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УДК 811.11’25  Філологічні науки 

 

TRANSLATION ‘GOING DIGITAL’: CHALLENGES AND 

BENEFITS 

 

Aksiutina T.V. 

English Lecturer 

Department of English Philology 

Oles Honchar Dnipro National University 

Dnipro, Ukraine 

Aimed at providing challenges computer-associated technologies 

brought to the translation practices, the article seeks to research on 

the impact of digital tools on the users-translators’ activities. The 

objective is to analyze the evolution of different types of translators 

within the context of emerging translation technological trends 

from a perspective beyond strict Translation Studies concerns. The 

paper explores the transformations in translation practices brought 

about modern information technologies and trends, in particular, 

crowdsourcing, that seem to demotivate professional translators, 

depriving them of any control, forcing them to always be online and 

work with the tool imposed by the client. 

Key words: translation, computer-assisted technologies, crowd-

sourcing, translators-users, media workers. 

Computer-assisted and communication technologies have 

brought some changes to the translation practices and activities. 

These changes entail a significant breakthrough in a range of 

translation users that have recently appeared due to crowdsourcing 

[1; 2].  

Free programs available on the Internet allow users to 

download L1 text and receive L2 translation with no concern for 

quality. Human involvement may be limited or non-existent. If 

users speak one or more foreign languages, then they themselves 

can correct the result in order to improve the quality of machine 

translation in their language and in the corresponding L2 

translation.  

The second type of users includes those who, having no 

professional training, are fluent in foreign languages. They usually 
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come together for specific tasks or join projects where they can 

apply their knowledge in the field of language and culture: they are 

engaged in amateur translation, subtitling, dubbing and overlay 

translation on specially selected manga, animation films and 

computer games. 

A third type of users-translators is involved in projects that are 

not necessarily amateur, but clearly focused on a specific task, often 

referred to as collective translation (meaning crowdsourcing). 

Participants translate and / or localize software, websites, articles, 

reports, literary texts and interviews. To accomplish this unpaid 

teamwork, volunteers and anonymous (but not always) participants 

rely on their linguistic competence to translate and validate the part 

of the project they have chosen, whenever they have the desire and 

ability, until the entire project is completed. They can translate 

thanks to tools like Traduwiki, Wikitranslate and Google Translate. 

Crowdsourcing (i.e. translation done by an undefined group of 

volunteer translators) raises serious concerns about the people 

involved (Are they translators? How are they compensated for their 

work?), ethical concerns (what are the implications of free work for 

companies seeking profit?), as well as regarding the concept of 

translation itself. 

Finally, a significant part of the collaborative work continues 

to be performed by existing professional translators and interpreters 

who got appropriate translation training. They share materials; work 

on the same document or content from different places; jointly 

carry out translation, search, terminology management, 

proofreading and proofreading tasks, using computing resources 

that are in the public domain. For translation work or projects, price 

quotes may be requested, and skill requirements may be published, 

e.g. Proz and Translator's Café. Professionals can also participate 

in online volunteer translation projects, via Babel networks, 

Translators Without Borders, or the Rosetta Foundation [1, p. 13]. 

These translators work for a specific purpose and respond to the call 

of non-governmental organizations and societies. 

How and to what extent can such emerging trends disqualify or 
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disrupt the work of trained and experienced translators making a 

living? Concepts such as productivity, availability, quality and 

teamwork have been very closely intertwined. Some instruments 

seem to continue to rely on the past, implying a return to the old 

principle of translation - word-by-word, formal, and mechanical. 

Line-by-line translations of the European Union directives made 

with limited help of translation memory programs, practice of live 

subtitling broadcast or amateur translation of subtitles - all this 

indicates the desire to get closer to the original text and becomes a 

verbatim transmission without taking into account such an aspect as 

the impact on the receptor and the reader. These changes in the 

conditions and pace of work can ultimately demotivate translators, 

depriving them of any control, forcing them to always be online and 

work with the tool imposed by the client. 

Some parallels can be drawn between translators and 

journalists, who, in turn, have faced computerization and the influx 

of amateurs. They work with written and spoken texts, and they 

have a sociocultural responsibility that goes beyond the immediacy 

of the announcement [2, p. 46]. They should be able to properly 

document and conduct terminological searches. They need to 

connect with other experts. The communication skills of media 

workers could serve as a useful practice for translators, and the 

focus of translators on quality and accuracy could be beneficial for 

media professionals who increasingly have to translate from sight 

and summarize their texts better. In both cases, the acquisition of 

skills is more important than that of rapidly aging knowledge, and 

independent decision-making and the ability to self-esteem are of 

great concern. Finally, both professions are confronted with CATs 

and the changes they bring with them to work processes and 

communication channels. Like in journalism, the tools available to 

users-translators today make translation desirable and feasible. 

Journalists and translators are likely to share the fears generated by 

computer-assisted technologies and changing working conditions. 

Both professions seem to be forced to reflect on the norms and 

ethics of their work. Non-professionals and amateurs, who have 
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long been treated in professional circles with disdain, appear to get 

revenge. Amateurs, often neglected, are now expanding the 

boundaries of individual professions and making changes in their 

parameters and tasks. They are either fought back under the guise 

of (disguised?) liberalism, or praised for maintaining certain 

practices, but in any case, the amateurs’ activities personify the 

profound transformations brought about by the CATs development. 

And, still, there remains some mystery when it comes to words 

community and collaboration, as if all its members are equally 

competent and have the necessary strategies and the same ability to 

interpret. The ideology of unlimited possibilities leads one to 

believe that all amateurs are equally autonomous, have quick 

reactions, act thoughtfully and have achieved excellence in their 

fields. 

References: 

1. Gambier, Yves. Recent developments and challenges in 

audiovisual research. In Between text and image: Updated research 

in screen translation. Amsterdam, Philadelphia, John Benjamin’s 

Publication Company, 2008, pp. 11–33.  

2. Gambier, Yves. The position of audiovisual translation 
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3. Folaron, Deborah A. Digitalizing translation. In Translation 
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УДК 37.09  Педагогічні науки 
 

САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК 

ЗАСІБ ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
 

Балакірєва Г.Ю., 

студентка  

кафедри військової підготовки 

Вінницький національний технічний університет 

м. Вінниця, Україна 

Анотація: у статті розглядається питання самостійності в 

освітній діяльності студента. Описується взаємозв’язок 

організації самостійного навчання студентів та виховання 

самостійності особистості.  

Ключові слова: самостійна робота студента, самостійна 

навчально-пізнавальна діяльність, формування особистості  

В час стрімкого розвитку інформаційних технологій 

авангардними критеріями для оцінки професійних якостей 

випускника виступають не лише набуті знання, а й самостій-

ність у прийнятті рішень, оперативність та креативність.  

Основний стимул самостійної роботи студентів – потреба 

в нових знаннях – призводить до мобілізації попередньо 

здобутих знань, вмінь та навичок, самостійного планування 

навчальних цілей та засобів їх здійснення, акумуляції зусиль 

для досягнення поставленої мети. Л.В.Мезенцева підкреслює, 

що самостійна навчальна діяльність представляє собою 

реальний, доступний кожному спосіб культурного та 

професійного самовдосконалення [1, с. 109]. 

Протиріччя виникає тоді, коли студент, який володіє 

достатніми знаннями та навичками, не хоче проявляти 

самостійність під час виконання певних завдань. Однією з 

вагомих причин є, безсумнівно, відсутність мотивації. Слід 

зазначити, що саме формування вольових якостей та стійка 

мотивація грають вирішальну роль в процесі виховання 

самостійності особистості, а її якість визначається в умінні 

індивідуума ставити перед собою конкретні цілі та досягати їх 



12 

власними силами. Так, основні етапи самостійної діяльності 

представлені, на думку К.Г.Чинкнаверової, у вигляді наступної 

тріади: «мотив-план-результат» [2, с. 18]. 

Самостійне навчання вимагає постійного самоконтролю та 

саморефлексії. Саме цілеспрямованість та систематичність 

відрізняють його від неорганізованої пізнавальної діяльності. 

Виховування в особистості бажання до постійного вдосконалення 

своїх знань та вмінь є одним з ключових завдань організації 

індивідуального навчання студентів.  

Слід проте пам’ятати, що без отримання теоретичної та 

практичної бази самоосвіта не є результативною. Плідна 

співпраця студентів та викладача є необхідною умовою для 

повноцінної навчальної діяльності, під час якої формується 

комплекс різноманітних вмінь. З іншої сторони, вона цінна саме 

тоді, коли спонукає до самопізнання та самореалізації [3, с. 25]. 

Загальна тенденція полягає в тому, що організація самостій-

ної роботи допомагає розвитку в студентів умінь свідомої 

регуляції навчальної діяльності, доцільного варіювання способів 

її виконання в залежності від індивідуальних потреб, сприяє 

відносній легкості переходу від одного виду діяльності до іншого 

(в тому числі і при роботі з Інтернет-ресурсами). 

Самостійну діяльність не потрібно сприймати лише як 

відсутність контролю чи допомоги зі сторони викладача. Це, в 

першу чергу, оригінальність, вміння приймати нестандартні 

рішення, здатність ставити перед собою конкретні цілі та 

знаходити способи їх досягнення.  

Як зазначає Л.В.Мезенцева, виховання самостійності в 

освітній діяльності зводиться до виховання у особистості 

прагнень до постійного вдосконалення своїх знань, навчань 

самостійно здійснювати пізнання і його організовувати [1, с. 114]. 

Самостійність в освітній діяльності студента відрізняє і те, 

що вона протікає при інтенсивному формуванні особистості, 

зростанні його самосвідомості, визначенні покликання, життєвих 

планів. Тому самостійна освітня діяльність завжди з'єднується з їх 

самовихованням, з вибором моральних принципів, вихованням 
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характеру. Таким чином, виховання самостійності в освітній 

діяльності є систематичною педагогічною діяльністю. 

Отже, самостійна освітня діяльність – це в першу чергу 

пізнання. Вказівка на його цілеспрямованість і систематичність 

дає можливість відокремити його від стихійної, неорганізованої 

пізнавальної діяльності. 

Література:  
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С. 108-114. 

2. Чикнаверова К.Г. Самостоятельная учебная деятельность 

как основа развития самостоятельности обучающихся: методо-

логический аспект отечественных исследований. Образование и 
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3. Жарова Л. В. Учить самостоятельности. Москва: Про-
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УДК: 338.1  Економічні науки 

 

ВПЛИВ КОРОНАВІРУСУ НА МАЛИЙ БІЗНЕС ПОЛЬЩІ 

 

Берча Оксана Михайлівна 

старший викладач  

кафедри економіки і підприємництва 

Ужгородський національний університет 

м.Ужгород, Україна 

Анотація: здійснено аналіз окремих результатів опитування 

підприємств Польщі щодо впливу коронавірусу на їхню 

діяльність. Особлива увага приділена оцінці впливу коронавірусу 

на мікро та малі підприємства. Виявлено тенденції більш 

сильного негативного впливу зазначених обмежень саме на малий 

бізнес. 

Ключові слова: коронавірус, малий бізнес, Польща, результати 

опитування 
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Загальновідомим є той факт, що малий бізнес відіграє 

значну роль в економіці будь якої країни. Вважається, що 

малий бізнес здатний до швидкої адаптації, гнучкості, зміни 

напрямків діяльності, мобільності на ринку, у сфері впровад-

ження інновацій, швидкого пошуку додаткової робочої сили, 

відсутності бюрократизму в управлінні, тобто до реагування на 

перманентність змін. Розуміння впливу коронавірусу на розви-

ток малого бізнесу з вивчення досвіду сусідньої Польщі, умож-

ливить розуміння сутності прийняття адекватних рішень для 

врегулювання проблемних питань, що є аналогічними для 

України. 

В економічному огляді ОЕСР Польщі від 04 грудня 2020 

року відмічено, що хоча Польща зазнала менших економічних 

збитків від Covid-19, ніж багато інших країн (рис. 1), проте 

ймовірність збільшення економічної нерівності та зниження 

рівня життя все ще залишається. Зокрема, криза непропорційно 

вплинула на слабкі регіони, малий бізнес та низько 

кваліфікованих працівників [1]. 

З огляду на відмічене, постає необхідність оцінювання 

підприємствами впливу коронавірусу на провадження бізне-

су. Оскільки, частка мікро та малих підприємств сфери 

послуг становить більшу половину (52,0 %) загальної їх 

кількості [2], то в межах цього дослідження розглядатимемо 

зазначену сферу. 

За результатами проведеного жовтні 2020 року статистич-

ного опитування [3] підприємств країни щодо впливу корона-

вірусу на їхню господарську діяльність можна стверджувати, 

що у сфері послуг найпесимістичніші очікування мають місце 

у малих підприємствах. Найбільша частка підприємств всіх 

груп відмітила, наслідки пандемії у жовтні матимуть незнач-

ний характер на їхню діяльність. Стосовно впливу негативних 

наслідків пандемії, то 40,9 % малих підприємств оцінили їх як 

серйозні та такі, що загрожують стабільності фірми. Разом з 

тим, відповідна оцінка негативних наслідків пандемії станови-

ла 27,4 % серед мікропідприємств, що є найменшим у групі. 
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Також серед мікропідприємств найбільшою є частка 

підприємств, що заявили про відсутність негативних наслідків 

пандемії (рис. 1).  
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Рис.1. Наслідки пандемії коронавірусу та їх вплив на діяльність 

підприємств сфери послуг в поточному місяці 

Джерело: Побудовано автором на основі [3] 

 

 
Рис.2. Частка працівників підприємства сфери послуг, які в 

поточному місяці підпадають під вказані ситуації 

Джерело: Побудовано автором на основі [3] 
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Малим та мікропідприємствам (рис. 2) в меншій мірі 

притаманна віддалена робота, ніж середнім та великим, що 

свідчить про гірше пристосування до роботи в умовах пандемії 

і недостатню гнучкість в організації праці. Частка працівників, 

які вимушено не виходять на роботу з різних причин є 

співставною для всіх підприємств, незалежно від їх величини.  

Також серед мікро та малих підприємств прогнозується 

найбільший спад замовлень на продукцію у поточному місяці 

(порівняно з ситуацією без пандемії) (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Прогнозована зміна замовлень на продукцію підприємств 

сфери послуг у поточному місяці (порівняно з ситуацією, якби не 

було пандемії) 

Джерело: Побудовано автором на основі [3] 
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Крім того, до ініціатив уряду щодо запобігання негативного 

впливу коронавірусу на бізнес Польською агенцією розвитку 

підприємництва було запроваджено таке [2]: проведення навчаль-

них відео конференцій щодо роз’яснення рішень для підприємців 

в рамках Антикризового щита; врахування того, що в майбутньо-

му може виникнути необхідність в додаткових інших рішеннях, 

викликаних короновірусом. На основі цього запропоновано 

підприємцям конкурс "100 найкращих проектів для підвищення 

рівня діджиталізації у компанії”. Поширення кращих результатів 

цього конкурсу дасть можливість бізнесу впроваджувати 

інноваційні рішення, засновані на цифрових технологіях; 

проведення антикризового моніторингу дій урядів інших країн 

щодо зменшення впливу Covid-19 на підприємства з метою 

вивчення передового досвіду і можливості його використання. 

Польща зазнала менших економічних збитків від Covid-19, 

ніж багато інших країн, в першу чергу завдяки швидкій реакції, 

спрямованій на підтримку фірм та населення. Дослідженням 

виявлено, що, теза про те, що малому бізнесу притаманна 

технологічна, виробнича, управлінська гнучкість, що дозволяє 

швидко та своєчасно реагувати на зовнішні впливи, не є цілком 

вірною. Найбільш вразливим до негативних наслідків пандемії 

виявився саме малий бізнес. Дослідження засвідчує необхідність 

консолідації зусиль щодо збереження та розвитку підприємств 

малого бізнесу як на рівні підприємств та їх об’єднань, так і на 

всіх рівнях державницьких інституцій.  
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A pronoun is a part of speech that indicates a person, objects, 

signs,number, but does not name them. Usually, the pronoun is 

used instead of the noun or an adjective, sometimes instead of a 

numeral or adverb [1, p. 534]. 

The meaning of the pronoun is not the rules of denotation 

identification, but defined characteristics that are given to the actant 

of the situation. This situation is not depends on the context and 

situation of the language. In other words, meaning the pronoun is 

given by the language system and is not situationally variable. 

In terms of denotation, the main feature of pronouns is only in 

the absence of a constant class of denotation, but not in what they 

are suggest a difference in terms of reference or non-reference, or 

with a slightly different scale of classification - in terms of 

specificity or abstractness selected denotation [2, p. 83]. 

English fairy tales, as well as works of art of other countries 

the first-person narrative is typical, for example: I was a child when 

it happened to me (Donoghue E. Kissing the Witch) - I was a child 

when it happened to me. In this case, the substitute "I" ("I") 
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replaces the actual the name is the same as any singular noun 

provided it is given the pronoun indicates the speaker himself. 

Another substitute in the above example is the suppletive form of 

the pronoun "I - me", "I - me", which is used anaphorically to the 

words and phrases that precede it, ie replaces them. 

The pronoun plural "They", for example, can represent a 

number of common features that are inherent in the characters and 

on the background of commonality to distinguish them among other 

heroes of the fairy tale as a whole. For example: We are of one 

blood, you and I (Rudyard K. The jungle Book) - We are all of one 

blood, you and me (Rudyard K. The Jungle Book). This clarity 

shows how the author correlates the herd of wolves and the human 

child as a whole, conveying such in a way a certain morality. 

The personal pronouns of the singular “He, she, it” (“He, she, 

it”) indicate gender of the heroes of the fairy tale, emphasizing the 

features that can belong to one or another genus in context, for 

example: She curtsied and walked away (Carroll L. Alice's 

Adventures in Wonderland) - She did curtsy and walked away 

(Carol L. Alice in Wonderland). It is well known that only women 

tend to bow, because men, by law etiquette, just bow, so even out of 

context the phrase “curtsied and walked away ”would mean her 

belonging to the feminine. 

But it is not always so easy to define it by a pronoun without 

context belonging to the genus, because personal pronouns are not 

assigned to some one object or person. Sometimes a personal 

pronoun, depending on situation may affect both a man and a 

woman or an inanimate object in the context of personification, 

which is commonplace for fairy tales, for example: I don't see how 

he can ever finish, if he doesn't begin (Carroll L. Alice's Adventures 

in Wonderland) - I don't understand how we can finish, not even 

starting (Carol L. Alice in Wonderland). This quote applies rabbit, 

and we all know that animals are denoted in English pronoun of the 

middle genus "it", which clearly illustrates the example. 

Any "I" has its own personal information and answers every 

time single character, is by nature a substitute for the name. Often 
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pronouns can be used in fairy tales to clarify one's own name, thus 

emphasizing the significance and intonation of the phrase that will 

follow. 

For example: And it is I, Raksha (The Demon), who answers 

(Rudyard K. The jungle Book) - I, and what I say to you, Raksha 

(Demon) (Rudyard K. Book Jungle). The available pronoun in the 

illustrated quote emphasizes itself the name of the character, 

focusing on the speaker and giving a certain shade emotional 

expression. 

Pronouns can be used in works of any style, but speaking of 

fairy tales, it should be noted that in a work of art even pronouns 

can convey emotions and carry information about the speaker. 

For example: You’re a braver than you believe (Carroll L. 

Alice’s Adventures in Wonderland), that is You, my interlocutor, 

are braver than you think (Carol L. Alice in Wonderland), or And it 

is I, Raksha (The Demon), who answers (Rudyard K. The jungle 

Book), that is, I, and what I say to you, Raksha (Rudyard K. The 

Jungle Book). 

Therefore, the use of pronouns is important not only to avoid 

tautology, but also in order to generalize a group of people, to 

emphasize them significance in a fairy tale, involuntarily drawing 

the reader's attention to them, or on the contrary, point to their 

secondary nature. 
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Національно-патріотичне виховання підростаючого поколін-

ня є особливо актуальним в сучасних умовах, коли українське 

суспільство тяжіє до європейських глобалізаційних змін з одного 

боку, а з іншого – прагне зберегти свою національну автентич-

ність, культуру, духовну історію. Важливу роль у формуванні 

національно свідомої особистості, передусім учнівської молоді, 

відіграють освіта й виховання. Для цього сучасні освітні тенденції 

повинні відображати глобалізаційні процеси з одного боку, а 

також увібрати найкращі ідеї відомих українських педагогів. 

Поміж таких назвемо Івана Панькевича, науково-педагогічна 

діяльність якого усе життя була спрямована на розвиток 

української освіти й науки, піднесення національної ідентичності 

серед українського народу, його визнання на міжнародній арені. 

Педагогічна діяльність І. Панькевича була тісно пов’язана з 

організацією рідномовного навчання на Закарпатті у міжвоєнний 

період. Він брав активну участь у розбудові національної школи у 

краї означеного періоду. Передусім він створив «Граматику 

руського языка для молодших кляс шкôл середних и горо-
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жаньских» [1], яка застосовувалася у всіх школах Закарпаття 

міжвоєнної доби для вивчення рідної мови. Зауважимо, що у 

цьому підручнику автор спромігся наблизити народний 

закарпатський діалект до української мови, акцентувавши увагу 

на їхніх спільних рисах . 

Крім того, усвідомлюючи важливе значення історії та 

культури рідного краю для піднесення національної свідомості 

закарпатського молодого покоління, упродовж своєї педагогіч-

ної діяльності І. Панькевич часто використовував фольклор 

місцевого народу, праці видатних закарпатських просвітників. 

Краєзнавчий елемент у навчально-виховному процесі, на 

думку педагога, служив потужним джерелом для національ-

ного виховання підростаючого покоління. 

Водночас, щоб показати близькість культури, історії, мови 

закарпатців з українським народом, він послуговувався працями 

І. Франка, М. Грушевського, В. Гнатюка, М. Драгоманова та 

інших видатних науковців Західної та Східної України. Слід 

також відзначити те, що І. Панькевич активно залучав до своїх 

діалектичних та етнографічних досліджень вихованців гімназії. 

На його думку, безпосереднє знайомство молоді з народними 

традиціями, звичаями, обрядами, фольклором мало надзвичайний 

виховний вплив, оскільки формували високий національний, 

моральний і гуманістичний ідеал у підростаючого покоління [2].  

У витоках народної культури можна помітити зародження 

національного виховання, особливості творення національного 

характеру, духу нації. Тому І. Панькевич застосовував краєзнав-

чий підхід до вивчення рідної мови як дієвого механізму у 

процесі національного виховання молоді. Крім цього, працюючи 

викладачем в Ужгородській гімназії (1924 – 1939 рр.), він залучав 

гімназистів до польових етнографічних досліджень. Таким чином 

український педагог намагався активізувати їхню пізнавальну 

діяльність, що спряла розвитку особистості та глибшому розумін-

ню народних традицій як важливої складової національної 

ідентичності особистості .  

Отож, вважаємо, що краєзнавчий компонент слід вводити в 
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навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл як органічну 

складову формування національної ідентичності особистості. 
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рівнів, що дозволило розкрити етіопатогенетичні фактори 
більш детально. 
Ключові слова: Пародонтоз, етіологія, патогенез, патофізіо-
логія. 

Актуальність: На сьогоднішній день проблема пародонтозу 

стоїть гостро. С кожним роком число пацієнтів страждаючих від 

даної патології зростає, у той час як детальних даних відносно 

етіології та патогенезу відносно мало. 

Ціль дослідження: Висвітити ключові фактори у етіології 

та патогенезі пародонтозу. Розкрити значення даних факторів 

із точки зору сучасної медицини. 

Матеріали і методи: Проводився аналіз літератури за 

останні 10 років. 
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Результати: Пародонтоз – дистрофічний процес, який 

розповсюджується на всі структури пародонту. Його головною 

відзнакою є відсутність запальних реакцій у ясневому краї, 

відсутність пародонтальних карманів. 

На даний момент етіологія пародонтозу невідома, однак 

існує декотра кількість теорій, які намагаються пояснити 

причину виникнення пародонтозу. Одна із таких теорій – 

судинна теорія Євдокимова. Ця теорія розглядує пародонтоз як 

наслідок атеросклеротичних змін тканин пародонту на фоні 

загального атеросклерозу. Безумовно, атеросклероз являє 

собою дуже значну патологію, але, на даний момент сучасна 

наука пильно розглядає ще одну теорію, котра позиціонує 

головним етіологічним фактором нервово-трофічні розлади. 

Треба також згадати і те, що велике значення буде мати дія 

хронічного стресу, коли мішенню становляться в першу чергу 

кровоносні судини. До розвитку пародонтозу також може 

приводити функціональна недостатність пародонту. 

У питаннях патогенезу сучасна наука виділяє наступні 

ключові фактори: 

- Адгезія та агрегація клітин крові; 

- Порушення трофіки тканин пародонту; 

- Явища атрофії та дистрофії. 

Адгезія та агрегація клітин крові 

Тривалий вплив стресу, як правило, знайде своє 

відображення у різного роду судинних порушеннях. В даному 

випадку буде розвиватись адгезія й агрегація більшості 

формених елементів крові. Це буде призводити до закупорки 

мікроциркуляторного русла із послідуючими розладами 

кровообігу. Крім цього, процес буде ще більш усугублятися за 

рахунок порушень метаболізму нейтрофільних гранулоцитів, 

які почнуть синтезувати вільні радикали та протеолітичні 

ферменти, цим самим пошкоджуючи тканини пародонту. 

Порушення трофіки тканин пародонту 

Даний фактор буде наслідком попереднього. Головним 

чином в порушенні трофіки тканин пародонту відіграє роль 
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закупорка мікроциркуляторного русла. Також, одною із знач-

них змін може стати порушення трафіка тканинних калікреїнів. 

Усі ці зміни будуть вести до порушення трофіки тканин 

пародонту. Такі порушення будуть проявлятися затримкою у 

оновленні тканинних структур. 

Явища атрофії та дистрофії 

У відсутності адекватної трофіки будуть ярко виражені 

явища атрофії і дистрофії, котрі потім переростуть у деструктивні 

й склеротичні зміни. У більшості випадків відмічують зміщення 

зубо-ясневого прикріплення по довжині кореня (не по цементно-

емалевій лінії, а на рівні цементу). Характерні також остеосклероз 

й втрата губчатої кісткової речовини. Зміни кісткової тканини 

будуть поєднуватися із змінами мікроциркуляторного русла у 

вигляді гіалінозу й склерозу судин, що буде супроводжуватися 

звуженням їх просвіту й облітерацією, а це буде вести до 

генералізації пародонтозу. 

Висновки: Були більш детально висвітлені ключові етіо-

патогенетичні фактори пародонтозу. Було розкрито значення 

даних факторів із точки зору сучасної медицини. 
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Анотація. В статті проаналізовано мобільні додатки, які 

існують та користуються попитом серед населення України 

(особливо нещодавно опубліковані), спроектовано мобільний 

додаток та визначено способи візуалізації даних (для більш 

якісного аналізу отриманих результатів) необхідних у додатку. 

Ключові слова: мобільний додаток, фізичний стан здоров’я, 

фізична підготовка, функціональна діагностика, навчальні 

заклади, аналіз даних. 

Постановка проблеми. Завдяки науково-технічному 

прогресу з’явилось таке поняття як «автоматизація». Більшість 

речей, які в минулому столітті люди робили власноруч, за 

допомогою використання сучасних технологій виконуються 

фактично без участі людини. Тим не менш, залишились певні 

процеси, які досі ще ніким не були автоматизовані. Одним із 

таких процесів є достатньо проста річ, як ведення студентом 

щоденника по фізичній підготовці. Інформація, отримана за 

допомогою проб і тестів, яка інтегрально оцінює функціональний 

стан організму, його фізичну та спортивну підготовку, відіграє 

важливу роль у функціональній діагностиці. Ця інформація і 

заноситься до щоденника студента, саме тому забезпечення 

автоматизації її збереження для оперативного отримання 

результату та аналізу є доволі актуальною задачею. 
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Мета дослідження: розробити підхід для створення нобіль-

ного додатку, який автоматизує процес введення функціональних 

показників студента у щоденник для моніторингу фізичного 

стану організму.  

Вступ. Під час навчання на навчальній дисципліні «фізичне 

виховання» студенти вищих навчальних закладів регулярно 

здають тести для перевірки особистих фізичних показників [1]. Ці 

дані необхідні для спостереження за динамікою показників та 

аналізу функціонального стану організму студента [2], що в свою 

чергу дає можливість викладачам розробити індивідуальну 

програму під кожного студента. У більшості навчальних закладів 

подібні дані записуються викладачами вручну на паперових 

носіях, після чого вони переносять їх в електронний вигляд для 

проведення подальшого аналізу. Даний підхід, очевидно, має 

велику кількість недоліків, оскільки мало того, що викладачі 

витрачають немалу кількість часу на запис даних та їхній перенос 

в електронний вигляд, також виникає проблема людського 

фактору, коли певна кількість даних може втратитись. Таким 

чином, виникає необхідність у створенні інформаційної системи, 

з використанням сучасних технології та методів, яка спростить 

процедуру опрацювання функціональних показників людини, і 

відповідно усуне усі недоліки. Такою системою може бути 

мобільний додаток, у якому студенти матимуть можливість у 

режимі реального часу записувати дані, і вже потім викладачі 

зможуть використовувати їх для аналізу функціональних 

показників серед молоді. 

Матеріали і методи. Перш ніж почати проектування мобіль-

ного додатку [3], варто звернути увагу на рішення, що існують та 

користуються попитом. На ринку випущено велику кількість 

мобільних додатків, які призначені для моніторингу різних показ-

ників здоров’я людини [4]. Подібні додатки містять такий 

функціонал, як: моніторинг за графіком сну, моніторинг частоти 

серцебиття, контроль ваги людини тощо. Проаналізувавши ринок, 

було виділено найбільш популярні мобільні додатки для моніто-

рингу здоров’я людини, які доступні на території України: 
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1. Sleep Better – програма для смартфона, яка підраховує 

оптимальний час для сну. Крім цього, вона відстежує фази сну та 

будить людини зранку в найсприятливіший момент. Ця програма 

допомагає людині вести щоденник сну для виявлення 

закономірності: від чого залежить хороший чи поганий сон у 

конкретному випадку. 

2. Pacer – додаток, який показує скільки кроків людина 

зробила протягом дня, як багато було спалено калорій, і наскільки 

корисною була прогулянка.  

3. Google Fit – додаток, який слідкує за активністю людини 

протягом дня. Доступна лише на мобільних пристроях з 

операційною системою Android. 

4. Waterbalance – додаток, який вираховує необхідну 

кількість води для людини, враховуючи її ріст, вагу та розпорядок 

дня. 

5. Health – повноцінна медична карта, в яку людина може 

вносити показники здоров’я (функціонального стану організму). 

Додаток зберігає графік активності за днями, тижнями, місяцями і 

роками. В кооперації з Apple Watch додаток стежить також за 

активністю, диханням, тренуваннями і пульсом. Доступна лише 

на мобільних пристроях з операційною системою iOS. 

6. Runkeeper – програма для ведення статистики пробіжок, 

побудови маршрутів та підрахунку калорій. Також є можливість 

спілкуватися з друзями та ділитись власними спортивними 

успіхами. 

