі завдання, а систему вправ де існує 

взаємозв'язок, а це, в свою чергу, і є основою функціонального 

навчання іншомовної лексики. 

Отже,  у ході дослідження встановлено, що функціональне 

вивчення лексики є однією з найважливіших передумов 

оволодіння іноземною мовою, а саме володіння лексикою є 

найважливішим компонентом розуміння та використання 

іноземної мови в мовленні. З’ясовано, що рівень запам'ятовування 

й використання нового лексичного матеріалу – прямо 

пропорційний рівню психічного розвитку учня, його віку, 

мотивації, зацікавленості, розвитку психічних процесів, а також 

самій лексиці й тому виду діяльності, який домінує. Навіть 

мінімальна кількість мовленнєвих одиниць, які учні засвоюють на 

перших уроках, уже дозволяє їм відчути комунікативну функцію 

мови, що одразу ж позитивно позначається на мотивації 

навчання, без чого неможливе оволодіння іноземною мовою.  



282 

Література: 

1.  Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті 

компетентнісного підходу / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови : 

наук.-метод. журн. / засн. Київський лінгвістичний університет 

і вид-во “Ленвіт” ; гол. ред. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Вид-во 

“Ленвіт”, 2010. – № 2. – С. 11-17. 

2. Домахіна В. Розважальні та пізнавальні ігри на уроках 

англійської мови в молодших та середніх класах / В. Домахіна 

//Англійська мова та література. – 2004. – № 32. – С. 17–18, С. 37. 

3.  Москалюк Л.В. Ігрові завдання для контролю 

лексичних знань молодших школярів на уроках англійської 

мови // Іноземні мови. – 2006. -№3. С. 44 – 47. 

______________________________________________________ 

УДК 811 Філологічні науки 

 

ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КІНОФІЛЬМУ 

«ЧЕРВОНИЙ ДРАКОН» 
 

Кірєєва Вікторія Петрівна, 

студентка факультету романо-германських мов 

Національний університет «Острозька Академія» 

м. Острог, Україна 

У статті проаналізовано лексичні особливості кінофільму 

Бретта Ратнера «Червоний Дракон». Виокремлено групи 

лексичних засобів, використаних у фільмі. 

Ключові слова: лексикологія, кінодискурс, лексична одиниця. 

Збільшення впливу кінематографу на світогляд людини 

призвело до зростання інтересу до вивчення явища кінодискурсу 

в сучасній лінгвістиці. Телебачення та кінематограф стали 

важливим чинником формування людської системи цінностей і 

ми можемо сказати, що саме голлівудське кіно сприяло 

популярності англійської мови у сучасному світі. Окрім того, 

аналізований нами фільм набув світової популярності та став 

культурним феноменом, що робить його цікавим об’єктом для 

вивчення. 
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Виникнення кінематографу змінило розвиток та значно 

доповнило не тільки культуру, але й суспільне життя: його 

здобутки масово входять в споживчий побут і трансформують 

світоглядну систему людини. Таким чином, кіно стало не лише 

чи не найбільш популярним та цікавим способом проведення 

дозвілля для людей будь-якого віку, але й потужним засобом 

впливу на свідомість людей, пропаганди та агітації. Саме 

кінодискурс є ефективним засобом не лише одним з засобів 

передавання певної інформації до глядача, але й прихованого 

апелювання до його почуттів та підсвідомості і, як результат, 

формування певних цінностей, поглядів та ідей, що досягається 

використанням різноманітних мовних засобів.  

Актуальність теми полягає в  дослідженні та аналізі 

засобів лексико-стилістичних засобів у кінофільмі Червоний 

дракон, який до цього часу залишався осторонь уваги 

лінгвістів, оскільки від якості та стилю залежить тлумачення 

головної ідеї кінофільму.  

Здійснивши мовний аналіз кінофільму «Червоний дракон», 

ми виокремили такі основні групи лексичних одиниць: 

колоквіалізми, запозичення, терміни, фразеологічні одиниці, 

професіоналізми та сленг. Найбільш чисельну групу складають 

колоквіалізми – загальновідомі слова та фрази, які вживаються 

у повсякденному неформальному спілкуванні чи переписці, але 

недопустимі для формального стилю мовлення [4, с. 31]. 

Відсоткове співвідношення колоквіалізмів у тексті фільму 

становить 35,4%. Всі колоквіалізми можна умовно поділити на 

три основні групи: 

– слова, що позначають неформальну назву осіб; 

– слова, що позначають заперечення або ствердження та 

вигуки; 

– слова, що утворюються шляхом спрощення граматичних 

структур. 

До першої групи відносимо такі колоквіалізми: dude, man, 

buddy, chick, doc, guys, mate, bro, sweetheart, baby, chico, 

momma, honey. 
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Прикладом може слугувати таке речення: 

Dude, I’m not goin’ anywhere. Слово “dude” означає 

неформальне звертання до особи чоловічої статі, яке підкреслює 

неформальність обстановки та вказує на дружні стосунки між 

співрозмовниками. Окрім того, подібні слова допомагають краще 

передати манеру мовлення та розкрити характер персонажа і, до 

того ж, налагодити контакт із глядачем, для якого така манера 

мовлення також може бути близькою. 

До другої групи належать такі лексичні одиниці: whoa, 

okay, hey, yeah, yep, chill, ooh,all right, well, ow, you rock, oh-oh, 

uh-oh, hold on, no way, yam, Gosh. 

Наведемо контекстуальний приклад: 

Take her over there! – Okay, okay…. У цьому реченні 

колоквіалізм okay вжито, аби показати пересічність та 

невимушеність ситуації та продемонструвати особливості 

повсякденного мовлення американського населення. Так, 

протягом десяти серій серіалу слово “okay” зустрічається 96 

разів, що свідчить про те, що воно є загальновживаним та, крім 

того, має досить широкий спектр значень (не лише 

ствердження, але й , приміром, передає стан героя: You okay?). 

До третьої групи відносимо такі колоквіалізми: gonna, 

kinda, ain’t, let’s, he’s, call’em, it’s, can’t, won’t, we’re, thanks, 

that’s, wanna, it’ll, what’s, he’s, we’d, ‘em, I’ll, I’m. 

Можна навести низку контекстуальних прикладів вживання 

таких лексичних одиниць: That’s all I was gonna give it; there ain’t 

much left; but you can’t just get rid of it; I’m telling you, you don’t 

wanna go in there! . Такі спрощення надають мовленню героїв 

природності і роблять його «живим» і невимушеним. Окрім того, 

таке вживання вищезгаданих колоквіалізмів допомагає 

налагодити контакт із реципієнтом, адже англомовне населення 

часто використовує спрощення та скорочення у власному 

повсякденному мовленні. 

Наступною за кількістю групою лексичних засобів є фра-

зеологічні одиниці, відсоткове співвідношення яких становить 

8,9%. Це стійкі нероздільні вирази та словосполучення, які 
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функціонують як одне ціле і можуть бути замінені одним 

синонімічним словом [4, 108]. До цієї групи належать такі 

вирази: to give a hand, keep an eye at, put him out of his misery, 

one of a kind, hang around, one’s fair share, take credit for 

something, end up, pull yourself together, loud and clear, safe and 

sound, inside joke, to take guts, lay claim to, dirty job, see the big 

picture, in the wild, if the tables were turned. 

Окрім вищезазначених лексичних засобів у фільмі також 

вживаються професіоналізми – слова, що вживаються лише 

людьми певної професії і спрощують спілкування завдяки 

своїй економності [2, 28]. Як і серед термінів, більшу частку 

професіоналізмів складають слова з медичної сфери, як 

то: close up, scalpel, sew up, trimester. 

Менш вживаною, але не менш важливою групою лексичних 

засобів є сленгізми – неформальні, експресивно забарвлені слова 

та вирази [1, 25]. Відсоткове співвідношення сленгу в серіалі ста-

новить 6,7%. До сленгу можна віднести такі слова: junkie, fix, use 

(drugs), bloke, bust, boy howdy, cop, nada, clean, dope, lucid, kick 

(drugs).I’m an addict. Was an addict. But look, I’ve been clean for five 

days . 

Отож, в аналізованому серіалі було виявлено низку 

лексичних засобів, найпоширенішими з яких є колоквіалізми, 

запозичення, терміни, та сленг. Такі лексичні одиниці часто 

застосовуються у тексті серіалу, адже вони роблять мову героїв 

живою, реалістичною та близькою пересічному глядачеві. Окрім 

того, різноманітні лексичні засоби допомагають показати 

минулий досвід героїв, їх етнічну приналежність, соціальний 

статус, характер тощо. 

Беручи до уваги аналіз тексту серіалу, ми можемо із 

впевненістю сказати, що використання найрізноманітніших 

лексичних засобів є невід’ємною частиною сучасного 

кінодискурсу. Наше дослідження показує, що вибір та 

застосування лексичних одиниць великою мірою залежить від 

жанру та сюжету фільму чи серіалу, а також від мети його творців 

та повідомлення, яке вони хочуть донести до реципієнта. За 
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допомогою таких мовних засобів кінематограф може стати 

могутнім знаряддям впливу на людську свідомість і, певною 

мірою, маніпулювання людською підсвідомістю. 

У тексті аналізованого фільму вжито низку лексичних 

засобів, серед яких терміни, колоквіалізми, запозичення, 

сленгізми, фразеологізми, професіоналізми, абревіатури, 

архаїзми та неологізми. Вони використовуються автором для 

збагачення мови персонажів та надання їй особливої 

виразності, емоційності та експресивності. Такі лексичні 

одиниці сприяють кращому розумінню мовленнєвої ситуації 

між героями, їхніх переживань та почуттів. 
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У тезах проаналізовано поняття «фемінітиви» як окрему мовну 

одиницю, його походження, витоки, структуру й значення в 

сучасній лексиці. Автор статті наводить приклади викорис-

тання фемінітиву в сучасній англійській мові. 

Ключові слова: фемінітиви, англійська мова, лексична одиниця, 

гендерна лінгвістика  

Поява фемінітивів в англійській мові прямо пов'язана з 

ростом феміністичних настроїв в суспільстві, які призвели до 

зміни в гендерній лінгвістиці, за якими ми вже можемо 

спостерігати і в повсякденній мові. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що в сучасному 

світі важко уявити життя без використання фемінітиву як у про-

фесійній сфері, так і в повсякденному житті. Об’єктом досліджен-

ня є використання фемінітиву в сучасній англійській мові. Пред-

метом дослідження є функціонування фемінітивів. Мета науково-

го дослідження – дослідити та виявити використання фемінітиву 

в англійській мові, також розкрити поняття фемінітиву.  

Важлива дата в історії розвитку мови: вторгнення 

Вільгельма призвело до того, що через злиття двох мов в 

англо-саксонському зникло поняття роду. 

Правда, це сталося тільки з неживими іменниками - тими, які 

відповідають на питання «Що?». Як це виглядає? В українській  

мові, наприклад, рід позначається через закінчення: «стіл стояв», 

«ложка лежала», а «дерево росло». В англійському всі неживі 

предмети відносяться до середнього роду і вважаються як it, а при 

відмінюванні закінчення змінюється тільки залежно від числа. 
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Але чоловічий і жіночий рід, звичайно, теж існують. Така 

категорія є у одушевлених іменників - тих, які відповідають на 

питання «Хто?». До них відносяться назви професій і видів 

діяльності. Про їх коректному вживанні зараз і точаться 

суперечки. Історично склалося так, що про багатьох професіях 

говорили в чоловічому роді. Причини дві. Перша - в старому 

англійському man використовувалося замість слова «людина», 

приблизно як в українській для цього колись служило «чоловік».  

Довгий час такий стан речей здавався нормальним. Однак 

в 60-х роках минулого століття, з розквітом фемінізму, все 

більше ставало очевидним, що англійська мова далеко не 

гендерно-нейтральна. Є окремі слова для позначення чоловічих 

і жіночих професій (actor / actress, poet / poetess); є рід занять, 

які називаються тільки чоловічим ім'ям (policeman, chairman) 

або тільки жіночим (maid, coed). Нарешті, навіть коли говорять 

про когось, чию стать невідомо, використовують чоловічий 

займенник he. І жінки стали вимагати не тільки рівних прав, а й 

рівного позначення свого роду діяльності в мові. 

Фемінітів - це іменники жіночого роду, що відносяться до 

жінок, які утворилися від однокореневих слів чоловічого роду, що 

характеризують чоловіків. Фемінітів може означати професію або 

кваліфікацію жінки, а також різні види її захоплень. [1:15] 

Фемінізація лексичних змін також є актуальним питанням 

гендерної лінгвістики, так як описує мовну специфіку, яка 

відображає номінації пов'язані  жінками. 

Так, наприклад, при виборі форми звернення до молодої дів-

чини в багатьох англомовних країнах використовується нейтраль-

на форма Ms замість Miss або Mrs. На думку вчених, нові лексеми, 

які замінять традиційні номінації в англійській мові, а також 

синонімічні паралелі спрямовані на усунення мовного сексизму 

(firefighter -пор. fireman; police officer - пор. policeman; chairperson, 

moderator, head -пор. chairman; member of Congress, representative - 

пор. congressman; people, humans - пор. mankind [2:82]. 

Функціонування фемінітівів - слів жіночого роду, альтерна-

тивних або парних аналогічним поняттям чоловічого роду в анг-
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лійській мові, аналізується з позиції існування ознак андроцент-

ризм (ототожнення понять людина і чоловік; негативна оцінність 

іменників жіночого роду, що є похідними від чоловічих; вживання 

чоловічих форм в мові для позначення осіб різної статі; узгодження 

на синтаксичному рівні поформі граматичного роду відповідної 

частини мови, а не по реальному підлозі референта). Дані ознаки 

обумовлюють лінгвістичну проблему, пов'язану з фемінітівами. 

В англійській мові фемінітіви утворюються за допомогою 

додавання суфіксів до іменника чоловічого роду, заміни 

суфікса, що позначає приналежність до чоловічого роду (actor - 

actress;poet- poetess; hero - heroine; astronaut - astronette; 

cosmonaut - cosmonette; progenitor - progenitrix; administrator - 

administratrix) або заміни іменника чоловічого роду іменником 

жіночого роду(Landlord - landlady, salesman - saleswoman). 

Необхідно відзначити, що гендерно-марковані лексеми в мові 

часто несуть негативний відтінок, в силу закріпилася в суспільстві 

гендерної асиметрії на користь чоловіків. Однак в гендерної лінгві-

стиці останніх десятиліть спостерігається дослідження таких 

аспектів мови, які пов'язані з новими номінаціями жіночого роду, 

підтверджують лексичну фемінізацію в різних мовах. 
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У тезах зосереджено увагу на вирішенні проблеми зради  в 

однойменному  романі сучасної української письменниці Є. Коно-

ненко, з’ясовано основні традиційні погляди в сучасному українсь-

кому суспільстві на концепцію зрада-вірність. Досліджено 

особливість менталітету українців щодо сприйняття зради на 

персональному, міжособистісному та загальносуспільному рівні. 