7. Mi Fit – додаток для відстеження активності, аналізу якості 

сну та оцінки прогресу тренувань. Також доступні відеоуроки, які 

дозволяють людині залишатися мотивованою для ведення 

здорового способу життя. 

Всі вище перераховані програми є безкоштовними, і біль-

шість з них доступні на мобільних пристроях як з iOS, так і 

Android. Функціонал кожного мобільного додатку розроблений 

під певні потреби користувача. Проте в мобільних додатках 

немає відповідного функціоналу, який буде враховувати 

результати тестів і проб, які оцінюють фізичну підготовку 
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користувача. У вищих навчальних закладах зазвичай для оцінки 

фізичного стану студента використовуються наступні види 

тестів: проба Генче, проба Штенге, проба Мартіне [5] (частота 

серцебиття у станах спокою, відразу та через одну хвилину після 

навантаження) і показник Руф’є. Не виключені випадки вико-

ристання функціональної проби Летунова [6], Карпмана [7] чи 

індекса Робінсона [8]. Також існує експериментальний тест 

Юхаша – виконання п’яти вправ, кожну з яких студент має 

робити 1 хвилину. Стало актуальним питання розробки мобіль-

ного додатку, який автоматизує процес збору та збереження 

необхідної для оцінки фізичного стану студента інформації, яку 

отримує у результаті виконання тесту Юхаша(так як на сьогодні 

студенти вносять дані вручну та зберігають їх на паперових 

носіях, після чого передають їх викладачам). Також це надає 

можливість автоматизувати процес аналізу даних, результати 

якого можна представити в зручному вигляді для викладачів і 

студентів. 

Додаток буде розроблено для мобільних пристроїв з опера-

ційними системами Android та iOS. Перед безпосередньою 

розробкою необхідно описати та визначити основні етапи і задачі 

проектування додатку.  

Результати та обговорення. 

Розроблений додаток призначено для викладачів та 

студентів навчальних закладів. Крім цього, в перспективі дода-

ток можна буде використовувати для пацієнтів реабілітаційних 

центрів (ті, що пережили хірургічне втручання і знаходяться на 

реабілітації). Пацієнти матимуть можливість спостерігати за 

динамікою змін та змінювати навантаження, за умови консуль-

тації з лікарем.  

На першому етапі, після реалізації додатку, планується 

впровадження у факультет біомедичної інженерії Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». Першими мобільний додаток 

почнуть використовувати студенти з певними ускладненнями 

здоров’я (захворювання серцево-судинної системи, нирок, 
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опорно-рухової системи тощо), які відвідують спеціальну медич-

ну групу в умовах навчальної дисципліни «фізичне виховання».  

Функціонал додатку наповнено наступними елементами: 

• авторизація користувачів у двох режимах – «Викладач» та 

«Студент»; 

• запис незмінних даних – ПІБ, стать, дата народження, ріст, 

діагноз (якщо такий існує); 

• запис даних після проведених щомісячних вправ для 

визначення стану фізичного здоров’я студента (вага, проба Генче, 

проба Штенге, проба Мартіне, показник Руф’є і тест Юхаша); 

• збереження даних до бази з обмеженим доступом; 

• збереження даних та опція отримання результатів аналізу в 

вигляді PDF або Word документів. 

Для того, щоб більш чітко зрозуміти, якими саме властивос-

тями повинен володіти новий додаток, були визначені потенційні 

концепції конкурентів (було розглянуто найбільш популярні 

додатки в Україні), а також були зазначені слабкі, нейтральні та 

сильні сторони техніко-економічних характеристик мобільного 

додатку у порівнянні з наявними аналогами. Визначення характе-

ристик та властивостей ідеї потенційного товару є підґрунтям для 

формування його конкурентоспроможності. 

Для розробки мобільного додатку обрано модель гнучкої 

методології розробки Agile. Стадії розробки включають: аналіз 

вимог, проектування, розробка, тестування, впровадження, 

супровід. 

На стадії проектування визначено в якому вигляді необхідно 

представляти результати аналізу даних для користувачів. Це є 

важливим моментом, оскільки для більшості користувачів зручно 

було б бачити аналіз збережених даних у вигляді діаграм, графіків 

у загальному випадку та з можливістю деталізувати кожний 

показник у часовому проміжку. 

Для представлення внесених показників до додатку 

використовуємо стовпчикові діаграми (bar charts), графіки (line 

plots), кругові діаграми (pie charts) та радіальні діаграми 

(рис. 1-5).  
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Таблиця 1 

Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик проекту 

№ 

Техніко-економічні 

характеристики 

мобільного додатку 

Потенційні концепції конкурентів 

W (слабка 

сторона) 

N (нейтральна 

сторона) 
S (сильна сторона) 

Health Google Fit Mi Fit 

1 
Операційна 

система 

iOS + – + 

– 

У майбутньому 

з’явиться 

схожий додаток 

Додаток буде 

розроблений як для 

iOS, так і для Android 
And-

roid 
– + + 

2 Впровадження 

Додаток 

імплементов

ано у всі 

телефони 

Apple. 

Кожен 

власник 

iPhone є 

користуваче

м цього 

додатку 

Додаток 

відкритий для 

встановлення. 

Всі бажаючі, 

хто володіє 

телефоном з 

операційною 

системою 

Android можуть 

встановити 

його 

Люди, які купують 

спортивний трекер 

Mi Band мають 

встановити 

мобільний додаток, 

для збереження 

даних та 

отримання 

статистики 

протягом певного 

періоду 

Невідомо чи 

зможуть 

користувачі 

мобільного 

додатку 

швидко 

перейти на 

даний 

функціонал 

Впровадження 

додатку 

відбувається 

лише серед 

студентів 

факультету 

біомедичної 

інженерії «КПІ 

ім. Ігоря 

Сікорського» 

Не потребується 

вкладення додаткових 

коштів для 

впровадження 

продукту. 

Протягом 

найближчого часу 

мобільний додаток 

плануємо впровадити 

в інші вузи. 

Проект не вимагає 

фінансування на 

даному етапі 



 

32 

Для прикладу наведено результати опрацювання необхідної 

для оцінки фізичного стану інформації студента (чоловік, 17 

років) спеціальної медичної групи, який має захворювання 

опорно-рухової системи. Результат тесту Юхаша для даного 

студента склав 150 виконаних вправ.  

Серед декількох груп студентів розраховано середні 

значення тесту Юхаша та проведено порівняльний аналіз з 

значенням тесту Юхаша досліджуваного студента. Були 

розглянуті такі групи як загальна група (усі студенти), група 

чоловіків, група студентів вік яких становить 17 років та група 

студентів лише з захворюванням опорно-рухової системи (рис. 1). 

 

 
Рисунок №1: Порівняння тесту Юхаша досліджуваного студента зі 

середніми значеннями інших груп 

 

Так як значення результату тесту Юхаша повинне бути 

якомога більшим (оскільки це є свідченням хорошої фізичної 

підготовки), по рисунку можна зробити висновок, що показник 

конкретно обраного студента гірший за середні значення 

показників усіх інших груп. 

Для того, щоб переглянути прогрес даного студента, було 

взято значення тесту Юхаша рівно через місяць (рис. 2) після 

проведення першого тесту.  

Варто відмітити також колір стовбців, якщо у випадку коли 

результат тесту Юхаша нижчий норми (рис. 1), вони були 
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пофарбовані червоним кольором, то у випадку коли результат 

відповідає нормі (рис. 2) - використано зелений. Це візуальна 

демонстрація різниці між значенням студента та середніми 

значеннями груп. 
 

 
Рисунок №2: Порівняння тесту Юхаша досліджуваного студента через 

місяць 

 

Також створено діаграму прогресу студента впродовж 

навчального року (рис. 3). 

 
Рисунок №3: Прогрес тесту Юхаша досліджуваного студента 
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Можна зробити оперативне порівняння значення проби 

Генче, проби Штанге, проби Мартіне, показника Руф’є і тесту 

Юхаша студента у кінці навчального року з середніми 

значеннями за допомогою радіальної діаграми (рис. 4). 

 

 
Рисунок №4: Радіальна діаграма (для кращої візуалізації дані 

нормалізовано) 

 

Діаграма добре демонструє різницю по кожному з 

показників між актуальним та загальним станами студентів. 

Висновки. У результаті виконаної роботи визначено підхід 

до реалізації мобільного додатку для ведення студентами 

щоденників, які перебувають у спеціальній медичній групі. Цей 

підхід реалізовано шляхом порівняльного аналізу подібних 

додатків, що існують на ринку Українки, та визначення переваг і 

недоліків усіх розглянутих аналогів. Для розробки нового додатку 

враховано техніко-економічні характеристики аналогів (операцій-

ні системи, які охоплюють додатки, та впровадження), які 

допомогли виявити слабкі, нейтральні та сильні сторони додатку, 

що розробляється. Для покращення зручності у використанні 
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визначено необхідні типи діаграм для візуалізації результатів та 

наведено їхні приклади.  
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОЗДОРОВЧО-
РЕКРЕАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ  

 

Городинський Сергій Ілліч 
старший викладач кафедри МК та ВМ  

ВДНЗ Буковинський державний  
медичний університет 

м. Чернівці, Україна 

Анотація. В умовах сьогодення 
актуальності набуває проблема 
якості здоров’я та всі засоби і 
форми, які б покращили рівень рухової 

активності різних верств населення. Це можливо досягнути 
шляхом популяризації технологій оздоровчо-рекреаційної рухової 
активності, що дасть змогу покращити демографічну проблему 
та збільшити рухову активність з метою задоволення 
дозвіллєвих потреб. 
Ключові слова. рекреація, фізичний стан. 

Реформування та модернізація сучасної освіти України в 

напрямку інтеграції в Європейський освітній простір передбачає 

розробку та впровадження інноваційних освітніх систем і техно-

логій. Рекреація - це процес відновлення фізичних, духовних і 

нервово- психічних сил людини, який забезпечується системою 

заходів і здійснюється у вільний від роботи час на спеціалізова-

них територіях. Активізація даного виду діяльності серед 

населення є вкрай актуальною з огляду на те, що здоров’я 

українців з кожним днем погіршується.  

Саме тому одним із стратегічних напрямків Національної 

доктрини розвитку фізичної культури й спорту є вдосконалення 

та постійний пошук нових форм залучення різних груп населення 

до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і 

спортом. 

З кожним роком фізична рекреація набирає обертів щодо 

розвитку, як окремий науковий напрямок, що формується на базі 
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багатьох галузей знань. Її застосовують для вивчення закономір-

ностей педагогічно організованого відновлення працездатності за 

допомогою фізичної культури, використання фізичних вправ, а 

також природних чинників для активного відпочинку, зміни виду 

діяльності, відволікання від процесів, що спричинять фізичну, 

психічну й інтелектуальну втому, для удосконалення особистої 

фізичної і духовної культури, відновлення власних сил. І як зазна-

чає Андреєва О. насамперед мова йде про потребу принципово 

нових поглядів на роль та місце фізичної рекреації у сучасному 

суспільстві, на привабливі та доступні форми рекреаційно-оздо-

ровчої діяльності, з урахуванням демографічної і матеріально-

технічної ситуації. 

Збереження і зміцнення здоров’я населення України, що заз-

нає чималої шкоди внаслідок не лише розумового перевантаження 

на роботі, а й у вирішенні побутових питань, слід розглядати як 

виробничу необхідність. Адже відновлення нервово-психічної 

енергії, на відміну від фізичної, - процес складніший і вимагає 

специфічних форм і способів. Сучасні умови праці визначають 

необхдність не тільки тривалішого відпочинку, але і переходу до 

активних його форм з використанням природних умов і ресурсів. 

В цих умовах стали закономірними і логічними результати 

пошуку ефективних шляхів забезпечення доступності для 

широких верств населення організованої рухової активності 

заради вдосконалення здоров’я і працездатності людини, створен-

ня умов для покращення якості життя. 

Таким чином, набуття високого рівня розвитку фізкультур-

но-спортивної галузі знань у цілому і рекреаційній зокрема вима-

гає нового методологічного підходу, який дозволив би осмислити 

попередній досвід і окреслити зміст нової парадигми фізичної 

рекреації, що відповідала б сучасним українським реаліям.  

Сама ж сфера рекреації вирізняється динамізмом, розмаї-

тістю форм і напрямів діяльності, спрямована на максимальне 

задоволення різних дозвіллєвих інтересів населення, вона 

перебуває у постійному розвитку. 

Однак аналіз наукових досліджень дає змогу виокремити 



 

38 

фактори, що слугують мотиваційним аргументом для населення у 

процесі оздоровчо-рекреаційної активності. Зокрема, віра людини 

у власні можливості щодо ведення активного способу життя; у 

прагнення постійного заняття оздоровчо-рекреаційною руховою 

активністю; отримання внутрішнього задоволення від рухової 

активності; покращення рівня суб’єктивного сприйняття стану 

свого здоров’я або фізичної підготовленості; внутрішня мотива-

ція; надання соціальна підтримка особам, що її потребують; 

очікування користі отриманої в результаті рухової активності.  

Проте на ряду з позитивними факторами існують і негативні, 

як приклад низький статус здоров’я та фізичної підготовленості 

серед загальної системи ціннісних орієнтацій людини; постійне 

відчуття дефіциту часу; побоювання за особисту безпеку, боязнь 

перетренування, травматизму; відчуття втоми і бажання пасив-

ного відпочинку; захоплення шкідливими звичками.  

Відповідно для подальшого розвитку даної сфери оздоровчо-

рекреаційної рухової діяльності доцільним є формування 

кадрового забезпечення управління цим процесом, що передбачає 

підготовку фахівців цього напряму. 
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КУЛЬТУРНА ЖУРНАЛІСТИКА ТА “THE ECONOMIST”  

(НА ПРИКЛАДІ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО НАЦІОНАЛЬНІ 

БІБЛІОТЕКИ) 
 

Грень З.Т., 

Львівська національна наукова бібліотека 

України імені В.Стефаника 

Анотація. У статті проаналізовано публікації британського 

тижневика «The Economist» про діяльність національних бібліо-

тек за період 2000–2020 рр. Виокремлено основні проблемно-

тематичні напрями публікацій, а також висвітлено особливості 

їх подання.  

Ключові слова: «The Economist», культурна журналістика, 

національна бібліотека, національна ідентичність. 

Розширення меж сучасної культурної журналістики та її 

проникнення в контент видань зі сталою, чітко окресленою 

тематикою сьогодні має риси загальної тенденції, яка підсилю-

ється в міру поглиблення загального розуміння економічного 

внеску культурного сектора у суспільний розвиток. 

Об’єктом культурної журналістики сьогодні є широкий 

спектр явищ і процесів, що відбуваються в мистецтві, літера-

турі, театрі, кіно, а також торкаються діяльності інституцій та 

особистостей, які працюють на цьому поприщі. Важливою 

складовою культурної сфери є також діяльність музеїв, архівів 

та бібліотек, що мають на меті збереження книжкової і 

рукописної спадщини. За цих умов вивчення ідеї національної 

бібліотеки у різнорівневих суспільних дискурсах дає розуміння 

її реальної ролі і значення для громади, нації, людства.  



 

40 

Опінієтворча журналістика функціонує на противагу масо-

вій культурі та жовтій пресі, і в цьому контексті «The 

Economist» є рупором порядку денного світоглядних шукань 

людства. Щотижня, починаючи від 1843 р., поряд із політич-

ною та фінансово-економічною аналітикою, журнал друкує 

матеріали, присвячені культурі, що є важливою складовою 

суспільного та економічного життя. Існують рубрики, присвя-

чені літературі, книжковим оглядам, театру, кіно, малярству, 

сучасній архітектурі. Хоча матеріали стосовно бібліотек не є 

численними, однак вони становлять значний інтерес для розу-

міння ролі книгозбірень для людства. Для нас важливо 

встановити інформаційні приводи для появи публікацій цього 

спектру, окреслити коло подій, пов’язаних із діяльністю бібліо-

тек, які потрапили у поле зору тижневика, проаналізувати 

жанрову палітру і спосіб викладу інформації.  

У цій статті проаналізуємо низку матеріалів про діяльність 

національних бібліотек різних країн і узагальнимо уявлення 

про роль і місце книгозбірень у картині світу сучасних 

інтелектуалів, політиків, фінансистів та осіб, які приймають 

рішення на найвищих державних рівнях. 

Початок ХХІ ст. був пов’язаний із масовим оцифруванням 

архівів і колекцій, а також з проблемою доцільності збережен-

ня фізичних копій. Про тривалий процес оцифрування фондів 

на прикладі норвезької національної бібліотеки йшла мова у 

статті про співпрацю Норвегії і Нігерії [3]. Стаття розкривала 

особливості міжнародної кооперації двох інституцій задля 

удоступнення для нігерійських користувачів видань, які 

зберігаються в Норвезькій національній бібліотеці. 

Цифрова ера, за висловом тижневика, принесла обіцянку 

необмеженої пам’яті [4]. Однак світ вразливий щодо фізичного 

зношення новітніх носіїв інформації. У статті «Новий спосіб 

зупинити цифровий занепад», опублікованій 2005 р., моделю-

ється ситуація, коли дослідник майбутнього пробуватиме 

вивчити історію людства початку ХХІ ст. [1]. Якщо навіть і 

будуть збережені веб-сторінки та електронні документи, все ж 
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залишається загроза, що не буде комп’ютерів та програмного 

забезпечення, які зможуть їх відчитати. В статті «Змита істо-

рія» йдеться про способи технологічного подолання цієї проб-

леми Британською національною бібліотекою та Бібліотекою 

Конгресу США [4]. Отже, як стверджується у ще одній статті 

«Як зберегти електронні тексти впродовж століть», звичайне 

оцифрування зовсім не означає спрямування зусиль на 

банальне накопичення цифрових копій [7]. 

Питання створення національної бібліографії електронних 

документів (вебліографії) стало предметом розгляду у статті 

«Народжені цифровими» [2]. Тижневик вказує на ініціативу 

одинадцяти національних світових бібліотек зі створення 

архіву документів, які ніколи не існували в паперовому вигля-

ді, та з’ясовує труднощі в його реалізації, серед яких важкодо-

ланими є технологічні та фінансові проблеми. 

Поштовхом до обговорення бібліотечної тематики стало 

масове переміщення національних бібліотек у нові сучасні бу-

дівлі, а також обговорення філософії нових споруд, архітектур-

ного вирішення, а також і доцільності цих капіталовкладень. 

Стаття «Бібліотеки, що промовляють голосно» [6] утверд-

жує думку, що стан національних бібліотек свідчить про 

державні пріоритети урядів. Розповідаючи про нові будівлі, до 

яких були перевезені національні книгозбірні Греції, Латвії і 

Катару, тижневик торкається проблеми розширення їх функцій 

та суспільного призначення. Національна бібліотека Греції, 

перевезена до будівлі Культурного центру Stavros Niarchos 

Foundational Cultural Centre, перетворилася з академічної 

бібліотеки у компонент культурного комплексу (разом із опер-

ним театром). У статті звернено увагу на загальну тенденцію 

до укрупнення культурних просторів. Тижневик позитивно 

відзначив відрив від античної традиції в архітектурному 

вирішенні, проте зауважив відмову від питомо національних 

рис в оздобі будівель.  

Рефлексії щодо архітектурного вирішення нових бібліо-

течних споруд поєднане з загальним фокусом тижневика «The 
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Economist», спрямованому на зміни та рух, які є своєрідними 

відповідями на суспільний запит. Журнал визначає книжкову і 

рукописну спадщину метафоричною опорою національної 

ідентичності. Це ілюструють, зокрема, підземні мармурові 

книгосховища новітньої бібліотеки Катару, а також споруда 

Національної бібліотеки Латвії, що є порівнянням ідеї націо-

нальної незалежності з міфом про принцесу скляної гори. Такі 

ж проблеми порушені в статті «Привітаймо черепаху», де 

зокрема обговорено переваги й недоліки проектування і будів-

ництва національних бібліотек Франції та Великої Британії [5]. 

Висновок. Вивчення публікацій, що розкривали різноаспек-

тну діяльність національних бібліотек дало змогу виокремити такі 

пріоритетні для висвітлення теми і проблеми: 1) національна 

бібліотека як місце збереження даних, її провідна роль в 

оцифруванні документів; 2) національна бібліотека як культурно-

комунікаційний простір; 3) національна бібліотека як опора 

національної ідентичності. 

Виявлені публікації є відповіддю на постійно обговорюване 

у суспільстві питання доцільності функціонування закладів 

культури, що особливо загострилося в епоху цифрових 

технологій. Публікації британського тижневика «The Economist» 

засвідчують виняткове значення національних бібліотек для 

пам’яті людства, наголошуючи, що їх занедбання може становити 

загрозу національній ідентичності. У цьому контексті реалізація 

національними бібліотеками їх меморіальної функції має бути 

підтримувана всіма можливими суспільними інститутами, 

зокрема засобами масової комунікації. Культурна журналістика в 

цьому аспекті повинна відігравати надважливу роль.  
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«Філологія – чи не найменш модна, найменш сексуальна, 

найбільш несучасна з усіх галузей освіти, пов’язаних з 

гуманізмом» [1, с. 65], – стверджує блискучий палестинський 

інтелектуал, професор Колумбійського університету (США), 

засновник постколоніалізму Е. Саїд у праці «Гуманізм і 

демократична критика». Водночас, саме в читанні й філології як 

«любові до слів» цей видатний гуманіст минулого століття вбачає 

виняткову для кожної людини можливість проявити т.зв. 

«гуманітарний героїзм» як опір читача «нападам на саме 

мислення», які відбуваються в сучасному суспільстві [1, с. 77], 

адже (тут Е. Саїд цитує Р. Пуар’є) література «містить у собі, 

своєму словнику та синтаксисі панівні уявлення про соціальні, 

політичні й економічні засади суспільства» [цит. за 1, с. 67]. 

Усвідомлення слова як дії, а літератури як великого ярмарку слів, 

які запрошують читача до «діалектичних стосунків» [1, с. 67], 

увиразнює значущість філологічних дисциплін у системі вищої 

освіти, їхню роль у процесах формування критичного мислення 

та громадянської свідомості студентів. Наслідком цього є 

зростання відповідальності викладачів-словесників (філологів) як 

учасників освітнього процесу, адже саме вони мають змогу 

повернути жорстокому світові людське обличчя, познайомити 

студентів з активним гуманізмом на противагу ностальгічному 

замилуванню антикварно-музейним минулим, як це часто буває.  

У контексті сказаного вище особливої ваги набуває 

академічна свобода викладача, прописана у ст. 54 нового «Закону 

про освіту» (2017). Т. Мотуз розглядає феномен академічної 

свободи вчителя в контексті демократизації освітнього процесу, 

при цьому також окреслює «можливі конфлікти між академічною 

свободою вчителя та академічною автономією закладу освіти» [2, 

с. 66] – подібні міркування видаються суголосними Саїдовій 

концепції гуманізму як форми демократичної критики.  

Не зупиняючись детально на впровадженні академічної 

свободи в українську систему освіти, відзначимо тільки, що 

знадобилося майже 30 років (з моменту здобуття незалежності), 

щоб бодай на законодавчому рівні затвердити право шкільних 
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учителів та викладачів вишів на «свободу викладання, свободу 

від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову 

діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що 

відповідають освітній програмі» [3]. На Заході ж принцип 

академічної свободи викладача трактують із значно більшим 

пієтетом (Н. Давидова вказує, наприклад, на девіз Університету 

Стенфорда (США), одного із провідних дослідницьких 

університетів світу: «The Wind of Freedom Blows» (Віє вітер 

свободи) [4, с. 21]). Мабуть, сьогодні доречно стверджувати, що в 

антропофілософському вимірі академічна свобода викладача не 

лише в навчальному закладі, а й у сучасному українському 

суспільстві набуває почасти екзистенційних ознак, адже це 

поняття значно глибше, аніж можливість вільно оперувати 

методами, засобами та навчальним матеріалом: воно фіксує, перш 

за все, право на інтерпретацію фактів, визначення пріоритетів 

душевно-духовного у побудові педагогічного простору, констру-

ювання власної концептуальної стратегії викладання тієї чи іншої 

дисципліни, а отже, уможливлює вихід за межі ідеологій та 

доктрин. Попри те, що будь-який навчальний заклад інституційно 

залишається підпорядкованим державній владі, він дає своїм 

викладачам «можливість мислення та відмежування» [5, с. 12].  

На думку С. Яремчука, «продуктом академічної свободи 

учасників освітнього процесу є особистість випускника ЗВО, 

який має бути компетентним не лише в професійній галузі, але й 

мати активну життєву позицію, високий рівень громадянської 

свідомості, бути мобільним при вирішенні будь-яких завдань, які 

ставить життя» [6]. Чи не є, у такому разі, література тією дисцип-

ліною, яка формує й активну життєву позицію, і громадянську 

свідомість студентів? Понадто, саме література як навчальна 

дисципліна здатна ввести своїх читачів у простір екзистенційних 

пошуків письменників-філософів (адже кожен письменник почас-

ти філософ) минулих століть. С. Кушнікова зазначає, що «для 

екзистенціалізму людина завжди перебуває у процесі становлень-

ня, роздумах, сумнівах, сподіваннях; завжди відповідає за те, що 

вона з собою зробила, її свобода і відповідальність за себе не ма-



 

46 

ють меж» [7, с. 193]. О. Рогова, вивчаючи сучасну освітню пара-

дигму в проблемному полі екзистенціалізму, пов’язує її розвиток 

з освоєнням понять «життя і смерть, особистість і творчість, 

свобода і відповідальність, любов, страх, відчуження, оптимізм і 

песимізм» [8, с. 25], які належать не лише до царини філософії, 

але й до корпусу т.зв. вічних тем у літературі. З огляду на це, 

завдання викладача-словесника полягає в тому, щоб, використо-

вуючи свою академічну свободу, неупереджено підійти до 

питання освітнього канону літератури (який, на наш погляд, може 

відрізнятися від усталеного програмою), ознайомити студентів із 

різними критичними оцінками та дослідницькими концепціями 

творчості письменників, які входять до цього канону, дати 

можливість вільної від ідеологічних нашарувань рецепції їхнього 

художнього доробку та самостійної рефлексії над прочитаним, 

яка дозволить вести подальший діалог з приводу опрацьованого 

матеріалу. Безумовно, такий діалог вимагає не лише ґрунтовної 

підготовки та певних зусиль з боку читачів-студентів, а й непе-

рервної самоосвіти викладачів-філологів, які мають орієнтуватися 

в історії літератури та сучасних наукових концепціях вивчення 

тих чи інших творів. Про це пише, зокрема, Н. Маслова: «серед 

двох елементів індивідуальної академічної свободи викладачів 

(свободи викладання і свободи наукового пошуку) прагнення до 

знань має бути ще більш вільним, ніж викладання» [9, с. 648].  

Принагідно зауважимо, що в наших міркуваннях у жодному 

разі не обстоюється анархічний хаос у системі освіти, адже, як 

зауважує В. Мокляк, «самостійність вишу цінна лише у поєднанні 

з відповідальністю за свою діяльність, якість наданих освітніх 

послуг та високий рівень конкурентоздатності випускників» [5, с. 

15]. Ясна річ, що академічна свобода також має певні межі, 

визначені обсягом її доцільності.  

Б. Шоу стверджував: «Свобода означає відповідальність, ось 

чому більшість людей боїться її». Вочевидь, урешті маючи 

академічну свободу на законодавчому рівні, прийшов час для 

викладачів – перш за все, словесників як провідників гуманіс-

тичних цінностей, – усвідомити й прийняти відповідальність за 
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викладання свого предмету й оте «щеплення літературою», яке 

ми повинні робити студентам не тому, що це наша професія, а 

тому, що це екзистенційний обов’язок, зумовлений нашою 

академічною свободою. Тоді ми зможемо приміряти на себе слова 

Е. Саїда: «Ми – не писаки чи скромні писарчуки, а уми, чиї дії 

стають часткою колективної людської історії, що твориться 

навколо нас» [1, с. 74].  
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методології та методики навчання 

Бондаренко Г. В., 
здобувачка вищої освіти ступеня бакалавра  
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний  

педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 

м. Переяслав, Україна 

Лікарські рослини є складовою частиною біорізноманіття і 

відіграють важливу роль як у природі, так і в житті людини. 

Останніми роками в усьому світі спостерігається посилений 

інтерес до цілющих властивостей рослин, значне збільшення 

попиту на них. Для лікувальних цілей залучаються все нові види, 

з’явились десятки нових лікувальних препаратів рослинного 

походження. 

У флорі Переяславщини зосереджена значна кількість цінних 

дикорослих лікарських рослин, запаси яких зменшуються. 

Користуючись великою популярністю у народній медицині, 

лікарські рослини піддаються масовому неконтрольованому, 

часто із порушенням правил збору. Зменшення площ цілинних 

земель, до яких приурочені місцезростання видів лікарських 

рослин, призвели до скорочення кількості місцезнаходжень та 

загрози збіднення їхнього генофонду, руйнування структур 

популяцій. 
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Вивчивши та проаналізувавши конспект флори Переяслава-

Хмельницького (2010) [3], який налічує 968 видів судинних 

рослин і конспект лікарських судинних рослин України (2005) [2] 

у якому дано характеристику 2219 видам судинних лікарських 

рослин флори України, фонди гербаріїв Інституту ботаніки імені 

М.Г Холодного НАН України та кафедри біології і методики 

навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія 

Сковороди», здійснивши 15 експедиційних виїздів по Переяслав-

Хмельницькому району, під час яких здійснено близько 110 

геоботанічних описів, було встановлено, що видовий склад 

дикоростучих лікарських рослин Переяславщини та її околиць 

нараховує 582 види дикорослих лікарських судинних рослин, що 

відносяться до семи класів і п’яти відділів.  

Флора дикорослих лікарських рослин складається із 106 

родин і 360 родів, серед яких вищі спорові (Lycopodiophyta, 

Equisetophyta, Polypodiophyta) – 15 видів (2,6%), Pinophyta – 3 

види (0,5%), Magnoliophyta – 567 (97,4%) видів (таблиця). 

 
Таблиця  

Таксономічна структура флори дикорослих лікарських рослин 

Переяславщини 
Відділ, клас Родини Роди Види 

Lycopodiophyta 1 1 1 

Equisetophyta 1 1 6 

Polypodiophyta 4 4 5 

Pinophyta 3 3 3 

Magnoliophyta 97 351 567 

У т.ч.: 

Liliopsida 

Magnoliopsida 

 

80 

17 

 

279 

72 

 

905 

175 

Всього: 106 360 582 

 

У видовому спектрі, за кількісним складом, переважаючи-

ми є 8 родин, які нараховують 267 видів дикорослих лікарсь-

ких рослин. 

Найбільша кількість видів 81 (13,9%) лікарських рослин 

належить до родини Asteraceae: Achillea submillefolium Klok. et 

Krytzka, Arctium lappa L., Artemisia absinthium L., A. Marschalliana 
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Spreng., Bidens tripartita L., Cichorium intybus L., Helichrysum 

arenarium (L.) Moench, Tanacetum vulgare L. та ін. Родина 

Lamiaceae в регіоні представлена 43 (7,4 %) видами лікарських 

рослин: Betonica officinalis L., Clinopodium vulgare L., Galeobdolon 

luteum Huds., Glechoma hederacea L., Hyssopus officinalis L., 

Lamium album L., Leonurus cardiaca L. та інші. Rosaceae на 

досліджуваній території об’єднує 33 (5,7%) види лікарських 

рослин: Potentilla erecta (L.) Raeusch., Fragaria vesca L., Сrataegus 

curvisepala Lindm., Amygdalus nana L., Agrimonia eupatoria L., 

Pyrus communis L., Sorbus aucuparia L.та ін. Brassicaceae в регіоні 

налічує 29 (5%) видів лікарських рослин: Barbarea stricta Andrz., 

Berteroa incana (L.) DC, Capsella bursa-pastoris L., Lepidium 

densiflorum (L.) Medik., Rorippa amphibian (L.) Besser., Sinapis alba 

L., Sisymbrium altissimum L., Thlaspi arvense L. та ін. Ranunculaceae 

на Переяславщині налічує 25 (4,3%) видів лікарських рослин: 

Adonis vernalis L., Аnemonе nemorosa L., Сonsolida orientalis 

(J.Gay) R.Schrödinger, Myosurus minimus L., Pulsatilla рratensis (L.) 

Mill., Ranunculus acris L. та ін. В умовах досліджуваного регіону 

зростає 23 (4%) види лікарських рослин родини Apiaceae: 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm, Daucus carota L., Oenanthe 

aquatica (L.) Poir., Рimpinella saxifrage L. та ін. Родина Fabaceae на 

досліджуваній території презентована 18 (3,1%) видами 

лікарських рослин: Amorpha fruticosa L., Аstragalus dasyanthus 

Pall., Caragana arborescens Lam., Lathyrus niger ((L.) Bernh.), Lotus 

corniculatus L., Medicago lupulina L., Melilotus officinalis ((L.) Pall.), 

Trifolium montanum L., T. рratense L., Vicia angustifolia L. та ін. На 

території Переяславщини зростають 15 (2,6%) видів лікарських 

рослин родини Caryophyllaceae: Lychnis chalcedonica L., 

Melandrium album Mill., Myosoton aquaticum (L.) Moench., 

Saponaria officinalis L., Vaccaria hispanica (Mill.) Rausch. та ін. 

Інші 94 родини налічують незначну кількість видів. 

Неоднорідність екологічних умов визначає різноманіття 

життєвих форм флори Переяславщини, зокрема й лікарських 

рослин. Їх спектр цілком типовий для областей з помірним 

кліматом. У структурі життєвих форм за екологічною 
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класифікацією І. Сєрєбрякова серед зареєстрованих нами 

дикорослих видів лікарських рослин найбільшу частку 

складають багаторічні трав’янисті рослини (387 або 66,5%), 

дворічники (46 або 7,9%), однорічники (84 або 14,4%), інші 

форми – дерева (27 видів або 4,6%), чагарники (28 або 4,8%), 

напівчагарники та напівчагарнички (10 або 1,7%) (рис. 1).  

Як бачимо з цього спектра, основне значення у групі 

лікарських рослин належить трав’янистим багаторічникам – 

вони складають 66,5% від загальної кількості видів лікарської 

флори. Незважаючи на значно меншу кількість видів у групі 

дерев та чагарників (55 або 9,4%), фітоценотична роль їх 

велика, багато з них (сосна звичайна (Pinus sylvestris L.), дуб 

звичайний (Quércus róbur L.), різні види верби (Salix), вільха 

клейка (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) та ін.) є основними 

ценоутворювачами, що надають досить великі запаси 

лікарської сировини. Помітну роль у складі лікарської флори 

відіграють і малорічники – 130 видів, серед яких переважають 

бур’яни [1]. 

 

 
Рис. 1. Розподіл видів лікарських рослин у флорі Переяслава та його 

околицях за загальним габітусом (за І. Серебряковим). 

 

Одним із способів пристосування до змін температурного 

режиму є положення бруньок відновлення у рослин відносно 

поверхні субстрату, а отже й спосіб захисту їх протягом 

несприятливого періоду – холодного або сухого (життєва 

форма за К. Раункієром) [2]. Відповідно до класифікації 

життєвих форм рослин К. Раункієра розподіл лікарських видів 

рослин за цією ознакою свідчить про те, що переважна 
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більшість видів лікарських рослин Переяславщини належить 

до гемікриптофітів (316 видів, 45,7%). Досить високий вміст 

терофітів (126 видів, 21,77%). Геофіти представлені 95 видами 

(16,46%), гідрофіти – 45 видами (5,1%). Участь фанерофітів (42 

види, 7,22%) і хамефітів (28 видів, 4,94%) незначна (рис. 2). 

Будова підземних пагонів наочно відображає характер 

субстрату – чим він вологіший і рухливіший, тим вищий відсоток 

видів із розвинутими кореневищами і менший без них або каудек-

сами. Переважна більшість видів флори (269 видів, 46,33 %) 

характеризується кореневищною системою підземних пагонів, із 

них 131 (22,53%) – коротко кореневищні види, а 138 (23,80 %) – 

мають довгі кореневища. Значна кількість видів (184; 3,65%) – без 

спеціалізованих підземних пагонів. Рослини з каудексами пред-

ставлені 96 видами (16,58%). Незначною кількістю видів пред-

ставлені бульбові (19; 3,29%) і цибулинні (12; 20,15%) рослини. 

Екологічні умови, в яких розвиваються рослинні угрупу-

вання, значною мірою визначають характер наземних пагонів. 

За типом надземних пагонів переважають безрозеткові – 291 

вид, які становлять половину видів від загальної кількості – 50 

%. Участь навірозеткових також висока – 232 види (40%), а 

видів із розетковими пагонами дещо менша – 59 видів (10%). 

Отже, біоморфологічна структура в повній мірі відображає 

екологічні умови дослідження [1]. 

Аналіз фітоценотичного пристосування видового складу 

лікарської флори Переяславщини дозволив виділити 5 еколого-

фітоценотичних груп. У їх складі переважають лісові (170 

видів), лучні (145), та лучно-степові (114). Досить висока 

кількість видів лікарських рослин у синантропних фітоценозах 

– 95 видів. Решта фітоценотичних груп – лікарські види рослин 

перезволожених екотопів – 58 видів.  

Отже, провівши систематичну інвентаризацію видового 

складу флори дикорослих лікарських рослин Переяславщини 

встановлено, що видовий склад дикоростучих лікарських 

рослин досліджуваного регіону нараховує 582 види, які 

відносяться до семи класів і п’яти відділів. Що належать до 106 
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родин і 360 родів, серед яких вищі спорові – 15 видів (2,6%), 

голонасінні – 3 види (0,5%) й покритонасінні – 567 ( 97,4%) 

видів. Провідна роль належить родині Asteraceae – 81 вид 

(13,9%), Lamiaceae – 43 види (7,4 %), Rosaceae – 33 види 

(5,7%).  
 

 
Рис. 2. Розподіл видів лікарських рослин Переяслава та його околиць 

за положенням бруньок відновлення відносно субстрату (за 

К. Раункієром). 
 

Здійснено біоморфологічний аналіз дикорослих лікарських 

рослин досліджуваного регіону, зокрема з’ясовано, що переважна 

більшість видів належить до гемікриптофітів (316 видів, 45,7%). 

Досить високий вміст терофітів (126 видів, 21,77%). Геофіти 

представлені 95 видами (16,46%), гідрофіти – 45 видами (5,1%). 

Участь фанерофітів (42 види, 7,22%) і хамефітів (28 видів, 4,94%) 

незначна. 

З’ясовано, що на Переяславщині дикорослі види лікарських 

рослин представлені деревами (27 видів або 4,6%), чагарниками 

(28 або 4,8%), напівчагарниками та напівчагарничками (10 або 

1,7%), багаторічними трав’янистими рослинами (387 або 66,5%), 

дворічниками (46 або 7,9%) та однорічниками (84 або 14,4%). 

Встановлено, що фітоценотичне пристосування видового 

складу лікарської флори Переяславщини складає 5 еколого-

фітоценотичних груп. У їх складі переважають лісові (170 ви-

дів або 29,2%), лучні (145 або 24,9%), та лучно-степові (114 або 

19,6%). Досить висока кількість видів лікарських рослин у 

синантропних фітоценозах – 95 видів (16,3%). Решта фітоцено-

тичних груп – лікарські види рослин перезволожених екотопів 
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– 58 видів (10%). 
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Інтернет-журналістика міцно увійшла в наше життя. Ауди-

торія онлайн-медіа часто дорівнює аудиторіям класичних 

медіа, як то газети, журнали, радіо та навіть телебачення, а 

інколи й перевершує її, що перетворює інформаційні сайти на 
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головних постачальників новин у регіоні.  

Інтернет-медіа порівняно із традиційними медіа мають 

більші й ширші можливості не тільки в плані швидкого інфор-

мування, оперативності, інтерактивності, мультимедійності, 

гіпертекстуальності, а й у впливі на громадську думку [1]. 

Ця популярність досягається не в останню чергу шляхом 

застосування мовних засобів, певного стилю викладу інформації, 

що має стійку тенденцію до експресивності, емоційного 

забарвлення та гіперболізації текстів. Як результат, в гонитві за 

гучним заголовком або яскравим текстом, журналісти часто 

забувають про важність шанобливого ставлення до читача. Ця 

проблема може розглядатися як така, що має як соціальні – 

етичні, так і мовні – стилістичні –аспекти. 

Предметом цього дослідження є проблема порушення жур-

налістами онлайн-медіа Дніпропетровщини етичних та мовних 

стандартів через вживання так званої «мови ворожнечі».  

Про небезпеку використання «мови ворожнечі» у нашому 

медіапросторі всерйоз замислилися після Революції гідності й 

початку війни з Росією, коли журналісти відчули себе бійцями 

інформаційного фронту і працювали за принципом «на війні усі 

засобі добрі». Саме тоді у багатьох видання почали з’являтися 

такі слова як «ватнік», «сепар», «укроп», які ще більш розколю-

вали українське суспільство. 

Утім, вчені стверджують, що прояви мовної агресії можуть 

стосуватися різних аспектів суспільних відносин, про які пишуть 

ЗМІ. Так, Тамара Ісакова розширює межі поняття, вказуючи, що 

«мова ворожнечі» є частиною ширшого і складнішого феномена – 

комунікації, заснованої на упередженнях і дискримінації. Це – 

комунікація, що ґрунтується на стереотипних когнітивних 

схемах, негативних установках (упередженнях) і дискримінацій-

них інтенціях щодо будь-яких груп людей або окремих 

індивідуумів як членів цих груп [2]. 

На жаль, у дніпровських онлайн-медіа є багато прикла-

дів уживання «мови ворожнечі», які «вціліють» при цьому 

не у зовнішнього ворога, а у власного читача.  
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Нами проаналізовано декілька інформаційних сайтів Дніпра 

та області, а саме: «Репортер», «Событие», «ДнепрЧас», «Наше 

місто», «Днепр вечерний» («ДВ»), «Вгороде», «Днепр. Главное», 

«Мост Днепр», «Відкритий», «Dnepr.news», «49000». Часто-густо 

в матеріалах цих сайтів можна побачити такі образливі слова як 

«суїцидник», «алкоголік» «наркоман», «циган», «інвалід», 

«даун», «старий (старуха, старушка)», «бомж». Ці слова є 

достатньо поширеними у пересічному слововжитку, але можуть 

бути образливими для представників окремих соціальних груп та 

формувати неприязне, а то й вороже ставлення до них в інших.  

Також у процесі моніторингу зафіксовано нейтральні, на 

перший погляд, слова й терміни, які останнім часом деякі 

журналісти почали вживати в негативному контексті. Це такі 

слова як «атошник», «активіст», «патріот», «свідомий», тощо. 

Інколи ці терміни вживають «від редакції», інколи вони вкладені 

в уста експертів («Набор в команду людей с опытом реальных 

побед, а не «активистов» обеспечит Блоку В. поддержку людей на 

выборах, – эксперт» (Мост Днепр від 13.09.2020 р.). 

Мовні образи спостерігаємо як в заголовках, так і в текстах 

інформаційних матеріалів. Якщо образи в текстах можуть 

свідчити про непрофесіоналізм журналістів регіональних медіа, 

то у заголовках дуже часто навмисно порушуються мовні 

стандарти для збільшення так званої «клікабельності». Як відомо, 

у маркетинговій науці вважається, що чим яскравіше та коротше 

заголовок, тим більше в нього шансів бути поміченим і 

прочитаним читачем. У погоні за стислістю деякі журналісти 

скорочують «атошник» замість «учасник (або ветеран) АТО», 

вживають «Інвалід» замість «людина з інвалідністю» чи «людина 

з обмеженими фізичними можливостями», не зважаючи на те, що 

переходять на мову ворожчнечі та ображають гідність людини. 

Прикладами цього є матеріали: «Как живут дети-инвалиды в 

Каменском» («Событие» від 09.11.2016 р.), «В Днепре инвалид 

АТО подвергся нападению пенсионеров» («Событие» від 

14.08.2018 р.), «В Днепре сгорели двое стариков-инвалидов» 

(«Репортер» від 11.11.2020 р.). До речі, в останньому випадку 
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сайт «Репортер» вживає одразу два образливих терміна 

«інваліди» і «старі».  

Слід зазначити, що дискусія, як сьогодні доречно називати 

людей «50 +», має місце у всьому цивілізованому світі. Терміни 

«пенсіонер», «старий», «старенька», можуть бути образливими 

для людей, які ще гарно виглядають, займаються спортом и 

мають плани продовжувати будувати кар’єру. У Європі, 

наприклад, як один з необразливих варіантів, пропонується 

вживати термін perennials (багаторічні квіти з англ., по аналогії з 

«millennials») стосовно людей, які ще мають потенціал, вони не 

старіють, лише, як квіти, продовжують себе в часі.  

На жаль, широкої суспільної дискусії щодо вироблення та 

вживання у медійних текстах коректних термінів на позначення 

людей у віці, поки що не спостерігаємо не тільки на Дніпропетровщині, а 

в українському суспільстві в цілому. Терміни вживаються «на 

око»: «В Днепре 80-летней старушке не дали совершить 

последний полёт» («Репортер» від 10.11.2020 р.), «Слепая и 

беззащитная: на вокзале живет старушка, которая в любой 

момент может погибнуть) («Наше місто» від 29.08.2019 р.).  

Щодо останнього прикладу, то фахівці також радять уникати 

слова «сліпий», пропонуючи замість нього менш афективний 

термін «незрячий». Але на жаль, приклади подібної лексики ще 

зустрічаються доволі часто: «Накинулись все разом: В Днепре 

охранники рынка избили слепого за упавший штендер» («ВГоро-

де» від 16.08.2017 р.), «Слепого побили охранники на рынке 

«Калиновский» в Днепре» («Днепр. Главное» від 15.08.2017 р.).  

До термінів, що несуть у собі образу, на думку фахівців 

належить і лексема «бомж». Л. Широкорадюк відносить це слово 

до «лихослів’я, що заперечує соціальну цінність людини» [3]. 

Утім, це слово активно продовжують вживати дніпровські 

Інтернет-ресурси. «Вонь, антисанитария и бомжи: жуткое 

закулисье Театрального бульвара в Днепре» («Наше місто» від 

18.09.2020 р.), «В Днепре бомж рылся в мусорке и нарыл 

гранату» («ДнепрЧас» від 02.04.2020 р.), «В Днепре бомжи 

устроили хостел на трубах: видео» («49000» від 18.03.2020 р.), «В 



 

58 

Днепре бомж устроил огненное шоу и не смог вовремя 

остановиться: видео» («49000» від 23.08.2020 р.), «В Днепре 

подростки арматурой избили бомжей до полусмерти» («Днепр 

Вечерний» від 02.01.2020 р.), «В Днепре бомж захватил частный 

дом (ФОТО)» («dnepr.news», від 26.11.2020 р.). 

Також маємо системні випадки ейблізму – дискримінації і 

соціального упередження щодо людей з вадами здоров’я: «Буйно 

помешанная днепрянка раскрошила окна троллейбуса и машины» 

(«Репортер» від 16.11.2020 р.), «В Днепре на XII квартале разгу-

ливал псих» («Репортер» від 06.12.2020 р.), «В Каменском 

алкоголик спалил хату: бабушке и юноше с инвалидностью негде 

ночевать» («ДВ» від 19.11.2020 р.), «Радий и чокнутый. В Нико-

поле прошло суицид-шоу 20-летнего парня» («Репортер» від 

02.12.2020 р.), «На Днепропетровщине суицидник сделал инъек-

цию ядом против «колородов»» («Репортер » від 10.11.2020 р.). 

«Мэр Днепра Филатов: Европейский бульвар оккупировали алка-

ши, а избитая дама бомжевала» («Відкритий» від 29.07.2020 р.), 

«Трамвайные истории. В Днепре бывалую суицидницу доконал 

пенсионный фонд» («Репортер» від 19.11.2020 р.). Вочевидь, що в 

усіх випадках мова йде про хворих людей, якім потрібна допомо-

га фахівців й така тональність у новинах є неп рипустимою.  

Маємо й «класичні» приклади дискримінації за етнічними 

ознаками. «Ничего святого! В Днепре цыганский криминальный 

дуэт ограбил ребенка» («Репортер» від 13.11..2020 р.) «Цыганки 

«сняли порчу» с пенсионерки на 1 млн грн: разыскиваются 

пострадавшие» («ДнепрЧас» від 16.10.2020 р.), «В Каменском 

группа цыган занималась сбытом наркотиков» («Днепр Мост» від 

09.09.2020 р.), «В Днепре цыганка обворовала продавца 

(ВИДЕО)» («dnepr.news» від 26.11.2020 р.) «В днепровском ТРЦ у 

женщины украли 4000 грн, задержаны две цыганки» («Репортер» 

від 10.12.2020 р.). 

Отже, так звана. «мови ворожнечі», на жаль, є звичним 

явищем для онлайн-медіа Дніпровського регіону. Мовними та 

етичними стандартами, на наш погляд, автори нехтують з 

декількох причин. По-перше, користуючись «низькою» лекси-
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кою, вони вважають, що в такий спосіб наближують стилістику 

повідомлень до читачів, стають «своїми» для аудиторії. По-друге, 

ці проблеми часто виникають через брак професійних кадрів у 

сучасних регіональних редакціях та дієвих етичних регуляторів у 

журналістському середовищі. Що стосується Дніпра, то тут ще 

має місце потужна конкуренція на медіаринку, притаманна 

великим містам. У такій суворій конкурентній боротьбі медіа 

намагаються виділитися будь-якої ціною, зокрема й шляхом 

заохочення журналістів у процесі просування новин до вживання 

лексики, яка суперечить усталеним етичним та стилістичним 

нормам якісної журналістики.  

Окрім факторів, що стосуються суто колективів медіа, 

окремих авторів, маємо констатувати, що «мова ворожнечі» 

також є свого роду лінгвістичним маркером, який відображає усі 

процеси, що відбуваються в сучасному українському суспільстві, 

де все ще залишається високою соціальна напруга та існує 

проблема нетолерантного, а й інколи відверто ворожого 

ставлення до різних соціальних груп. З цих позицій, описана в 

цьому дослідженні проблематика стосується значно ширшої 

сфери, ніж суто етична чи мовна, і заслуговує на вивчення та 

розв’язання у значно ширшому – соціокультурному – контексті.  
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Анотація. В статті наводиться статистичний аналіз студен-

тів з відхиленням в стані здоров’я, які зараховані до спеціальної 

медичної групи, з метою виявлення факторів, що впливають на 

їхні фізіологічні показники під час проведення фізичних тестів, в 

особливості тесту Юхаша (в модифікації Карпюк). База налічу-

вала 603 об’єкта, які містять базові показники студентів, такі 

як стать, вік та довжина тіла, а також показники їхніх даних з 

проведених тестів: до та після фізичних навантажень. Дані 

тести було проведено для того, щоб показати фізіологічний 

прогрес фізичного стану студентів з врахуванням їхніх діагнозів. 

Ключові слова: студенти, статистична обробка даних, 

спеціальна медична група, тест Юхаша (у модифікації Карпюк). 

Постановка проблеми. В університетах України дуже 

уважно та сумлінно відносяться до занять з фізичного виховання 

та спортивного вдосконалення. Прийнято, що при вступі до 

даного вищого навчального закладу, студентів розподіляють на 

дві групи: основну, тобто групу студентів, яким не протипока-

зані фізичні навантаження, та спеціальну, в яку відносять 

студентів з різними діагнозами. Все частіше в університет 

вступають студенти з відхиленнями у здорові та інвалідністю. 

Відсоток таких студентів високий, і є потреба контролювати 
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вихідний, поточний та кінцевий контроль стану здоров’я 

студента. У Національному технічному університеті України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

спеціальна група студентів займається за адаптованою 

програмою у залежності від захворювання та його ступеню. Для 

студентів раз у місяць проводять різноманітні фізичні тести 

(тест Генче, тест Штанге, тест Мартіне, тест Руф’є і тест Юхаша 

(у модифікації Карпюк)) для моніторингу розвитку фізичного 

стану студента. Один із перелічених вище тестів, а саме тест 

Юхаша (у модифікації Карпюк), було спеціально модифіковано 

викладачами та реабілітологами вуза, щоб студенти, які мають 

проблеми зі здоров’ям, мали можливість виконати даний тест. 

Однак до цього часу не було встановлено межі норми даного 

тесту, щоб однозначно зробити висновок про фізичний стан 

студента і робити висновки стосовно результатів можна лише за 

позитивною динамікою. 

Мета дослідження: виявити статистичну залежність фізич-

них показників студента, проаналізувавши дані щомісячного 

моніторингу студентів 1 та 2 курсу спеціальної медичної групи 

«Київського політехнічного університету імені Ігоря Сікорсь-

кого» після виконання тесту Юхаша (у модифікації Карпюк).  

Характеристика клінічного матеріалу.  

База даних (табл.1) налічує 603 об’єкти, слід зазначити, що 

доступу до особистих даних студентів (прізвище, ім’я) немає, 

робота проводиться виключно з числами [9]. Оскільки робота 

проводилась із попередньо зібраним матеріалом, потреби в 

отримані інформативної згоди студентів не було. 

База даних налічувала такі дані: стать студента, вік, довжина 

та маса тіла, індикатор діагнозу (1- захворювання системи зорово-

го контакту, 2 – серцево-судинне захворювання, 3 – захворювання 

сечовидільної системи, 4 – захворювання опорно-рухової системи), 

результати проби Генче та Штанге (в секунда), частота серцевих 

скорочень (ЧСС1, ЧСС2), результат тесту Мартіне (в секундах), 

тест Руф’є (в секундах), загальний результат тесту Юхаша (у 

модіфікації Карпюк) та кількість повторень кожної вправи 
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(Юхаша 1, Юхаша 2, Юхаша 3, Юхаша 4, Юхаша 5) та номер 

місяця (відповідно календарю), коли було проведено тести. 

 

Таблиця 1 

Фрагмент вибірки студентів спеціальної медичної групи 

    Діагноз         Кількість 
повторень за 1 хв 

 

№
 

С
та

ть
 

В
ік

 

Д
о

в
ж

и
н

а 
ті

л
а 

1
 

2
 

3
 

4
 

М
ас

а 
ті

л
а
 

Г
ен

ч
е 

Ш
та

н
ге

 

Ч
С

С
1
 

Ч
С

С
2
 

М
ар

ті
н

е 

Р
у

ф
'є

 

Ю
х

аш
а 

Ю
х

аш
а 

1
 

Ю
х

аш
а 

2
 

Ю
х

аш
а 

3
 

Ю
х

аш
а 

4
 

Ю
х

аш
а 

5
 

М
іс

яц
ь
 

1 0 16 172 0 0 0 1 52 18 33 72 116 61 190 157 21 20 33 53 30 1 

2 0 16 180,5 0 1 0 0 59 21 28 104 160 53 240 137 31 19 18 44 25 1 

3 1 17 173 1 0 0 0 65 20 35 92 164 78,26 270 167 23 25 28 72 19 1 

4 0 17 172 0 0 0 1 64 30 55 80 108 35 180 158 28 27 30 49 24 1 

5 0 16 186,5 1 0 0 0 97 14 53 84 124 47 180 159 37 35 34 44 21 1 

6 1 17 171 0 1 0 1 67 30 75 92 140 33 120 165 20 31 41 43 30 1 

7 1 17 172,5 1 0 1 0 60 17 29 108 144 33 180 98 13 12 18 35 20 1 

8 1 17 160 0 0 1 0 50 20 30 80 145 18 180 230 33 50 52 90 5 1 

9 0 16 174 0 0 1 0 71 25 50 88 132 50 240 196 34 28 37 67 30 1 

10 1 17 170 1 0 0 0 59 26 42 72 92 28 120 220 34 46 40 85 15 1 

11 1 16 167 0 1 0 0 65 18 46 86 124 44,2 240 133 28 25 32 58 22 1 

12 1 17 169 0 0 0 1 56 31 60 100 132 32 335 178 15 32 35 65 31 1 

13 1 17 167 0 1 1 0 64 20 26 92 120 30 210 107 17 22 20 42 6 1 

14 0 17 186 0 0 0 1 90 33 37 104 160 53 255 184 30 40 37 50 27 1 

15 1 16 162 1 0 0 0 45 25 30 80 120 50 230 180 25 35 37 71 12 1 

 

Об’єкти виступають у ролі одиничного вектору наступних 

показників: 

• стать студента (0 – чоловіча, 1 – жіноча) (рис. 2);  

• вік; 

• довжина тіла; 

• мітка діагнозу (1 – захворювання системи зорового контак-

ту, 2 – серцево-судинне захворювання, 3 – захворювання сечови-

дільної системи, 4 – захворювання опорно-рухової системи);  

• маса тіла у період зняття показників; 
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Рис. 1. Відсоткове співвідношення чоловіків та жінок  

 

• тест Генче - час затримки дихання після видиху 

(секунди) [3]; 

• тест Штанге – час затримки дихання після вдиху 

(секунди) [3];  

• частота серцевих скорочень (ЧСС1) у стані спокою у 

період зняття показників (уд/хв);  

• частота серцевих скорочень (ЧСС2) після навантаження 

у період зняття показників (уд/хв); 

• тест Мартіне – вирахуваний відсоток збільшення пульсу 

(відсоток) у період зняття показників (відношення ЧСС1 до 

ЧСС2) [4]; 

• тест Руф’є - тривалість відновлення ЧСС після стандарт-

ного (20 присідань за 30 секунд) (секунда) [5]; 

• тест Юхаша (у модифікації Карпюк) (сумарна кількість 

п’яти виконаних вправ кожне за 1 хвилину) в період зняття 

показників [6-8]; 

• номер місяця, у якому знімались показники (9 – вересень, 

10 – жовтень, 11 – листопад, 12 – грудень, 2 – лютий, 3 – бере-

зень, 4 – квітень, 5 – травень).  

 Виклад основного матеріалу.  

Для роботи використовували програмне забезпечення для 

статистичного аналізу даних SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). 

Жінки
53%

Чоловіки
47%

Жінки Чоловіки
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Спочатку у статистичній обробці даних [1] ми вивели 

описові статистики, які представлені в таблиці 2. 
 

Таблиця 2 

Описова статистика 

 N Міні-
мум 

Макси-
мум 

Середнє  
значення 

Стандарт-
не відхи-

лення 
Дисперсія 

 

ст
ат

и
с-

 
ти

к
а 

ст
ат

и
с-

 
ти

к
а 

ст
ат

и
с-

 
ти

к
а 

ст
ат

и
с-

 
ти

к
а 

ст
ат

и
с-

ти
ч
н

а 
п

о
м

и
л
к
а 

ст
ат

и
с-

 
ти

к
а 

ст
ат

и
с-

 
ти

к
а 

Стать 603 0,0 1,0 0,476 0,0204 0,4998 0,250 

Вік 603 16,0 18,0 16,882 0,0270 0,6630 0,440 

Довжина тіла 603 154,0 200,0 172,237 0,3684 9,0475 81,857 

Діагноз 603 1,0 10,0 3,279 0,0813 1,9955 3,982 

Маса тіла 603 15,0 110,0 64,843 0,6036 14,8229 219,717 

Проба Генче 603 14,0 80,0 32,045 0,4009 9,8439 96,903 

Проба Штанге 603 15,0 125,0 49,451 0,5676 13,9392 194,301 

ЧСС1 603 20,0 128,0 86,915 0,5607 13,7681 189,559 

ЧСС2 603 25,0 200,0 122,022 0,8495 20,8593 435,111 

Тест Мартіне 603 6,40 110,00 41,0460 0,70837 17,39467 302,574 

Проба Руф’є 603 60,0 600,0 179,202 2,2319 54,8063 3003,733 

Тест Юхаша 603 83,0 330,0 200,869 1,9710 48,3989 2342,456 

Місяць 603 2,0 12,0 6,828 0,1418 3,4823 12,126 

N валідних (по 

списку) 
603       

 

Наступним кроком обробки даних було застосування одно-

вибіркового критерію Колмогорова-Смірнова для перевірки 

даних на нормальність розподілу (табл. 3). 
 

Таблиця 3 

Критерій Колмогорова-Смірнова 

 N 

Параметри 
нормального 
розподілу a,b 

Найбільші 
екстремальні 
розходження 

С
та

ти
ст

и
ка

  
кр

и
те

р
ію

 

А
си

м
п

то
ти

ч
н

а 
зн

ач
и

м
іс

ть
 

(2
х
 с

то
р
о
н

н
я)

 

С
ер

ед
н

є 
зн

ач
ен

н
я 

С
ер

ед
н

ьо
-

к
ва

д
р
ат

и
ч
н

е 
ві

д
х
и

л
ен

н
я 

А
б
со

л
ю

тн
а 

П
о
зи

ти
вн

а 

Н
ег

ат
и

вн
а 

Стать 603 0,476 0,4998 0,354 0,354 -0,329 0,354 0,000с 

Вік 603 16,882 0,6630 0,285 0,262 -0,285 0,285 0,000с 

Довжина тіла 603 172,237 9,0475 0,076 0,076 -0,043 0,076 0,000с 
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Діагноз 603 3,279 1,9955 0,239 0,239 -0,127 0,239 0,000с 

Маса тіла 603 64,843 14,8229 0,084 0,084 -0,051 0,084 0,000с 

Проба Генче 603 32,045 9,8439 0,110 0,110 -0,077 0,110 0,000с 

Проба Штанге 603 49,451 13,9392 0,086 0,086 -0,047 0,086 0,000с 

ЧСС1 603 86,915 13,7681 0,112 0,089 -0,112 0,112 0,000с 

ЧСС2 603 122,022 20,8593 0,140 0,075 -0,140 0,140 0,000с 

Тест Мартіне 603 41,0460 17,39467 0,078 0,078 -0,054 0,078 0,000с 

Проба Руф’є 603 179,202 54,8063 0,226 0,164 -0,226 0,226 0,000с 

Тест Юхаша 603 204,053 92,3757 0,169 0,169 -0,148 0,169 0,000с 

Місяць 603 6,828 3,4823 0,239 0,194 -0,239 0,239 0,000с 

а. Розподіл є нормальним 

b. Вирахувано із даних 

c. Корекція значимості Лильефорса 

 

Критерій показав, що жоден із показників не містить 

нормальний розподіл (асимптотична значимість p < 0,05). 