Ключові слова: мотив, зрада, вірність,    

За останні десятиліття в українській літературі просте-

жується велика кількість поетів, прозаїків та драматургів, які 

освітлюють у художніх творах сучасну епоху ХХІ століття.  

Більше двадцяти років незалежності нашої держави стали 

плідними в літературному сенсі, на мистецькій арені яскраво 

продемонстрували свою творчість Маріанна Кіяновська, Сергій 

Жадан, Андрій Бондар, Юрій Андрухович, Олесь Ульяненко, 

Ірена Карпа, Мар’яна Савка, Євгенія Кононенко, Галина Тарасюк, 

Марія Матіос та багато інших. Ці талановиті автори, апелюючи у 

своїх творах різними стилями, стали крок за кроком відроджувати 

українську літературу, «воскрешати» її в очах вітчизняних 

читачів та перед усім світом. 

Саме такою постає перед нами українська поетеса, 

письменниця та перекладачка Євгенія Анатоліївна Кононенко. Її 

книжки постійно друкують  в Україні, а твори перекладені та 

опубліковані українською, російською, польською, білоруською, 

англійською, німецькою, французькою, чеською, фінською, 

хорватською та навіть японською мовами. Більш того, ця 

письменниця, будучи перекладачем з французької та англійської 



291 

мов, стала медіатором між іноземними авторами та україно-

мовними літературними споживачами. Завдяки її плідної 

перекладацької діяльності з’явилися твори в українському 

перекладі: Клод Руа «На захист крокодилів», Анна Гавальда 

«Мені б хотілось, щоби хтось мене десь чекав», Гюґо Гамільтон 

«Люди з веснянками», Мюріель Барбері «Елегантна їжачиха», 

Ані Ерно «Пристрасть» та ін. 

Творчість відомої української письменниці досліджували 

різні науковці. Р. Харчук зазначила, що на тлі феміністичного 

дискурсу сучасної української прози, твори Є. Кононенко можна 

охарактеризувати як «три в одному: детектив, соціально-

психологічний роман, ґендерний есей» [3, с.48], М. Стріха 

характеризує письменницю як майстра «будувати пружні 

фабули», що пише «блискучі й захопливі тексти, сповідуючи 

цілком реалістичні настанови і не впадаючи водночас у гріх 

солодаво-занудного українського провінціалізму» [2].  

Є.А. Кононенко вдалось заново популяризувати жанр 

детективної прози, за що її заслужено називають українською 

Агатою Крісті та ставлять на один щабель з російською колегою 

Олександрою Марініною. Детективним творам Є.А. Кононенко 

властиві риси соціально-психологічного роману та ґендерного 

есе. У своїй прозаїчній діяльності письменниця також віртуозно 

поєднує традиційні та новаторські ідеї, проводить паралель між 

минулим та сьогоденням. На нашу думку, в сучасному літерату-

рознавстві варто приділити увагу детальному дослідженню 

творчості української письменниці Євгенії Кононенко. 

Ще однією складовою актуальності цієї роботи є саме 

звернення письменниці до теми зради в однойменному романі. 

Як відомо, зрада – це феномен, котрий став одним зі головних 

негативних компонентів нашого сьогодення на персональному, 

міжособистісному та загальносуспільному рівні. Мотиви цього 

явища отримали багаторівневу реалізацію, близьку до сучасних 

реалій життя. 

Реалізація теми зради в однойменному творі Є. Кононенко 

представляє особливий інтерес як для читачів, так і для критиків 
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та літературознавців. На сторінках роману письменниця розгор-

тає цілу палітру із життя декількох поколінь та сімей. Мотив 

зради в романі постає одразу в декількох іпостасях. Перш за все, 

письменниця звертає увагу на подружню зраду. В експозиції 

реципієнт має можливість спостерігати картину з життя, яка 

починається словами чоловіка: «Мене зрадила жінка» [1, с.75], а  

потім перетворюється у глобальне питання зради-вірності, як 

одної з національних рис українців. Вероніка, головна героїня, 

зрадила свого чоловіка, а після свого зізнання і подальшого 

з’ясування стосунків з «рукоприкладством», покинула Дмитра, 

забравши доньку. Він неодноразово «знімав» стрес у компанії 

інших жінок, та не розцінював це як зраду, бо вважав полігамність 

фізіологічною потребою, задоволення якої не є гріховним для 

чоловіка, що важко працює та забезпечує свою родину всім необ-

хідним. У сучасному українському суспільстві до такої думки 

схиляється більшість чоловіків, знайшовши в цьому для себе 

виправдання, але не кожна жінка це сприймає як закономірність, 

бо навчилася сама заробляти собі на життя і не залежити від 

чоловіка. Така тенденція свідчить про феміністичні погляди 

сучасних жінок,  які не готові погоджуватися на подружню зраду. 

Інші герої роману – мати Женика, Тетяна Маякіна, зрадила 

свого чоловіка в його ж батьківському будинку, на їх спільному 

подружньому ліжку, коли поряд спав маленький син. В 

українському середовищі вже так традиційно склалося, що зраду 

жінки вважають жахливим вчинком, який засуджують в 

суспільстві, вона обов’язково має понести покарання. Знаряддям 

для цього щодо зрадливої невістки став той самий узвар, котрий 

свекруха перехилила на хтивих коханців, у результаті чого 

відбулась ганебна втеча Тетяни з дитиною. 

Авторка розкриває перед реципієнтом жорстку зраду у 

великій родині, яка мала тяжкі наслідки для кожного. Вероніка 

Стебелько втекла із рідного будинку, не маючи сил терпіти побої 

та знущання батька-пияки та матері, яка ніколи не ставала на 

захист доньки. Батьківської любові вона ніколи не відчувала, її 

душу розривала материна зрада. Майбутній чоловік Дмитро 
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забороняв Вероніці  спілкуватись з батьками, на його думку, вони 

знівечили молоду дружину як у моральному, так і в психологіч-

ному плані. Багато років пройшло вже потому, коли Вероніка 

змогла поновити стосунки з батьком. Але проблема зради не 

зникла. У подальшому житті Вікторія, донька Вероніки та 

Дмитра, покинула квартиру разом з матір’ю після  сварки батьків. 

Вона люто ненавиділа Дмитра за те, що той підняв руку на матір. 

Після смерті Вероніки вона навіть вважала, що це батько 

спричинив загибель матері та відкрито звинувачувала його в 

цьому. Лише після спілкування з тіткою Ларисою, яка пояснила 

причину нещасливого життя її родини, Вероніка подивилася на 

особу батька з іншого ракурсу, вона змогла вибачити його за 

образу. Але психологічний стан героїні вже був порушений, і з 

часом дівчина стала вбивцею (заради нерухомості в Києві вона 

звела на той світ старого діда). Зізнавшись у цьому батькові, 

Вероніка відчуває байдужість і спустошення в душі. Розуміння 

мотиву зради трактується героями роману по-різному:  

«– Якщо ви хочете знати, зрада – це свобода. 

– Хто вам таке сказав? Зрада – це гріх. Гірші за зраду тільки 

вбивство і самогубство.  

– Коли зраджують нас, то це гріх. Коли зраджуємо ми, то це 

свобода» [1, с. 7].  

Розуміння користі зради сприймається людьми 

неоднозначно: 

«–  Люди зраджують тому, що бути вірним не вигідно! 

Вірність аж ніяк не винагороджується в цьому світі, і особливо 

в Україні. 

– То, по вашому, вірність можна купити за гроші, а зрада – 

там, де погано заплатили? 

– Ні, зрада може бути й там, де заплатили добре, якщо 

хтось заплатить ще більше. І не обов’язково грошима» [1, с. 8]. 

Зрада – це унікальне поняття з семантичної точки зору. 

Перед кінцевою версію вистави померлої Вероніки, актори у 

вступному слові зазначили, що гастролюючи Америкою, вони 

не раз відчували труднощі при перекладі української «зради»  
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англійською мовою: «В англійській мові існує багато слів: 

treason – зрада батьківщині або справі життя, betrayal – зрада 

другові, adultary – подружня зрада. Але жодне з англійських 

слів не може бути таке трагедійно всеохопне, як українське. І 

російські слова – вероломство, предательство, измена – не в 

змозі передати тієї концентрації думок, почуттів і всього 

іншого, як коротеньке українське слово» [1, с. 88]. Назва 

вистави не втратила своєї унікальної назви, яка зображує не 

тільки саму суть, а й унікальну природу української мови та 

менталітету народу в цілому, і в результаті отримали наступне: 

«Zrada. Made in Ukraine». 

Отже, зрада – це багаторівневий та неоднозначний феномен, 

що може знаходити відлуння в різних сферах життя. Саме такою 

багатогранною та варіативною перестає перед читачем зрада по-

українськи. Під личиною детективної оповіді Є. Кононенко 

віртуозно розгорнула психологічний роман, де кожен з героїв 

заплутався у своєму житті та в стосунках з оточуючими. У 

глибині душі кожного з персонажів лежить значний конфлікт 

особистості, який вдається вирішити лише після усвідомлення 

реального стану речей та ситуації в цілому. Коли герої зрікаються 

своїх хибних думок та переконань, коли з очей спадає завіса 

самоомани, саме тоді вони мають можливість здобути самого 

себе, подивитись правді у вічі та прийняти її, якою б гіркою вона 

не була. 
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Анотація: У статті розглядається парадигма творчих пошуків 

сучасної німецької письменниці К. Келер, зосередженої на 

художньому дослідженні проблем та складнощів душевного 

життя емоційно вразливої і водночас морально незламної жінки.  
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Творчість сучасної гамбурзької письменниці Карін Келер 

сьогодні невіддільна від літературної та культурної панорами 

Німеччини, тому звернутися до її творчого набутку цікаво й у 

багатьох відношеннях повчально. Примхливе й оригінальне 

явище, здавалося б, простої, але глибоко емоційної проникливої 

прози, яка своїм співчутливим ставленням до особистого світу 

людини вже привернула увагу читачів, надзвичайно майстерно 

висвітлило повсякденність як чудовий і незбагнений у своїй 

проблемній складності феномен.  

Майстриня художнього слова змальовує світ так незвично й 

оригінально, що начебто відоме в ньому починає відігравати 

новими, неусвідомленими раніше гранями. Наразі відкриті нові 

цінності вимальовують причетність «я» до плину життя й 

спонукають з прихильністю прийняти багатогранність повсяк-

дення, якому притаманні неминучий біль, душевні та фізичні 

страждання, складні й суперечливі за наслідками моральні 

рішення. У такій низці проявів виявляється сутність людини, що 

відчуває глибинні зв’язки особистості зі світом, без того, щоб 

авторка мала намір обтяжувати читача кричущими емоціями чи 
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незвичайними сюрреалістичними ефектами. 

Письменниця ставить у центр стилістично врівноваженого, 

наскрізь чутливого зображення жіночі персонажі, вона 

зосереджується на індивідуалізованих історіях жінок, розробляє 

сцени  сповіді від першої особи і має справу з драматичними 

поворотами долі головних героїнь. При цьому їй вдається зробити 

принципово відому тему помилок і осяянь жіночої душі настільки 

унікальною і гуманістичним чином спрямованою, що її 

досягнення зворушують і відразу завойовують серця реципієнтів, 

тому вони визнані широкими колами зацікавлених німецьких і 

закордонних читачів. Восьме видання збірки оповідань «Ми 

зловили ракети» переведено на кілька світових мов. Так що 

критики небезпідставно стверджують, що письменниця відома 

зарубіжним читачам навіть набагато більше, ніж у межах 

національного регіону. У Сполучених Штатах її історії 

вважаються високим мистецтвом. Внесок Келер не залишився 

непоміченим також в офіційних культурних колах її батьківщини, 

де вона була номінована на премію І. Бахман (не отримала через 

хворобу). Проте, сьогодні існує небагато спеціальних досліджень 

і аналітичного аналізу, які б детально розглядали творчий 

доробок Келер, тому цю прогалину необхідно заповнити.  

Наративні викладення письменниці стосуються внутріш-

нього світу людей, особливо жінок, які відкривають для себе нову 

«країну» існування у комплексах душевних цінностей 

повсякденного світу. Щоб наблизити еволюційні процеси 

свідомості й емоційного світу «я» до читача, письменниця 

опановує такі уявлення, мотиви і техніки, як монологічне жіноче 

визнання і сповідь, змалювання екзистенціальних вразливих 

кордонів болю та смерті, техніка зображення розколотого «его», 

передача досвіду самотності жінки в якості основної емоції. 

Парадигма існування сучасної людини, винахідливо блискуче 

сформульована Р. М. Рільке як фатальна – «Spanne des Seins» – 

напруга існування [1], стає магістральною концепцією відкриття 

доти незнайомої духовної й ментальної досвідної країни під 

пером сучасної письменниці. Внутрішня готовність приймати 
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важкі, складні рішення не є готовою в душі жінки, а ще повинна 

бути із стражданням відпрацьованою, що й простежує Келер у 

своїх оповіданнях.  

Завданнями вивчення творчих відкрить Келер є інтерпрета-

ція стилістичних, розповідних, фабульних властивостей щирої за 

інтонаційним малюнком прози письменниці. В аналітичному 

плані є важливими до опрацювання такі питання: 1) як створю-

ється сценічна презентація у творі Келер? Яку роль відіграють 

оповідання від першої особи, саморефлексія та «мова прямої 

фігури» (див. О. Гутьяр [2, с. 318]); 2) з якими життєвими 

парадигмами стикається екзистенціальний баланс сучасних 

«розлук – до життя і смерті», так позначає цю проблемну колізію 

у творчості письменниці Л. Хезер [3, с. 100-103]; 3) через які 

життєві колізії та внутрішні завоювання і втрати веде шлях, що 

проходить від неймовірних або неприйнятних до визнаних і 

вистражданих цінностей; 4) як з імагінативної точки зору 

реалізується модель світосприйняття вимірів, що заново 

відкриває для себе жінка, знаходячись на грані відчаю, 

перебуваючи майже на душевному зламі.   