Далі було проведено кореляційний аналіз між показником 

тесту Юхаша (у модифікації Карпюк) та статтю, віком, довжиною 

тіла, масою тіла, ЧСС1, ЧСС2, результатами проб Генче та 

Штанге, тесту Мартіне, пробою Руф’є. Оскільки розподіл даних 

не нормальний (відмінний від Гауссівського), то використовував-

лись кореляції Спірмана (табл. 4). 
 

Таблиця 4 

Непараметричні кореляції Спірмана 

  Юхаша 

Ро Спірмана Стать -0,240 

Вік 0,220 

Довжина тіла 0,146 

Діагноз -0,118 

Маса тіла 0,149 

Проба Генче 0,315 

Проба Штанге 0,394 

ЧСС1 -0,055 

ЧСС2 -0,081 

Проба Мартіне -0,064 

Тест Руф’є -0,138 

Місяць -0,052 

 

В результаті проведеної роботи отримані результати свідчать 

про високу залежність показників статі, віку, тесту Генче та тесту 

Штанг з результатами тесту Юхаша (у модифікації Карпюк).  
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Застосовуємо регресійний аналіз [2], підсумки моделі міс-

титься у собі статистику відповідності моделі емпіричним даним 

з коефіцієнтом множинної детермінації 0.346. Отже, можна 

говорити, що близько 35% дисперсії залежної змінної описується 

впливом предикторних змінних. 
 

Таблиця 5 

Підсумки моделі 
Модель R R-квадрат Скорегований 

R-квадрат 

Стандартна 

помилка оцінки 

1 0,346а 0,120 0,099 85,3430 

а. Предикатори: (константа), місяць, захворювання зорового контакту, довжина 

тіла, ЧСС2, тест Руф'є, проба Генче, захворювання опорно-рухової системи, 

захворювання сечовидільної системи, вік, проба Мартіне, проба Штанге, маса 

тіла, серцево-судинні захворювання, стать, ЧСС1. 
 

Таблиця 6 

Результати оцінки значимості 

Модель 

Нестантартизовані 

коефіціенти 

Стантартизовані 

коефіцієнти 
Т 

 Зна-

чи-

мість В 
Стандартна 

помилка 
Бета 

(Константа) -65,851 129,723  -,508 0,612 

Стать -35,125 9,564 -0,195 -3,673 0,000 

Вік 25,503 5,869 0,186 4,346 0,000 

Довжина тіла -1,140 0,539 -0,115 -2,114 0,035 

Захворювання системи 

зорового контакту 
-14,800 10,424 -0,069 -1,420 0,156 

Серцево-судинні 

захворювання 
-8,136 10,016 -0,42 -0,812 0,417 

Захворювання 

сечовидільної системи 
-25,808 11,613 -0,106 -2,222 0,027 

Захворювання опороно-

рухової системи 
-17,541 10,104 -0,094 -1,736 0,083 

Маса тіла 0,042 0,280 0,007 0,151 0,880 

Проба Генче 1,398 0,398 0,152 3,513 0,000 

Проба Штанге 0,614 0,297 0,094 2,066 0,039 

ЧСС1 -0,621 0,457 -0,093 -1,358 0,175 

ЧСС2 0,595 0,320 0,136 1,857 0,064 

Проба Мартіне -0,568 0,306 -0,111 -1,860 0,063 

Тест Руф’є -0,028 0,066 -0,017 -0,425 0,671 

Місяць 0,134 0,982 0,005 0,136 0,892 

Залежна змінна тест Юхаша (у модифікації Карпюк) 
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За результатами оцінки значимості (ймовірності помилко-

вого прийняття гіпотези про існування ненульових коефіцієнтів), 

можна зазначити впливовість деяких факторів на модель, а саме: 

статі, віку, довжини тіла, захворювання сечовидільної системи, а 

також проб Генче і Штанге. Рішення прийняте за умови прий-

няття статистичної значимості фактору не більше як 5 %, тобто р 

<= 0.05. У той же час залежність результатів тесту Юхаша (у 

модифікації Карпюк) прямо пропорційна до віку і результатам 

проби Генче та обернено пропорційна до мітки статі, довжини 

тіла, захворюванням сечовидільної системи і результатів проби 

Штанге (рис. 7). 

Висновки. У результаті виконаної роботи виявлено, що 

показники статі (p=0,000), віку (p=0,000), довжини тіла (p=0,035), 

захворювання сечовидільної системи (p=0,027), а також проб 

Генче (p=0,000) і Штанге (p=0,039), впливають на спроможність 

виконання студентами тесту Юхаша (у модифікації Карпюк). 

Рішення прийняте за умови прийняття статистичної значимості 

фактору не більше як 5 %, тобто р <= 0,05 (рис. 7). Відповідно до 

цього будемо розглядати залежність тесту Юхаша (у модифікації 

Карпюк) від інших показників, щоб встановити показники тесту у 

нормі. Оскільки значення норми в інших тестів та проб встанов-

лені можна визначити норму показників тесту Юхаша (у модифі-

кації Карпюк), опираючись на їх значення та на значимість цих 

тестів.  
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Анотація: Освіта є стратегічною основою розвитку особистос-

ті, суспільства, нації, її держави і запорука майбутнього. Вона є 

засобом відтворювання і нарощування інтелектуального та 

духовного потенціалу народа, виховання патріота і громадянина. 

Ключові слові: екологічна свідомість, екологічні принципи, 

естетичні почуття, екобеспека,волонтерство. 

Дбайливе ставлення людини до природи складається не тіль-

ки з уміння використовувати її плоди. Дуже важливим є те, щоб 
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усвідомлення значимості природи та природних ресурсів стало 

внутрішнім надбанням особистості. Тому потрібно формувати 

екологічну свідомість майбутніх поколінь, що проходить 

найбільш ефективно, якщо педагогічний процес екологічного ви-

ховання враховує усі процеси формування екологічної свідомості.  

Тому основний зміст виховної роботи з екологічного вихо-

вання включає: приучення дитини до елементарних екологічних 

принципів, розвиток естетичних почуттів через спостереження за 

природою, формування екобезпечної споживчої культури, веден-

ня здорового способу життя та формування екологічно відповіда-

льної поведінки. Успішному розв’язанню складових екологічного 

виховання сприяє впровадження особистісно зорієнтованих 

виховних технологій у практику діяльності закладів освіти. 

У формуванні екологічних компетентностей дітей ми 

виділяємо дві форми прояву: природоохоронна діяльність та 

екоспоживання, томуу річному плані роботи, планах освітньо-

виховної роботи педагогів виділений окремо розділ «Формування 

екологічної поведінки». Зазначені в ньому різноманітні види 

діяльності, які сприяють вихованню почуттів відповідальності за 

стан природи та готовності до збереження оточуючого 

світу:заходи «Ми діти твої, Земля!», «Зазирни у природу рідного 

краю», бесіди пам’яті «Дзвони Чорнобиля», «Планета у нас 

одна», екологічні тижні «День Землі», «День Води», «День 

Довкілля», екологічні конференції «Ми обираємо здоровий спосіб 

життя», консультації для батьків «Що в упаковці і що на 

упаковці?», виготовлення буклетів з тем: «Здоров’я», «Лікарські 

рослини», «Сміття», «Вода», виставки плакатів «Людина і 

довкілля», виставки фотогазет «Цей дивовижний світ природи», 

конкурси малюнків: «У кожному малюнку сонечко», «Земля 

просить допомоги», конкурси дитячих віршів на тему: «Мій дім – 

частина України» та інші. 

Із задоволенням вихованці закладу та їх батьки беруть участь 

у соціальних та екологічних проектах: «Посади дерево - збережи 

навколишнє середовище»,«Чисте подвір’я», «Добро жменями» 

(Збираємо пластикові кришечки на лікування та протезування 
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поранених бійців. Те, що ти викидаєш у сміття, може повернути 

бійця до життя!) 

Завдання сучасної освіти – виховати активного громадянина, 

який зможенадалі сприяти вирішенню соціальних проблем. Зміни 

навколо нас можуть починатися з малого – з посадженого дерева, 

з допомоги ближньому, і що вчинок волонтера спричиняє 

позитивний приклад, який можуть наслідувати інші. 

 Тому наш заклад приймає активну участь у багатьох 

волонтерських акціях: акції «Допоможемо разом» (збір одягу, 

взуття, іграшок, книг, різноманітних речей, які потрібні дітям 

пільгових категорій), тісна співпраця з міським благодійним 

фондом «Ор-Авнер», добровільні внески через організацію «СВІТ 

ДОБРА». 

Наш садочок тісно співпрацює з батьківською громадою: 

батьки активно залучені до процесу прийняття рішень щодо 

якості освіти дітей та участі у громадському житті закладу. 

Нещодавно долучилися до Всеукраїнської благодійної акції 

«Нарру Гав для Сірка», присвяченої Всесвітньому дню захисту 

тварин, суть якої збір корму, круп і ліків для тварин та передача 

зібраного до притулку чи зоозахисної організації, що діють у 

нашому місті. 

Найбільшвдалі форми співпраці з батьками: робота з 

озеленення території закладу, складання звітів про економне 

використання ресурсів в родині, участь в екскурсіях екологічною 

стежиною, участь у створенні екологічних буклетів, листівок, 

плакатів, малюнків. 

Зміна стилів у поведінці дитини розпочинається з формуван-

ня культури раціонального та заощадливого споживання енергії 

та ресурсів, вимогливого ставлення до якості товарів, формування 

високої споживчої культури.  

І тутважливим є пошуки шляхів підвищення енерго-ефек-

тивності всього живого простору, до якого слід віднестипринцип 

ресурсо- та матеріалозбереження. З цією метою в закладі 

налагоджені зв’язки з громадським рухом та організовані: 

проведення акцій «Батарейки, здавайтесь!» (дітлахи разом з 
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батьками зібрали майже 1000 відпрацьованих елементів живлення 

для утилізації).  

Наш заклад – маленька часточка великого організму, який 

зветься інноваційне природне середовище. Ми надихаємо дітей 

і дорослих кожного дня робити маленькі кроки, які здатні 

внести вклад у великі зміни в усьому світі. Будемо вірити, що 

маленькі наші справи, то великі зміни у майбутньому. 

______________________________________________________ 
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Анотація:В статті розглянуто види та показники професійної 

компетентності, характеристики основних рис ключових 

професійних компетентностей та структуру професійної 

компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерсь-

ких даних. 
Ключові слова:професійна компетентність, основні риси ключо-

вих професійних компетеностей, структура професійної 

компетентності 
Головною метою підготовки майбутніх фахівців у сучасних 

умовах суспільства стає не здобуття ним кваліфікації у вибраній 

вузькоспеціальній сфері, а набуття та розвиток певних компетент-

ностей, які мають забезпечити йому можливість адаптуватися в 

умовах динамічного розвитку сучасного світу. Це потребує 

впровадження відповідних змін у зміст професійної підготовки 

майбутніх фахівців. Основою цих змін є формування у майбутніх 

фахівців професійної компетентності.  
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Формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

значною мірою залежить від розуміння сутності професійної 

компетентності. Проблема професійної компетентності фахівців 

сьогодні надзвичайно актуальна і знайшла теоретичне обґрун-

тування в психолого-педагогічних працях сучасних дослідників. 

У них розглядаються закономірності формування професіо-

налізму, психології особистості, професійно значущих якостей.  

Вивченням змісту поняття «професійна компетентність» 

займалися такі науковці сучасності як: Ж. Дасюк, Г. Череднічен-

ко, Т. Шамова, В. Ягупов, В. Свистун, А. Маркова, С. Іванова, 

А.Ашеров, Т.Герлянд, І.Ісаєв, С.Клепко, Н.Ничкало, О.Огарьов, 

В.Радкевич, Л.Сушенцевої, Т.Чернов, В.Ягупов та ін.. 

У професійній компетентності поєднуються об’єктивно 

визначені нормативними документами система знань, умінь і 

навичок; особистісна складова – інтереси, прагнення, ціннісні 

орієнтації, мотиви самореалізації індивіда; вміння вирішити ту чи 

іншу проблему, здійснити активний пошук нового досвіду і 

визначити притаманну саме йому цінність, наявність вмінь та 

навичок самостійності у плануванні, організації, контролі власної 

діяльності.  

Т. І. Шамова основними видами професійної компетентності 

вважає:  

– спеціальну компетентність, пов’язану з безпосередньою 

професійною діяльністю;  

– соціальну компетентність, яка реалізується у вмінні 

співпрацювати, організовувати спільну діяльність колективу на 

досягнення цілей, брати на себе відповідальність за спільні 

результати;  

– особистісну компетентність – здатність до саморозвитку, 

самовдосконалення, самореалізації, прагнення до постійного 

підвищення своєї освітньої компетентності;  

– вміння організувати свою працю;  

– оволодіння лідерськими якостями у сукупності з харизмою 

[3].  

В процесі вивчення змісту та структури поняття «професійна 
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компетентність» доцільно, на нашу думку, вивчити показники 

професійної компетентності фахівця, якими, як правило, є:  

– знання, навички та вміння – це сукупність психічних 

утворень, які формують загальний і професійний інтелект, 

загальнонаукову, особистісну та професійну підготовленість 

фахівця до певного виду фахової діяльності;  

– професійна позиція фахівця – система сформованих 

настанов і ціннісних орієнтацій, ставлень і оцінок внутрішнього 

та оточуючого досвіду, реальності і перспектив, а також власні 

досягнення фахівця, які визначають характер його діяльності, 

поведінки, спілкування, місце і роль в службовій діяльності і 

повсякденному житті;  

– індивідуально-психічні особливості – стійке поєднання 

різних структурно-функціональних компонентів психіки, які 

зумовлюють індивідуальність фахівця, неповторний стиль його 

діяльності, поведінки й втілюються у конкретних якостях 

професійної діяльності;  

– акмеологічні інваріанти фахівця – внутрішні чинники, які 

зумовлюють потребу в активному саморозвитку, продуктивній 

реалізації творчого потенціалу в праці і просування до власних 

вершин досконалості у професійній діяльності.  

В процесі вивчення змісту та структури поняття «професійна 

компетентність» доцільно, на нашу думку, вивчити характерис-

тики основних рис ключових професійних компетентностей. На-

ми було вивчено та узагальнено ключові професійні компетент-

ності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних 

(рис. 1.).  

Розглянуті вище види та характеристики рис професійної 

компетентності дозволяють визначити структуру професійної 

компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських 

даних, яка на нашу думку за будовою схожа з пірамідою потреб 

А. Маслоу. Ми припускаємо що, професійна компетентність має 

певну ієрархію, де для того щоб досягти більш високого профе-

сійного рівня необхідно набути компетентностей нижчого рівня 

(рис. 2). 
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Рис. 1. Характеристики основних рис ключових професійних 

компетентностей майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських 

даних (власне опрацювання) 
 

 
 Рис. 2. Структура професійної компетентності майбутніх обліковців 

з реєстрації бухгалтерських даних (власне опрацювання). 

 

багатофункціональність

• оволодіння компетентностями дозволяє розв’язувати різноманітні 
проблеми у повсякденному житті та професійній діяльності

належність до метаосвітньої галузі

• компетентності є надпредметними та міждисциплінарними і можуть 
застосовуватися у різних ситуаціях

інтелектоємність

• компетентності передбачають наявність загального і професійного 
інтелекту, вимагають абстрактного та професійного мислення, 

саморефлексії, самоідентифікації, самооцінювання тощо
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Розглянемо ієрархію рівнів структури професійної компе-

тентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських 

даних.  

Рівень 1. Ключова компетентність включає загально-

культурну, моральну, політичну, соціальну, інформаційна, 

комунікативну, етичну, екологічну підготовку фахівця.  

Рівень 2. Загальнонаукова компетентність включає мето-

дологічну, теоретичну, методичну, дослідницьку підготовку 

фахівця.  

Рівень 3. Загальнопрофесійна компетентність включає 

загальнофахову, економічну, технічну, правову, психологічну 

підготовку фахівця.  

Рівень 4. Фахова компетентність включає підготовку 

фахівця в певній галузі.  

Рівень 5. Функціональна компетентність включає стра-

тегічну, менеджерську, управлінську підготовку фахівця.  

Рівень 6. Особистісна компетентність включає мотива-

ційну, аутопсихологічну, регулятивну, адаптивну, навчальну 

підготовку фахівця.  

Отже, на нашу думку компетентність у професійній освіті 

повинна об’єднувати знання, вміння, навички з практичною 

підготовкою, що забезпечить формування творчої особистості 

професійно та психологічно готової і здатної до ефективного 

застосування набутих фахових знань у професійній діяльності.  
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РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІЙНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО 

РИЗИКУ ВІД ВПЛИВІВ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ В МЕЖАХ 

УРБОСИСТЕМИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

 

Кундельська Т.В., 

асистент кафедри екології 

Івано-Франківського національного  

технічного університету нафти і газу, 

 м.Івано-Франківськ, Україна 

Викладено основні результати проведеної оцінки потенційного 

екологічного ризику від впливів фізичних факторів: шуму, 

електромагнітного забруднення, візуального впливу. Запропоно-

вані практичні заходи для імплементації результатів оцінки до 

муніціпальних управлінських рішень. 

Ключові слова: потенційний екологічний ризик, урбосистема, 

шкала оцінки 

Розраховане значення потенційного екологічного ризику від 

впливу фізичних факторів оцінюється за розробленою автором 

шкалою оцінки у % від максимального можливого, яке відповідає 

одночасній дії досліджуваних факторів в межах всієї площі під-

кластеру (ділянки), якій присвоєне значення ризику. Розподіл зна-

чень отриманих в результаті розрахунків для підкластерів урбо-

системи м.Івано-Франківська наведений на діаграмі (див. рис. 1).  
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Запропонована шкала відповідає змішаній системі оцінки, в 

якій якісна складова може бути виражена через наслідки, ймовір-

ність чи рівень ризику за відповідними ступенями впливу 

«незначний», «середній», «значний», «високий», «дуже високий» 

рівень ризику. Кількісна складова визначена у відсоткових інтер-

валах від максимально можливого впливу досліджуваних 

факторів і вказує на ймовірність негативного впливу на населен-

ня, яке там перебуває. Так як за максимально можливий рівень 

взято суцільне перевищення по площі ГДР досліджуваних факто-

рів, то потенційний екологічний ризик відповідатиме площі 

території зайнятої негативним впливом у %. Відсоткові інтервали 

обрано, як компромісні та поставлено у відповідність з якісними 

характеристиками ризику. 
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Отже, за результатами отриманих розрахованих значень 

дуже високий потенційний екологічний ризик не зафіксований на 

території міста, але виділяються 3 підкластери з високим 

значенням ризику від 25 – 50% за запропонованою шкалою 

оцінки, які зосереджені переважно в центральній частині міста, 

зокрема сельбищної території «БАМ-Калинова Слобода», 

«Чорновола – Бандери», «Верховинська – Індустріальна», а саме 

16, 18, 25(1) підкластери.  
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Значному потенційному екологічному ризику піддається 

населення урбосистеми - у 11, 12(2), 19, 20, 22, 26 підкластерах. 

Несприятливою є ситуація на територіях, які прилягають до 

виробничих зон, промислових споруд та об’єктів, а також 

безпосередньо в межах житлової забудови у центральній частині 

міста та віддалених мікрорайонах (Каскад, Позитрон, частина 

Пасічної, Бам).  

Середньому потенційному екологічному ризику від впливу 

сукупності фізичних факторів піддається населення урбосистеми, 

що мешкає/працює у 3, 4, 10, 12(1), 21, 25(2), 27, 28 підкластерах. 

Території на яких потенційний ризик від досліджуваних 

впливів практично відсутній, тобто піддаються низькому та 

незначному ризику, належать в переважаючій більшості до 

приміських, ландшафтно-рекреаційних зон. Не виявлено будь-

яких наднормативних рівнів досліджуваних впливів в межах 

ландшафтної та рекреаційної території «Дем’янів Лаз – Дачі», що 

вказує на відсутність джерел наднормативних впливів фізичних 

факторів. 

На прикладі урбосистеми м. Івано-Франківська, автором, на 

основі отриманих результатів, розроблено та обрунтовано сферу 

практичного застосування комплексної методики та результатів 

оцінки потенційного екологічного ризику. Зокрема, підхід 

полягає у покращенні умов проживання населення міста, та може 

бути використаний у схожих дослідженнях на території інших 

міст, районів, окремих територій в межах населених пунктів. 

Поступове отримання результатів оцінки придатне для 

порівняння та формування цілісної картини стану навколишнього 

середовища, що є передумовою до реалізації новітніх екологічних 

стратегій та цільових програм розвитку населених пунктів. 

Пропозиції щодо вибору тих чи інших дієвих заходів та 

методів покращення ситуації визначались на основі встановлених 

закономірностей та аналізу просторового розподілу результатів 

оцінки потенційного ризику, на основі співвідношень між вагови-

ми частками впливу окремих складових фізичних факторів впливу.  
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Однією із виявлених закономірностей є сконцентрованість 

впливів в центральній частині міста, що обумовлено надмірною 

кількістю джерел електромагнітного випромінювання, шуму, 

об'єктів інфраструктури, які мають негативний показник 

візуальної якості довкілля, одночасна дія цих факторів. 

Характерною особливістю в розподілі отриманих результатів 

є наявність різкої розбіжності у значенні оцінки ризику серед 

підкластерів, що розташовані поряд. Наприклад, житлова забудо-

ва «БАМ-Калинова Слобода» (підкластер 16) та «Чорновола-

Бандери» (підкластер 18) характеризуються високим рівнем 

ризику, тоді як у підкластерах (8, 15, 17, 24), які з ними межують 

– ризик незначний та/або низький, що вказує на суттєву різницю у 

кількості та потужності джерел впливу і потребує впровадження 

більш рішучих заходів. 

Ще однією закономірністю в розподілі значень ризиків в 

межах урбосистеми є збільшення від центру до периферії 

співвідношення між вкладом шуму та візуальних впливів, де 

останній різко йде на спад, що зумовлено приналежністю 

приміських ділянок до рекреаційних та ландшафтних територій із 

підвищеною щільністю зелених насаджень, наявністю водойм, які 

сприятливо впливають на візуальну сприйнятливість території. 

Незважаючи на рівень ризику (ступінь навантаження), в 

урбосистемі повинні реалізовуватись охоронні та захисні заходи, 

так як наявність ризику свідчить про факти перевищення 

допустимих рівнів впливу і стоїть в основі розрахунку. Показники 

наближені до граничного рівня вказують на ймовірність настання 

несприятливої події, що на практиці складно виявити навіть при 

повторних дослідженнях. 
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Анотація: В роботі розглянуті питання, що стосуються 

поліпшення кліматичної адаптивності автомобілів в середови-

щі цільвого використання на етапі теплової підготовки 

автомобільного двигуна до запуску та забезпечення досягнення 

ним оптимального теплового режиму. 

Ключові слова: кдіматична адаптивність, автомобільний 

двигун, теплова підготовка, тепловий акумулятор.  

Багатогранні в широких межах умови експлуатації автомо-

білів негативно впливають на нормальне протікання процесів у 

системах і агрегатах, що веде до зниження надійності й ефек-

тивності експлуатації автомобільного транспорту. Збереження 

номінальних значень параметрів процесів залежить від специ-

фічної властивості автомобілів – пристосованості їх систем і 

агрегатів до мінливих умов експлуатації. 

Пояснюється ситуація таким чином. Автомобіль, що надхо-

дить до споживача, має певний рівень якості, заданий при 

проектуванні і забезпечений при виробництві [3]. Під час експлу-

атації автомобіля його якість характеризується вже не заданими, а 

реалізованими показниками, тобто кількісними характеристиками 

властивостей автомобіля, які розглядаються стосовно конкретних 

умов середовища цільового використання (рис. 1). 

Саме реалізовані показники характеризують ефективність 

використання автомобіля за призначенням. Однак ці показники 

можуть значно відрізнятися від номінальних, які визначають 

якість нового автомобіля в стандартних (заданих) умовах екс-

плуатації. 
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Рисунок 1 – Модель формування реалізованого рівня якості 

автомобіля в процесі експлуатації 

 

З урахуванням важливості проблеми сформувався новий 

напрямок в області вивчення відповідності колісних транспорт-

них засобів умовам їх використання: досліджується адаптивність 

(від лат. adaptare – пристосовувати) автомобіля, тобто пристосова-

ність його конструкції до використання в заданому діапазоні умов 

експлуатації [3]. 

Це поняття досить широке й охоплює всі сфери цільового 

використання і технічної експлуатації автомобіля. Тому були 

сформовані певні моделі адаптивності автотранспортних засобів, 

зокрема цільова, кліматична, дорожня, нормативно-експлуата-

ційна. 

Одним із найважливіших напрямків, що стосуються забезпе-

чення пристосованості автомобілів є забезпечення їх кліматичної 

адаптивності. При цьому, слід зазначити, що в більшості випад-

ків, при режимах використання автомобіля за призначенням, 

навіть в умовах понижених температур, показники кліматичної 

адаптивності сучасних автотранспортних засобів є достатньо 

високими. Однак, один із етапів функціонування автомобіля в 

середовищі цільового використання, незважаючи на велику 

кількість досліджень і відомих практичних методів і засобів, не 

забезпечує необхідний рівень пристосованості[5]. Цим етапом є 

теплова підготовка автомобільного двигуна до запуску та 

забезпечення досягнення ним оптимального теплового режиму.  

Пояснюється це тим, що температура повітря, що характе-

ризує умови міжзмінного зберігання автомобіля (в перервах між 

використанням за призначенням), є, навіть у теплий період року, 

суттєво нижчою за оптимальну робочу температуру двигуна. 
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Тому процеси запуску і теплової підготовки двигуна супроводжу-

ються досить широким спектром негативних факторів, що 

стосуються працездатності та довговічності деталей двигуна; 

часових, економічних та енергетичних втрат на передпускову 

підготовку та прогрівання двигуна; екологічні та ергономічні 

фактори тощо [6].  

Відповідно, частина цих негативних явищ породжується без-

посередньо низькою температурою повітря (наприклад, підви-

щене пускове та післяпускове спрацювання), інша ж частина – 

заходами щодо протидії впливу низької температури (наприклад, 

підвищене забруднення атмосфери).  

Взагалі, аналізуючи існуючі методи запобігання негативному 

впливу низької температури на агрегати автомобіля на початку 

його функціонування після тривалої стоянки, можна зробити 

висновок про те, що поряд із суто технічними, вони повинні 

вирішувати й соціально-екологічні задачі. Тому, декомпозицію 

цілей теплової підготовки двигуна, як категорії способів досяг-

нення мети можна представити у наступному вигляді (рис. 2):  
 

 
Рисунок 2 – Декомпозиція (дерево) цілей теплової підготовки 

двигуна 

 

Виділення соціально-екологічної складової в дереві цілей 

теплової підготовки двигуна дозволяє змінити погляди на критерії 

застосування тих чи інших способів і засобів зазначеного проце-
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су. Тому важливим питанням залишається обґрунтований вибір 

засобу передпускової теплової підготовки для конкретного двигу-

на й визначення раціональних умов його використання. Через 

брак конкретних критеріальних підходів і, відповідно, обґрунто-

ваних рекомендацій, суб’єктивно пропонують і застосовують 

найрізноманітніші засоби, найчастіше, недостатньо ефективні. 

Накопичений досвід експлуатації автотранспортних засобів, апрі-

орний і факторний аналіз, а також експертні оцінки вагомості тих 

чи інших показників, на погіршення яких впливає низький темпе-

ратурний стан автомобільного двигуна призвели до зміщення 

акцентів в бік забезпечення реалізації технічних цілей і, в першу 

чергу, зменшення пускових спрацювань автомобільних двигунів.  

 Такий підхід безумовно важливий, тому що вирішення цих 

проблем відкриває нові можливості й дозволяє виявити резерви 

підвищення довговічності двигунів, насамперед, шляхом раціона-

льного використання засобів передпускової теплової підготовки 

двигуна. Однак сьогодення висуває підвищені вимоги до вико-

ристання засобів теплової підготовки двигунів у заданих умовах 

експлуатації, які повинні бути раціональним, у тому числі за 

ступенем їх впливу на витрати енергії або пального для забезпе-

чення необхідного температурного режиму двигуна, а також на 

забруднення навколишнього середовища. 

Незважаючи на те, що період теплової підготовки двигуна, 

навіть без застосування додаткових засобів, є найкоротшим в 

процесі функціонування автомобіля (не більше 3 – 5 хв в теплу 

пору року, і не більше 15 – 20 хв в холодну), робота двигуна на 

таких режимах супроводжується набагато більшими викидами 

шкідливих речовин з відпрацьованими газами (до 8 – 10 разів) 

в порівнянні з усталеними режимами. Автомобіль з непрогрі-

тим двигуном витрачає пального на 27 % більше, чим з прогрі-

тим, разом з тим викидає більше СО на 86 %, СН – на 40 %, 

NOx – на 12 % [4,6]. 

Використання більшості існуючих засобів теплової підготов-

ки двигуна забезпечують тільки часткове вирішення зазначеної 

проблеми, оскільки є енергозалежними, тобто потребують над-
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ходження теплової енергії в тому або іншому вигляді ззовні. 

Разом з тим, відомо, що 50 – 70 % теплоти, підведеної із паливом 

у двигун, становлять теплові втрати із відпрацьованими газами й 

охолоджувальною рідиною. Створення технічної системи, яка 

утилізує частину цих втрат з метою накопичення енергії й подаль-

шого її використання, що створює передумови підвищення 

техніко-екологічної безпеки автотранспортних засобів, є одним з 

найбільш перспективних варіантів реалізації енергоефективних 

технологій [1,2]. 

Проведені теоретичні дослідження існуючих автономних 

систем передпускової теплової підготовки дозволяють зробити 

наступні твердження:  

1. Найбільш перспективним напрямком у розробці таких сис-

тем є пристрої, що використовують у якості джерела енергії теп-

лові акумулятори, що утилізують вторинні енергоресурси (тепло-

ту відпрацьованих газів, охолоджувальної рідини двигуна).  

2. Серед теплових акумуляторів найбільш перспективними 

для використання на транспортних засобах є ті, у яких накопичен-

ня енергії відбувається за рахунок плавлення речовин (викорис-

тання теплоти фазового переходу). Такі акумулятори отримали 

назву теплових акумуляторів фазового переходу (ТАФП). Крім 

того, на їхній основі можлива розробка простих і надійних систем 

передпускової теплової підготовки, що не вимагають внесення 

істотних змін у конструкцію машини.  

3. Існуючі системи на основі ТАФП, поряд з рядом пере-

ваг, мають й істотні недоліки, що вимагають доопрацювань і 

нових рішень, для обґрунтування яких необхідно проведення 

теоретичних і експериментальних досліджень.  

4. Удосконалювання системи передпускової теплової під-

готовки з ТАФП необхідно вести по двом напрямках:  

а) удосконалення конструкції ТАФП;  

б) удосконалення систем прийому й віддачі теплової енергії.  

Література:  

1. Грицук І. В. Концепція забезпечення оптимального тем-

пературного стану двигунів і транспортних засобів в умовах 



 

86 

експлуатації: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.22.20 / Грицук 

Ігор Валерійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків, 

2016. – 40 с. 

2. Теплові акумулятори фазового переходу для транспортних 

засобів: параметри робочих процесів: [монографія] / В. Д. Алек-

сандров [та ін.]; Донец. ін-т залізн. трансп. Укр. держ. акад. залізн. 

трансп. - Донецьк : Ноулідж, Донец. вид-ня, 2014. - 228 с. 

3. Резник Л. Г. Эффективность использования автомоби-

лей в различных условиях эксплуатации / Л. Г. Резник, 

Г. М. Роиалис, С.Т. Марков – М. Транспорт, 1989. — 128 с. 

4. Цыплакова Е.Г. Пути снижения экологической опасности 

автотранспорта при безгаражном хранении / Е.Г. Цыплакова, 

А. И. Потапов // материалы Юбилейной науч.-техн. конф. студ., 

аспир. и сотр. СЗПИ. СПб., 2000. – С. 57–73. 

5. Коваленко, С.Ю. Методика оценки приспособленности 

автомобильных двигателей к изменяющимся условиям эксплуа-

тации / С.Ю. Коваленко, Р.Ф. Калимуллин, И.В. Тюняев // 

Вестник Оренбургского государственного университета, 2009. – 

№4.– С. 165–170 

6. Curtis Eric Warren, Tallio Kevin Verne, Magnan Michael 

Bruno. Cold start fuelpreheat system for internal combustion 

engine// Ford Global Technologies Inc. -2001.-№3.-P. 56-57. 



 

87 

______________________________________________________ 

УДК 582.632.1  Природничі науки 
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Анотація: В статті описано нове місце зростання Betula humilis 

на території Українського Розточчя. Відзначено залежність 

проективного вкриття виду від екоценотичних умов. З метою 

охорони і збереження берези низької рекомендовано створення 

ботанічного заказника. 

Ключові слова: Betula humilis, Українське Розточчя, поширення. 

Важливим питанням сьогодення залишається збереження 

генофонду природної флори, зокрема охорона рідкісних, мало-

поширених та зникаючих видів рослин, одним з яких є береза 

низька (Betula humilis Schrank).  

Цей Євросибірський вид поширений на Скандинавському 

півостровi, від Центральної Європи до Східного Сибiру та 

Північної Монголії в гірсько-альпійських регіонах та в областях з 

помірним і субконтинентальним кліматом. 

В Україні береза низька трапляється в північній частині 

(Полісся) та на заході держави (Розточчя, Мале Полісся, Волино-

Подільська височина). 

Betula humilis – вразливий льодовиковий (гляціальний) релікт 

на південній межі ареалу. Трапляється окремими ізольованими 

популяціями, невеликими за площею групами, або поодинокими 

куртинами. Умови місцезростання: евтрофнi (осоково-гiпновi та 

осоковi), мезотрофнi (осоково-сфагновi, березово-осоково-сфаг-

новi, вербово-осоково-сфагновi, очеретяно-сфагновi, сосново-осо-

ково-журавлино-сфагнові болота на кислих грунтах, часто тор-
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ф’янистих [1, с.343]. Повсюдно спостерігається зменшення 

кількості популяцій, головною причиною якої є масове освоєння 

боліт: осушування, торфовидобувні та інші види робіт. Значної 

шкоди, часто із незворотніми змінами, зазнають лучно-болотні 

угруповання внаслідок виникнення пожеж, зазвичай спричинених 

людським фактором. Вид занесений, до Червоної книги України 

[1, с.343], охороняється в Природному заповіднику «Розточчя» 

(Львівська обл.), Шацькому національному природному парку 

(Волинська обл.) та на території пам`ятки природи загальнодер-

жавного значення Романівське болото (в межах міста Києва).  

Регіон Розточчя розташований в Західній Україні та Східній 

Польщі й простягається вузькою (15 – 28 км) смугою завдовжки 

близько 180 км від східних околиць міста Львова до польського 

міста Красник. Про вагомість цієї транскордонної території 

свідчить наявність багатьох природоохоронних об’єктів, значна 

частина яких, згідно з рішенням ЮНЕСКО, у 2019 р. увійшла до 

українсько-польського Міжнародного біосферного резервату 

(МБР) «Розточчя». 

Одним з основних напрямків діяльності МБР є проведення 

флористичних досліджень, результатом яких є і виявлення нових 

місць росту рідкісних видів рослин. 

Для Розточчя, згідно з літературними даними та за матеріала-

ми гербаріїв, наводяться місця зростання берези низької, виявлені 

до 1900 року Ż. Król [2, с.3-33] поблизу Янова в урочищі Горбки, 

в період з 1901 по 1950 рр. [3, с.6] в районі населених пунктів 

Шкло, Стені, Ставки, Янів, Страдч, Рясне, Рясне-Руське та ділян-

ки, зазначені після 1950 р. – околиці смт. Івано-Франкове (колиш. 

Янів). Для ПЗ «Розточчя» та його околиць Betula humilis подаєть-

ся як один з характерних видів класу ALNETEA GLUTINOSAE з 

рясністю від + до 5 в описах 1988-1989, 1996 рр. М. Сороки [4, 

с.122-126] та в описах 1992 р. В. Ткачика [5, с.95]. Детальне вив-

чення структури ценопопуляцій та особливості охорони берези 

низької на Розточчі описано в статтях М. Жижина і спів. [6, с.68-

73, 7, с.81-85, 8, с.88-104]. 

За результатами наших досліджень лучно-болотних комп-
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лексів на території БР «Розточчя», які проводилися впродовж 

2018-2019 рр. в районі поселень Стені, Ставки, Стадники, Шкло, 

Немирів, Грушів, Вербляни, Шаварі берези низької на цих тери-

торіях не виявлено. В Природному заповіднику «Розточчя» 

досліджуваний вид трапляється в урочищі Заливки в кв. 40 вид. 4 

(гербарний зразок від 15.09.2004 р., зібрав І.Хомин) та поодинокі 

куртини виду, що залишилися в урочищі Горбки в кв. 18 вид. 1 

(гербарний зразок від 05.07.2004 р., зібрав І.Хомин) і кв. 14 вид. 4. 

У 2019 р. в межах української частини Розточчя, між с. 

Лозина та с. Жорниська Яворівського району Львівської області, 

нами виявлена нова популяція берези низької. Місце поширення 

виду – це частина меліорованої прохідної долини в міжгрядовій 

западині розточанських пагорбів. Долина широкою розгалуже-

ною смугою завдовжки близько 16,5 км простягається в південно-

східному напрямку від с. Дубровиця, неподалік проходження 

Головного Європейського вододілу, до її виходу на Дністровсько-

Сянську вододільну низовину поблизу сіл Карачинів і Солуки 

Яворівського району. 

Очевидно, досліджувана ділянка до середини минулого 

століття була одним з найбільших боліт на Українському Розточ-

чі, співставна за розмірами з урочищем Заливки (в минулому 

близько 1000 га), що розташовувалося між с. Ставки – смт Івано-

Франкове – с. Лелехівка – с. Страдч Яворівського району, частина 

якого (140 га) від 1984 р. належить Природному заповіднику 

«Розточчя». Проте, меліоративні заходи, інші гідрологічні та 

видобувні роботи, які відбувалися в регіоні, починаючи з 30-х 

років минулого століття, мали вкрай негативний вплив на існу-

вання лучно-болотних екосистем, зокрема на поширення окремих 

вразливих видів рослин.  

Рівнинна лучно-болотна ділянка (в.н.р.м. 290 м) поширення 

берези низької орієнтовно охоплює площу понад 5 га, яка з трьох 

сторін обмежена старими меліоративними каналами, зі сходу 

підступає заліснена гора Журилинка (висота 350 м). З південного 

боку границя поширення виду не має чітких меж.  

Популяція берези низької відзначається куртинним характе-
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ром зростання, розміри яких коливаються від 1 до 800 м2, орієн-

товною чисельністю понад 240. Умовно місце поширення виду 

можна поділити на 5 ділянок. 

1. Вузька відкрита ділянка шириною до 30 м завдовжки 

близько 250 м з поодинокими деревами сосни звичайної, берези 

повислої і осики та кущами верби попелястої, крушини ламкої. 

Трав’яний покрив представлений переважно гравілатом річковим, 

веронікою довголистою, гадючником звичайним, очеретом зви-

чайним, льонком звичайним, родовиком лікарським, кропивою 

дводомною, щавелем кислим та підмаренниками. Береза низька 

росте куртинами вздовж стежки. 

2. Ділянка з березою повислою (повнота до 0,8), з густим 

чагарниковим ярусом, утвореним крушиною ламкою та вербою 

розмаринолистою висотою 0,4–1,7 м. Чисельність куртин берези 

низької незначна – до 5 %.  

3. Ділянка з березою повислою (повнота до 0,5) висотою 

2,5–6 м, розрідженим розташуванням крушини ламкої та пооди-

нокими куртинами верби розмаринолистої. Трав’яний покрив 

представлений переважно видами Роа. Чисельність куртин берези 

низької становить 5–10%. 

4. Ділянка з поодинокими деревами берези повислої та 

сосни звичайної висотою 4–6 м. Подекуди трапляються крушина 

ламка та верба розмаринолиста. В трав’яному покриві домінують 

види Роа. Проективне покриття берези низької в середньому 

становить близько 30 %, висота – 70–80 см. 

5. Відкрита ділянка з поодинокими чагарниками (крушина 

ламка, верба розмаринолиста), розташована з південного боку. 

Трав’яний покрив представлений переважно видами Роа. Проек-

тивне покриття берези низької 30 %. Найбільший локус становить 

10 м х 8 м. Висота окремих особин сягає 70 см. На цій ділянці для 

встановлення мікроклімату за допомогою багатофункціонального 

приладу AMTAST АТМ-300 виміряно показники: освітлення – 

дуже низьке (показник приладу «LOW-»), температура ґрунту в 

пізньоосінній час (25.11.) на 3 °С вища від температури повітря, 

кислотність ґрунту на глибині близько 30 см – рН 6,5 (слабо 
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кисле), рівень вологості ґрунту – сухий (показник приладу 

«DRY»). Внаслідок відсутності деревно-чагарникової рослин-

ності, це угруповання, на відміну від решти ділянок, в значній 

мірі знаходиться під впливом екстремальних чинників зовнішньо-

го впливу: висока сонячна радіація, перегрівання і пересихання 

поверхні грунтового шару.  

Отже, в цьому локалітеті берези низької, можна виокремити 

три основні типи ценопопуляцій, які співвідносні з лучними, 

чагарниковими та лісовими типами екоценотичних умов. Най-

більше проективне покриття Betula humilis характерне для лучно-

болотного угруповання, в міру формування лісового ценозу 

відсоток проективного вкриття дослідженого виду зменшується. 

Також відзначено, що висота особин виду на більш відкритих 

ділянках дещо нижча (до 0,8 м), а площа окремих куртин макси-

мальна (до 800 м2); зі збільшенням повноти деревостану особини 

витягуються і можуть сягати 2 метрів заввишки, а куртини стають 

меншими за розмірами.  

На цей час нова знахідка Betula humilis є, очевидно, найбіль-

шою популяцією в межах Українського Розточчя. Стан її – задо-

вільний, стабільний. Проте, наявність системи старих меліоратив-

них каналів сприяє подальшому водовідведенню, що підсилює 

дефіцит зволоженості території поширення виду. Також внаслі-

док припинення помірного антропогенного навантаження (сіно-

косіння, випас худоби) спостерігаються посилені процеси сильва-

тизації, заростання високотравними природними та адвентивними 

видами рослин. Ще одним з чинників щодо загрози існування 

виду є кліматичні зміни – збільшення тривалості посушливих 

періодів з високими температурними показниками, нерівномір-

ним характером атмосферних опадів, що у кінцевому результаті 

призводить до значного падіння рівня грунтових вод.  

Тому збереження угруповань з участю берези низької 

вимагає системних активних природоохоронних заходів на основі 

систематичних спостережень за станом ценопопуляцій.  

Виходячи із созологічної цінності Betula humilis, слід надати 

природоохоронний статус усім територіям, де зростає вид, тому 
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пропонується досліджувану ділянку рекомендувати для створен-

ня ботанічного заказника. 
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Анотація. Договір купівлі-продажу є унікальним в своєму роді та 

потребує детального вивчення всіх нюансів та особливостей 

перш, ніж застосовувати його на практиці. Дослідження особли-

востей укладання договору купівлі-продажу дозволяє своєчасно 

виявити проблеми, які в подальшому можуть вплинути на його 

виконання сторонами. За результатами дослідження зроблено 

висновок, що договір купівлі-продажу укладається шляхом нап-

равлення оферти, на яку повинна бути надана відповідь – акцепт. 

Ключові слова: договір купівлі-продажу, процедура укладення 

договору купівлі-продажу, оферта, акцепт. 

Цивільно-правова наука під «порядком укладання договору» 

розуміє взаємні дії учасників договору, направлені на встановлен-

ня договірних умов та їх вираження у відповідній формі або на 

сьогочасне виконання договору (наприклад, при діях конкоюден-

тного характеру) [1, с. 36]. 

Будь-який договір, укладення якого здійснюється учасника-

ми відносин цивільно-правового характеру, направлений на 

задоволення їх особистих потреб та законних інтересів, що 

забезпечується шляхом його виконання. Виключно через вико-

нання суб’єкти, які є сторонами договору, одержують потрібні їм, 

наприклад, речі (майно), а також гроші, як еквівалент майнової 

вартості.  

Спеціалісти в галузі економіки даний процес закріплюють у 

формулі Т – Г – Т (де Т – це товар, Г – це гроші), проте ця схема 
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досить спрощена. В реальності, оборот товарів або відносини 

товарно-грошового характеру досить специфічні (наприклад, 

купівля-продаж роздрібного та оптового характеру, поставка 

тощо). З врахуванням цього, орган національного законодавства 

відокремив правове регулювання вказаних відносин договірного 

виду, які, за своєю сутністю, наділені аналогічною направленістю 

– забезпечити передачу товару (речі) у власність іншому суб’єкту 

за відповідну, заздалегідь обумовлену, плату (глава 54 ЦК 

України [2]) [3, с. 46]. 

В залежності від різновиду договору купівлі-продажу відбу-

вається і порядок його укладення. Укладення так званого класич-

ного договору купівлі-продажу здійснюється з дотриманням 

загальних підстав появи зобов’язальних правовідношень (глава 47 

ЦК України [2]).  

За правилом, яке вважається загально прийнятним, укладе-

ним договір купівлі-продажу вважається в момент, коли сторони 

між собою у встановленій формі дійшли згоди стосовно всіх 

суттєвих його умов (ст. 638 ЦК України [2]). Дещо специфічним є 

момент укладення, наприклад, договору роздрібної купівлі-про-

дажу із застосуванням автоматів, який, згідно приписів ч. 2 ст. 

703 ЦК України, вважається укладеним з того моменту як поку-

пець здійснив дії, потрібні для отримання товару, тобто такий 

договір вважається реальним.  

Важливою є та обставина, що момент укладення договору не 

у всіх випадках збігається з тим моментом, коли відбувається 

поява права власності на річ (майно) за даним договором. З 

приписів ст. 334 ЦК України вбачається, що право власності у 

особи, яка є набувачем за договором, з’являється з моменту, коли 

відбувається передача майна, якщо інше не визначено в умовах 

договору або не встановлено в законі. Право власності на майно 

за договором, який повинен буди посвідчений нотаріусом, 

з’являється у особи-набувача з того моменту, як відбулося таке 

посвідчення або з моменту набрання чинності судового рішенням 

про віднесення договору, який не був посвідчений нотаріусом, до 

категорії дійсних. У випадку, якщо договір про продаж майна 
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повинен пройти державну реєстрацію, право власності у покупця 

з’являється з часу такої реєстрації [2].  

Регулювання укладання угоди купівлі-продажу забезпечуєть-

ся Конвенцією ООН про договори міжнародної купівлі-продажу, 

а також ст. ст. 640 – 646 ЦК України [2].  

Процедура укладення угоди купівлі-продажу повинна вклю-

чати в себе обов’язкове проходження двох основних стадій 

(Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Процедура укладення договору 

 

Оферта повинна відповідати таким вимогам: 1) в ній 

повинні бути наявні всі суттєві умови майбутньої угоди; 2) 

вона повинна висунута щодо конкретного суб’єкта або щодо 

невизначеного ряду суб’єктів за умови подальшої індивідуалі-

зації одного або декількох з них, які виявили бажання погоди-

тися на пропозицію. В останньому випадку мова ведеться про 

оферту публічного характеру, яка розповсюджена в торгівлі та 

інших сферах громадського обслуговування [4, с. 694].  

У випадку, якщо хоча б одна із вказаних вимог не додер-

жується, як такої пропозиції про майбутнє укладання угоди не 

існує.  

В практичній діяльності досить часто застосовується звер-

нення до широкого кола громадян або певних суб’єктів, яке не 

наділене ознаками оферти. Такі звернення слід тлумачити як 

запрошення до діалогу з приводу укладання угоди (оголошення, 

різновиди реклами (каталоги, буклети)), оскільки вони не 
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(оферта) 
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продажу (акцепт) 

Процедура укладення договору купівлі-

продажу 
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пов’язують суб’єктів, які розповсюджують такі відомості, ніяки-

ми правовими обов’язками стосовно укладання угод.  

Оферта вважається чинною після того, як її одержав суб’єкт, 

якому вона адресована. Навіть у випадку, коли оферта являється 

невідкличною, вона може бути визнана скасованою суб’єктом, 

який її висунув (оферентом) у випадку, якщо повідомлення про її 

скасування отримано адресатом оферти раніше, ніж сама оферта, 

або одночасно з нею. До того моменту, поки угоду не було укла-

дено, оферта в будь-який час може бути відкликана оферентом, 

якщо повідомлення про її відкликання буде отримано адресатом 

оферти до того, як ним було відправлено акцепт [5, с. 283].  

Навіть у випадку, коли оферта не являється відкличною, 

вона втрачає сою дію після того, як оферент одержав повідом-

лення про її відхилення.  

Оферта повинна бути погоджена акцептом – заявою або 

іншими діями особи, якій адресовано оферту, які підтверджують 

погодження з офертою. Мовчазна згода або бездіяльність не явля-

ються акцептом. Погодження (акцепт) вступає в дію з того часу, 

коли такий акцепт був отриманий оферентом. Оферта, висловлена 

в усній формі, повинна бути акцептована в той же момент, якщо 

наявні обставини не припускають іншого [6, с. 417].  

У випадку, коли через оферту або внаслідок усталеної прак-

тики, яка склалася у відносинах сторін або звичаю, суб’єкт, якому 

адресовано оферту може, без повідомлення оферента, погодитися 

через скоєння якої-небудь дії, наприклад, яка стосується відправ-

лення товару чи сплати його вартості, акцепт вважається чинним 

з часу скоєння такої дії за умови вчинення її у межах встановле-

ного сторонами терміну. 

Надання відповіді на оферту, яка повинна бути акцептом, 

проте в ній наявні якісь додаткові чи відмінні умови, які суттєво 

не міняють умов оферти, являється акцептом у випадку, якщо 

оферент без необґрунтованого затягування в усій формі не запере-

чить такі розбіжності або не направить повідомлення стосовно 

цього. Якщо він не вчинить вказаних дій, до договірних умов 

будуть включені умови оферти зі змінами, які зазначені в акцепті.  
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Додаткові чи відмінні умови стосовно, наряду з іншим, якос-

ті і кількості товару, його вартості, порядку здійснення платежів, 

місця і терміну поставки, об’єму відповідальності учасників 

договору або вирішення спорів є такими, які суттєво змінюють 

умови оферти [7, с. 535].  

Початок відліку терміну для акцепту, який визначено офе-

рентом: 

1) у телеграмі або листі – починається з часу подання 

телеграми для відправлення чи з дати, вказаної в листі, або, коли 

така дата не вказана, з дати, вказаної на конверті; 

2) за допомогою телефону, факсу або інших засобів зв’язку 

моментального виду, розпочинається з часу отримання оферти 

суб’єктом, якому її адресовано.  

Оферта, заява про акцепт або будь-яка інша демонстрація 

майбутнього наміру вважаються отриманими адресатом у 

випадку, якщо їх повідомлено йому в усній формі або вони йому 

доставлені в любий спосіб особисто, на його підприємство або 

поштову адресу, або на адресу його постійного місця мешкання.  

Договір купівлі-продажу відноситься до категорії укладених, 

якщо його учасники – продавець та покупець, погодили всі його 

істотні умови. Згідно законодавства переважної більшості держав, 

місцем укладання договору вважається місце отримання акцепту, 

проте в країнах так званого «загального права» функціонує 

«теорія поштової скриньки», відповідно до якої таким місцем є 

країна, з якої було надіслано акцепт. 
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Процес виробництва залізорудних обкотишів на фабриках 

огрудкування гірничо-збагачувальних комбінатах відноситься до 

одного із способів підготовки багатих по залізу концентратів для 
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доменної плавки. Кінцеве оброблення обкотишів виконується на 

випалювальних машинах конвеєрного типу (ВМКТ), яка склада-

ється з наступних технологічних зон: сушіння (ЗС), попереднього 

нагрівання (ЗПН), випалювання (ЗВ), рекуперації (ЗР) і охолод-

ження (ЗО). 

ЗПН призначена для підготовки до високотемпературного 

нагрівання обкотишів у ЗВ, прогріву верхній частині шару до 600-

800 °С і завершення сушіння нижніх горизонтів шару обкотишів 

на візках конвеєрної стрічки (КС). Розрідження в горні ЗПН 

регламентується на рівні 10 ÷ 70 Па. При навантаженні сирим 

обкотишами регламентного значення і їх вологості 9,0 - 9,2 % 

температура теплоносія газоповітряного потоку (ГПП) у ЗПН 

повинна бути в межах від 850 до 1000 ºС. Регулювання темпера-

турного режиму здійснюється за рахунок підбору співвідношення 

первинного і вторинного повітря, що надходить із ЗО. 

ЗВ призначена для: окислення магнетиту, розкладання 

вапняку, зміцнення обкотишів за рахунок часткового утворення 

рідкої фази і утворення рідкої фази, що сприяє ущільненню між 

зернами магнетиту. У ЗВ встановлено пальники, які забезпечують 

температуру теплоносія ГПП над поверхом шару обкотишів. В 

горні ЗВ регламентна температура повинна бути витримана на 

рівні 1240 ± 50 °С. Вихідні параметри ЗВ впливають на роботу 

ЗО, яка призначена для охолодження шару обкотишів до 

температури менше 120 °С. Для цього атмосферне повітря 

вентилятором подається в ЗО через повітряні камери і, проходячи 

через шар обкотишів на візках КС знизу вгору, охолоджує їх. 

Нагрітий в шарі газоповітряний потік (ГПП), подається в ЗС [1].  

Визначимо, як при переміщені візків КС продовж ЗПН і ЗВ 

змінюються у перехідних режимах параметри: нагріву верхнього 

шару обкотишів, зміни вологості, висоти та маси шару візків КС 

із обкотишами, для. Для цього складено структурну схему моделі 

для дослідження перехідного процесу в цих технологічних зонах 

(рис.1), яка враховує вплив на їх параметри сусідніх технологіч-

них зон. Зони ПН і ЗВ мають у своєму внутрішньому пристрої 

технологічний параметр подачі природного газу і атмосферного 
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повітря. ЗС і ЗПН пов’язані зворотнім зв’язком (ЗЗ) за температу-

рою теплоносія ГПП із ЗВ.  

На рис. 1 зображено чотири блоки: DZ2 імітує роботу ЗС, 

PHZ — ЗПН, RoZ — ЗВ та Display Block — блок, до якого надхо-

дять сигнали вихідних характеристик, з трьох наведених вище 

блоків, сигнали виводяться на осцилограф. У блоці DZ2 є чотири 

вхідних сигнали: температура верхнього шару обкотишів Т, воло-

га обкотишів Psi, висота шару обкотишів H на візках КС та сиг-

нал температури теплоносіїв ГПП Tagf, який надходить від ЗВ, у 

якості ЗЗ. Три перших сигнали моделюються у вигляді функціо-

нальних залежностей сигналів, що надходять до ЗСІІ із ЗСІ, вико-

ристовуючи вихідних сигнали цієї ТЗ відповідно до імітаційної 

моделі. 
 

 
Рис.1. Структурна схема моделі для дослідження перехідного 

процесу в технологічних зонах попереднього нагрівання і 

випалювання 
 

Блок PHZ — приймає чотири вхідних сигналі від інших 

блоків — DZ2 та RoZ. На його вході моделюється показник 

подачі газу, та передає вихідних сигнали відповідно до 

імітаційної моделі. Блок RoZ приймає два вхідних сигнали з 

блоку PHZ, та моделює показники подачі газу й температуру 

теплоносія ГПП із ЗОІ. Вихідні сигнали блоків регіструються 

осцилографами. Функціональні залежності, отримані під час 

моделювання зібраної системи, представлені на рис.2. Моделю-

вання технологічного процесу проведено з використанням 
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програмного математичного пакету Matlab/Simulink, пакетів НЛ 

Fuzzy Logic Toolbox та моделювання систем автоматизованого 

керування Control System Toolbox. При цьому враховано, що 

моделі для кожної зони пов’язані між собою не тільки послідовно 

та відповідно до технологічної конструкції ВМКТ, але й ЗЗ 

температур теплоносіїв ГПП, а саме: ЗСІ пов’язана ЗЗ темпера-

тури ГПП із ЗО, ЗС і ЗПН – із ЗВ,а також ЗВ і ЗР − із ЗС.  

 

 
а 

 
б 
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Рис.2. Перехідні процеси зміни температури верхнього шару 

обкотишів у технологічних зонах: а − ЗСІІ, б − ЗПН і в – ЗВ 
 

Отримано характеристику зміни температури верхнього 

шару обкотишів для ЗС, що представлена на рис. 2 а, на 

відміну від відомих характеристик [1-3] має аперіодичний 

характер із наявністю коливань, які зростають із 350 °С до 560 

°С за 80 с. При подачі впливів, що збурюють характеристика 

температури верхнього шару обкотишів незначно просідає. 

Характеристика вологості обкотишів у ЗС має схожий вигляд 

із відомими характеристиками. Вона змінюється з часом на 

інтервалі від 33 % до 7 % за 180 с, тоді як характеристики 

зміни висоти шару обкотишів мають ступінчастий вигляд і 

змінюються від 270 до 370 мм та в середньому приймають 

показник в 320 мм висоти шару. Температурна характеристика 

верхнього шару обкотишів у ЗПН (рис.2 б) має аперіодичний 

характер, зростає з 650 до 825 °С за 60 с. На інтервалі зростан-

ня від 20 с до 60 с є коливання, викликані збуреннями 

температури теплоносія ГПП. Отримана характеристика відріз-

няється від відомих характеристик тим, що не має спадаючих 

інтервалів, та підтримує температуру на одному рівні. 

Маса візків КС із обкотишами ЗВ періодично змінюється 

на ±10 % щодо сталого значення в 2.6 т/рік. Температура теп-
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лоносія ГПП у ЗВ приймає аперіодичний вигляд з наявністю 

коливань близько сталого значення в 425 °С чисельно рівних 

±10 °С (рис. 2 в), та незначно відрізняється від результату 

отриманого на відомих моделі [1, 3]. 

Таким чином, проведені дослідження впливу параметрів 

температури ГПП у якості ЗЗ для технологічних зон ВМКТ 

дозволили встановити, що у комплексній моделі значний вплив 

відбувається на температурні характеристики верхнього шару 

обкотишів. На графіках для ЗПН і ЗВ з’явилися стрибкові 

відхилення в 10 – 15 % від номінального значення та виникли 

перерегулювання на створюване збурення від теплоносіїв ГПП. 

Однак, слід зауважити, що значного впливу на показники воло-

ги, висоти шару та маси візків КС із обкотишами знайдено не 

було. У моделі створеній з трьох моделей ЗСІІ, ЗПН та ЗВ 

характер впливу є схожим, однак температурні функціональні 

залежності здебільшого відреагували на подачу з ЗВ збурення 

температурою теплоносія ГПП, у якості ЗЗ, з’явилися невеликі 

відхилення до 5 % від номінального значення температури. 
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Анотація: Трансформація партійної системи Великої Британії в 

останні роки, створила умови для еволюції політичного процесу в 

середині країни, які безпосередньо вплинули на весь світ. Отже, 

дослідження основних чинників Brexit в цьому контексті, що 

розпочалися задовго до проведення референдуму 2016 року є 

необхідним для узагальнення і систематизації елементів, що 

спричинили вихід країни з ЄС. 

Ключові слова: Велика Британія, референдум, Brexit. 

У лютому 2020 року Велика Британія завершила важливіший 

етап в історії не тільки країни, а й і світу взагалі. Референдум що-

до виходу з ЄС став першим так званим «прецедентом» успішного 

виходу країни-учасниці зі складу Європейського Союзу. Однак, 

сам загальнонаціональний референдум, як елемент демократичного 

волевиявлення, британці використовували неодноразово. 

Розпочатий у 2016 році Brexit став далеко не першою 

спробою Великої Британії полишити спільноту, що обумовлено 

низкою соціально-економічних факторів. За часи правління 

Г. Вільсона у 1975 році питання виходу країни зі складу ЄЕС не 

було підтримано на голосуванні, а референдум був використаний, 

як важіль впливу задля отримання низки поступок [1].  

Історики характеризують Велику Британію, як країну, що 

завжди прагнула стояти осторонь від європейського співтова-

риства та спиратися лише на власні інтереси у веденні політики і 

більше орієнтуватися на коаліцію з США та НАТО. Тому 

коливання країни між самостійністю і згуртованістю з рештою 

Європи можна пояснити геополітичною незалежністю, що 

склалася історично.  
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Треба зауважити той момент, що у Лондона завжди були свої 

погляди на ведення особистої внутрішньої та зовнішньої 

політики, які не завжди збігалися з пріоритетами решти Європи. 

Це спричинило розвиток євроскептичних настроїв серед 

правлячих партій та соціально-активного населення з самого 

початку вступу країни до ЄЕС.  

Під час проведення виборів до парламенту, лідер 

консервативної партії Д.Кемерон пообіцяв встановити новий 

діалог з ЄС з метою отримання необхідних привілеїв, а також 

гарантував проведення референдуму щодо виходу з ЄС. У цьому 

велику роль зіграв саме економічний чинник. [2].  