Осмислення сучасного світу в повісті Келер ґрунтується 

на драматизації сюжетного матеріалу, що відноситься до 

тематичного кола виживання хворих на онкологію (оповідь «Il 

Comandante»), трагедій наївного самогубства підлітків через 

неподілене кохання («Wir haben Raketen gelandet»), пережи-

вання зради та душевної самоти («Starcode Red»), розколу 

внутрішнього світу «я», викликаного спустошливим коханням 

(«Name. Tier. Beruf»). В певному екзистенціальному аспекті 

життєві історії, замальовані авторкою, простежують внутріш-

ній світ персонажів на межі виживання. Саме ця лінія викликає 

непідробний інтерес авторки. Келер утілює межі людських 

можливостей під час спустошення та нового початку та 

активізує такі аспекти зображуваного існування, як байдуж-

ність навколишнього світу, з одного боку, та моральна наполе-

гливість і непохитність ідеалів жінок, яких неможливо 

морально зламати чи тим більше зруйнувати їхні переконання. 
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Ми поділяємо думку щодо притаманної авторці «сили 

висловлювання» [4, с. 54], завдяки якій читач відчуває рятівний 

смисл етичних пошуків людини, що опинилася наодинці зі 

своїми нерозв’язними проблемами. 
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У статті схарактеризовано підходи до визначення поняття 

«фразеологія» серед лінгвістичних дисциплін. На наведених при-

кладах із твору «Мерзенна плоть» І. Во показано просторічні 

фразеологізми, котрі окреслюють портретну характеристику 

героїв. Визначено індивідуальний стиль англійського романтика 

І. Во. 
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Фразеології належить почесне місце в арсеналі образних 

мовних засобів. Особливу увагу слід звернути на фразеологізми в 

художніх творах, на їх функції в авторському тексті та мовленні 

персонажів на особливостях уживання фразеологічних одиниць. 

Фразеологічні звороти часто зазнають у творах певних 

трансформацій. Автори переробляють їх відповідно до контексту, 

замінюючи оди чи кілька компонентів фразеологічного звороту 

синонімічними словами, вводячи до їх складу додаткові, котрі 

можуть впливати на семантику фразеологізму [2, с. 240]. 

Розглядаючи фразеологічні одиниці в мові художніх творів, 

можна виявити їх найрізноманітніші значення, не зафіксовані 

словниками. Вживаючи фразеологізми в різних контекстах, 

письменники збагачують їхню семантику, розширюють сферу 

застосування, внаслідок чого фразеологічна одиниця використо-

вується із своєрідним значенням [2, с. 240]. Так, у романі 

«Мерзенна плоть» видатного англійського письменника-

романіста, розглянемо використання фразеологізмів та їх 

стилістичне забарвлення. 

Теоретичним підґрунтям дослідження є роботи вітчизняних 

та закордонних вчених, присвячених дослідженню фразеології в 

сучасній лінгвістиці (І. Кочан, М. Кочергана, Л. Струганець, 

О. Смирницького, Л. Булаховського, М. Алефіренко, В. Архан-

гельського, О. Куніна та ін.). 

Метою є вивчення фразеологізмів як мовних одиниць у 

лінгвістиці, а також визначення їх стилістичного колориту в 

романі «Мерзенна плоть» І. Во. 

Фразеологія як наука вивчає специфіку фразеологізмів як 

знаків вторинної номінації, їх значення, структуру, характер 

зовнішніх лексико-синтаксичних зв’язків, а також експрессивно-

стилістичні ознаки та системні зв’язки з іншими фразеологічними 

одиницями і словами. Вона також розробляє принципи виділення 

фразеологізмів, методи їх вивчення, класифікації і лексикографіч-

ного опрацювання. Одним із важливих завдань фразеології є дос-
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лідження її національно-мовної своєрідності, оскільки вона в кож-

ній мові має неповторний план вираження і таким чином фіксує 

національний колорит мови. Саме через це переважна більшість 

фразеологізмів не перекладається на інші мови [3, с. 291]. 

Хоча передумови фразеології було закладено ще в XIX ст. 

О. Потебнею, як окрема лінгвістична дисципліна вона виникла в 

40-х роках XX ст. В. Виноградову належить визначення основних 

понять, обсягу і завдань фразеології. Він зазначає, що поняття 

фразеологічної одиниці визначається на основі таких ознак, як 

структурно-семантична стійкість (постійне співвідношення 

значення сполучення слів з його лексико-граматичним споcобом 

вираження, що є наслідком переосмислення всього сполучення 

або окремих його компонентів) та відтворюваність [3, c. 292]. 

Івлін Во – блискучий британський сатирик і стиліст-

романтик. У своєму творчому доробку «Мерзенна плоть» (1930 

р.) зображує звичаї англійської аристократії, суєтність і 

марноту її існування. У передмові до твору «Мерзенна плоть» 

І. Во пише, що дія роману відбувається в недалекому 

майбутньому, коли тенденції, спостережувані зараз у житті 

суспільства стали більш помітні. В основі сюжету – історія 

кохання Адама Саймза та Ніни Блаунт. У Адама немає грошей, 

і це – непереборна перешкода для їх одруження. Головною 

темою твору є гроші. Щоб привернути увагу читача до цієї 

теми, автор застосовує такі фразеологізми як: «Sail close to the 

wind – ходити по краю прірви», «make ends meet − зводити 

кінці з кінцями», «on the breadline – за межею бідності», «like a 

cat on a hot tin roof – як муха в окропі», «as poor as a church 

mouse – ні копійки за душею»». 

Особливе місце в романі «Мерзенна плоть» митець відводить 

жіночому образу. Використовуючи фразеологізми «have one’s 

head clouds − вітати в хмарах», «sell like hot cakes − 

користуватися попитом», have tiger by the tail – кидати виклик 

долі», І. Во зображує динаміку наростання болю та безвиходу. 

Письменник також описує головну героїню як мрійливу людину, 

яка постійно у своїх думках та віддалена від реальності. 
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Висновки. Отже, термін «фразеологізм» в літературознавстві 

розглядається як символ, що утворений унаслідок операцій 

метонімії чи метафори та перебуває у стійкому зв’язку з 

абстрактним позначуваним. Специфіка фразеологічного символу 

полягає в його багатозначності, спричиненої тим, що він 

сформований на основі різноджерельних уявлень. Експлікація 

прототипних атрибутів дає змогу зрозуміти основи символо-

творення та, своєю чергою, фразеотворення. Приклади з твору 

«Мерзенна плоть» І. Во показали, що письменник за допомогою 

фразеологізмів надає експресивності, емоційності, загальну 

оцінку своєму витвору. 
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У тезах проаналізовано поняття «сленг» як окрему мовну 

одиницю, його походження, витоки, структуру й значення в 

сучасній лексиці. Автор статті наводить приклади викорис-

тання сленгу в сучасній американській музиці хіп-хоп стилю на 

основі творчості Снуп Догга.  
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This work examines the concept of slang as a unique unit, its origins, 

structure and significance in Modern vocabulary. There are examples 

of using in modern American music of a hip-hop style on the basis of 

creativity Snoop Dogg.  
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Американський молодіжний сленг можна назвати особи-

вою формою мови, його важко засвоїти, оскільки сленгізми 

постійно змінюються, з’являються і зникають із вживання. 

Класична мова та сленг помітно відрізняються один від одного, 

тому в повсякденному житті іноземцям досить важко зрозу-

міти, одна з причин цього – академічний характер підручників, 

з якими вони вивчають мову. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що в сучасному 

світі важко уявити життя без використання сленгу як у 

професійній сфері, так і в повсякденному житті. Це те, що 

цікавить дослідників, які стверджують, що сленг є однією з 

найцікавіших лінгвістичних систем сучасної лінгвістики. 
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Об’єктом дослідження є використання сленгу в сучасних 

піснях хіпхопа. 

Предметом дослідження є використання молодіжної 

лексики (а саме сленгу) у повсякденному житті (на прикладі 

пісень Снуп Догга).  

Мета наукового дослідження – дослідити та виявити 

використання сленгу в англійських піснях, а також про демон-

струвати їх місце у творчості сучасних хіп-хоп-артистів (на 

прикладі реп-артиста Снуп Догга). 

Для цієї мети потрібні наступні завдання: 

1. Розглянути історичне походження сленгу. 

2. Дати визначення сленгу та продемонструвати його 

властивості. 

3. З’ясувати типи сленгів. 

4. Визначити роль сленгу в сучасному суспільстві. 

5. Проаналізувати сленг на основі пісень Snoop Dogg. 

Сленг займає особливе місце серед соціальних діалектів, 

як в англійській, так і в інших мовах. Під це поняття нерідко 

підводяться найрізноманітніші явища лексичного і стилісти-

ного плану. Складність полягає в умовах відділення сленгу від 

жаргонізмів, кента, арго, діалектизмів та інших. Часто, особ-

ливо в західній лексикографії, сленгом називали все те нове, 

що з'являлося в мові і користувалося популярністю, що, 

звичайно, є досить розмитим і нечітким визначенням. 

Визначення сленгу ускладнюється ще й тим, що вчені 

мають на увазі під цим терміном два тісно пов'язаних і не чітко 

розмежованих мовних явища, які, проте, вимагають різкого 

поділу. З одного боку, сленг – це набір слів і виразів мови, з 

іншого боку – це мовне і стилістичне вживання цих форм. 

Американський лінгвіст Ч. Фріз зазначає, що термін «сленг» 

розширив своє значення, його використовують для позначення 

багатьох понять, що ускладнює проведення аналогії між 

термінами, які використовують на позначення сленгу [3, с. 52]. А. 

Артемова у статті «До питання про емоційний сленг» зазначає, 

що суспільство сучасної епохи представляє собою рушійну 
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систему, яка містить у своєму складі професійні, територіальні, 

статусні утворення, кожне з яких можна назвати сленгом у 

відповідній сфері. Артемова висунула гіпотезу, що мова сленгу, 

проникаючи та взаємодіючи з літературною мовою, інколи 

збагачує або навпаки – засмічує її [1, с. 127]. 

Як вже було зазначено, соціальна диференціація 

суспільства супроводжується і соціальною диференціацією 

мови. При цьому вказується ряд чинників, які обумовлюють 

створення мовних одиниць і їх взаємодії між собою в рамках 

того або іншого социолекта. До таких факторів належать: 

1) деномінатівний фактор; 

2) стилістичний фактор; 

3) ритуально або захисно-функціональний фактор [2]. 

Для аналізу американського сленгу була використана 

творчість сучасного реп-виконавця Снуп Догга. Проаналізувавши 

20 пісень американського реп-співака, було виявлено значну 

кількість сленгізмів. Крім того, у роботі цього виконавця є велика 

кількість граматичних та лексичних відхилень, які, в свою чергу, 

можуть негативно вплинути на моральний і культурний розвиток 

людини. Серед відхилень найпоширенішими були подвійні 

заперечення, що є граматичною помилкою в англійській мові, 

вживання частки ain’t та використання неправильних форм 

дієслів, відсутність закінчення -ing та злиття слів з артиклями і 

займенниками на письмі.  

Наприклад, в пісні “aint no fun”, в рядку “Cause she ain't 

nothing but a bitch to me” співак використовуває сленговий 

вираз ain't. Ain't є універсальним допоміжним дієсловом в 

негативній формі, який заміняє і скорочують майже все, що 

можливо замінити і скоротити: am not, are not, is not, have not 

and has not. Також у цьому рядку співак вживає сленгове слово 

bitch, що має значення неприємна або стервозна дама і 

відноситься до нецензурної лексики. Взагалі сленгове слово 

bitch може використовуватися не тільки як іменник, але і як 

дієслово або прикметник. Його вживають в образливому, 

нейтральному і навіть позитивному значенні. 
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В пісні “Ain't it man” співак використовує сленгове слово 

nigga, що має значення негр.:  

And remember this, nigga, when you see me. 

В пісні “Terradectacal” теж багато нецензурної лексики, 

наприклад в рядку: 

So how the motherfucke you gonna pick your lips. 

Слово motherfucke – це нецензурне сленгове слово, 

дослівно означає «людини чоловічої статі, який набрав в 

статевий зв'язок зі своєю матір'ю». 

Таким чином, у піснях Снуп Догга було виявлено значну 

кількість сленгізмів. Також було виявлено використання 

нецензурної лексики та расистських висловів. 
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Детективний роман чи не найпопулярніший сьогодні жанр 

літератури. Через підвищений інтерес читацької аудиторії до 
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гангстерського життя та поліцейських розслідувань, він зазнав 

чимало модифікацій, давши життя новим під жанрам: «крутий 

детектив», «жорстокий детектив». Майстром останнього 

можна сміливо назвати Джеймса Хедлі Чейза. 

Через особливості способу життя та не бажання спілкуватися 

із пресою інформації про письменника досить мало. Дослідження 

його творчості зводилося до констатації окремих життєвих фактів 

та перелічування назв романів. Тож хто насправді Джеймс Хедлі 

Чейз достеменно не відомо. Дослідники творчості (Мішель 

Лебран, Нонна Капельгородська, Олександр Кошенко), погод-

жуються, що це лише псевдонім. Вони переконані, що справжнє 

ім’я Чейза, під яким він також публікувався – Рене Брабазон 

Реймонд. Письменник має кілька псевдонімів: Джеймс Хедлі 

Чейз, Р. Реймонд, Реймонд Маршалл, Джеймс Л. Догерті та 

Емброуз Грант. Це пояснюється тим, що Англія перебувала у 

стані війни, що означало нормування кількості паперу, а кожна 

нова особистість давала можливість отримати більшу кількість 

паперу та публікації ще одного раману. 

Рене Лодж Брабазон Реймонд був народжений 24 грудня 

1906 року у Лондоні (Об’єднане королівство Великої Британії та 

Північної Ірландії) в сім’ї відставного офіцера Індійської 

колоніальної армії Френсіса Реймонда. Батько був вольовою та 

рішучою людиною, бажав для сина кращого. Тому не зважаючи 

на захоплення сина літературою, змусив Рене вступити до 

Королівської школи в Рочестері, графство Кент, та вивчати 

бактеріологію. Але потяг до книги не полишив юнака у роки 

навчання. Після написання дипломної роботи вирушає в Калькуту 

для вивчення наслідків сказу в регіоні. Під час Другої Світової 

Війни служив у лавах Королівських військово-повітряних сил 

Великої Британії (RAF) на посаді командира ескадрильї. 

Після демобілізації змінив чимало професій допоки не став 

книжковим розповсюджувачем видавництва «Дитяча енциклопе-

дія». Пізніше в одному своєму інтерв’ю Чейз з іронією відповість: 

«… довелося постукати не менше ніж в сто тисяч дверей, і за 

кожною з них я міг зустріти будь-якого персонажа своїх романів, 
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очікуючи різну зустріч – від люб’язного запрошення випити 

філіжанку кави до різкого наказу забиратися геть…Скільки мені 

довелося мокнути під дощем, скільки каблуків я стер йдучи 

мокрими дорогами, що зараз ніхто не в змозі змусити мене вийти 

з дому в негоду» [2, c. 255]. 

Непосидючий характер і гострий розум Джеймса Хедлі 

Чейза дозволяє йому, змінивши кілька книжкових магазинів 

протягом декількох років, нарешті, зробити кар'єру у великому 

магазині оптової торгівлі книгами «Сімпкін і Маршал». 

Почавши роботу в фірмі продавцем, він стає начальником 

відділу, що займається постачанням книг в спеціалізовані 

магазини. Ця посада дозволила поринути у світ літератури та 

вивчити смаки широкої публіки.  