Фінансово-економічне питання першим вплинуло на 

приєднання країни до організації, а з часом стало головним 

важелем виходу з неї. На момент вступу Великої Британії в ЄЕС, 

рівень ВВП впав на 10 відсотків від загального серед країн-

учасниць, економіка Британії потерпала кризу. Тоді як, ще у 1950-

ті роки, ВВП на душу населення був в середньому вищим майже 

втричі у порівнянні з шістьома країнами-учасницями об’єднання. 

Отже, цей крок на той момент був необхідним, щоб зупинити 

стрімке економічне падіння та стабілізувати ситуацію 

Приєднання країни до блоку частково допомогло зупинити 

негативні процеси, натомість світова криза 2008 року доказала 

неспроможність ЄС підтримувати оптимальний рівень фінансово-

го забезпечення, стабілізації безробіття та економічного спаду між 

усіма країнами союзу, що визвало незадоволення британців [3].  

Фінансово-економічне питання торкається не лише вико рис-

тання коштів Європейським союзом, воно охоплює низку 

специфічних галузевих питань, таких як незалежний розвиток 

банківської сфери країни та збереження Лондоном статусу 

світового банківського центру, доля фермерів, що залишаються за 

межами квот на торгівлю з ЄС, питання риболовства у водах 

Великої Британії та багато інших.  

Але попри всі додаткові чинники, основним залишається 

фінансова система ЄС. З офіційних джерел відомо, що внесок 

Великої Британії змінювався щороку та залежав від багатьох 
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факторів, таких як податки, ВВП усіх країн-учасниць та інше. 

Отже, згідно з дослідженням проведеним Office for national 

statistics Великої Британії на підставі відкритої бази даних щодо 

фінансування ЄС представленій на сайті Європейської комісії, 

маємо наступне. Фінансовий внесок у бюджет організації за 2019 

рік зайняв третє місце за розміром після Німеччини та Франції і 

склав 17,1 мільярдів євро, з яких тільки 7,6 мільярдів повернулись 

до бюджету країни [5]. Наприклад, Італія, що посіла четверте 

місце за розміром інвестування у минулому році сплатила 16,8 

мільярдів євро, а отримала 11,4 мільярдів євро «кеш беку» [6]. 

У 2020 році Велика Британії продовжує сплачувати кошти до 

бюджету ЄС на рівні з іншими країнами, а фінансові відносини 

Лондон-Брюссель спливають тільки 31.12.2020 р., на зміну яким 

повинна прийти нова угода. 

За думкою американського політолога, засновника недержав-

ної розвідувально-аналітичної організації Stratfor, Джорджа 

Фрідмана. іншим чинником Brexit став ріст націоналізму серед 

населення в багатьох країнах світу. Це зумовлено зневірою у 

діяльності організацій, що були створені після Другої світової 

війни і які вичерпали свої можливості і стали паразитувати, а не 

розвиватися [7]. 

Питання націоналізму поділило Європу на два табори: ті 

країни, що вважають організації такого типу не актуальними, 

серед яких Велика Британія, та ті, що бачать майбутнє в 

реформуванні подібних структур, але ніяк не в припиненні їх 

існування, перш за все це Німеччина, що діє як «локомотив» ЄС. 

Провідною ідеєю запровадження самостійної національної 

політики є цілковите реформування міграційної системи. 

Європейська політика допомоги мігрантам, на думку британців, 

шкодить збереженню вікових традицій Великої Британії. Борис 

Джонсон наполягає на тому, що безперервний потік мігрантів 

чинить негативний плив на розвиток країни. Після підписання 

остаточної угоди про Brexit до кінця 2020 року, Британія має 

започаткувати нову більш жорстку міграційну реформу, яка буде 

базуватися на ретельному відборі висококваліфікованих кадрів зі 
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знанням англійської мови та вищою освітою. На думку уряду, це 

зменшить потік мігрантів щонайменше на 90 тисяч осіб щорічно 

[8].  

Але це далеко не всі чинники, що вплинули на проведення 

Brexit. Якщо умовно поділити їх на три групи, то окрім 

фінансово-економічного та націоналістичного необхідно виокре-

мити політичний чинник, який базується на розчаруванні 

населення у політичній системі країни і діяльності провідних 

партій. З моменту оголошення Девідом Кемероном, перед 

виборами у місцевий парламент у 2015 році, обіцянки провести 

референдум, та до фактичного Brexit, що відбувся 31 січня 2020 

року, на посту керівника парламенту встигли попрацювати: 

Д.Кемерон, Т. Мей, Б.Джонсон. Риторика цих політиків чітко 

доводить, що останнім часом майже відсутній консенсус між 

провідними партійними елітами країни. З приходом кожного 

нового прем’єр-міністру змінювався й європейський вектор. Як 

вже зазначалося раніше, з моменту вступу країни до ЄЕС політич-

ні еліти постійно ділилися на євроскептиків та єврооптимістів. 

Через європейське питання на посаді прем’єр-міністру в історії 

країни змінилася не одна особа, серед яких і М.Тетчер.  

Що стосовно Д.Кемерона, то з метою примирення двох сто-

рін консервативної партії перед виборами 2015 року, він 

звернувся до референдуму, як елементу прямої демократії, що 

завжди була притаманна британцям, чим заохотив до себе 

виборців з боку уніоністів UKIP, що завжди наголошували на 

незалежності Сполученого королівства та інших євроскептиків. 

Такий крок був неможливим за правлінням лейбористів, які 

блокували подібні рішення. Але перемога торі, що стала першою 

після трьох поспіль поразок на виборах до парламенту перервала 

етап затяжної кризи в середині партійної еліти. 

Сам референдум міг і не відбутися, якщо б консерватори не 

набрали більшість голосів та створили коаліцію в парламенті. Але 

його заява зробила свою справу і консерватори увійшли до 

парламенту з абсолютною більшістю голосів (66,1%) у що не 

вірив сам Д.Кемерон. Передвиборча гра політичних еліт 
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запустила колесо незворотної дії та 23 червня Велика Британія 

проголосувала за вихід країни зі складу ЄС [9]. 

Отже, можна зробити такий висновок, що Brexit став 

уособленням трансформаційного процесу, що вплинув на розділ 

між населенням та елітою країни у питанні європейського май-

бутнього Сполученого Королівства. Політичні еліти спирались на 

незадоволення фінансовою політикою ЄС, тоді як просте 

населення було обурено його національною політикою. Ці два 

чинника разом впливали на політичне середовище і партійну 

риторику, що й призвело до появи саме політичного чиннику 

проведення Brexit, який зробив останнього можливим. Зміни в 

партійній системі Великої Британії посприяли початку нового 

етапу політичного розвитку країни і перемозі євроскептичних 

настроїв на порядку денному. 
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Розглянуто актуальність дотримання психологічного здоров’я 

людей в сучасному суспільстві, з’ясовано важливу роль психолога 

в подоланні їхніх різних життєвих проблем та вирішення 

ситуацій, запропоновано поради та рекомендації щодо розуміння 

ознак порушення психологічного стану особи.  
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У сучасному світі не так давно набула широкого вжитку та 

потреби професія психолога. На нашу думку, вона є з одного боку 

однією з найцікавіших та актуальних в суспільстві, а з іншого — 

найскладнішою, адже психолог має вислухати людину, зрозуміти 

її, перейнятися її проблемою і відчути те, що зараз відчуває вона. 

Уже багато десятиліть ця професія зостається надзвичайно 

актуальною, корисною та незамінною для людства.  

Вчені помітили, що під час карантину відсоток людей, 

потребуючих психологічної допомоги, збільшився у 2,5 рази, за 

статистикою, майже 500 мільйонів людей з усього світу стражда-

ють від психічних проблем. Мабуть, вічною проблемою в будь-

якому суспільстві є стосунки батьків та дітей. Для вирішення 

такої ситуації варто звернутися до сімейного психолога. Для 

батьків він підбере найкращі способи спілкування зі своїм 

«чадом», а дитині зможе пояснити причину поведінки її матері чи 

батька. На жаль, більшість населення не звертаються до фахівців 

за допомогою. Психологами визначено декілька основних 

показників та ознак, коли варто звернутися до спеціаліста, 

додаючи деякі професійні поради. Пропонуємо їх проаналізувати. 

1. Вам здається, що ви «ходите по колу». 

У вас є проблема, вирішити яку ніяк не виходить, хоча ви 

начебто вже випробували всі способи. Наприклад, яку б роботу 

ви не спробували, вже через півроку вам здається, що вона 

нудна і зовсім вам не підходить. Або ваші особисті відносини 

завжди обриваються на одному і тому ж етапі. Ви весь час 

закохуєтеся в однаковий тип людей, з якими вам не вдається 

побудувати стосунки. Якщо ви вже усвідомили, що весь час 

повторюєте однакові помилки — це чудово, але для вирішення 

проблеми цього недостатньо, варто звернутися до психолога. 

2. Ви уникаєте своїх батьків чи, навпаки, проводите з ними 

забагато часу. 

Ви доросла і самостійна людина, яка може впоратися з будь-

яким завданням, але ваша мама за п’ять хвилин розмови доводить 

вас до сліз, і ви нічого не можете з цим вдіяти. Бувають ситуації, 

коли вам боязко сказати батькам правду, якщо у вас є певні 
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життєві труднощі, адже не хочете їх розчарувати або боїтеся 

їхнього осуду. Задайте собі просте запитання: якщо ви доросла 

людина, старше двадцяти років, чи не займають батьки у вашому 

житті більше місця, ніж партнер, робота і хобі? Якщо так, то це 

може свідчити про порушення процесу сепарації – здорового 

відділення дитини від батьків під час дорослішання. Іноді це 

працює й навпаки — батьки не можуть здійснити сепарацію з 

дітьми. Це важливий етап у житті кожної людини, якщо цього не 

відбувається, то страждають обидві сторони. 

3. Різко змінився спосіб життя і режим дня. 

Ви були дуже активним, вели здоровий спосіб життя, 

багато спілкувалися з людьми і раптом стали замкнутим, не 

виходите з оселі, вам неважливо, що їсти і що одягати. Або, 

наприклад, людина була врівноваженою, а стала вибуховою за 

характером і дуже легко виходить із себе. За професійними 

рекомендаціями щодо вирішення таких проблем варто 

звернутися до психолога. 

4. Вас все дратує. 

Якщо ви помічаєте за собою, як часом вас все навколо 

починає дратувати, раптом виникає почуття гніву або ревнощів, 

яким ви не можете знайти пояснення, то ваш емоційний стан є 

нестабільним і необхідно шукати причину цього. Сюди ж можна 

віднести моменти, коли ви відчуваєте себе абсолютно 

самотніми, маючи сім’ю і друзів, а іноді навіть замислюєтеся 

про смерть. Щоб впоратися з цим станом і знову відчути себе 

щасливою людиною, краще поспілкуватися з фахівцем. 

5. Ви занадто багато працюєте. 

Якщо робота у вашому житті стала займати весь вільний час, 

ви припинили зустрічатися з друзями і проводити час з сім’єю, то 

це перший дзвіночок, який свідчить про те, що у вас з’явилася 

своєрідна поведінкова залежність. Така ж ситуація спостеріг-

гається, якщо ви надмірно захоплюєтеся комп’ютерними іграми, 

забуваючи при цьому про сон та їжу, не виходите на вулицю і не 

спілкуєтеся з рідними. Ці ознаки є важливими симптомами, тому 

необхідно звертатися до психологів. 
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6. Ви робите багато ризикованих вчинків. 

Поведінка з необгрунтованим ризиком впливає на якість 

життя, а може навіть завдавати шкоди здоров’ю. Наприклад, якщо 

ви перестали замислюватися про те, чим можуть закінчитися 

близькі стосунки з незнайомцем, ви стали порушувати правила 

при керуванні автомобілем або раптом захопилися екстремальни-

ми видами спорту, то це все не просто так. Важливо розуміти, що 

ніяка поведінка не виникає на порожньому місці. Для цього 

завжди є вагома причина, яку необхідно знайти і розібратися в 

ній. 

7. З’явилися проблеми зі здоров’ям. 

Недарма кажуть, що всі хвороби від нервів. Рік за роком 

численні дослідження підтверджують, що стрес може проявля-

тися у вигляді широкого спектру фізичних недуг – від хронічного 

розладу шлунка до головного болю, частих застуд або, навіть, 

зниження сексуального потягу. Так що, якщо ви вже обійшли всіх 

лікарів і досі не зрозуміли, як позбутися неприємних симптомів, 

можливо, саме психолог вам допоможе. 

8. Змінилась харчова поведінка або з’явилась залежність 

від алкоголю.  

Ви почали їсти більше, ніж зазвичай, складно зупинитися, 

порції їжі стають все об’ємнішими. Або, навпаки, ви скоротили 

кількість їжі до мінімуму через відсутність апетиту і повної до неї 

байдужості. Іноді ви відчуваєте себе так погано, що не можете 

приймати їжу. Вечорами рука сама тягнеться за келихом вина або 

чогось міцнішого, а вранці ви почуваєтеся «розбитим», на роботі 

вам складно зосередитися, а в будь-якій стресовій або, навпаки, 

приємній ситуації ви маєте бажання випити різні спиртні напої – 

швидше за все, у вас дійсно проблеми з алкоголем.  

9. Постійно почуваєтеся винними.  

Ви м’який за характером, немов пластилін, вас легко 

переконати у власній неправоті. Ви постійно вибачаєтеся. Чи 

відчуваєте, що щось робите не так. Можливо, ви й не віддаєте 

собі звіту в тому, що регулярно відчуваєте схожі почуття. Це 

не норма. Тут дійсно потрібно розбиратися з фахівцем. 
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10. Постійно хочеться заховатися або втекти. 

Ви з різних причин починаєте уникати спілкування з 

друзями, відмовляєтеся відвідувати місця великого скупчення 

людей і громадські заходи, іноді не комфортно відчуваєте себе 

в міському транспорті. Вам все більше подобається перебувати 

на самоті – вдома чи на природі, зводите до мінімуму свої 

контакти і не можете займатися звичайними справами. Це 

явний сигнал про те, що вами керує приховане почуття тривоги 

та страху. Причому воно настільки сильне, що звичайними 

способами заспокоїтися не вдається. Без допомоги психолога 

повернутися до звичного життя буде дуже складно. 

Отже, психологічно здоровий спосіб життя людей – це запо-

рука якісного життя всього суспільства, а допомогти у вирішенні 

будь-яких проблем такого характеру, зможе психолог.  
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У статті розглянуто питання актуальності вивчення державної 

мови в сучасному українському суспільстві, з’ясовано основні 
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Упродовж багатьох десятиліть актуальною постає проблема 

функціонування української мови на державному рівні серед 
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українців. Україна як незалежна держава має дбати про розвиток 

своєї мови, культури і зберігати національні звичаї та традиції. 

Але в суспільстві спостерігаємо проблему низького рівня знань 

української мови і небажання сучасної молоді спілкуватися 

рідною мовою. На щастя, це поодинокі випадки і стосується це 

більш східної частини країни. На заході та в центральних регіонах 

молодь усвідомлює цінність та важливість щодо зберігання та 

розвитку рідної мови, адже якщо вмре мова – згине й народ. Все 

ж таки вивчення мови сучасним суспільством – це право чи 

обов'язок кожного громадянина країни? З цього приводу 

висловлювали різні думки надзвичайно багато відомих письмен-

ників, політиків, досвідчених артистів сучасності України, 

наприклад, Іван Огієнко наголошував: «Поки живе мова — 

житиме й народ, як національність … От чому мова завжди має 

таку велику вагу в національному рухові, от чому ставлять її на 

перше почесне місце серед головних наших питань» [3]. Анатолій 

Мокренко зазначав: «Руйнування мови — основи національної 

культури — це вже не просто вина, а злочин держави перед 

народом» [4]. Відомий педагог Василь Сухомлинський говорив: 

«Щоб любити — треба знати, а щоб проникнути в таку тонку й 

неосяжну, величну й багатогранну річ, як мова, треба її любити» 

[5]. Отже, цінність рідної мови має усвідомлювати кожний 

представник своєї нації. 

За даними опитування, проведеного Київським міжнародним 

інститутом соціології (КМІС) на початку 2019 року, тільки 46% 

українців розмовляють зі своїми родичами переважно або 

виключно українською мовою. 92,2% із цих 46% – мешканці 

Заходу Украіни, 48,1% – центральної території країни, 19,1% – 

південної частини, 13,3% – східної. Судячи з цієї статистиці, на 

жаль, значна кількість українців нехтує державною мовою, і 

навіть соромиться спілкуватися нею на постійній основі у 

повсякденному житті. Чому так? Частина дослідників приходить 

до висновків, що в Україні, з моменту здобуття її незалежності, 

так і не були створені достатні умови для поширення української 

мови, у зв'язку з чим значна кількість людей, яка вільно володіє 
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українською, потрапила в середовище, де не може її ефективно та 

активно використовувати. Функціонування національної мови 

має велике значення, тому що від цього прямим чином залежить 

збереження та існування держави українського народу. 

У другій частині 3 Статті Конституції України зазначено, 

що держава відповідає перед кожним громадянином за свою 

діяльність, а також за розповсюдження української мови, 

носіями якої є представники єдиної нації. 

Навесні 2019 року Кабінетом Міністрів було прийнято Закон 

«Про забезпечення функціонування української мови як 

державної». На думку співавтора цього документа, голови 

комітету Верховної Ради з питань культури і духовності М. 

Княжицького: «цей закон закрив більшість «білих плям» щодо 

статусу української мови, але при цьому не обмежив права 

національних меншин» [1]. Українська мова відтепер є одним із 

символів державності. Посадовці та кандидати на посади, 

майбутні громадяни України, медики, менеджери державних та 

комунальних підприємств, працівники патронатних служб і 

освітяни повинні вільно володіти мовою. Стаття 3 цього Закону 

окремо підкреслює і визначає такі найсуттєвіші його завдання: 

«1) захист державного статусу української мови; 2) популяризація 

діалектів і говірок української мови та їх збереження; 3) застосу-

вання української мови відповідно до вимог українського право-

пису та інших стандартів державної мови; 4) забезпечення 

розвитку української мови для зміцнення національної ідентич-

ності, збереження національної культуру, традицій, звичаїв, 

історичної пам’яті та її подальше функціонування як державо-

творчого чинника української нації; 5) поширити українську мову 

у світі та сприяти задоволенню мовних потреб закордонних 

українців і громадян України, які проживають або тимчасово 

перебувають за межами України та ін.» [1].  

Певна річ, доля української мови зараз залежить від кож-

ного українця, пригадаймо слова іспанського політика Хосе-

Марія Арце: «Мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, 

що нею не говорять ті, хто її знає».  
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Найвищою формою державної мови є офіційна мова, яка 

представляє країну на міжнародному рівні, виступає засобом 

формування юридично значущих положень. Варто пригадати 

історію, адже перша правнича документація виникла ще в часи 

Київської Русі. Давня пам'ятка права українського народу 

«Руська правда» представляє рівень юридичного мислення ще 

у давньоримському суспільстві. Мова, якою були написані 

ділові документи Київської Русі – основа давньої української 

мови, яка все більш збагачувалася спеціальною лексикою. 

Логічно правильним і точним викладенням думок юриста 

обумовлюється довіра до права в цілому. Професійна терміно-

логія повинна бути “національна за формою і міжнародна за 

змістом”. Тому її основа будується, перш за все, з національ-

них слів. Отже, мова і право є одним цілим, та не можуть 

існувати окремо один від одного. 

Українці мають популяризувати свою мову, а починати 

варто з себе та зі свого найближчого оточення. Якщо наш 

народ буде робити хоча б маленькі кроки, це буде діюча спроба 

разом досягти великої мети! Спілкуймося українською – це 

оновить та збереже українські традиції й звичаї і прославить 

націю! Мова — надбання народу. Виникнення будь-якої мови 

— це не випадкова подія, а дуже довгий процес зародження та 

розвитку, що триває протягом не одного століття.  

Цінність рідної мови повинен усвідомлювати кожний 

представник своєї нації. Функціонування національної мови 

має величезне значення, адже від цього прямим чином зале-

жить збереження та існування українського народу в цілому. 

Видатний український вчений, громадський, політичний та 

церковний діяч, мовознавець Іларіон зазначав: «Поки живе 

мова — житиме й народ, як національність … От чому мова 

завжди має таку велику вагу в національному рухові, от чому 

ставлять її на перше почесне місце серед головних наших 

питань». Здавна народ вірив, що за допомогою тільки 

людського слова можна лікувати тяжкі хвороби, знаходити 

скарби в землі, оборонятись від недоброї людини та лихого 
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звіра. Існує така народна мудрість, яка говорить про неабияку 

силу слова: «Що вимовиш язиком, того не витягнеш волом». 

Отже, ми глибоко переконані в тому, що український народ 

незламний, а наша мова та духовність пробиваються крізь всі 

заборони й утиски. Вивчення державної мови українцями є 

однією з найважливіших завдань в сучасному суспільстві.  
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сучасним світовим і національним тенденціям зародилася ідея 
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орієнтованого підходу та включенням до освітнього процесу 

додаткових спортивно-орієнтованих занять, з метою фізичного 

виховання та спортивного вдосконалення нової генерації 

військових лікарів, також дана методика зорієнтована на 

підвищити працездатність в складних умовах діяльності, з якими 

можуть стикнуться військові лікарі під час виконання 

професійних обов’язків.  

Ключові слова: студенти, військові лікарі, фізичне виховання. 

Важливим критерієм для занять фізкультурно-спортивну 

діяльність являється вплив спорту та психо-емоційний стан 

студентів, адже аналіз світової системи медичної та військово-

медичної освіти свідчить, що підготовка майбутніх військових 

лікарів фахівців є тривалим, багатоступеневим і безперервним 

процесом, що потребує значного напруження функціональних 

можливостей організму при засвоєнні відповідних знань і прак-

тичних навичок. [1, с. 88]. Також особливої уваги потребує той 

факт, що наразі відбувається нестримний розвиток засобів і 

способів збройної боротьби, особливо за умов гібридної війни 

на Сході України, коли військовослужбовці стикаються з цілим 

комплексом проблем, таких як колосальне фізичне та інформа-

ційне навантаження, психоемоційний стрес [2, с. 261]. 

У зв’язку з цим серед студентів факультету підготовки 

лікарів для Збройних Сил України Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця була запроваджена 

експериментальна методика фізичного виховання та спортивного 

удосконалення майбутніх військових лікарів, яка: 1) основується 

на особистісно-орієнтованому підході; свободі вибору навчально-

спортивної діяльності та врахуванням тайм-менеджменту 

студента; 2) складається з спортивно-орієнтованих занять, таких 

як бойовий гопак, йога і фітнесі та 3) покликана не тільки 

розвинути загальні фізичні навики, покращити рівень здоров’я та 

розвинути загальну витривалість і підвищити працездатність 

майбутнього військового медика, але й спрямована на 

гармонізацію свідомості та зняття психоемоційного напруги.  

За результатами експерименту було встановлено, що в 

експериментальній групі «Б» - 52 % студентів повністю 
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погодилися з тим фактом, що заняття фізичною культурою 

допомагають подолати стрес та психоемоційне навантаження, 

36 % опитаних студентів експериментальної групи зазначили, 

що частково відчувають позитивний вплив даного методу та 

12 % не відчули бажаного ефекту щодо подолання напруги під 

час занять (рис.1 ) 

 

 
Рис.1. Спортивно-орієнтовані заняття допомагають подолати 

психологічну напругу та зняти стрес (група «Б») 

 

В контрольній групі «А», яка не займалася жодними з видів 

спортивно-орієнтованих занять запропонованих експерименталь-

ною методикою продемонструвала наступні показники. Тільки 12 

% студентів контрольної групи погоджуються з тим, що фізична 

культура сприяє подоланню психоемоційного навантаження, 20 

% студентів частково погоджуються з даним твердженням 

ґрунтуючись на власних суб’єктивних судженнях та основна 

когорта студентів, яка ввійшла до контрольної групи «А», а саме 

68 %, зазначає, що заняття фізичною культурою не сприяють 

подоланню стресу, гармонізації свідомості та зняттю психоемо-

ційної напруги.  

Варто зазначити, що відповідно до проведеного опитування 

було з’ясовано, що загальна задоволеність студентів заняттями 

фізичною культурою у рамках учбового процесу ґрунтується на 

52%

36%

12%

я повністю згоден (а) -
52 %

я частково згоден (а) -
36 %

я не згоден (а) - 12 %
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можливості власного фізичного самовдосконалення, поліпшенні 

свого здоров'я, турбота про зовнішній вигляд та поліпшення 

фігури, також вагомим чинником для мотивації занять спортом 

являється критерій зняття психоемоційної напруги під час занять 

фізичною культурою. 
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Постановка проблеми. Протягом численних етапів розвит-

ку медіа здобули неабиякий вплив на формування суспільної 

точки зору. Але варто пам’ятати, що на ринку ЗМІ завжди знай-

деться місце для маніпуляцій, які зашкоджують безвтручальному 
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сприйняттю інформації. Людина піддається нав’язуванню уперед-

женостей, зокрема формування дискримінації на підставі віку. 

Наразі ейджизм проявляє себе не лише в створенні негативних 

стереотипів щодо людей похилого віку, а й в приниженні їх прав 

та неможливості їх адекватного сприйняття як рівноправного 

осередку суспільства. Сучасні ЗМІ частіше за все не намагаються 

зробити внесок у вирішенні проблеми ейджизму, а навпаки – 

підкидають дрова у вогонь, який розпалює суспільний негатив і 

дискримінацію. 

Аналіз останніх досліджень дає нам підстави стверджувати, 

що питання дискримінації наркозалежних, ромів, віл-інфікованих 

та інших вразливих груп населення було предметом багатьох 

наукових досліджень. Так, Р. Мандель [8] розглянув толерант-

ність як важливу умову запобігання дискримінації. Наприклад, 

Т. Ісакова [6] висвітлила питання використання мови ворожнечі в 

сучасному українському інформаційному просторі. Н. Куравська 

[7] розглядала проблеми взаємозв’язку гендерних стереотипів і 

гендерної дискримінації. З. Гаджук [4] виявив особливості впливу 

медіа на висвітлення образу людини з інвалідністю. У свою чергу 

В. Дацюк [5] дослідила ролі комунікаційних процесів публічної 

політики в сфері протидії стигмі та дискримінації ВІЛ-

інфікованих тощо. 

Незважаючи на значні наукові розвідки, питання висвітлення 

ейджизму залишилося мало дослідженим, здебільшого в кон-

тексті соціальної проблематики та частково у рекламі. 

Мета – окреслити специфіку подачі інформації про людей 

похилого віку в засобах масової інформації. 

Виклад основного матеріалу. У медіа інформація має бути 

коректною і повною, а цільова аудиторія, у свою чергу, має 

самостійно ухвалювати рішення з приводу тих або інших подій. 

Однак на практиці спостерігається дискримінація та стериотипіза-

ція певних груп населення, зокрема і людей похилого віку. 

В аспекті нашого дослідження під поняттям «ейджизм» 

розуміємо створення стереотипів і дискримінацію окремих людей 

або груп людей за віковою ознакою. 
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Стереотип потлумачується як «заснована на категоризації 

когнітивна схема, на базі якої члени інгрупи уявляють собі людей, 

що належать до аутгруп» [3]. Тобто стереотипи як набір ознак, 

установлений шаблон мислення, формують упереджене ставлення.  

«Відображення власного ставлення журналіста до теми у 

інформаційному повідомленні часто зумовлене внутрішніми 

переконаннями чи поглядами, які не завжди є усвідомленими. Не 

замислюючись над складністю теми та/або не досліджуючи її 

особливості, журналіст може, хоч і не повинен, впливати на 

аудиторію [7, с. 55]. 

Контент-аналіз українських медіа стосовно висвітлення 

подій за участю людей похилого віку надав нам можливість 

стверджувати, що в більшості матеріалів ейджизм сприяє 

закріпленню негативних стереотипних уявлень у суспільстві з 

бідністю, самотністю, агресивністю, неприємною зовнішністю, 

слабоумством, амнезією, зниженням рівня продуктивності праці, 

високою вірогідністю смерті тощо. 

Погоджуючись із О. Березіною, можемо стверджувати, що «у 

сучасному суспільстві образ старості носить, у більшості, 

негативний характер. Вважається, що особам літнього й, особли-

во, похилого віку властиві такі риси, як: негативізм, кон-

серватизм, інертність, упертість, запальність, підвищена уразли-

вість, егоїзм, дратівливість, дріб’язковість, скнарість та ін.» [3]. 

Згідно з Конвенцією про захист прав людини і основополож-

них свобод ознаками дискримінації є: стать, раса, колір шкіри, 

мова, релігія, політичні чи інші переконання, національне чи 

соціальне походження, належність до національних меншин, 

майновий стан, народження, або інша ознака [2]. 

Відповідно до 21 статті Кодексу законів про Працю 

«забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема 

порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або 

непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, 

соціального та іноземного походження, віку....» [9]. 
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Український Кодекс журналістської етики [1] забороняє 

дискримінацію через стать, мову, расу, релігію, національне, 

регіональне чи соціальне походження або політичні вподобання. 

Зазначимо, що вказувати на відповідні ознаки особи (групи 

людей) слід лише у випадках, коли ця інформація є неодмінною 

складовою матеріалу. Для уникнення ейджизму медіа мають 

збалансовано подавати інформацію про старіння, формувати нове 

розуміння старіння серед всіх поколінь людей, проводити 

комунікаційні кампанії з розширення знань про старіння і 

поліпшення розуміння цієї проблеми серед ЗМІ, громадськості, 

осіб, які формують політику, роботодавців і провайдерів послуг. 

Ухвалення законів проти дискримінації за віковою ознакою. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Засоби 

масової інформації не мають закріплювали негативні стереотипні 

уявлення у суспільстві про людей похилого віку, у редакціях пот-

рібно напрацьовувати внутрішні стандарти, які відповідатимуть 

визнаним міжнародним практикам щодо висвітлення випадків 

дискримінації, а також стимулювати навчання своїх працівників у 

цій сфері. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у визна-

ченні сприйняття фреймів вікової дискримінації у ЗМІ, шляхом 

анкетування в соціальних мережах та месенджерах. 
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м. Львів, Україна 

Анотація. Досліджується участь В. Старсольського у виданні 

молодіжних часописів «Молода Україна», «Іскра», які виходили у 

Львові на початку ХХ ст. Розкривається його роль та діяльність 

в організації видання часопису «Молода Україна» як члена 

редакційної колегії та активного автора публікацій. 

Ключові слова: Володимир Старосольський, «Молода Україна», 
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У своїй автобіографії В. Страосольський (1878-1942) – 

український громадсько-політичний діяч, вчений правник та 

соціолог першої половини XX ст. згадував: «Студентські роки, 

“Молода Україна”. Ті роки належать до дуже гарних для мене 

споминів. Покоління молоді, до якого належати випало на мою 

долю, реалізувало до певної міри те, що зробило попередні … 

Так відкинули ми стару, компромісову назву Русь-Україна, і 

стали послідовно уживати назви Україна. Ми визнали держав-

ну самостійність та незалежність, необхідним для кождої, отже 

також української нації домаганням» [1, арк. 58]. 