У 1933 році Рене взяв шлюб із Сільвією Рей, пізніше пара 

народила сина. Спробувавши себе у жанрі коротких розповідей 

(1938) під псевдонімом, хоча це не принесло широкого успіху, 

але і критики теж, письменник зважується на написання свого 

першого роману «Немає орхідей для міс Блендіш». Цей роман 

приніс йому славу, хоча був написаний лише за дванадцять 

днів, Чейз працював над ним вихідними протягом кількох 

місяців [1]. Деякі критики (Богоміл Райнов) знаходять схожість 

сюжету роману із відомим «Святилищем» Уільяма Фолкнера, 

який вийшов на кілька років раніше. Вочевидь в основі двох 

романів гучна справа гангстерської банди «кривавої матусі 

Гріссон», яка вчинила безрозсудне викрадення сина відомого 

американського пілота. Наступного дня після публікації твору 

письменник прокинувся знаменитим. 

Джеймс Хедлі Чейз талановитий та працьовитий письмен-

ник. Видавав два романи на рік. З кожним наступним твором 

зростав його професіоналізм та відшліфовувався авторський 

стиль. Про нього заговорили в усіх куточках світу, визнаючи 

майстром «крутого детективу». Однак сам письменник вів доволі 

відлюдний спосіб життя, уникаючи зайвих контактів із пресою. 

Він ніби намагався жити у світі відмінному від його вигаданого. 

Хедлі Чейз писав в стилі «крутих» творів «чорної школи» та 
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її відомих класиків-американців, Дешіела Хеммета і Реймонда 

Чандлера. У 1945 році останній навіть звинуватив письменника в 

плагіаті. Звинувачення було доведено, і Чейз опублікував 

публічне вибачення. Пізніше митець разом із сім’єю переїжджає 

до Франції. Саме ця країна стала найкращим ринком збуту творів 

Чейза (більш ніж 30 книг автора екранізовано), де усі 90 романів 

письменника вийшли у видавництві «Галлімар». Чейз здобув 

популярність й на інших книжкових ринках Європи, а також в 

Африці та Азії. Після перебудови, російське видавництво «Центр-

поліграф» видало усі 90 книг автора. Чейзові романи не користу-

валися великим успіхом на американському книжковому ринку, 

частково через те, що американці вбачали деяку непереконливість 

у деталях зображення їхньої країни. 2017 року українське видав-

ництво «Навчальна книга – Богдан» започаткувавло книжкову 

серію «Чейзіана». 

У пошуках натхнення в 1960 Рене здійснює кілька поїздок 

на Близький схід, після чого друком виходить кілька романів: 

«Труна з Гонконгу», «Лотос для міс Квон».  

В 1961 Чейз знову переїжджає, але вже до Швейцарії. 

Останні роки свого життя письменник творив у живописному 

містечку Епаленж поблизу Лозани. Вікна його маєтку з одного 

боку виходили на спокійні води Женевського озера, а з іншого 

відкривався краєвид на засніжені вершини Альпійських гір. 

Можливо, саме тому починаючи з 1970-х років сюжет романів 

стає більш спокійним. Художнє чуття навряд чи змогло 

підказати місце для життя красивіше і спокійніше. Напевне, 

прагнення до нього було компенсацією тієї напруженості, яка 

панує в романах Хедлі. Але саме вона змушує багатомільйонну 

армію шанувальників бути вдячною талановитому митцю. 

6 лютого 1985 року в містечку Аскона (Швейцарія) 

Джеймс Хедлі Чейз пішов засвіти. 
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Звернутися до вивчення проблем та особливостей феномена 

маніпулювання суспільною думкою сьогодні важливо, оскільки 

ідейно-психологічні програми впливу на свідомість є невід’ємною 

частиною сьогодення європейських суспільств та кожної окремої 

сучасної людини. Матеріалом аналізу послугували не друковані 

висловлювання, а наглядна вулична агітація, яку ми почерпнули з 

реальних фотографій часів «холодної війни».[1;2;4] Їх можна 

порівняти з сучасними рекламними білбордами за тією різницею, 
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що вони виконували своє призначення, зосередившись на різним 

чином спокусованих цінностях – на товарі, як сучасний рекламний 

щит, або на рівні ідейних цінностей, що зводилися до розхожих та 

украй спрощених понять. 

До падіння Берлінського муру політичні гасла в ФРН були 

нерозривно пов'язані з Берліном як реальним і водночас 

символічним містом-мегаполісом. Гасла розміщувалися по 

всьому місту − підходили вони локально чи ні — головна мета 

полягала в тому, щоб керувати думкою реципієнта-спостерігача у 

потрібному напрямку. Якщо звернутися до змісту політичних 

агітаційних лозунгів тих часів, то доцільно навести деякі гасла, 

зміст яких інформує про соціальний психологічний настрій та 

очевидне маніпулювання думкою, скерованою у бажаному 

напрямі правлячими політичними силами. Їхній лінгвістичний 

аспект свідчить, що слогани того часу порушували природну 

логіку невимушених висловлювань і вже тому не досягали своєї 

мети [6, стр. 58-59]. 

Всі розглядані гасла розділені під час аналізу на 2 

семантичні групи: першу групу об’єднує концепт: робота, 

здійснювана задля миру. На перший погляд, у такому 

формулюванні немає нічого протиприродного, праця може 

бути спрямована на підтримку і утвердження миру у світі. 

Однак звернемося до конкретних прикладів утілення цього 

концепту: 1. Unser Arbeitsplatz – Kampfplatz für den Frieden. 2. 

Mein Arbeitsplatz – mein Kampfplatz für den Frieden. У нашому 

перекладі: наше робоче місце – місце боротьби за мир; моє 

робоче місце – моє місце боротьби за мир [1].  

В основі мовленнєвого формулювання лежить беззасте-

режне, всупереч прийнятній логіці, зближення, за чим криється 

абсолютний алогізм, сутність якого можна визначити як 

примусове поєднання семантично віддалених понять зі сфери 

повсякденного суспільного вжитку. Ключове поняття «робота» 

має виявляти себе у свідомості людини як «боротьба». Тут 

наслідки і причини семантичного ряду взагалі не простежуються: 

на яких підставах боротьба тотожна праці і навпаки – залишаєть-
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ся тільки гадати. Крім того, концептуальні «антагонізми», такі як 

«мир» та «боротьба» (антоніми) безпосередньо і суперечливим 

чином пов'язуються один з одним, оскільки праця зазвичай 

стабільно ототожнюється у свідомості реципієнта з асоціаційним 

полем мирної праці. Експансивна немотивована структура 

порушує звичну мовленнєву логіку вираження. Семантика не є 

конгруентною, тому що мирна робота − це не обов'язково і навіть 

взагалі не боротьба. В даному контексті войовнича позиція не 

потрібна, вона сприймається як зайва, обтяжлива, це не що інше 

як ідейна провокація та ідеологічний штамп. 

Порівняймо вимоги протестуючих людей, які базуються на 

звичній повсякденній логіці: 1. Wir fordern ein einheitliches 

Deutschland und einen gerechten Frieden. 2. Für ein offnes Land 

mit freien Menschen.[2] Важливо, що поняття «робота» тут не 

згадується. Тож пропагандистська ідея «тільки робота врятує 

нас як суспільство» постає на сучасний неупереджений погляд 

певною недоречною маніпуляцією. Із наведеного матеріалу 

можна зробити висновок про штучно створювані семантичні 

блокади, які навантажують звичні повсякденні поняття чужими 

їм смислами, перетворюючи їх на інакомовні офіційні опори у 

свідомості глядача, що сприймає такі гасла на вулиці, у 

реальному й соціальному просторі міста.  

До другої групи належать, на мою думку, гасла про 

соціалізм. Наприклад: 1. Die weitere Stärkung der DDR ist unsere 

aktive Friedenstat! 2. Je stärker der Sozialismus, desto sicherer der 

Frieden. Hohe Leistung – starker Frieden! 3. Das Wohl der 

Menschen – Sinn des Sozialismus [3]. Треба ще раз зауважити, 

що всі три наведені гасла, котрі майже дублюють одне одного 

за змістом, взяті не з паперових видань, а з фотографічного 

матеріалу, присвяченого життю Берліна часів «холодної 

війни». Гасла розміщені на будівлях на відстані хіба що 10 

метрів. Можна поставити питання: чому на одній будівлі 

сусідять три майже однакових політичних гасла? Можливо, це 

було зроблено з метою підвищення рівня самосвідомості 

людей. В основному, це той самий експансивний підхід, як у 
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першому прикладі, але просторового характеру. Можна 

говорити про невідповідний інсталяційний простір та 

невідповідну кількість слоганів у ньому. Така стратегія має на 

увазі прямий, «плакатний» вплив на свідомість спостерігача. 

Простір міста свідомо й послідовно перетворюється на 

соціально заангажований. Нагромадження однотипного – це 

ще один інструмент з розряду механізмів програмування 

смислового ефекту впливу на реципієнта. 

Наведемо інші цікаві гасла на тему «соціалізм»: 1. Die 

Deutsche Demokratische Republik – Retter des Friedens. 2. Starker 

Sozialismus – sicherer Frieden! [4]. У даних прикладах можна 

спостерігати, що перемагає ефект логіки бажаного. Незважаючи 

на поточну політичну ситуацію в Німеччині, Європі та в усьому 

світі, ідеальне бачення світу, мислення категоріями бажаного 

розглядається як модель сприйняття громадянами навколишнього 

життя. Можна порівняти істинні, немасковані штучною нормою, 

настрої, з якими маси людей вийшли на вулиці, щоб взяти участь 

у численних акціях протесту напередодні возз'єднання 

Німеччини. Громадяни не мають довіри до уряду, який брехав їм і 

вважав, що вони ментально незрілі. У всіх цих гучних маршах 

протесту заява є чіткою та стислою, вона не замаскована жодним 

викривленням правди. Наприклад: 1. Kein Vertrauen den 

Wahlbetrügern! 2. Psychotherapie für Staatsbeamte. Занадто великий 

тиск на розум та свідомість може мати лише протилежний ефект, 

але політики люблять забувати про цю істину. У зв’язку з цим 

тлом треба хоча би коротко згадати про важливість людських 

стосунків. Берлінський мур, що уособлював розкол в умах, 

знаменував великий штучний проміжок, відстань між людьми з 

протилежних сторін стіни. Схоже, кожен може вільно крокувати 

на інший бік Берліна, але все одно ця площа зачинена для 

незнайомців. Тож заходьте, відчувайте себе добре, але це наша 

країна, яка не має бути належна прийдешнім аутсайдерам. 

Результати цього огляду у стислому формулюванні: 

Політичні гасла, що вибрані нами з вуличної агітації епохи 

НДР, в основному ѓрунтуються на лінгвокультурному 
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інструменті мовленнєвого алогізму. У лінгвістиці розрізняють 

несвідомі та навмисні цільові алогізми, у нашому матеріалі ми 

маємо справу саме з навмисними алогізмами, які мають на меті 

конкретні дії проти свідомості «я» як вільної, незалежної, 

вільно мислячої і такої, що здатна безпосередньо викладати 

свої думки [5, стр. 240-243]. Ці алогізми засновані на таких 

лінгвістичних семантичних прийомах:  

• вимушене зближення різнорідних понять, утворення 

стереотипів; 

• порушення відповідної просторової структури об'єктів; 

• маніфестація логіки бажаного у мисленні й свідомості на 

відміну від очевидного. 

Ці спостереження показують, наскільки жорстко функціо-

нували механізми маніпулювання людською свідомістю. 

Наприкінці, згадаємо деякі твердження відомих особистостей 

щодо муру і особливо – щодо майбутнього Німеччини: «Я ніколи 

не мав сумнівів, що стіна в підсумку впаде. І одного дня я знав: 

отже, вона падає, і двері до німецької єдності відкриті», − Гельмут 

Коль. «З падінням стіни німці отримали всі можливості, про які 

вони мріяли, і тепер вони зроблять багато для себе і для Європи», 

− Михайло Горбачов. І нарешті: «Жодна стіна не є достатньо 

міцною, щоб придушити людський дух», − Георгія 2. Цю 

останню думку я особливо схильний поділяти. 
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Анотація. Пропонована стаття присвячена дослідженню 

сталих виразів (ідіом), що перейшли із спортивного лексикону в 

повсякденну мову. Актуалізується проблема термінологічного 

інструментарію фразеології. На матеріалі американської 

суспільно-політичної преси пропонуються варіації перекладу 

ідіом з англійської мови на українську. 
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спортивний лексикон, публіцистичне мовлення 

Незважаючи на велику кількість досліджень в рамках 

фразеології і, як вважається, достатнє напрацювання теоретичної 

бази стосовно розмежування одиниць, що складають предмет 

вивчення фразеології, все ще існує велика різноманітність 

визначень і критеріїв класифікації. Це ускладнює консолідацію 

систематичного і наукового дослідження цієї теми. 

О. Шахматов називав фразеологізми «нерозкладними 
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сполуками, які складаються з двох або кількох слів, становлять 

собою граматичне ціле, але виступають у такій формі, що 

виключає можливість визнати їх взаємну залежність і не дає 

також можливості визнати будь-яке із них самостійним членом 

речення» [1, с. 106]. 

В російсько-англійському фразеологічному словнику, 

складеному професором кафедри слов’янських мов Університету 

штату Нью-Йорк у м. Олбані Софією Лубенською, пропонується 

наступне визначення: «Фразеологізм інтерпретується як залежне 

поєднання двох або більше слів, які взаємодіють як смислове 

ціле. У більшості випадків значення фразеологізмів не можуть 

бути передбачуваними з сенсу складових» [2]. 

Необхідно визначити, що означає «використовувати 

ідіому». Під «використанням» мається на увазі розпізнавання 

(переклад) ідіом в усній і письмовій мові, стилістично, 

семантично і граматично правильне вживання їх у контексті. 

Для якісного перекладу ідіоми необхідним є фундаментальне 

володіння різними перекладацькими стратегіями для різних видів 

текстів, тобто, перекладач повинен бути майстром перекладу. Та-

кож невід’ємним є знання ідіом як в мові-джерелі, так і в цільовій 

мові. Знаючи структуру і лексичні одиниці обох мов та їхні особли-

вості, процес перекладу можливо зробити коректним і правильним. 

Як зазначив британський науковець П. Ньюмарк: «У 

перекладі ідіом ідіоматичною мовою особливо важко поєднати 

еквівалентність значення з еквівалентністю частоти» [3, с. 28]. 

Він вважає, що основні проблеми, з якими перекладач 

стикається, не граматичні, а лексичні, тобто, слова, словоспо-

лучення та сталі фрази або ідіоми. 

Неприпустима пастка для перекладачів - перекладати 

ідіоми буквально. Переклад ідіоми «слово в слово» часто не 

має жодного сенсу або навіть іноді буває смішним. 

Гольф  передав до повсякденної мови декілька насправді 

цікавих ідіом. 

UNDER PAR 

Більшість людей - навіть ті, хто нічого не знає про спорт - 
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знають, що бути «under par» у гольфі - це добре, тоді як бути 

«above par» - це погано.  Насправді вся справа в гольфі полягає в 

тому, щоб помістити маленьку білу кульку в крихітну лузу за 

найменшу кількість ударів: бути «under-par» наскільки можливо. 

Несподівано, в повсякденному житті сенс цієї ідіоми 

змінився. «Under-par» викликає спантеличення тим, що має 

значення «гірше, ніж зазвичай», в той час «above par» - це щось 

виконано вище номіналу, перевершивши очікування. 

Наприклад, в своєму інтерв’ю журналу  Business Insider 

актор Кріс Хемсворт  посміхнувся, коли його запитали, як його 

діти навчаються сьогодні. “I'm just relaxed in the idea that they're 

going to come out of this quarantine, you know, IQ a bit under par, 

a little behind,” «Я просто розслабився, думаючи, що вони 

(діти) вийдуть з цього карантину, знаєте, IQ трохи понизиться, 

трохи нижче». https://www.businessinsider.my/chris-hemsworth-

tries-to-homeschool-kids-2020-4 

PAR FOR THE COURSE 

Ця фраза для гольфу стосується кількості необхідних 

ударів для необхідного рівня, але для більшості людей, 

ймовірно, це буде означати «щось очікуване».  

Так, про сезонну повінь  йде мова у статті  «Western 

Springs Main Breaks 'Par For the Course'» в інтернет-виданні 

patch.com  

[https://patch.com/illinois/westernsprings/western-springs-

main-breaks-par-course] 
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вплинула на культурні трансформації в темпоральному 

аспекті. Також досліджується (у зв’язку з коронавірусом та 

тотальними карантинними умовами по всьому світу) як 
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Ключові слова: дистанціювання, екзистенція, культурні 

трансформації, пандемія Covid-19, паніка. 

Якщо схематично розмежувати дискурси, в  яких 

реалізується соціально-гуманітарна та наукова думка в умовах 

пандемії, пов’язаної з коронавірусом Covid-19 в 2020 р., то 

можна виокремити наступні напрямки: 1) реалістичний, 2) 

кризовий, 3)  трансформаційний, 4) прогностичний. 

Також слід враховувати що у випадку, коли в темпоральному 

аспекті відбувається аналіз пандемії, то «минуле», «теперішнє» та 

«майбутнє» тут сприймаються дещо інакше. Трохи змінюється 

часова прогресія, та багато в чому акцентується увага на 

теперішньому. Так, фрустраційні настрої, пов’язані з можливими 

соціальними, економічними та політичними ризиками, роблять 

вже не таким потенційним кризове сприйняття локального та 

глобального майбутнього. А минуле в пандемічному контексті 

стає неактуальним і лише теперішнє, незважаючи на те, що воно 

багато в чому прокрастинується та опиняється минулим, 

конституює феноменологію сучасності. «Час» в пандемічному 
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дискурсі стає все більш наближеним до часу в інтерпретації 

Августином в праці «Сповідь». Але, як це не парадоксально, в 

суспільній свідомості (багато в чому під впливом засобів масової 

інформації та специфічної інтерпретації ними новин, пов’язаних з 

розповсюдженням Covid-19) не відбувається тотальний 

«поворот» до релігійної складової, а скоріш навпаки – «релігійне» 

як інституція, нажаль, стає ще одним «дратівним елементом» (та 

джерелом загрози до одужання) і таким чином здійснюється 

тотальна секуляризація. Носії релігійної свідомості багато в чому 

сприймаються як анахронізми, несвоєчасні елементи хронотопу. 

Темпоральність пандемії інтерпретує людське існування в 

соціокультурному просторі в арелігійній реальності.  

Крім того, екзистенційна аналітика людського існування 

також набуває певних модифікацій. Так, зважаючи на глобальну, 

специфічну необхідність нового осмислення існування людини та 

людства, фіксації сенсожиттєвих орієнтацій та ін., в умовах 

пандемії виникає необхідність соціально-гуманітарного 

осягнення реальності, спираючись на певну фундаментальну базу. 

Наприклад, став би у нагоді дазайн-аналіз, поєднуючий феноме-

нологічний, антропологічний, психологічний і філософський 

підходи  (тут мається на увазі в контексті гайдеггерівського 

Dasein). Так, «запитування про буття», запропоноване свого часу 

засновником фундаментальної онтології, можливо б стало 

сьогодні в нагоді і буття через екзистенцію би частково 

відкрилося,  а разом з ним і більш досяжним була б плинність 

існування. Тим більше, що ситуація, про яку свого часу зазначав 

Гайдеггер, лише загострилася: «Духовний занепад Землі зайшов 

так далеко, що народам загрожує втрата останньої духовної сили, 

яка одна б ще могла допомогти цей занепад хоча б оцінити <…> 

Запитуючи, ми вступаємо в середовище, перебування всередині 

якого є основною передумовою, для того щоб повернути 

історичному  буттю твердий грунт»[1, с.120-121]. 

В той же час,  в ситуації тотальних карантинних умов по 

всьому світу з одного боку ізоляція надала можливість кожній 

конкретній людині намагатися осягнути суще через запитування 
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про буття, а з іншого на рівні існування в замкненому просторі не 

зовсім для всіх людей це стало можливим, тому що частина 

людей опинилася замкненою в обмеженому просторі (наприклад 

зі своєю сім’єю, або близькими) і в такому разі уникнути 

інтерсуб’єктивних відносин стало неможливим, зважаючи на 

неможливість дистанціювання. Дійсно, як писав свого часу М. 

Гайдеггер: «Буття один з одним – потай від себе самого – 

стурбовано турботою про цю дистанцію. Висловлюючись 

екзистенційно, воно має характер зберігання дистанції. Чим 

непомітніше цей спосіб бути самому повсякденному присутності, 

тим наполегливіша і початкова його дієвість»[2, с.150]. Тобто з 

одного боку дистанціювання територіально зовнішнє можливе, а 

внутрішнє – ні. Таким чином і цей підхід часто стає не у нагоді і 

вже не лише релігійний, але і багато в чому фундаментальні 

філософські підходи опиняються за межами необхідності в 

умовах пандемії. 

У зв’язку з Covid-19 і актуалізацією соціального 

дистанціювання в умовах пандемії відносно нещодавно в 

англійській мові навіть з’являється нове поняття – ковідіот 

(Covidiot) –  «Людина, яка діє як безвідповідальний ідіот під час 

пандемії Covid-19, ігноруючи здоровий глузд, порядність, науку 

та професійні поради, що ведуть до подальшого поширення 

вірусу та непотрібної тисячі смертей»[3]. Або інше поширене 

визначення цього поняття в словнику – ковідіот «…ігнорує 

попередження щодо охорони здоров’я чи безпеки. Людина, яка 

зберігає товари, відмовляє їх своїм сусідам»[3]. Таким чином, 

частково зміни відбуваються і на рівні мови та словотворення. До 

речі перші визначення цього поняття з’явилися ще 16 березня 

2020 р. у словнику і вони, вважаю, відображують ще одне 

важливе для аналізу відчуття, що виникло у великої кількості 

людей в умовах пандемії. Це відчуття – панічний страх, а місцями 

і масова паніка. Так, з визначення, що приводилося вище про 

людину, сусідів та товари, можна побачити що ця реакція на події 

має відтінок панічного страху. Тут, не намагаючись дати певне 

етичне позначення цієї поведінки, необхідно розуміти, що саме 
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паніка частково відкрила більшості суб’єктам розуміння 

кінцевості існування та допомогла виокремити особисті 

сенсожиттєві орієнтацї через запитування до власної екзистенції. 

До речі, відомий словенський філософ Славой Жижек вже 

опублікував книгу «PANDEMIC! COVID-19 shakes the world»[4], 

де звертає увагу на паніку, пов’язану з пандемією. Але, у 

характерному для нього жанрі він вважає що «…паніка не є 

правильним способом протистояти реальній загрозі. Коли ми 

реагуємо в паніці, ми не сприймаємо загрозу всерйоз - ми, 

навпаки, тривілізуємо її» [4]. Крім того, Жижек позначує певні  

дискусійні положення, наприклад, що пандемія призвела до 

певного етичного прогресу, або положення про можливість 

виходу з ситуації, що склалася, через переосмислений комунізм. 

Загалом в умовах пандемії, незважаючи на відносно 

короткий відрізок часу, трансформується осмислення причино-

наслідкових зв’язків і змінюються різні аспекти суспільного 

буття (етичний, гуманітарний, освітній, психологічний, 

медичний, політичний та економічний пріоритети) та 

пропонуються нові моральні та соціальні орієнтири. Так, 

мисленевий експеримент в етиці «Проблема вагонетки» [5], 

запропонований для дослідження свого часу Ф.Фут, стає як 

ніколи актуальним сьогодні і вже утилітарні рішення, пов’язані 

з цим експериментом, не виглядають для більшості 

аморальними (наприклад, у розвиненій європейській країні – 

Італії, на час пандемії італійське медичне товариство 

анастезіології, реанімації та інтенсивної терапії, незважаючи на 

вікову дискримінацію, пропонувало відштовхуватись від 

утилітарних аспектів та ін.). 
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Розвиток технології електронних мереж призвів до оформ-

лення нового простору соціального розвитку - структурування 

кіберпростору, в якому отримують розвиток кіберсуспільства (або 

«кіберсоціуми», «віртуальні спільноти»). Комп'ютерні мережі 

стають фактом повсякденного життя все більшої маси людей. 

Дійсно, виник цілий «сьомий континент» (згідно О. Тоффлеру) 

На етапі становлення технологій (60-80 рр. XX ст.) 

актуальними для комунікації в рамках кіберпростору були 

питання загальнотехнологічного плану. Після широкого 

оволодіння масами (зокрема, Інтернет) актуальним стало 

питання про створення соціогуманітарних форм рефлексії 

процесів, які відбуваються в новому просторі, вивчення їх 

впливу на інші сфери буття суспільства і особистості. 
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Проблему формування особистісного буття в XXI ст. 

можна висловити так: Яким чином впливає на формування 

особистісного буття "спілкування" з комп'ютером? Позитивний 

або негативний вплив надає таке "спілкування"? Чи сприяє 

комп'ютер більш гармонійному становленню особистісного 

буття або ж він гальмує і затримує це становлення? 

Становлення особистісного буття відбувається як драма 

(по Виготському), але справжній драматизм нашого життя 

полягає в постійному запереченні себе сьогоднішнього заради 

себе завтрашнього. Людина народжується як можливість (ста-

ти людиною), вона живе як здійснення цієї можливості, вона 

вмирає, коли такої можливості не залишається. Життя є постій-

ним процесом людинотворення. Коли майбутнє починає 

скорочуватися, стискатися до сьогодення, настає розпад психо-

логічної системи. Цей процес людинотворення є становлення 

особистісного буття. 

 На жаль, все частіше сучасна людина, стикаючись з 

«явищами, які зводять її з пантелику» (це такі явища, "... з 

якими нам доводиться стикатися в досвіді і які ставлять нас в 

глухий кут, тому що вони розходяться з нашими (передбачу-

ваними) знаннями про світ" [2 , с. 103]), не шукає їх пояснення 

за допомогою самостійного пізнавального інтересу, а знахо-

дить готові відповіді у віртуальній реальності. 

Перш за все, залишається недостатньо осмисленим 

феномен глобалізації, безпосередньо пов'язаний технологічно з 

появою глобальної Мережі і політично з відходом від моделі 

біполярного світу. Національно-політичне розмаїття в кібер-

просторі відходить на другий план, тобто автентичність, 

самоідентифікація як особи, так і соціальної групи за цими 

ознаками, стає вторинною. 

Виникаючі кіберсуспільства, базуються на єдності 

інтересів особистостей, які не можуть реалізувати свої життєві 

потреби, включаючись в структури діючих «традиційних» 

спільнот. Соціально кіберспільнота спочатку є простором 

внутрішньої еміграції, проявленням девіантної поведінки, воно 
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тісно пов'язане з новою генерацією, яка (як правило) не має 

свого місця в соціальному світі, так як знаходиться ще в заставі 

первинної соціалізації - намагається визначитися до світу. Але 

це до тих пір, поки системи потреб, носієм яких є більш широкі 

масові спільноти, не стали присутніми в кіберсоціумі, а нова 

генерація не стала жити в «сьогоденні» замість «майбутнього».  

Словенський філософ Славой Жижек звертає увагу на те, що 

в сучасному західному світі реальність як така відсутня, вона 

замінена сурогатами реальності. Він пише: "На сучасному ринку 

ми знаходимо безліч продуктів, позбавлених своїх злоякісних 

властивостей: кава без кофеїну, вершки без жиру, безалкогольне 

пиво ... Віртуальна реальність просто генерализує цю процедуру 

пропозиції продукту, позбавленого своєї субстанції: вона 

забезпечує саму реальність, позбавлену своєї субстанції ... точно 

так , як кава без кофеїну має запах і смак кави, але їм не є, 

віртуальна реальність переживається як реальність, не будучи 

такою. Проте в кінці цього процесу віртуалізації ми починаємо 

переживати саму "реальну дійсність" як віртуальну "[1, с. 17]. 

Для людини, зануреної в такий світ, більш реальним буде 

спілкування за допомогою комп'ютера, ніж спілкування з живою 

людиною. Реальність нівелюється і зводиться до грубого 

наслідування реальності віртуальної. У цьому сенсі точка зору 

Ніцше про те, що сучасна людина є прообраз майбутньої 

надлюдини, найбільш точно відображає взаємозв'язок між 

кіберреальностью і реальністю навколишнього світу. 

Кіберреальність вбирає в себе все краще, що є в навколишній 

реальності, в тому сенсі, що вона копіює все найкраще з 

реальності. У кіберпросторі немає болю, немає образи і злості, 

там немає почуттів і емоцій, що породжують в реальному житті 

війни і вбивства. У той час, коли гуманізм в центр Всесвіту 

ставить людину (як особистість, діючого суб'єкта), постмодернізм 

виключає її існування взагалі. Тому говорити на початку третього 

десятиріччя XXI ст. про гуманізацію відносин, які складаються в 

кіберпросторі (де домінує сьогодні постмодерністська світоглядна 

парадигма) досить складно. 
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Разом з тим включення в єдиний комунікативний простір, 

в ідеалі, представників кожної соціально-культурної спільноти 

Землі потребує універсалізації комунікатівних рис особистості. 