На початку жовтня 1899 р., тоді ще студент права В. Старо-

сольський повертається на навчання з Віденського до Львівського 

університету та знову стає членом українського студентського 

товариства «Академічна громада» [2, арк. 95]. Разом із своїм 

товаришем, студентом філософії Львівського університету 

А. Крушельницьким, 1899 р. розпочали видання у Львові творів 

тогочасних молодих письменників у серії під назвою «Живі 

струни». До одного із видань, а саме А. Крушельницького «Про-

летарі» В. Старосольський написав післяслово [3] – це перша 

відома його публіцистична праця. Також В. Старосольський був 

автором передмови до п’ятого видання із серії «Живі струни» 

польського письменника В. Оркана [4]. Художні твори із згаданої 

серії викликали резонанс в середовищі української молоді та 

інтелігенції своїм модерністським на той час змістом, на них 

звернули увагу та рецензували І. Франко, С. Єфремов та ін. 

19 жовтня 1899 р. відбулося засідання організаційного 

комітету для заснування молодіжної політичної організації 

«Молода Україна», скликаний Є. Косевичем, О. Грабовським та 

В. Старосольським [2, арк. 99]. Загадана організація розпочала, 

для пропагування своїх ідей, видавати часопис для молоді під 

однойменною назвою. 8 грудня 1899 р. відбулася нарада у справі 

заснування видання часопису «Молода Україна», серед 

ініціаторів якої також був В. Старосольський [2, арк. 207зв]. 

Наприкінці грудня 1900 р., коли редакція «Молодої України» 

була вже сформована, В. Старосольський звернувся до студентів 



 

126 

Львівського університету, які від’їжджали на різдвяні вакації, щоб 

вони залишили свої адреси для її розповсюдження. 

Перший номер «Молодої України» вийшов у січні 1900 р. та 

відкрився програмною статтею «Від редакції», авторства В. Ста-

росольського та Є. Косевича, у якій були означено основну мету 

видання та однойменної організації: самостійна соціалістична 

Україна [5]. Упродовж 1900 р. В. Старосольський був головою 

редакційного комітету часопису «Молода Україна» [6, арк. 413-

413зв.], а також членом його редакції у 1900-1903 рр. [1, арк. 59], 

публікує на сторінках цього часопису власні статті, рецензії. 

Одночасно із засіданням редакційного комітету відбувалися і 

збори організації «Молода Україна». На засіданнях редакційного 

комітету обговорювалися питання коректури, підбір текстів, зміст 

наступних чисел [6, арк. 230; 7, арк. 123, 187, 194]. Найчастіше у 

засіданнях редакційного комітету брали участь разом із В. Старо-

сольським А. Гошовський, О. Грабовський, Є. Косевич. Видання 

до друку підписував В. Старосольський самостійно або разом з 

О. Грабовським. 

Поява часопису «Молода Україна» та проголошені нею ідеї 

викликали чималі дискусії в українській та польській пресі 

Австро-Угорської імперії, що сприяло зростанню популярності 

часопису та комунікації між українським студентством та учнями 

старших класів гімназій. Передплатниками «Молодої України» 

були відомі галицькі українські діячі, зокрема, С. Дністрянський, 

О. Колесса, К. Левицький, І. Франко, А. Шептицький та ін. [8]. 

«Молода Україна» передплачувалась і розповсюджувалась через 

студентів, священиків, вчителів [7, арк. 10, 107] в Галичині і 

Буковині, Кракові, Відні, а також нелегально – в Російській 

імперії [8]. У Наддніпрянській Україні було знайдено російською 

жандармерією гектографовану брошуру В. Старосольського 

«Кирило-Мефодієвське Братство», яка була передрукована із його 

статті в «Молодій Україні» (1900. Ч. 5. с. 169–175) [9]. В. Старо-

сольський, сповідуючи ідею соборності України, великого 

значення надавав налагодженню контактів із українським 

студентством Російської імперії, зокрема, Харківського та 
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Київського університетів. Він згадував, що до Львова, у період 

«Молодої України», приїжджали до нього та діячів «Молодої 

України» Д. Антонович, М. Русов, С. Петлюра, В. Винниченко, 

Леся Українка [1, арк. 59]. 

Після припинення видання «Молодої України» через 

фінансові проблеми та розходження членів організації в ідеоло-

гічних питаннях, В. Старосольський продовжував співпрацю з 

молодіжною українською пресою. Так, у новому молодіжному 

часописі «Іскра», який виходив у Львові 1903-1904 рр., він 

опублікував розлогу статтю «Що таке социольоґія» (1903. Ч.1. с. 

3-9; Ч. 2. с. 1-7; Ч. 3. с. 1-6), а також рецензії. Після закінчення 

студій 1903 р., він спостерігав та цікавився розвитком молодіжної 

преси у Львові, зокрема, відновленим 1905 р. виданням часопису 

«Молода Україна».  

В. Старосольський надавав великого значення періодичним 

друкованим виданням для молоді як комунікативному простору 

для поширення та утвердження ідей самостійності і соборності 

України. Крім того, він розглядав їх засобом пропагування 

наукових знань та модерних культурних ідей в молодіжному 

середовищі з метою розширення його інтелектуальних інтересів. 
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Анотація: модна індустрія є нагальною темою для вивчення. 

Різноманітність стилів у сучасному середовищі є дуже 

великою, що сприяє створення так званого модного хаосу, який 

зациклює людей на копіюванні чужих образів. Таким чином 

всім нам варто позбутися старих стереотипів про моду та 

осучаснити наші думки новітньою інформацією для створення 

молодого стильного та ерудованого суспільства. 

Ключові слова: мода, власний стиль, суспільство, молоде 

покоління.  

Часто середовищі всі ми повторюємо стиль один одного, тим 

самим не проявляючи свою унікальність та особливість. Все ж, з 

впливом часу деталі вашого власного стилю проявляються та 

ваші образи стать не чітко вираженими. Щоб уникнути схожих 

ситуацій варто створити власний стиль, який буде притаманним 

саме вам. Варто слідувати декільком правилами, які допоможуть 

вам швидше та продуктивніше слідувати сходинками моди до 

власного та неповторного стилю. Схожу тематику розглядали у 

таких онлайн довідниках: SEPTEMBER [2], BUSINESS-

STYLE[3], VOVK BLOG[4], amlima.com[5].  
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Як затверджує онлайн довідник MOZOK CLICK є чимало 

цікавих стилів, яким варто наділити окремий спектор уваги, 

зокрема: класичний, спортивний, етнографічний та народний, 

вечірній, романтичний стилі[1]. Одним із основних стилів є 

класичний стиль. Класичний стиль вважається фундаментом усіх 

новітніх модних тенденцій, але часто дизайнери доповнюють 

класичний крій яскравими деталями, які осучаснюють образ та 

роблять його цікавішим[6]. Кожного сезону класичний стиль 

збагачується новими видами, які завжди зберігають елегантність 

та вишуканість[7]. Також важливим фрагментом у повсякденному 

житті, особливо спортсменів є спортивний стиль. Спортивному 

стилю притаманні вільні форми, що сприяють вільному русі[8]. 

"Dressy casual" (невимушений вечірній стиль)-вечірній стиль, що 

не має чітких критерій та вимог, допускає деяку вільність при 

створенні образу в цьому стилі[9]. Зокрема етнографічний та 

нарадний стилі наразі у 2019-2020 рр. Є важливим франментом 

моди для розгляду. Під впливом народного одягу змінилося для 

прикладу, видання VOGUE.  

Хаос у моді наразі є нагальною проблемою для вирішення, 

попри велику кількість джерел та інформації на цю тему, вона не 

втрачає свою гостроту та нагальність. Для вирішення ситуації із 

незрозумілим становищем моди завжди варто планувати свої 

покупки заздалегідь та складати shopping list[10]. Це допоможе 

вам уникнути не бажанних дій, зокрема покупок. Не женіться за 

модою, слідкуйте за нею, проте слідуйте власному стилю [10].  

При створенні власного стилю окрім власних уподобань 

варто враховувати ряд інших факторів або чинників[11]. Для 

прикладу: правильний розмір, кольорова гама, недоліки фігури, 

які можливо приховати шляхом правильного формування 

щоденних образів. Завжди купуючи річ варто визначити її роль у 

гардеробі, це сприятиме змістовнішим покупкам з боку 

щоденного використання модних речей.  

Саме тому, у 21 столітті ,часто-густо, више вказані аспекти до-

помагають молоді на міжнародному рівні відчувати стиль та про-

являти свою індивідуальність дивлячись під кутом моди та стилю.  
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Таким чином варто зрозуміти, що власний стиль є важливим 

фрагментом нашого життя та займає велику роль, як допомога 

людству до уникнення хаосу у модній індустрії.  

• Власний стиль повинен чітко описувати вас та притаманні 

вам риси, вподобання.  

• Завжди складайте шопінг лист, це допоможе вам при 

здійсненні покупок. 

• Враховуйте особливості вашого тіла 

• Не женіться за модою, слідкуйте за нею, проте слідуйте 

власному стилю 

• При створенні власного стилю окрім власних уподобань 

варто враховувати ряд інших факторів,чинників. 
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Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur. 

Every reasonable person punishes not because an offense 

has been committed, but so that it will not be committed in 

the future.  

Seneca Lucius Anney. 

Анотація. У статті проаналізовані основні проблеми реалізації 

законних прав і свобод людини і громадянина у сфері криміналь-

ного провадження, як однієї зі стадій досудового розслідування, 

висвітлені основоположні, фундаментальні засади гарантій 

реалізації прав і свобод людини і громадянина в сфері криміналь-

ної відповідальності, а також прослідковано антропологічне, 

історичне та юридико-правове походження, підстави, порядок, 

правові наслідки, види цього процесу; викладено авторське ба-

чення генези цієї проблеми (феномена) у контексті сучасного 

розвитку та післяреформованого періоду правоохоронної 

системи.  

Ключові слова: права і свободи людини і громадянина, звільнення 

від кримінальної відповідальності, кримінальна відповідальність, 

досудове розслідування, кримінальне провадження. 

Annotation. The article analyzes the main problems of realization 

of legal rights and freedoms of man and citizen in the field of 

criminal proceedings, as one of the stages of pre-trial investigation, 

highlights the basic, fundamental principles of guarantees of human 

and civil rights and freedoms in the field of criminal responsibility. 

legal origin, grounds, procedure, legal consequences, types of this 

process; the author's vision of the genesis of this problem 

(phenomenon) in the context of modern development and the 

postreform period of the law enforcement system is presented. 

Keywords: human and civil rights and freedoms, exemption from cri-

minal liability, criminal liability, pre-trial investigation, criminal 

proceedings. 
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Постановка проблеми. Кримінальний кодекс України, 

який прийнятий 5 квітня 2001 року передбачає за певних умов 

виключення кримінальної відповідальності, як альтернативу 

засудження до кримінальної відповідальності, зокрема це 

регламентується розділом IX Кримінального кодексу України, 

а саме: ст. 44-49 ККУ. 

Кримінально-правова думка містить не один підхід до 

протидії зі злочинністю у питанні притягнення до кримінальної 

відповідальності (як наслідок – покарання) та звільненні від 

останньої. Існує плюралізм напрямів створення альтернативи 

засудження особи до кримінальної відповідальності.  

Перший зумовлений тим, що особа, яка вчинила тяжкий та 

особливо тяжкий злочин не може бути звільнена від покарання 

на попередній стадії, але це може бути зроблене протягом 

деякого часу. На мою думку, якщо особа усвідомлено вчинила 

злочин, відбула половину строку, який призначив їй суд, то 

вона має право на реабілітацію перед суспільством.  

Звільнення від кримінальної відповідальності є більш діє-

вим та ефективним способом протидії з особами, які вчинили 

проступки та середньої тяжкості злочини, але з чітким дотри-

манням прав, свобод та законних інтересів як потерпілої особи, 

так і звинуваченої. [1, 3 c.]  

Як зазначає Верховний суд України, звільнення від кримі-

нальної відповідальності - це відмова держави (її компетентних 

органів) від засудження особи, яка вчинила злочин, та застосу-

вання до неї кримінально-правових засобів примусового 

характеру. Закриття справ щодо таких осіб є проявом загальної 

тенденції розвитку кримінального законодавства у напрямі 

пом'якшення відповідальності за злочини невеликої та серед-

ньої тяжкості, вчинені вперше, законодавчим втіленням держав-

ного гуманізму, наданням державою людині, яка оступилася, 

можливості виправитися. Водночас звільнення від кримінальної 

відповідальності не є виправданням особи. [2] 

Пам’ятайте! Центральні засади кримінального судочинст-

ва встановлені Конституцією України, принцип презумпції 
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невинуватості. Зокрема, ст. 61 Конституції України встановле-

но, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної 

відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушен-

ня. Ст. 62 встановлює, що особа вважається невинуватою у 

вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному 

покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку 

і встановлено обвинувальним вироком суду.  

Актуальність проблеми. Актуальність проблеми інституту 

звільнення від кримінальної відповідальності зумовлена, 

насамперед, тим, що виключне право держави в особі суду, від 

імені України, притягувати до кримінальної відповідальності або 

звільняти від кримінальної відповідальності повинно містити 

чіткі грані, щоб конкретно розмежовувати ці доволі таки значущі 

процеси, а також виключити ймовірне використання цих засобів 

кримінального-правового впливу в особистих цілях. 

Теоретичним фундаментом для вивчення та аналізу проб-

леми звільнення від кримінальної відповідальності були вико-

ристані праці таких авторів, як: Ю.В. Баулін, Т.І. Нікіфорова, 

П.В. Хряпінський, П. Л. Фріс, П. С. Матишевський, О. Ф. Кові-

тіді, В.В. Скибицький, О. С. Козак та інші. 

Метою статті є аналіз кримінально правового інституту 

звільнення від кримінальної відповідальності, його видів, підстав 

та значення у сучасній системі кримінального права, висловити 

власні погляді автора на процесс звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

Виклад основного матеріалу. Звільнення від кримінальної 

відповідальності має подвоєнний характер. З огляду на те, що 

Кримінальний кодекс України складається із Загальної та Особ-

ливої частини, то відповідно існують загальні та спеціальні 

підстави звільнення від кримінальної відповідальності. [3, 3 c.]  

До загальних підстав звільнення від кримінальної відпові-

дальності слід віднести наступні статті загальної частини 

Кримінального кодексу України: 

1. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку 

з дійовим каяттям (ст. 45 ККУ) 
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2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку 

з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 ККУ) 

3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку 

з передачею особи на поруки (ст. 47 ККУ) 

4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку 

із зміною обстановки (ст. 48 ККУ) 

5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку 

із закінченням строків давності (ст. 49 ККУ) 

До спеціальних підстав звільнення від кримінальної 

відповідальності відносяться: 

1. Звільняється від кримінальної відповідальності грома-

дянин України, якщо він на виконання злочинного завдання 

іноземної держави, іноземної організації або їх представників 

ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної 

влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання. (ч. 2 

ст. 111 ККУ). 

2. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, 

крім організатора або керівника злочинної організації, за вчи-

нення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, 

якщо вона добровільно заявила про створення злочинної орга-

нізації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю. (ч. 2 

ст. 255 ККУ) 

3. Звільняється від кримінальної відповідальності за діян-

ня, передбачене частиною першою цієї статті, особа, крім орга-

нізатора і керівника терористичної групи чи терористичної 

організації, яка добровільно повідомила правоохоронний орган 

про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припинен-

ню або розкриттю злочинів, вчинених у зв'язку із створенням 

або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає 

складу іншого злочину. (ч. 2 ст. 258-3 ККУ) 

4. Особа, крім організатора або керівника терористичної 

групи (організації), звільняється від кримінальної відповідаль-

ності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно 

до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила 

про відповідну терористичну діяльність або іншим чином 
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сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона 

фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях 

немає складу іншого злочину. (ч. 4 ст. 258-5 ККУ) 

5. Звільняється від кримінальної відповідальності за цією 

статтею особа, яка перебувала в складі зазначених у цій статті 

формувань, за дії, передбачені частинами першою або другою 

цієї статті, якщо вона добровільно вийшла з такого 

формування і повідомила про його існування органи державної 

влади чи органи місцевого самоврядування. (ч. 6 ст. 260 ККУ) 

6. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, 

яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або 

другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади 

зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові 

пристрої. (ч. 3 ст. 263 ККУ) 

7. Звільняється від кримінальної відповідальності судом 

особа, яка вперше вчинила дії, передбачені цією статтею (за 

винятком випадків незаконного заволодіння транспортним 

засобом із застосуванням насильства до потерпілого чи погро-

зою застосування такого насильства), але добровільно заявила 

про це правоохоронним органам, повернула транспортний 

засіб власнику і повністю відшкодувала завдані збитки. (ч. 4 ст. 

289 ККУ) 

8. Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психо-

тропні речовини або їх аналоги і вказала джерело їх придбання 

або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним 

обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за 

незаконне їх виробництво, виготовлення, придбання, зберіган-

ня, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті, 

частина перша статті 309 цього Кодексу). (ч. 4 ст. 307 ККУ) 

9. Особа, яка добровільно звернулася до лікувального 

закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від 

кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною 

першою цієї статті. (ч. 4 ст. 309 ККУ) 

10.  Особа, яка добровільно здала прекурсори, що призна-

чалися для виробництва або виготовлення наркотичних засобів 
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чи психотропних речовин, і вказала джерело їх придбання або 

сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних із незаконним обігом 

прекурсорів, наркотичних засобів, психотропних речовин або 

їх аналогів, звільняється від кримінальної відповідальності за 

незаконні їх виробництво, виготовлення, придбання, зберіган-

ня, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті). (ч. 4 

ст. 311 ККУ) та інші, вказані у ст. 321, 321-1, 354, 368-3, 368-4, 

369, та 401 Кримінального кодексу України.  

Як зазначає Марія Красій, головна мета такого правозасто-

совного інституту кримінального права, як звільнення від кри-

мінальної відповідальності є розвантаження суддів та кримі-

нальної юстиції, адже потрібно розмежовувати випадки, коли 

звільнення від кримінальної відповідальності неможливо, через 

вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів та випадків, 

коли особа вчиняє малозначне або середньої тяжкості злочин і 

витрата державних ресурсів на процес доказування та відбу-

вання особою покарання є недоцільним з огляду на співвідно-

шення мета – результат. [4, 2 c.]  

Висновок. Звільнення від кримінальної відповідальності є 

важливим центральним інститутом кримінального права з 

огляду на те, що в ньому сконцентровані механізми розванта-

ження судової та правоохоронної систем, а наслідок чого – 

економія ресурсів держави. Цей інститут є більш менш вибуду-

ваним для умов сьогодення, одними з важливих ознак якого є 

розмежовування загальних підстав звільнення від кримінальної 

відповідальності та особливих або спеціальних.  

Однак, на мою думку, доцільно реформувати правові нас-

лідки для правопорушника, а саме: 

- при застосуванні загальних видів звільнення від кримі-

нальної відповідальності за злочини проти власності покладати 

на особу, що вчинила правопорушення додаткові обов’язки 

щодо відшкодовування завданої шкоди в залежності від суми 

останньої.  

- при застосуванні загальних видів звільнення від кримі-

нальної відповідальності за злочини проти громадського поряд-
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ку та моральності покладати на особу, що вчинила правопору-

шення додаткові обов’язки щодо відшкодовування за моральну 

та майнову шкоду.  

- при застосуванні спеціальних видів звільнення від кри-

мінальної відповідальності за злочини у сфері обігу нарко-

тичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекур-

сорів та інші злочини проти здоров’я населення до особи, що 

вчинила правопорушення покласти додаткові обов’язки у 

вигляді проведення відкритих лекцій для громадськості щодо 

негативного впливу наркотичних засобів на людину. 

Звільнення від кримінальної відповідальності є безсумнівно 

центральним інститутом кримінального права і тому щодо змін 

в ньому потрібно інформувати населення та залучати громадсь-

кість стежити за неухильним дотриманням прав і свобод 

людини в процесі здійснення кримінального судочинства. 
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ВРАЖЕНЬ ЗА 

РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ШТУЧНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ  
 

Руккас О.К.,  

дійсний член МАН, комунальний заклад  

Харківська обласна Мала академія наук  

Харківської обласної ради  
В останні 20-30 років, звичайними товарами нікого вже не здиву-
єш. Тому продавці почали фокусувати свою увагу на економіці 
емоцій - намагатися передбачити, як відреагує людина під час 
користування продуктом. При цьому наукові праці фрагментар-
но торкаються розвитку маркетингу вражень онлайн, напрямок 
щодо використання у маркетингу вражень систем штучного 
інтелекту нерозвинений. Універсального підходу до розвитку 
маркетингу вражень в онлайн середовищі не існує. Це вказує на ак-
туальність обраної автором наукової роботи теми дослідження.  
Мета роботи – удосконалення існуючої схеми розвитку марке-
тингу вражень, у т.ч. в онлайн середовищі.  
У роботі був проведений аналіз статистичної та теоретичної 
інформації щодо розвитку маркетингу вражень із використан-
ням систем штучного інтелекту.  
Було надано загальні характеристики маркетингу вражень та 
штучного інтелекту. На підставі проведеного аналізу, можна 
зробити висновок, що задля розвитку маркетингу вражень 
доцільно використання методів та систем штучного інтелекту.  
Автором було проведено опитування покупців для визначення 
шляхів розвитку маркетингу вражень за рахунок використання 
штучного інтелекту,  
на основі результатів якої, розроблено демонстраційну рекомен-
даційну систему, яка надає персоналізований підхід до кожного 
споживача, пропонуючи не тільки найпопулярніші продукти.  
Автором роботи була запропоновано удосконалення існуючої 
моделі розвитку маркетингу вражень, яка була орієнтована на 
сучасні технології.  
Ключові слова: рекомендаційні системи, розвиток, штучний 
інтелект, маркетинг вражень, сучасні технології.  
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА 

ВПЕЧАТЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

Руккас Е.К,  

действительный член МАН, коммунальное учреждение  
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В последние 20-30 лет, обычными товарами никого уже не уди-

вишь. Поэтому продавцы начали фокусировать свое внимание на 
экономике эмоций - пытаться предсказать, как отреагирует 

человек во время пользования продуктом. При этом научные 
работы фрагментарно касаются развития маркетинга впечат-

лений онлайн, направление по использованию в маркетинге 
впечатлений систем искусственного интеллекта слабо развито. 

Универсального подхода к развитию маркетинга впечатлений в 
онлайн среде не существует. Это указывает на актуальность 

выбранной автором научной работы темы исследования.  
Цель работы - совершенствование существующей схемы разви-

тия маркетинга впечатлений, в т.ч. в онлайн среде.  
В работе был проведен анализ статистической и теоретической 

информации по развитию маркетинга впечатлений с использова-
нием систем искусственного интеллекта.  

Было предоставлено общие характеристики маркетинга впечат-

лений и искусственного интеллекта. На основании проведенного 
анализа, можно сделать вывод, что для развития маркетинга 

впечатлений целесообразно использование методов и систем 
искусственного интеллекта.  

Автором был проведен опрос покупателей для определения путей 
развития маркетинга впечатлений за счет использования искус-

твенного интеллекта на основе результатов которой, разрабо-
тана демонстрационная рекомендательная система, которая 

предоставляет персонализированный подход к каждому потре-
бителю, предлагая не только самые популярные продукты.  

Автором работы была предложено усовершенствование сущес-
твующей модели развития маркетинга впечатлений, которая 

была ориентирована на современные технологии.  
Ключевые слова: рекомендательные системы, развитие, искусс-

твенный интеллект, маркетинг впечатлений, современные 
технологии.  
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INTELLIGENCE SYSTEMS 
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In the last 20-30 years, you will not surprise anyone with ordinary 

goods. Therefore, salespeople began to focus their attention on the 

economy of emotions - trying to predict how a person would react 

when using a product. At the same time, scientific works fragmentarily 

relate to the development of online experience marketing, the direction 

of using artificial intelligence systems in impression marketing is 

poorly developed. There is no universal approach to developing online 

experience marketing. This indicates the relevance of the research 

topic chosen by the author of the scientific work.  

The purpose of the work is to improve the existing scheme for the 

development of marketing experiences, incl. an online environment.  

The work analyzed statistical and theoretical information on the deve-

lopment of marketing experiences using artificial intelligence systems.  

General characteristics of experience marketing and artificial 

intelligence were provided. Based on the analysis, we can conclude 

that it is advisable to use artificial intelligence methods and systems 

for the development of impression marketing.  

The author conducted a survey of buyers to determine the ways of 

developing impression marketing through the use of artificial 

intelligence, based on the results of which, a demo recommendation 

system was developed that provides a personalized approach to each 

consumer, offering not only the most popular products.  

The author of the work proposed to improve the existing model of 

marketing experiences, which was focused on modern technologies.  

Key words: recommendation systems, development, artificial intelli-

gence, experience marketing, modern technologies.  

Impression economics is the fourth and final step that raw 

materials take before reaching a buyer. This is one of the most 

important stages in which the price of the brand increases.  

 One of the possible ways to intensify experience economy 

development is to use artificial intelligence. Today, there is quite a 
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bit of work on developing experience economy, but there is no 

work on using artificial intelligence systems for it.  

With the increase in the number of online-purchases and newly-

created companies and the loss in job positions and salaries, it is 

essential for companies to recommend customers not only the most 

popular or cheapest products, but to create an individual approach for 

each customer and give more opportunities for new comers.  

Therefore, the strategies of the multi-armed bandit problem may 

well be implemented into recommendation systems. The comparison of 

strategies with simple recommendation system is demonstrated in fig.1.  
 

 
Fig. 1. Comparison of strategies with the usual recommendation  

system 
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From fig.1. we see that in fact only 2-3 strategies allow all 

products to be in the field of view of the user. By comparison, the 

usual recommendation system simply filters products by criterion, 

actually recommending only one or two products. From the point of 

view of impression marketing, universal is an impersonal approach, 

ie reduction of pleasant emotions. Consider the number of cases 

where a strategy «guessed» - customer is interested in the 

recommendation. This data is available in fig. 2.  

 
Fig.2. «Guessed» answers by the strategies 

 

 From fig. 2. we see that almost all strategies for solving the 

problem of multi armed bandits show higher results of "guessing" 

than conventional systems, which also gives them an advantage. 



 

144 

From fig. 2 we see that systems that offer not only programmed 1-2 

products, for the most part are not the most popular among the 

population, however, the number of "guessed" options strategies 

eps_greedy1 is quite decent, and allows for further training of the 

system. That is, although the clickability of the system strategies 

such as eps_greedy1 are not the most profitable, but they protect the 

market from monopolization and provide prospects for profit from 

the least popular products.  
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Анотація: Соціальні мережі, соціальна взаємодія між людьми є 

одним із компонентів соціальної економіки, який розкривається і 

подалі досліджується в соціальному капіталі, являючи не тільки 
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засобом спілкування та комунікацій але і механізмом створення 

та конструювання соціального простору, маючи необмежені 

функції та перспективи. Стрімкий розвиток інформаційного 

суспільства вимагає шлях загальної комп’ютеризації та налагод-

ження інформаційно-телекомунікаційних технологій майже в усі 

сфери нашого сьогодення. У боротьбі конкурентоспроможності 

та продуктивності на перший план виходить інформація, знання 

та уміння управляти інформацією та знаннями в сучасному світі. 
Ключові слова: соціальний капітал, соціальні структури, мережеве 

суспільство, інтернет, соціальні мережі, управління взаємодії з 

клієнтами. 

В час інформаційних технологій, які стрімко увійшли у наше 

життя, змінюючи не тільки навколишній світ, а і саму людину, ми 

вже не уявляємо сьогодення без незамінних помічників технічно-

го зв'язку та інформаційного спілкування. Технічний прогрес не 

зупиняється у розвитку и доповнюється цікавими новинками 

програмного та апаратного забезпечення, що дозволяє користува-

чам соціальних мереж висловлювати свої думки та взаємодіяти з 

іншими, інколи набуваючи популярності. «Найголовніше, що 

виникло з моменту розвитку соціальних мереж у світі, це тема 

соціальних мереж, яку коротко називають соціальною комерці-

єю» [1]. Одним із головних аспектів розвитку соціальної комерції 

є збір інформації і правильне використовування та обмін знань, 

що дозволяє вивчити та зрозуміти бажання клієнтів, мати 

уявлення зацікавленості того чи і ного продукту чи послуги. Чим 

більше інформації обробляється та передається, тим більше 

взаємовідносин, обмінів та створення більш широкої електронної 

мережі, зв'язків між людьми, тому компанії, які працюють в сфері 

соціальних мереж зацікавлені у процвітанні і роботі соціальної 

комерції та обміну інформації. «Одним з найважливіших аспектів, 

який може вплинути на обмін інформацією, є соціальний 

капітал», [2] який є незамінним джерелом різного типу організа-

ційних, міжособистих зв'язків, широким збором ресурсів, 

створених із ситуацій, стосунків і взаємодії між людьми, сім'ями 

та суспільством, об'єднувальним елементом соціальних мереж, 

являючись вагомим джерелом для створення цінності. Соціаль-
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ний капітал несе в собі не тільки розуміння між людьми, але і 

налагодження сумісної роботи для досягнення єдиних цілей та 

вигод, заохочуючи активних людей брати участь в отриманні 

економічних ресурсів, це «сума ресурсів, реальних чи віртуаль-

них, які накопичуються у окремої особи чи групи з наявністю 

міцної мережі більш-менш інституціоналізованих відносин 

взаємного знайомства і визнання», [3] це набір інтегрованих 

ресурсів для соціально-економічної діяльності.  

На сьогоднішній день дослідники виділяють три виміри 

соціального капіталу: структурний (модель єдиної спільної 

комунікації між людьми, вислови та позиції користувачів по 

темам, вихід до ресурсів актуальної та необхідної інформації, 

відображення якості, структури та розвитку взаємовідносин у 

соціальній мережі), когнітивний (сприяння та відношення особис-

тості до сьогодення у контексті інформаційних технологій), 

реляційний (рівень довіри, якість особистих відношень та робота 

з іншими учасниками процесу).  

Аналізуючи останні дослідження соціального капіталу 

можна стверджувати, що він розвивається та застосовується в усіх 

напрямках науки, особливий інтерес вчених-економістів до 

унікальної концепції впливу на збільшення купівельної спромож-

ності, заснованої на обміні знаннями та досвідом, онлайн-

спілкуванні, теорії соціальної взаємодії та інше. Соціальний 

капітал включає інститути, ставлення, норми і цінності, тенденції, 

що розкривають та регулюють взаємодію і поведінку людини.  