У центрі комунікації знову постає проблема відтворення 

універсального образу «людини» (міри), - образу, який робить 

можливим знаходження спільної продуктивної взаємодії між 

людьмі, незалежно від тих рис, носіями яких вони виступають 

завдяки належності до певного соціуму. Саме ця обставина 

робить проблему гуманізації кіберпростору необхідною з 

точки зору його подальшого розвитку, а не через абстрактні 

моральні міркування (які дуже легко тлумачити як залишки 

архаїчної свідомості - до речі, з великою долею істини). 

Гуманізм проявить себе як принцип становлення життя в нових 

умовах, але це проблема найближчого майбутнього. 

Сьогодні учасниками становлення глобальної комунікації 

є особистості, які в найбільшій мірі включені в процеси 

соціальної взаімодії, сформованої розвитком євроатлантичної 

цивілізації. Північна Америка, Західноєвропейський регіон і 

деякі країни Тихоокеанського регіону залишаються найбільш 

насиченими інформаційними технологіями. Саме тому, мова 

йде про те, що необхідною умовою формування на Землі 

ноосфери (як запропоновано називати кіберсоціум) 

виявляється «ноополітіка» , спрямована на домінування США 

в процесі інформатизації людства, реалізацію концепції влади, 

через ідейний вплив. Воно розглядається як гарантія існування 

кібернетичного інформаціоного комунікативного середовища 

як такого. З деяких міркувань подальший аналіз політичних 

чинників в процесах розвитку кіберпростору залишимо, 

зазначивши лише, що саме це середовище є продовженням 

соціального життя і не може бути розглянутим як те, що існує і 

розвивается «взагалі», «саме по собі». 

Суб'єкти, засоби та ідеологічні парадигми кіберсоціума ще 

тільки виникають, тому є несталими, невизначеними, - мовою 

німецької класичної філософії, вони знаходяться «в-собі» і 

перехід в стан «для-себе» супроводжується критикою пов'язаних 



325 

з епохою модерна форм соціальної саморефлексії (як індивіда, так 

і спільноти). Саме тому актуалізуються питання релігії, політики, 

соціології, культури, етики та естетики. 

Нове середовище соціального буття потребує духовного 

засвоєння - тому створення нових інтелектуальних практик є 

природнім процесом. Свого часу в процесі оволодіння новим 

техніко-економічним середовищем («капіталізмом») виникла 

наука соціологія. Можливо, таким, же по соціальниму змісту є 

факт виникнення інформаціологіі - недавно заявленої дисципліни, 

яка претендує на статус науки, вирішує формування нового 

«інформаційно-стільникового» суспільства, в якому буде 

«гуманізований процес інформатизації». Припустимо також, що в 

процесі свого розвитку ця наука (а точніше, один з варіантів 

духовного засвоєння кіберпростору) повинна ще пройти стадії 

свого розвитку. 

Припустимо також, що в процесі свого розвитку ця наука (а 

точніше, один з варіантів духовного засвоєння кіберпростору) 

повинна ще пройти стадії свого розвитку і становлення, відійти 

від прагнення звести все можливе знання до своїх методологічних 

уявлень. В процесі розвитку цієї форми людської взаємодії будуть 

визрівати нові варіанти гуманізму, неодмінно проявиться, що в 

основу світу покладена людина, а не «інформація», що виміром 

світу може бути тільки система людських потреб, а не логіка 

розгортання автоматизованих систем комунікації . Кіберсоціум 

ще повинен стати соціумом, прийти до свого дійсно | 

гуманістичного стану, відійти від рецидивів фетишизації 

дійсності і, таким чином, гуманітаризація кіберсоціума є, на наш 

погляд, внутрішньо визнаною проблемою шформаціоно-

комунікативного континууму, яка стає все більш актуальною. 
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Анотація:  Міжнародне середовище, в якому перебуває 

Україна після Російської агресії 2014 р. вимагає пошуку 

стійких моделей розвитку зовнішньополітичних стратегій, 

базованих на двосторонньому партнерстві. Серед них варто 

приділити увагу Республіці Туреччина. Країна, яка має значні 

переваги в геополітичному середовищі та міцні позиції на 

міжнародні арені може стати важливим стратегічним 

партнером. Важливу роль грає участь країни в НАТО, що 

збільшує привабливість стратегічного партнерства. Окрім 

того, лише перевагою для України, стане побудова міцних 

економічних відносин, адже Туреччина може стати важливим 

партнером в економічній сфері.  

Ключові слова: Туреччина, Україна, економіка, зовнішня 

політика, криза. 

У глобалізованому світі міжнародні відносини є важливою 

сферою впливу на життя більшості людей, адже зараз значні 

події мають уже не локальне значення, а глобальне. Криза 2020 

року змушує задуматись усіх та шукати рішення, щоб мінімі-

зувати нищівний вплив глобальних кризових процесів. З-поміж 

таких чутливих до викликів економічних систем, і українська. 

Адже, окрім загальносвітових, маємо ще й набір “власних” 

негараздів – як-от, тривале падіння промисловості, пік виплат 

на зовнішніми запозиченнями, що припадає якраз на 2020-й, 

проблеми із залученням коштів на міжнародних ринках. 

Особливе значення зараз мають економічні зносини. Для 
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України, що є країною, що розвивається і лише прокладає свій 

дипломатичний шлях, першочерговим є наявність стратегічних 

партнерів та розвиток взаємовигідних відносин з ними – 

міцних і стійких навіть до кризової ситуації.   

Одним з таких партнерів є Туреччина. На нашу думку, 

Туреччина є  перспективним і вдалим вибором для встановлення 

міцних політичних та економічних відносин. Тему перспектив та 

пошуків спільного майбутнього активно вивчали свого часу 

Волович О.О. та Петровський М.Н. [1]. На сучасному етапі 

питання активно обговорюється, але проблемою є відсутність 

інформації, за якою можна передбачити вплив кризи.  

Провівши крос-медійний аналіз та опрацювавши певну 

літературу з характеристиками відносин та уже наявних 

договорів, можна сказати, що модель Україна-Туреччина 

динамічно розвивається у всіх напрямках, особливо починаючи 

з каденції президента Петра Порошенка, котрий спрямовував 

багато сил на встановлення міцних дипломатичних відносин з 

іншими акторами міжнародної арени.  

Разом Україна і Туреччина - це 120 млн населення, це 

держави, між якими немає жодних політичних проблем. У 

минулому році 1 млн 400 тисяч українців відвідали Туреччину, 

300 тисяч громадян Туреччини – Україну. Щорічне зростання 

цього показника в середньому на 15%. До березня 2020 та 

початку пандемії, щотижня відбувалося 200 рейсів між 

Україною та Туреччиною (рейси з 11 міст України). До того ж 

Туреччина є членом НАТО, що є вкрай важливим питанням 

для нашої держави. [2] 

По-перше, на думку Андрія Сибіги, Надзвичайного та 

Повноважного Посла України в Турецькій Республіці,  Україна 

і Туреччина є взірцем партнерства за формулою «перемога-

перемога». За його словами,  найбільш успішною є військово-

технічна сфера. Станом на початок 2020 року  на різних стадіях 

реалізації перебувають понад 50 проєктів. Документами 

передбачається виділення турецькою стороною для потреб 

Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько $36 
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млн) для придбання турецьких товарів – це і допомога, і свого 

роду тестування турецької продукції.  

Існують також перспективи посилення двосторонньої 

співпраці у сфері авіабудування. Україна і Туреччина вийшли 

на мейнстрімний тренд зростання взаємного товарообігу. На 

сьогодні цифра становить понад 4 млрд доларів США і, якщо 

порівнювати із позаминулим роком, у 2019-му було зростання 

понад 9%. Це вже стійка тенденція.  

По-друге, стратегічне партнерство складається з багатьох 

чинників та елементів. Один з важливих - парламентський вимір 

співпраці. У парламенті Туреччини створено групу дружби з 

Україною, до якої входить понад 20 членів турецького 

парламенту. Туреччина відчуває себе опікуном усіх тюркських 

народів та досить активно використовує їх як важелі свого впливу 

в країнах-партнерах. Саме цим викликаний інтерес Туреччини до 

кримських татар, турків-месхетинців, гагаузів, що проживають в 

Україні. Кримських татар на всіх офіційних зустрічах називають 

"містком дружби" між країнами.  

По-третє, Туреччина є одним з найважливіших торговельних 

партнерів України, у торгівлі з яким наша держава традиційно 

має позитивне сальдо, Наприклад, якщо ще сім років тому в 

Туреччину поставлялося 126 видів агропродовольчої продукції, 

то в 2019 році  їх було вже 155.  

Важливим гравцем в українсько-турецьких відносинах є 

бізнес-структури. Економічній складовій, починаючи з 

моменту встановлення дипломатичних відносин, надавалося 

принципове значення.  

Українсько-турецький бізнес-форум, який відбувся у Києві 3 

лютого 2020 року за участі президентів обох країн, став 

найбільшим в історії двосторонніх відносин. Вперше за десять 

років переговорів Україна та Туреччина підписали додатковий 

документ – Меморандум про взаєморозуміння щодо переговорів 

про Угоду про зону вільної торгівлі, у підписаному меморандумі 

задекларована мета закінчення переговорів у 2021 році. 

Меморандум фіксує зобов’язання сторін згодом повернутися до 
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лібералізації торгівлі тими товарами, які будуть виключені з 

угоди. В переговорному процесі була також озвучена досить 

амбітна ціль –підвищити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 млрд 

доларів США до 2023. Зважаючи на обставини, таку ціль дійсно 

можна буде досягнути за найоптимістичніших прогнозів до 2025-

2027 років.  

Прикладів діяльності турецького бізнесу в Україні успіху, 

дійсно, багато. Найкрупніший турецький інвестор – це 

компанія LifeCell. Серед успішних  компанія Onur Inşaat, яка 

будує шляхи. Це компанія, яка принесла в нашу країну нові 

стандарти якості й успішно діє вже понад 10 років. Також це 

компанії військового сектору ASELSAN i Bayraktar, та інші. 

Головна й дуже важлива тенденція - турецькі компанії, що 

серйозно представлені в Україні, мають на меті не вивезення 

швидкого капіталу, а працюють на перспективу довголітньої 

роботи. Свідченням цього є, зокрема, перенесення промислових 

потужностей, створення офісів, підтримка благодійних проєктів. 

Наприклад, Onur Inşaat створила свій філіал в Україні, дає робочі 

місця тисячам українців та веде культурний діалог, підтримує 

українських бізнесменів у Туреччині. Своїми діями вони 

демонструють те, що робота в Україні для них - не просто бізнес. 

Інтенсифікації діалогу присутня в усіх сферах.  

Земля сільськогосподарського призначення є пріоритетною 

для турецьких інвестицій в Україну. Туркам важливо домовитися 

з місцевим бізнесом про вихід на ринок землі в рамках спільних 

підприємств, а для українського бізнесу і влади – отримати 

турецькі гроші, які будуть вкладені у ринок землі.[3] 

Сферою, що уже постраждала і втрачатиме свою успішність 

найближчі кілька місяців є туризм. В період весни-літа 2020 року 

кордони обох держав є закритими, а це – неминуча шкода для 

усієї туристичної сфери. Тим не менше, уряд Туреччини прийняв 

міри для оптимізації безпеки і соціальної дистанції на курортах, 

тож коли виникне можливість для в’їзду іноземного туриста, 

Туреччина буде готова. Україні, в свою чергу, потрібно буде 

активно працювати над вдалою рекламою своїх історичних 
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пам’яток та покращенням гірських курортів, адже це - саме те, 

що, за статистикою, найбільше цікавить турецьких відвідувачів. 

Туристична галузь у більшості країнах є локомотивом розвитку 

економіки, тож вітчизняний підхід до питання туризму повинен 

змінитись і сконцентруватись на його розвитку, оскільки це може 

посприяти безболісному переживанню кризи. 

Виходячи з нашого дослідження, наслідки кризи для України 

і Туреччини будуть помірними, адже цілком імовірно, що 

найближчими роками державам вдасться підписати Угоду про 

зону вільної торгівлі, а також можлива реалізація проекту 

Трансанатолійського газопроводу (TANAP) для енергетичної 

безпеки України. Важливо також пам’ятати, що для України – це 

довгостроковий ситуативний союзник, адже Туреччині вигідний 

курс на стримування російської агресії. Президенту Ердогану не 

вигідне посилення Росії на Близькому Сході. Саме тому 

Туреччина й надалі сприятиме піднесенню української армії та 

розвитку відносин загалом. Не зайвою буде далекоглядність та 

відстоювання власних інтересів Україною, але важливо розуміти, 

що такого партнера як Туреччина точно не варто втрачати.  
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Анотація: Значна частина різноманітних психологічних впливів у 
рекламній діяльності є формами маніпуляції. Дійсно, головна 
задача виробника реклами – зробити так, щоб споживач 
сприймав рекламне твердження як власну думку. Експерти 
переконані в тому, що за допомогою маніпуляції можна досяг-
нути швидкої зміни життєвих установок людини. Однак, 
наскільки психоманіпуляції в сучасній рекламі є ефективними і, чи 
може її вплив дійсно зашкодити соціуму- є основними питан-
нями, стосовно яких вчені ще не дійшли однозначної точки зору. 
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Abstract: Many of the various psychological influences in advertising 
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manufacturer is to make the consumer perceive the advertising 
statement as his own opinion. Experts are convinced that manipulation 
can help to achieve rapid changes in human life attitudes. However, 
whether psychomanipulations are really effective and whether their 
effects can harm society are major questions on which scientists have 
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«Маніпуляція», «обман», «викривлення інформації», «ней-

ролінгвістичне програмування»- це терміни та загальновживані 

слова, що викликають негативний осад у звичайної людини. 

Дійсно, нікому не подобається, коли його обманюють, намага-

ючись збагатитись чи отримати будь-яку іншу вигоду. Проте для 

сучасних засобів масової інформації маніпулювання людською 

підсвідомістю- це вже норма.  

 Психоманіпуляція в медіа — це техніка цілеспрямованого 
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викривлення інформації заради формування певного погляду, 

ставлення до тієї або іншої проблеми, особи чи явища. 

Маніпулювання здійснюється для того, щоб управляти масами, 

керувати поведінкою людини через вплив на свідомість, 

інстинкти та ідеологію людини [1]. 

 Оксфордський словник англійської мови трактує мані пуля-

цію як «акт впливу на людей або спритне управління ними, 

особливо зі зневажливим підтекстом, як приховане управління 

або обробка». Виданий у 1969 р. в Нью-Йорку «Сучасний слов-

ник соціології» визначає маніпуляцію як «вид застосування вла-

ди, при якому той, хто володіє нею, впливає на поведінку інших, 

не розкриваючи характер поведінки, яку від них очікує» [2]. 

 Реклама є одним із найпопулярніших сьогодні засобів мас-

медіа, що здійснює потужний вплив на психіку людини, 

формування її звичок та цінностей. Завдяки дослідженню Red 

Crow Marketing, середньостатистичного американця щодня очікує 

від 5 тисяч до 11 тисяч різноманітних рекламних оголошень. З 

огляду на те, як часто українці дивляться телепередачі, користую-

ться інтернетом у своєму повсякденному житті, то вищезазначені 

дані будуть не набагато меншими особливо серед тієї частини 

населення, що активно користується інтернетом сьогодні. За 

даними дослідження журналу «The Village», майже все населення 

України віком до 35 років є інтернет-користувачами [4]. Дуже 

цікавий експеримент щодо інтернет-реклами, її частоти та 

впливу, був проведений американським блогером декілька років 

тому. Він зголосився купувати все, що йому пропонувалось 

онлайн-рекламою під час користування інтернетом. Як результат, 

не пройшло і години, як чоловік витратив 1000$. 

 Наступне опитування, проведене Київським міжнародним 

інститутом соціології на замовлення ГО "Детектор медіа" 

показало, що все-таки сьогодні українці більше довіряють 

телебаченню і вважають його ТОП-джерелом інформації. У 2019 

році показники довіри українців сучасним телеканалам упали до 

74 %, проте залишились на високому рівні. Звернемо увагу на те, 

що частка реклами на телебаченні сягає 15% [5].  
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 Отож, важко приховати той факт, що реклама «переслідує» 

нас всюди і не важливо, що ми просто дивимось новини, 

слухаємо музику в інтернеті, читаємо статтю в журналі чи просто 

йдемо по вулиці, ми в будь-якому разі дізнаємось про відкриття 

нового інтернет-магазину, великі знижки на молочну продукцію у 

супермаркеті та багато іншої, на перший погляд, не цікавої для 

нас інформації. Однак, особливості людського мозку, здатність 

його до запам’ятовування інформації, що постійно відтворюється, 

посприяють тому, що рекламне оголошення залишиться у 

людській пам’яті на довгий час 

 Особлива зацікавленість до психологічного впливу реклами 

з’явилась наприкінці 50-х років 20-ого століття, коли у світі загово-

рили про технології 25-го кадру - на Заході більше прийнятий 

термін «сублімінальних реклама», тобто підсвідома, що знаходить-

ся нижче порога сприйняття. Історія цієї технології почалася в кінці 

1950-х і пов'язана з ім'ям Джеймса Вайкері, який стверджував, що 

поставив досліди на 45 699 глядачів кінотеатрів. Вони, самі того не 

знаючи, були піддані підсвідомому впливу двох повідомлень «Пий 

Coca-Cola» і «Голодний? Їж попкорн», що демонструвалися на 

екрані в дуже короткий проміжки часу. Продажі «Coca-cola» і 

кукурудзи за час експерименту, за словами Вайкері, різко зросли. 

Піднявся грандіозний скандал, і порочну практику заборонили у 

Великобританії, Австралії та США, хоча повторити досліди Вайке-

рі по його ж опису не зміг ніхто. Роком пізніше експеримент Вай-

кері виявився вмілою фальсифікацією, а репутація 25-го кадру – 

непоправно зіпсованою: маркетолог зізнався в обмані. Новий спа-

лах інтересу до сублімінальних впливів на людський мозок почала-

ся, коли в 1970-х роках вийшов відомий фільм жахів «Екзорцист», 

режисер стрічки зробив так, що під час фільму на екрані мерехтіла 

жахлива маска смерті, яку показували занадто швидко, щоб її 

можна було розгледіти. Це було використано для більшого заляку-

вання глядачів. Саме в цей період розповсюджується вже відомий 

зараз терміни «25-ий кадр». Знову почалися безлічі експериментів, 

але як і 15 років тому, результат не підтвердив його сублімінально-

го впливу. Але різноманітні компанії не могли втратити таку 
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прекрасну можливість заробити капітал. І в 1980-х роках почали 

виходити касети, нібито ті, які використовували сублімінальну 

технологію: касети з записами, які допомагали схуднути, кинути 

курити або знімали стрес за допомогою заспокійливих звуків [3]. 

 Сьогодні зрозуміло те, що реклама часто створюється, щоб 

примусити людини купити щось, вкласти матеріальні ресурси. 

Для визначення послідовності психологічного впливу, що 

приведе до бажаного результату – купівлі товару, була 

розроблена спеціальна формула AIМDA: A – увага (attention); I – 

зацікавлення (interest); М – мотив (motivation); D – бажання 

(desire); A – активність (activity). У країнах заходу застосовуються 

масові опитування, за якими визначається споживчий попит на 

той чи інший товар, а от на сході ж переважають думку щодо 

купівлі нового. Саме мода, нетривале панування певного смаку в 

певній сфері життя чи культури, спонукає велику кількість людей 

сьогодні піддаватись впливу. Наприклад, на Сході у Японії 

переконують людей кожного року міняти майже все – від 

осіннього пальта до нового авто. Багато людей сьогодні вірять у 

поняття морального старіння речі, коли вона придатна до 

використання, але вже вийшла з моди і є «непрестижною».  

 Отож, зауважимо, що реклама існує вже не одне століття і за 

цей час з інформативного джерела інформації вона перетворилась 

в потужний засіб маніпуляції. Перед виробниками реклами 

завжди стояло і стоїть питання, як привернути увагу саме до їх 

продукту чи послуги, як показати людям, що їх товар кращий за 

інший. Саме тому, психологи та інші фахівці вдалися до різних 

спроб маніпулювання людьми за допомогою психологічних 

методів впливу. Більшість досліджень, проведених в даній сфері, 

не показали однозначного результату і часто одне дослідження 

спростовувало інше. Саме тому, способи маніпулювання 

людською підсвідомістю потребують подальшого вивчення задля 

виявлення найефективніших засобів впливу, попередження їх 

згубного відбитку, що може зашкодити людині, а також їх 

законодавчого закріплення в подальшому, задля притягнення до 

відповідальності недобросовісних маніпуляторів. 
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Процесс сгорания топлива в цилиндрах дизелей условно 

делится на четыре фазы. Первая фаза – задержка воспламенения. 

Это подготовительный процесс, занимающий определенное 

время между впрыском топлива и началом его сгорания в 

цилиндре двигателя. Продолжительность этого процесса опреде-

ляется качеством топлива, качеством его распыливания, 

температурой в цилиндре и связанными с ней диффузионными 

процессами испарения топлива и смешивания его с окислителем. 

В настоящее время для судовых дизелей используются топлива с 

вязкостью до 700 сСт, плотностью до 1010 кг/м3, коксовым чис-

лом до 20 % , содержанием серы до 2% . От таких топлив сложно 

ожидать надежную воспламеняемость и полноту сгорания без 

образования нагаров, сажи и токсичных канцерогенных веществ.  

Особенно это актуально для высокооборотных дизелей, так 

как, чем больше частота вращения коленчатого вала двигателя, 

тем выше требования к топливам. С увеличением частоты враще-

ния уменьшается время, за которое должны пройти процессы 

смесеобразования и сгорания топлива. Узкий фракционный 

состав дизельного топлива способствует быстрому и равномер-

ному испарению в период задержки воспламенения и последую-

щему интенсивному развитию пламени в период сгорания.  Оста-

точные топлива имеют широкий фракционный состав и, как 

следствие, широкий температурный интервал кипения от 60 до 

3500 С. Использование таких топлив в высокооборотных двигате-

лях затруднено, они используются в малооборотных двигателях, 

где время, отводимое для смесеобразования и сгорания больше. 

Фракционный состав топлива влияет на условия пуска 

холодного двигателя. Чем больше легких фракций содержит 

топливо, тем быстрее создаются условия для самовоспламенения 

в цилиндре двигателя. 

Одним из основных параметров топливоподачи, виляющих 

на процесс сгорания топлива, является качество распыливания. 

Чем оно выше, тем короче период задержки воспламенения. На 

дальнобойность топливного факела влияет плотность топлива. Ее 

увеличение отрицательно влияет на смесеобразование с 
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окислителем в камере сгорания. При значительной плотности 

топлива повышается дальнобойность топливного факела, и часть 

топлива достигает стенок камеры сгорания, не успев испариться. 

При малой плотности скорость движения капель топлива в 

плотной среде сжатого воздуха уменьшается, и объем камеры 

сгорания используется не полностью. Кроме того, тяжелые 

фракции топлива смолисто-асфальтеновые вещества не 

испаряются вообще, и топливо с высоким коксовым числом 

содержит до 20% не способного отдать свою энергию балласта. 

Одним из важнейших показателей, влияющих на качество 

распыливания и сгорания, является вязкость топлива. При 

объемном смесеобразовании необходимо мелкое распыливание 

топлива и большая глубина проникновения топливной струи в 

объем камеры сгорания. Вязкость и силы поверхностного 

натяжения препятствуют начальному распаду струи. В конце 

впрыскивания на фоне малого перепада давлений, образуются 

крупные капли и тонкие струи топлива. Время формирования 

топливной струи 1,5 – 2,5 мс. На процесс смесеобразования и 

сгорания топлива в двигателе отводятся сотые доли секунды. 

Качественное смесеобразование отличается равномерным 

распыливанием капель малого диаметра 50 мкм по воздушному 

заряду камеры сгорания. Как крайний случай такого распылива-

ния, вероятно, можно рассматривать подачу в камеру сгорания 

уже газообразного топлива, равномерно распределенного по ка-

мере сгорания и смешанного с окислителем. Такой вариант не 

требовал бы затраты времени на образование топливного факела, 

фазовый переход топлива, диффузионные процессы смесеобразо-

вания с воздухом. В этом случае удалось бы предельно сократить 

период задержки воспламенения топлива в камере сгорания и 

увеличить полноту сгорания всех фракций, тем самым, 

значительно сократив расход топлива. 

Качество распыливания топлива зависит от давления 

впрыскивания топлива в цилиндр двигателя. Топливные 

системы высокого давления можно разделить на системы 

непосредственного действия, где подача топлива через 
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форсунку происходит во время нагнетательного хода плунжера 

ТНВД, и аккумуляторные системы. В последних топливо 

находится под высоким давлением до 150 МПа в 

аккумуляторе. Дозирование топлива осуществляется временем 

подъема иглы распылителя форсунки с электронным 

управлением. 

Современная топливная аппаратура совершенствуется в 

направлении повышения давления впрыскивания топлива до 

200 – 250 МПа, что обеспечивает высокое качество распыли-

вания, сокращает период предпламенных процессов. 

Казалось бы, проблему сокращения периода задержки 

самовоспламенения топлива, и равномерность его распределения 

в камере сгорания могут решить сжиженные газообразные 

топлива, попадающие в камеру сгорания уже в виде газов. Но 

сжиженные газообразные топлива не должны содержать  

углеводороды, начиная с гексана С6Н14, так как это приводит к 

образованию неиспаряющихся осадков и отложений в газовой 

топливоподающей аппаратуре [1, с.77]. Таким образом, 

современная топливная аппаратура не позволяет подавать в 

камеру сгорания тяжелые углеводороды в виде газа. 

В настоящей работе предлагается использовать для впрыска 

топлива в цилиндр двигателя сверхкритические флюиды. 

Сверхкритическим флюидом (СКФ) называют состояние 

вещества, когда температура и давление превышают крити-

ческие параметры. При таких внешних условиях отсутствует 

фазовый переход между жидкостью и газом, и физические 

свойства СКФ приобретают промежуточные значения.  Теп-

лота испарения и коэффициент поверхностного натяжения 

равны нулю.  СКФ имеет низкую вязкость, высокую растворя-

ющую способность. В них становится возможным растворение 

различных по молекулярной массе и структуре молекул. 

В настоящее время изучены сверхкритические свойства 

многих соединений. Низшие алканы и двуокись углерода являются 

средами, в которых легко достигаются сверхкритические 

состояния (Табл. 1) [2, с.27].  
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Таблица 1. - Параметры сверхкритического состояния некоторых 

соединений 
Соединение Т кр, 0С Р кр, атм ρ кр, г/см3 

СН4 -82,1 45,8 0,162 

С2Н6 32,3 48,2 0,203 

С3Н8 96,8 42,0 0,220 

н - С4Н10 152,0 37,5 0,228 

изо - С4Н10 134,9 36,0 0,221 

СО2 30,9 72,9 (7,38 МПа) 0,468 

Н2О 374,096 217,755 0,322 

 

Область применения СКФ обширна. В частности, они 

используются для микронизации лекарственных препаратов. 

Самым эффективным методом микронизации высокомолекуляр-

ных соединений является RESS (Rapid Expansion of Supercritical 

Solutions) - метод быстрого расширения сверхкритических 

растворов. Суть метода в том, что соединение растворяется в 

СКФ, и раствор распыляется через насадку с подобранными 

размерами. При сбросе давления растворитель переходит в 

газообразное состояние, а вещество осаждается в виде 

мелкодисперсного аэрозоля. Процесс расширения из резервуара 

большего диаметра  через микроканал с постоянным сечением 

происходит очень быстро в течение τ < 10-5 c. 

СКФ растворители позволяют создавать аэрозоли  вязких и 

маслообразных субстанции, жирорастворимых веществ и полиме-

ров. Варьируя параметры микронизации – температуру, давление, 

диаметр насадки, концентрацию растворенного вещества, можно 

получать микро и наночастицы растворенного вещества. 

Диспергирование методом RESS позволяет получить 

аэрозоли с размерами частиц от 0,2 до 6,5 мкм, что на порядок 

меньше капель, получаемых в камере сгорания двигателя путем 

обычного распыления. 

В работе [3, с. 30] в качестве измельчаемого вещества 

исследовался полиизобутилен. Это высокомолекулярное 

соединение отдаленно может напоминать смесь парафиновых 

углеводородов, входящих в состав топлив для судовых дизелей 

(Табл. 2). 
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Таблица 2. - Сравнительная характеристика полиизобутилена и 

топлив 

Свойства Полиизобутилен 
Дизельное 

топливо 
Мазут 

Молекулярная 

масса, г/моль 
420 ×103 226 350 

Плотность, кг/см3 920 Не более 900 Не более 991 

 

Молекулярная масса полимера в тысячу раз превосходит 

массу топлив, плотности близки. Это дает возможность 

предположить, что в чем - то топлива будут вести себя подобно 

полиизобутилену. Например, растворятся в сверхкритическом 

диоксиде углерода и образуют частицы подобного размера при 

сбросе давления в камере сгорания. Некоторые результаты 

эксперимента [3. с.31] по измельчению полиизобутилена 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. - Параметры процесса RESS и средний размер 

полученных частиц полиизобутилена 

Температура 

реактора, 0С 

Давление в 

системе, бар 

Температура 

предрасширения, 
0С 

Средний 

размер частиц, 

нм 

45 250 50 605 

70 200 50 80 

60 250 50 334 

90 350 120 318 

 

Из таблицы видно, что средний размер полученных частиц 

полиизобутилена не превышает 605 нм. 

Интересно проверить, позволяет ли метод RESS перевести 

в газообразное состояние высокомолекулярные ароматические 

соединения. Имеются данные по микронизации методом RESS 

ароматических соединений, например, фенантрена [2, с.40]. 

Фенантрен является полициклическим ароматическим содине-

нием с плотностью1180 кг/м3 , температурой кипения 340 0С,  

низким отношением Н/С. Присутствие фенантрена, так же как 

и антрацена в топливе является причиной высоких плотности, 

расчетного индекса углеродной ароматизации, коксового 
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числа, что приводит к неполному сгоранию и образованию 

нагаров в двигателе. 

При традиционном впрыске топлива с образованием топлив-

ного факела, высокомолекулярные ароматические соединения не 

успевают испариться в фазе интенсивного сгорания и не успева-

ют окислиться при более низких температурах в фазе догорания, 

что приводит к потере теплотворной способности топлива, обра-

зованию нагаров в ЦПГ и повышению содержания механических 

примесей в системных маслах. 

При микронизации фенантрена методом RESS  из раствора 

сверхкритического диоксида углерода через насадки диаметром 

0,15 и 0,25 мм, были получены наночастицы фенантрена 

размером от 100 нм до 540 нм. Размер этих частиц на два порядка 

ниже желаемого размера капель при традиционном методе 

распыливания топлив. 

При использовании метода RESS  при впрыскивании 

топлива в цилиндры дизелей не должна стать препятствием 

растворимость углеводородов топлива  в сверхкритическом 

диоксиде углерода  в количествах, необходимых для цикловой 

подачи. Так, диоксид углерода в сверхкритическом состоянии 

растворяет н-алканы с числом атомов углерода от 5 до 40, а 

также полициклические ароматические углеводороды.  

Так же, чтобы избежать проблем с растворимостью, 

можно использовать в качестве СКФ  углеводороды этан, 

пропан или бутан (Табл.4) [4, с.133].  

Таблица 4. - Экспериментальные данные по растворимости н-алканов 

в сверхкритическом этане при Т=308.15 К 

Давлен

ие Р, 

МПа 

Растворим

ость y 103 

н-С28Н58 

Растворим

ость y 103 

н-С29Н60 

Растворим

ость y 103 

н-С30Н62 

Растворим

ость y 103 

н-С32Н66 

Раствори

мость y 

103 

н-С33Н68 

6.57 1.89 2.32 0.549 0.216 0.371 

10.10 3.38 4.32 1.24 0.713 0.963 

12.03 6.43 8.29 1.45 0.801 1.14 

13.64 7.53 9.91 1.71 0.959 1.36 

16.67 10.80 14.20 2.24 1.26 1.64 

20.20 15.18 – 3.20 1.81 2.37 

http://chem21.info/info/2949
http://chem21.info/info/131072
http://chem21.info/info/570725
http://chem21.info/info/157387
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y–равновесная концентрация (растворимость) представлена в 

мольных долях 

Параметры современного RESS  оборудования – диапазон 

температур293 – 393 К при давлениях от 6 до 60 МПа не слишком 

отличаются от параметров топливной аппаратуры высокого 

давления судовых дизелей. Это допускает мысль о  возможной 

модернизации аккумуляторной системы для использования RESS  

технологий для впрыска топлива. Так, раствор топлива в СКФ 

готовится в аккумуляторе и в пределах цикловой подачи через 

форсунку с подогревом подается в камеру сгорания. Там 

смешивается с кислородом воздуха и воспламеняется от сжатия, 

минуя стадию испарения. 

Выводы. Таким образом, использование метода RESS для 

подачи топлива в камеру сгорания дизеля позволит: исключить 

период задержки самовоспламенения топлива, устранив диффу-

зионные процессы испарения; облегчить процесс пуска холод-

ного двигателя; получить наноразмерные частицы ароматических 

углеводородов, что исключит неполноту сгорания топлива, агаро-

образование и повысит коэффициент его полезного использова-

ния. Появляется возможность использования мазутов для высоко-

оборотных дизелей. Также снизится загрязненность системных 

масел нагарами, что увеличит период их использования. 
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Recently, interest in solving practical problems of error correction 

of various types in draft Ukrainian-language electronic texts has 

increased. One of the main problems is the transfer of data from old 

documents to modern electronic databases. The transfer process is 

usually expensive because it is done manually and working with elect-

ronic and paper documents at the same time is not only inefficient but 

also very time consuming. The transfer process can be significantly 

optimized using text recognition. But due to the quality of images of 

documents, even Latin recognition will not give one hundred percent 

accuracy, and with the Ukrainian language recognition is more difficult.  

Tools for improving the quality of document recognition will 

minimize human participation in the process of translating 

documents into electronic data formats, thus reducing possible 

errors and inaccuracies in data entry, time and financial costs. To 

improve the results of text recognition, you can apply the correction 

of the source text using a neural network. 

Recursive neural networks (RNNs) are an obvious choice when 

working with dynamic input sequences that are ubiquitous in natural 

language processing [1]. RNN, and CNN view a language as a 

sequence of words. However, from a linguistic point of view, language 

is essentially hierarchical: words form units of a higher order, such as 

phrases and sentences, which, in turn, can be recursively combined in 

accordance with the rules of the language [2]. 
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Анотація: Головним джерелом багатьох біологічно активних 
сполук залишається натуральна сировина рослинного поход-
ження. Незважаючи на те, що сучасна хімія досягла вражаючих 
успіхів у галузі синтезу відповідних речовин, особливої уваги 
заслуговує вивчення та інтенсифікація процесу екстрагування 
різноманітних цінних компонентів із природної сировини. 
Метою екстрагування є розділення сумішей, підвищення концен-
трації будь-якої речовини, звільнення розчинника від домішок або 
його заміна тощо. Значною перевагою екстрагування порівняно з 
іншими процесами розділення рідких сумішей є низька робоча 
температура, зазвичай кімнатна. Для проведення процесу вико-
ристовують спеціальні апарати — екстрактори, до яких помі-
щають вихідну суміш та екстрагент. У результаті утворюють-
ся екстракт — розчин добутих компонентів в екстрагенті та ра-
фінад — суміш, в якій концентрація цих компонентів буде меншою. 
Ключові слова: екстрагування, екстракція, настоювання, 
алкогольний напій. 
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Екстракція (від лат. еxtraho – витягую) – метод вилучення 

речовини з розчину або сухої суміші за допомогою відповід-

ного розчинника. Розрізняють екстракцію в системах «тверде 

тіло – рідина» та «рідина – рідина» (рідинну екстракцію). 

Найбільш широко у виробництві екстрактивних препаратів 

поширена екстракція в першій системі, де твердим тілом є 

рослинна сировина, а рідиною – розчинник. Розчинники, які 

використовують під час екстракції рослинних і біологічних 

матеріалів, називаються екстрагентами. Екстрагент повинен 

мати здатність проникати через стінки клітини та вибірково 

розчиняти всередині неї біологічно активні речовини. 

Вибір екстрагента для проведення процесу екстракції 

залежить від хімічної природи речовини, що вилучається, яке 

підпорядковується правилу - подібне розчиняється в подібному. 

Екстрагент впливає не тільки на вибіркове екстрагування групи 

речовин, а також на загальну кількість вилучених речовин. 

Екстрагентами можуть бути вода, спирт, ефір, вуглекислота 

(та інші речовини у надкритичному стані), відповідно екстракти 

поділяють на водні, спиртові, ефірні, СО₂-екстракти та інші. 

Для провелення досліджень була обрана така рослинна 

сировина: бузина чорна (Sambucus nigra L.), чорниця (Vaccinium 

myrtillus L., Vaccinium corymbosum L.), горобина чорноплідна 

(Aronia melanocarpa Wild.) 

Екстракцію проводили підкисленним етанольно-водним 

розчинником. За ним слідує відділення етанолу вакуумним 

випаровуванням, очистка і розділення пігментів. 

 З літературних джерел відомо, що ці процеси повинні 

пробігати без хімічних змін антоціанів, тому кислу реакцію 

розчинника слід створювати слабими органічними кислотами 

(напр., оцтова чи лимонна), аж ніяк не сильними соляною чи 

сульфатною [1]. Найчастіше, в якості розчинника використовували 

підкислені метанол чи етанол. Однак, н-бутанол, охолоджений 

ацетон, пропіленгликоль та метанол/ацетон/вода суміші і навіть 

кип’яча вода також застосовувалися[1]. В рамках даного 

дослідження, вибрано екстракційну систему на базі етанолу, 

оскільки він є нетоксичним і дешевим. 
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Проаналізовано оптимальне співвідношення складу 

розчинника етанол-вода і за допомогою методу диференціальної 

рН спектрофотометрії було встановлено, що оптимальним 

розчинником є суміш 70 % етанолу і 30 % води [2]. 

В табл. 1 приведено аналіз ефективності вилучення 

антоціанів із плодів чорниць, горобини та плодів бузини шляхом 

порівняння літературних даних та експериментальних даних.  

В приведених результатів можна зробити висновок, що 

найвищий ступінь екстракції досягається для чорниць, а 

найнижчий для горобина и. Це може пояснюватися різною 

розчинністю антоціанів, що містяться у різних плодах.  

Таблиця 1. Загальний вміст антоціанів вилучений із 

рослинних матеріалів після трьох циклів екстракції за допомогою 

розчину етанол:вода:лимонна кислота =70:29.9:0.1 

 
Вміст антоціанінів, % 

ваг. 
Чорниця Бузина чорна 

Горобина 

чоноплідна 

Літературні дані [3]  0.300– 0.698 0.664 – 1.816 0.869 

Експериментальні дані 0.52±0.04 0.98±0.05 0.65±0.04 

Найвищий вміст антоціанінів виявлено у плодах бузини та 

горобини, які є природним джерелом ціанідін-3-глюкозиду та 

ціанідін-3-галакотозиду. 

Хроматографічний метод якісного визначення антоціанів є 

незамінним в аналізі пофарбованої сировини, тому нижче 

наведено хроматографії антоціанового складу бузини при 

розведенні 1:100 (рис 1) та свіжовижатого соку горобини 

чорноплідної (рис 2)  
 

 

 
Рис. 1 – Хроматографія антоціанового складу бузини при 

розведенні 1:100 
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Рис. 2 – Хроматографія антоціанового складу  

свіжовижатого соку горобини 
 

Висновки: 

Тип екстрагенту, що використовують при проведенні 

процесу екстракції визначеної групи речовин іноді відіграє 

важливу роль. Розглянувши ступінь гідрофільності речовин, що 

екстрагують з рослинної сировини, їх можна розділити на:  

- гідрофільні- розчинні в полярних розчинниках;  

- змішаної групи- розчинні в малополярних розчинниках;  

- гідрофобні - розчинні в неполярних розчинниках. 

Антоціани є представниками природних поліфенольних 

сполук - глікозидами антоцианидинов, вважаються "відбитками 

пальців" пофарбованого пігментами рослини. 

Хотілося б особливо звернути увагу на той факт, що 

останнім часом застосування концентрату з ягід бузини в якості 

натурального підфарбовую чого компонента стає дуже 

популярним. Антоціани бузини мають дуже високу інтенсивність 

забарвлення, дуже стійки при впливі окислювачів, зміні 

кислотності і температури. 
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The modern market of packaging and souvenirs requires rapid 

application of the image on the surface of the product. The classic 

printing methods are designed for printing flat surfaces, and the 

method of tampon printing allows you to print on products of almost 

any shape, as well as to apply images on the surface, which are almost 

impossible to decorate with other printing methods. A promising 

direction is the use of tampon printing in the decoration of toys and 

earthenware of different geometries; souvenir products, such as pens, 

cups, thermoses, packaging made of wood, metal or plastic. 

Ceramics, plastics, glass, fabrics and other materials having a 

different color from white and different surface properties are used 
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as a basis for printing. Therefore, it is difficult and sometimes 

impossible to use measuring instruments for color control, and very 

often color control is carried out visually. In this case, the 

assessment of color reproduction of the image is subjective and 

depends on individual characteristics of color perception by a 

particular observer (example, threshold of human perception of 

color, color tone, saturation), as well as external conditions (room 

lighting, color tone of printed material, edge contrast). 

In the manufacture of packaging and souvenirs, companies 

often use corporate colors, usually pantons inks. The difficulty of 

reproducing panton color with tampon printing is that color samples 

from the Pantone color catalog are made by offset printing on 

different types of paper, and printing is performed on surfaces of 

the product/material that have different color characteristics and 

properties from paper. Achieving maximum color identity on the 

print relative to the original is extremely difficult. Reproduction of 

the selected color, according to the Pantone catalog, on tinted 

unsaturated surfaces in tampon printing involves some errors due to 

the following factors [1]: 

- the printing material differs from the base of the original, for 

example, a different roughness and color of the surface;  

- other dyes/pigments in inks are used in tampon printing, 

which affects on the spectral characteristics of inks. 

It is well known that the optical color density of the imprint in 

the tampon printing depends on the ink transfer coefficient, and the 

graphical accuracy of image reproduction from the force of the 

tampon to the contact surfaces. 

To achieve maximum color identity on tinted non-absorbing 

surfaces (plastics of different colors, wood, glass, metal), a method 

of causing ink layers in tampon printing was proposed. The method 

of causing the ink involves: a single causing of ink; twice (in two 

layers); applying a white background under the main paint layer. 

Printing was performed with one-component inks from 

Marabu Tampaplus TPL 922 (light yellow) and TPL 970 (white). 

According to ISO 12647-2: 2013 [2], the lihtness index for 
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yellow ink on coated glossy paper is 84 for a white background and 

81 for a black background. For tampon printing, this indicator is not 

standardized, so when evaluating the lightness of the yellow ink on 

non-absorbing surfaces focused on the indicators given in ISO 

12647-2: 2013. 

The figure shows that all samples have a general tendency to 

reproduce lightness.  Double causing of printing ink reduces the 

deviation in the lightness of the color, but only a small amount. 

Than darker the color of the printed material, the smaller this value. 

Printing on a white background provides almost accurate color 

reproduction on all surfaces, if we take the standard of color 

reproduction on white plastic (Fig. pos. 1).  Therefore, for accurate 

color reproduction on dark and saturated surfaces, it is 

recommended to use a white background. 

 

 
Figure. Influence of the printed material on an indicator of lightness at 

various ways of causing printing ink: where, 1 – white plastic; 2 – blue 

plastic; 3 – red plastic; 4 – yellow plastic; 5 – green plastic; 6 – metal; 7 – 

glass; 8 – wood 

 

Conclusion: The relationship between the method of causing 

printing ink on the lightness index, namely, single causing, double 

causing of ink and the use of a white substrate under the main ink 

layer. Based on the results of the recearch, developed the 

recommendations for the selection of the optimal technological 

scheme for the process of pad printing on tinted surfaces in order to 

ensure maximum color identity. 
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