Теорія соціальної взаємодії була вперше згадана у середині 

минулого століття Блау і тема вивчення людської поведінки в 

обміні знаннями, базуючись на аналізі особистих переваг та 

витрат, актуальна і сьогодні. Люди прагнуть максимізувати свою 

вигоду та прибуток і мінімізувати час та витрати, отримувати 

більше від своїх взаємодій та взаємозв'язків, що інколи не 

виправдовує очікування, «люди можуть прагнути встановити 

соціальні відносини, щоб отримати більше переваг, в яких вони 

можуть обмінюватися інформацією в цих соціальних відносинах» 

[4].  
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З розвитком інформаційних технологій, соціальних відносин 

та взаємодій між людьми за допомогою кіберпростору ми бачимо 

і стрімкий розвиток самої людини. У мінливому та конкурент-

ному бізнес-середовищі набуває попит на довгострокові 

відносини з клієнтами, що є запорукою успіху та стійкості на рин-

ку підприємства та послуг. Розширення спілкування, взаємодія та 

взаємовідношення людей між собою, помноження соціальних 

зв'язків у мережах, налагодження інформаційно-технічного забез-

печення, інтернет все це нове бачення нашого сьогодення. Чим 

більше ви працюєте з людьми і для людей, поширюючи свої 

контакти, чим більше відаєте їм на благо, тим більше і ширше 

ваш соціальний капітал, який, дає не тільки моральну задоволе-

ність а і переваги, перспективи на майбутнє. Цей вид капіталу не 

може використовуватися постійно, не поповнюючи, не даючи 

щось навзаєм, він поступово виснажується і зникає. Соціальний 

капітал існує між людьми і розвивається тільки при умові поліп-

шення та розвитку соціального капіталу інших. 

Інформаційні технології, інтернет заходять у кожну домівку і 

домогосподарство, все більш стає господарем сьогодення та 

основним генератором світових безмежних платформ, направляє 

та дає орієнтири людям, соціальним групам, підприємствам, 

організаціям, владі. Активізація технологічних платформ несе у 

собі не тільки забезпечення зв’язку всіх членів суспільства до 

інформаційних ресурсів, але і спонукає до активної участі в 

обмінах, взаємодіях та розвитку інформаційних технологій, що 

сприяє до реалізації самовираження, обміну досвідом, вдоскона-

лення своїх вмінь та навичок, особистому вдосконаленню тощо. 

Сьогодні соціальний капітал вважається цінним, як і 

фінансовий капітал і це не тільки соціальна допомога держави, 

тому що соціальний капітал це перш за все зв'язки, мережі чи від-

носини між людьми, а також їх цінності. Суспільство з більш ви-

соким рівнем соціального капіталу щасливіше і здоровіше, люди 

знаходять кращу роботу і живуть довше, вони мають більш високі 

досягнення, економічне зростання. Є велика площина досліджен-

ня соціального капіталу у світі, тому що воно вивчає щастя. 
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УДК 130.121  Філософські науки  
 

ФІЛОСОФІЯ ГЕГЕЛЯ ЯК АПОГЕЙ МОДЕРНОГО 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ 
 

Сукенніков О.В., 

Здобувач, начальник управління освіти  

Святошинської районної в місті Києві  

державної адміністрації 

Експліковано своєрідність модерного західноєвропейського 

антропоцентризму крізь призму філософської системи Г. Гегеля. 

На цьому тлі показано, що у філософії Г. Гегеля, яку на вітчизня-

ному інтелектуальному просторі прийнято вважати вершиною 

розвитку класичної філософії, проблема людини розчиняється в 

онтологічній проблематиці, що однак не призводить до її маргі-

налізації. Навпаки, людина як носій духовного початку у світі, є 

осердям філософських розумів мислителя, який розглядає її як 

складну, багатовимірну істоту, що здатна актуалізуватися і як 

конкретний суб’єкт зі своїми індивідуально-природними особи-

востями, і елемент системи суспільних відносин, продукт 

соціалізації, і частина абсолютного, медіум бога. 

Ключові слова. Бог, людина, дух, сутність, об’єктивний дух, 

суб’єктивний дух, абсолютний дух. 
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Список цікавості до проблеми людини, який спостерігається 

в сучасному інтелектуальному дискурсі, став результатом ряду 

соціокультурних трансформацій, які відбулися в ХХ ст. Між тим, 

в історії світової філософії були періоди, коли, як зауважує П. 

Гуревич , проблема людини відходила на другий план, позаяк 

захоплення цією темою заважало глибокому тлумачення інших, 

більш значущих тем. Показовим прикладом, в цьому контексті, на 

думку дослідника, може стати притаманна новоєвропейській 

науці спроба звільнитися від усього суб’єктивного, адже людина 

в цей час вже не розглядалася як центр Всесвіту [2, c. 15]. У 

підсумку цього виникла тенденція на звільнення в науці та 

філософії від усього, що носило суб’єктивний, людиновимірний 

зміст, позаяк людина не тільки втрачала своє пріоритетне місце в 

світі, завдяки руйнуванню теоцентризму, але й ставала 

підпорядкованою загальним законам світобудови. Більше того, 

перманентне зростання наукового знання, давало підстави 

вважати, що наука, яка розглядає різні рівні буття, може вирішити 

усі проблеми людини. У підсумку вказаних змін, проблема 

людини розчинялася в онтологічній та гносеологічній пробле-

матиці, або ж розвивалася у відповідності з ними. 

Вказана своєрідність та інтенції модерного інтелектуального 

дискурсу найповніше проявилася у творчості Г. Гегеля, який 

розчинив проблему людини у цілісному каркасі своєї філософсь-

кої системи. Без уваги на це, саме проблема людини залишається 

тим незмінним осердям, навколо якого вибудовується вся 

філософська система мислителя. Людина, на думку мислителя, 

покликана безперервно осмислювати й упорядковувати світ 

таким чином, щоб усвідомлювати і засвоювати для себе справді 

людське, щоб бути здатною сама себе в світі людиною відчувати. 

Іншими словами, філософська система Г. Гегеля – це експлікація 

процесу самоусвідомлення людиною себе та свого місця в світі, 

вона постає своєрідним пошуком людиною людського. 

Зважаючи на сказане метою роботи є експлікація модерного 

західноєвропейського антропоцентризму крізь призму філософсь-

кої системи Г. Гегеля. 
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Відповісти на проблему людини, на думку Г. Гегеля, можна 

лише у випадку, коли ми зрозуміємо сутність людини, яка, як 

відомо, має подвійну природу. З одного боку, ми бачимо людину 

«бранцем земної тимчасовості»: вона пригнічена власними 

потребами і нуждою, чуттєвими цілями і насолодами, позаяк 

підпорядкована природним потягам і пристрастям і захоплена 

ними. Однак, з іншого боку, людина здатна підніматися до вічних 

ідей, до царства думки і волі, дає собі в якості волі загальні закони 

і визначення, тим самим стверджуючи свою духовність. Іншими 

словами, за Г. Гегелем, людина хоча й має тваринну природу, все 

ж не обмежується нею як чимось істотним, але усвідомлює й 

пізнає, тим самим піднімаючись над нею. Власне саме цим, на 

думку мислителя, людина знімає межу своєї безпосередності і 

перестає бути твариною. Іншими словами, в момент коли людина 

усвідомлює свою тварність, вона проявляє свою духовну природу 

і актуалізується як дух. 

Зважаючи на сказане, маємо всі підстави стверджувати, що 

дух – це мета природного розвитку, який постає результатом 

«зняття» природного у ході саморозвитку людини, яка постає 

новим способом буття, оскільки виступає проявом духу в 

природі. Духовність на думку Г. Гегеля, постає вищим способом 

життя хоча б том, що дух завжди перевершує природу. Людина, 

навіть у процесі свого падіння, знаходиться на вищому рівні 

розвитку ніж рослина, яка сліпо підпорядковується природним 

процесам, а її життя не передбачає жодної свободи. 

Таким чином, на думку Г. Гегеля, формування людського, 

духовного є всі підстави розглядати як підсумок, апогей розвитку 

природи, завдяки чому людина постає своєрідним образом світу, 

якому притаманна подвійна природа. Так, з одного боку, світ 

постає світом природним, матеріальним, однак, з іншого боку, він 

потенційно несе в собі здатність підніматися до духовного 

завдяки людині. Відповідно, людина, яка постає образом світу так 

само як і світ має подвійну природу, яка проявляється через 

дуалізм тілесного та духовного. Чуттєво-емпіричний склад – 

зовнішній (тіло як річ серед речей) і внутрішній («душа» як 
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система ірраціональних станів) – необхідні людині для того, щоб 

вона була дійсним і звільняючим себе образом світу. 

Отже, за Г. Гегелем, сутністю людини є дух, що «містить в 

собі всезагальність, загальність розумності, яка є діяльністю конк-

ретного мислення, вона володіє інстинктом знання загального, 

того, що природа розумна: вона не є усвідомлений розум, але міс-

тить в собі розум» [1,c. 420]. Іншими словами, дух як сутність лю-

дини пов’язаний з тілом, а тому він не одразу може підкорити со-

бі його відсталість. Відповідно, його призначення полягає в тому, 

щоб роздути свою іскру абсолютної свободи в яскраве полум’я. 

Реалізація свободи, як кінцева мета розвитку духу, проходить 

у своєму розвитку три етапи: суб’єктивний дух, об’єктивний дух і 

абсолютний дух. Кожний з цих етапів актуалізує частину духов-

ної свободи, яка не тільки не зникає згодом, але й є необхідним 

«елементом» подальшого розвитку. Зокрема, на рівні суб’єктив-

ного духу, людський дух тільки починає формуватися, скидаючи 

з себе ланцюги природного, тваринного існування. На цьому ж 

рівні відбувається усвідомлення індивідуальної свободи, яка на 

цьому етапі реалізується завдяки християнству. Фактично, люди-

на, яка завдячуючи християнству пізнала Бога, «пізнала, що піз-

нана нею божественність є «її власної природою» і їй відкрилося, 

що вона «пізнавала» Бога, а Бог в ній пізнав сам себе» [3, c. 274]. 

Сфера «суб’єктивного духу» охоплює все життя людини як 

такої, що прийняла свою людяність і здійснює свою людську 

свободу. Душа людини шукає і реалізує тут сенс свого людського 

життя. На цьому рівні людина підпорядковує собі природу, 

морально і політично долає свою ілюзорну відірваність від інших 

людей і занурюється в приховане в її індивідуальності родове 

загальне, На цьому шляху відбувається усвідомлення, що дійсна 

індивідуальність реалізується тільки через прилучення до 

всезагального, яке на рівні соціальних відносин реалізується 

завдяки народному духу, який максимально повно проявляється в 

громадянському суспільстві та державі. 

У межах «абсолютного духу» людина вже знає, що ключове 

значення в її житті відіграє не стільки, людське, як божественне, 
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що вона «пише модус Бога і медіум його абсолютної сили; що в 

людині важлива не людина, а Боголюдина, що покликання її 

втому, щоб погасити все суто людське і відкрити вільний шлях 

божественного одкровення» [3, c. 279]. Іншими словами, на рівні 

абсолютного духу відбувається своєрідне згасання людського в 

людині, яка розчиняється у всезагальному, а тому розвиток духу – 

це процес звільнення від інобуття, яким для людини виступає не 

тільки природа, але й людське суспільство. Відповідно, коли 

йдеться про сенс людського життя центральне місце має бути 

відведено сфері «об’єктивного духу». Тут людина, вперше 

створивши своє духовне обличчя і отримавши уявлення про 

власне призначення, яке виявляється в утвердженні свободи через 

розвиток громадянського суспільства. 

Зроблені зауваження, дають підстави стверджувати, що 

Г. Гегель розглядає людину як складну, багатовимірну істоту, 

діяльність якої розгортається не в одній площині, а в багатьох 

рівнях. В людині є і суб’єктивне, і об’єктивне, і абсолютне. Вона 

може актиалізуватися і як конкретний суб’єкт зі своїми індивіду-

ально-природними особливостями, і елемент системи суспільних 

відносин, продукт соціалізації, і частина Абсолютного, медіум 

бога. У підсумку цього, людина у Г. Гегеля, постаючи образом 

світу, не маргіналізується, а висувається на перший план його 

філософських роздумів. Адже, тільки завдяки людині відбуваєть-

ся рух світу до власного самоусвідомлення, а тому позірний 

пріоритет онтологічної проблематики над антропологічною у 

творчості мислителя не дає підстав сумніватися в антропогентриз-

мі гегелівської філософської системи. 
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Анотація: У статті встановлено, що управління проектами яв-

ляє собою окремо розвинену область менеджменту зі своєю ме-

тодологією, професійними знаннями, методами та інструмен-

тами. Встановлено, що для успішної реалізації будь-якого проек-

ту потрібно побудувати ефективну систему оплати праці. Роз-

крито варіанти вдалої реалізації проекту та висвітлено декілька 

методів системи нарахування оплати праці у вигляді заохочень. 

Ключові слова: проектний менеджмент, система оплати праці, 

фінансування проектів. 

Ефективність проектного підходу до управління та 

впровадженням нових продуктів, послуг, технологій та 

інших об'єктів, усвідомили багато українських підприємств і 

організації різних галузей і сфер діяльності підприємства. В 

умовах цифрової економіки, державні органи також активно 

звертаються до проектного менеджменту, що обумовлено 

процесами реформування і інноваційних перетворень за 

допомогою реалізації різного роду проектів цифрової 

трансформації.  

Проектний менеджмент являє собою професійну діяльність, 

в основі якої лежить поєднання найсучасніших наукових знань і 

технологій з практичними навичками. Він орієнтований на 

отримання найбільш ефективного результату в ході реалізації 

проекту. Управління проектами - не суха наука, а жива методоло-
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гія організації, планування і координації використання людських і 

фінансових ресурсів протягом всього життєвого циклу проекту. 

В даний час проектний підхід стає дедалі масштабнішим і 

спостерігається все більше його проникнення в управлінську 

практику, доволі багато організацій починає розглядати себе 

через призму проектно-орієнтованої діяльності.  

Слід зазначити, що джерелами фінансування проектів 

можуть виступати бюджети різних рівнів, приватне зарубіжне 

або вітчизняне інвестування, кошти міжнародних фондів, 

проектів технічної підтримки, благодійні фонди, спонсорські 

внески, внески членів громади або місцевого бізнесу. Проте не 

залежно від джерела фінансування в ході управління проект-

тами важливим питанням є виконання фінансового бюджету. 

При цьому у практиці управління проектами є безліч 

прикладів, коли в ході реалізації були допущені перевитрати 

фінансового бюджету в декілька разів. Також, досить часто 

зустрічаються проекти, які закінчуються або згортаються через 

перевищення бюджету, порушення термінів, і відповідно 

незадоволеність замовника через отриманий результат.  

Таким чином, велике значення для успішної реалізації будь-

якого проекту має термін, відведений на досягнення результату і 

фінансових можливостей замовника проекту, тобто проектна 

група повинна вирішувати завдання за визначений проміжок часу 

і за допомогою встановленого фінансового бюджету не виходячи 

за визначені витрати проекту. 

Загальні витрати проекту включають матеріальні витрати, 

амортизацію, витрати на оплату праці та інші витрати. Зазвичай 

витрати на оплату праці, які включають витрати на основну зар-

плату, додаткову зарплату та нарахування на зарплату складають 

найбільшу частку в витратах проекту, про що свідчить рівень сере-

дньої заробітної плати проектних менеджерів. Середня заробітна 

плата проектних менеджерів серед країн ЄС наведена в Таблиці 1. 

 

Таблиця 1.  

Огляд зарплати в рамках управління проектами у 2019 році 
№ Країна Кількість Середня заробітна плата, 
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респондентів, чол. долари США в місяць 

1 Switzerland 539 132,086 

2 Germany 988 96,987 

3 Netherlands 347 93,839 

4 Belgium 243 92,352 

5 France 792 68,663 

6 Italy 1,131 57,219 

7 Spain 1,308 52,642 

8 Poland 470 47,841 

9 Portugal 340 45,775 

*Складено авторами на основі джерела [1]  
 

Таким чином, середня заробітна плата (при перерахунку на 

долари США за звичайними курсами обміну) значно варіюється у 

професіоналів проекту від країни до країни. Країнами ЄС, де фахів-

ці проектів повідомляють про найвищі середні зарплати, є Швейца-

рія (132 086 доларів США), Німеччина (96,987 доларів США), тоді 

як країнами, що мають найнижчі середні зарплати, є Польща 

(47,841 доларів США) та Португалія (45,775 долари США). 

Згідно з дослідженнями інформаційного порталу ua.trud.com 

середній рівень заробітної плати проектних менеджерів в Україні 

значно відрізняється від європейського, про що свідчить дані 

Рисунку 1. 

 

 
Рис.1. Рівень середньої зарплатні "Менеджер проектів в Україні" 

*Складено авторами на основі джерела [2].  

 

Таким чином, середня заробітна плата менеджера проектів 

в Україні значно менша за європейськими стандартами, має 
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значні коливання протягом періоду та зі підсумками останніх 

12 місяців складає в середньому 13 900 грн. або менше ніж 500 

доларів США. 

Отже, одним з головних питань виконання фінансового 

бюджету проекту є ефективно побудована система оплати 

праці проектних менеджерів та учасників проекту. Створюючи 

систему оплати праці учасників проекту, власник та замовник 

проекту повинен подбати про те, щоб вона мала чіткий і 

очевидний поділ з системи оплати праці на етапі формулю-

вання проекту його фінансування та моніторингу і оцінки.  

На етапі фінансування починають розглядати фінансові про-

позиції, розробленої на попередньому етапі формулювання проек-

тного циклу, та приймається рішення про фінансування проекту. 

Усі процеси етапу фінансування проектного циклу (попередній 

розгляд проектної заявки, оцінювання, прийняття рішення про 

фінансування) здійснюються донором (фінансовим комітетом). 

Слід зазначити, що фінансування проекту в одному 

випадку може повністю покрити витрати на оплату праці за 

рахунок проекту (в тому числі на умовах строкового трудового 

договору), а в іншому випадку донори можуть встановлювати 

різні обмеження на рівень заробітної плати пропорційна до 

усієї вартості проекту (наприклад, щоб оплата праці не 

перевищувала 15 відсотків усієї вартості проекту). 

На етапі моніторингу і оцінки проекту здійснюється аналіз 

наявності відхилень між запланованими і фактичними витра-

тами, при цьому проектний менеджмент повинен вживати 

відповідні заходи для коригування, аби не допустити ризику у 

недостачі фінансування до закінчення проекту.  

Наприкінці проекту розробляється, як правило, звіт про 

реалізацію проекту. Такий звіт одержує замовник проекту. Копії 

проектного звіту одержують члени проектної групи і керівник 

проекту. Звіт є основою для фінансового розрахунку з окремими 

спеціалістами проектної групи, особливо коли вони прийшли 

по тимчасовому контракту з інших фірм або організацій. 
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Для успішної реалізації проекту, проектна група повинна 

вирішувати завдання за визначений проміжок часу і за допо-

могою встановленого фінансового бюджету. Проблеми частіше 

всього виникають у сфері проектування завдання проекту, коли 

здійснюється розрахунок сукупної заробітної плати, розрахунок 

чистої заробітної плати та розрахунок усіх видів відрахувань.  

На практиці використовують три варіанти реалізації 

проекту [3]:  

1. Створення групи учасників проекту на чолі із менедже-

ром проекту для координації діяльності учасників.  

Проектний час = потреба на час : кількість учасників  

2 та 1/2 місяця = 10 людино-місяців : 3 учасник + 1 

менеджер;  

2. Створення групи учасників проекту під керівництвом 

працюючого менеджера проекту  

Проектний час = потреба на час : кількість спеціалістів  

3 та 1/3 місяця = 10 людино-місяців: 3 учасника.  

3. Якщо проект на основі термінового замовлення має 

бути готовий протягом одного місяця, то пропонують групу 

разом з керівником.  

Кількість спеціалістів = потреба на час : проектний час  

? = 10 людино-місяців : 1 місяць 1 менеджер + 9 учасників  

При цьому визначають 3 групи ключових показників (KPI) 

менеджера проекту, які характеризують його ефективність: 

1. Реалізація мети замовника (успішно виконане завдання, 

високий рівень задоволеності замовника якістю послуги/ 

продукту); 

2. Виконання мети донора (фінансовий показник); 

3. Реалізація прагнень учасників проекту (оптимальна моти-

вація кар`єрного розвитку, привабливі умови фінансової винаго-

роди, усунення/вирішення конфліктів, ефективна взаємодія). 

Однією з популярних технологій, яку застосовують при 

контролі реалізації проекту в частині виконання бюджету, є метод 

освоєного обсягу (Earned Value-Analysis - EVA). Його популяр-

ність обумовлена тим, що застосування контролю відхилень як 
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методу контролю бюджету іноді буває недоречним, оскільки не 

завжди можна виміряти, яку частину результату вже отримали 

(наприклад, обладнання встановлено, але оплата останнього етапу 

здійснюється тільки після виходу на проектну потужність). Тому 

оцінюють обсяг ресурсів, що залишилося витратити - бюджет по 

завершенню проекту.  

У відповідності з даним методом визначаються чотири 

показники:  

1. Плановий обсяг (Planned Value - PV) - планова (кошто-

рисна) вартість запланованих робіт на певний момент часу 

(дату складання звіту);  

2. Освоєний обсяг - (Earned Value - EV) - планова вартість 

виконаних робіт на той же момент часу;  

3. Фактична вартість (Actual Cost - АС) - фактична вар-

тість виконаних робіт; 

4. Бюджет по завершенню проекту (Budget at Completion - 

ВАС). 

У вітчизняній практиці використовують дві системи оплати 

праці учасників проекту: в невеликих по тривалості проектах 

(наприклад, проект на основі термінового замовлення, який має 

бути готовий протягом одного місяця), учасників заохочують на 

виконання проекту в термін або у формі погодинної оплати 

праці за складною системою у проектах тривалістю понад шість 

місяців.  

За першою системою оплати праці учасників проекту 

загальна винагорода становить 100%, при цьому на етапі 

визначення планового та освоєного обсягу запланованих робіт 

учасникам виплачується 20% від загальної суми, 30% - за другий 

етап, коли визначається фактична вартість виконаних робіт та за 

бюджет завершення всього проекту - інші 50% [4]. 

За другою системою оплати праці учасників проекту, 

загальна винагорода становить 100%, при цьому наприклад на 

кожному з п’яти етапів проекту відповідно до визначення 

планового та освоєного обсягу запланованих робіт учасникам 

виплачується 10% від загальної суми та 5% виплати (премії, 
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заохочення) відповідно до результатів виконання етапу проекту, 

за заключний етап, коли визначається бюджет завершення всього 

проекту - інші 15% від загальної суми та 10% премії, заохочення. 

Виникнення тих чи інших проблем у процесі фінансування 

проекту - нормальне явище. Існує багато різноманітних методів їх 

структуризації. Вибір найбільш ефективного методу залежить від 

різних обставин. Головне - це працювати над вирішенням 

проблем систематично і організовано [5]. 

Отже, питання оплати праці та мотивації учасників проекту 

не можна вважати чимось незвичайним або неприродним - без 

них не обходиться жоден проект, однак вміння правильно 

визначити систему оплати праці, виявити фактори мотивації, 

усунути можливі ризики перевитрат і є основною перевагою 

проектного менеджера.  
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журналістика «ЮНЕСКО» 
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Анотація: Подача етикету у діджиталізованих ЗМІ чітко 

змінює свою структуру та характер.Етикет за допомогою 

комунікацій в Інтернеті звужується.Хочеться звернути особливу 

увагу на те,що підлітки та діти дошкільного віку потребують 

особливої уваги,щодо норм і правил етикету. В зв‘язку з пандемі-

єю короновірусу дослідження в ЗМІ набуло популярності серед 

людства.Фахівцям та науковцям потрібно більше звернути увагу 

на винаходження технологічних знарядь,норм і правил під час 

комунікації в діджиталізованому просторі,тобто розглядати 

інтернет і роботу в ЗМІ в ньому,як нове явище теперішньої 

культури,яке повинно бути притаманними певним спектрам 

,нормам і правилам етикету.Саме тому прийти до певних 

висновків на практиці таких,як:введення в дію наукових 

посібників,які б активували розгляд Інтернету задля комфорт-

ного спілкування представників діджиталізованих ЗМІ. 

Ключові слова:ЗМІ,етикет,діджиталізація,цифровий світ 

медіа,молоде покоління,пандемія. 

На початку 2020-го р. діджиталізація у сфері міжнародних 

ЗМІ набула популярності у зв‘язку з пандемією коронавірусу. 

Дослідження особливостей впливу міжнародних ЗМІ на форму-

вання етикету серед молоді в умовах пандемії набуло особливої 

актуальності для науковців, вчених , аналітиків сучасності. Проте, 

раніше розгляду схожої теми торкалися : науковець Дмитро Ду-

бов[1], Лілія Дмитрук[2],Голоднікова Ю. [3], Квіт С.[4], Юсипо-

вич А. В. [5], А. С. Бакало, М. К. Литвинова[6], Гаймакова Б. Д.[7] 

Подача етикету в діджиталізованих ЗМІ чітко змінює свою 
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структуру і характер[8].Все це фундаментально полягає в 

тому,що міжособистісна й інтраперсональна комунікація в ЗМІ 

практично відсутня.З цього випливає наступне:етикет та пове-

дінка за допомогою комунікації в Інтернеті звужується.Існує 

спеціальна подача інформації,а також індивідуальна взаємо-

дія,динаміка якої щоразу зростає,тому діджиталізація в сфері 

медіа вагомо впливає на етикет і при цьому стирає його дотич-

ність до традиційних засобів кумунікацій.[8]В цьому можна 

знайти позитивні наслідки,але також існує і негатив, зокрема 

знищення етикетних норм спілкування між працівниками ЗМІ, 

скорочення взаємодії соціальним шляхом,через що немає 

певних рамок спілкування.Через що у зв‘язку з пандемією 

коронавірусу варто зосередитися на вивченні діджиталізації 

ЗМІ та тематики етикету притаманному сучасному соціумі в 

рамках вищезгаданої теми,наразі існують умови не визначенос-

ті щодо вищезазначеного,а тому не має відношення до етике-

ту[2]. Саме тому фахівцям та науковцям потрібно більше 

звернути увагу на винаходження технологічних знарядь,норм і 

правил під час кумунікації в діджиталізованому просторі,себто 

розглядати інтернет і роботу в ЗМІ в ньому,як нове явище 

сучасної культури,яке повинно бути притаманними певним 

спектрам ,нормам і правилам етикету.[1] 

З цього можна висновувати,що міжнародні діджиталізо-

вані ЗМІ мають певні особливості в сфері етикету на сучасну 

молодь в умовах пандемії не зважаючи на те,що серед моло-

дого покоління можуть бути підлітки та діти дошкільного 

віку,саме тому міжнародні діджиталізовані ЗМІ в умовах 

пандемії потребують поглибленої уваги,щодо норм і правил 

поведінки в умовах цифрової кумунікації. 

 З вище написаного можна висновувати наступне : 

-етикет і поведінка за допомогою комунікації в Інтернет 

просторі звужуються. 

-Інтернет зараз у якості теперішнього інформаційного 

середовища сучасної культури. 

Отже,для того,щоб міжнародні ЗМІ не звужували норми і 
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правила поведінки етикету в діджиталізованому просторі 

потрібно звернути увагу на наступне: 

-у всьому центрі діджиталізації має говоритися про те,щоб 

були заклади на базі міських рад,які б відповідали за міжнарод-

ну комунікацію у діджиталізованому просторі.Наразі вищезга-

даної пропозиції не втілено в життя,Проте,такий аспект варто 

розглянути на високому рівні задля попередження кібергзаг-

роз, вплив яких буде менш прийнятним завдяки дотриманню 

етикетних норм спілкування міжнародних ЗМІ у діджиталізо-

ваному просторі.Ось чому саме це дозволить полегшити 

характер спілкування у цифровому світі медіа,а також забезпе-

чить певну комунікацію міжнародних ЗМІ на всіх рівнях. 

-ввести в дію наукові посібники іноземною мовою, які 

обов‘язкові до вивчення серед молоді й студенства оєвропейських 

країн,а також продублювати їх українською мовою для громадян 

України,зокрема,людей,які працюють у сфері медіа щодо загаль-

ного дотримання норм етикету в діджиталізованому просторі. 

Вище подані введення дадуть змогу комфортно користува-

тися діджиталізованим простором,а також адекватне сприйнят-

тя медіаресурсів у просторах інтернету. 
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Анотація: у даній статті розглядаються шляхи стимулювання 

пізнавальної діяльності здобувачів освіти на заняттях з 

англійської мови з урахуванням соціокультурних вимог сього-

дення, коли освіта повинна мати гуманістичне, особистісно-

орієнтоване спрямування, унаслідок чого знання, уміння й навички 

перетворюються із мети навчання в засоби розвитку пізна-

вальних і особистісних якостей учнів.  

Ключові слова: мотивація, активізація, SMART-BOARD 

На сучасному етапі розвитку українського освітнього 

простору все більше уваги приділяється відповідності рівня 

кваліфікації майбутнього фахівця європейським стандартам. З 

розширенням міжнародної співпраці володіння іноземною 

мовою стало невід’ємною складовою професійної компетенції 

та успішної кар’єри сучасного фахівця.  

Реальністю сьогодення є розширення міжнародних зв’яз-

ків України та її інтеграція до світової спільноти. За таких умов 

усе більше уваги приділяється вивченню іноземних мов, 

причому це стосується усіх сфер життя, де вони є ключем для 

розвитку міжнародних відносин, проведення наукових конфе-
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ренцій, культурного обміну між представниками різних країн 

та обміну інформацією.  

В умовах інтеграції України в міжнародний науково-освітній 

простір вивчення іноземних мов, а особливо англійської - мови 

міжнародного спілкування, є не просто складником фунда-

ментальної освіти, а стає одним з ключових для задоволення 

вимог Болонського процесу в підвищенні конкурентоспромож-

ності випускників на внутрішньому, європейському і світовому 

ринках праці. 

Слабкі знання з іноземних мов у випускників вузів можна 

пояснити як недоліками, які притаманні традиційним методам 

навчання, так і відсутністю необхідної мотивації використати 

іноземну мову, як засіб отримання нової інтелектуальної 

інформації під час навчання в коледжі і після його закінчення. 

Мотивацією щодо вивчення іноземних мов має бути потреба 

здобувачів освіти стати висококваліфікованими фахівцями з 

умінням спілкуватися іноземною мовою та здобувати інформа-

цію з різних джерел на іноземній мові. Важливе місце в сучас-

ній освіті і формуванні професійної мотивації май бутнього 

фахівця, який може бути конкурентоздатним на ринку праці, 

займають сучасні інформаційні технології, що мають активно 

застосовуватися при викладанні іноземної мови. 

Підвищення якості та успішності навчання іноземної мови 

має забезпечуватися підтримкою в мотиваційному напрямку, 

метою чого є підвищення зацікавленості в отриманні знань, на 

противагу отримання диплома, шляхом роз’яснювальної робо-

ти щодо ролі володіння іноземними мовами. У наш час знання 

іноземної мови відкриває перед людиною досить широкі перс-

пективи. Зокрема чим більше мов ви знаєте, тим вищі ваші 

шанси будь-де: на ринку праці, в подорожах, у спілкуванні з 

цікавими людьми з усього світу. 

Важливою проблемою для педагогічної теорії та практики 

залишається питання урізноманітнення навчального процесу, 

активізації пізнавальної діяльності учнів, розширення сфери їх 

інтересів. Сучасним студентам доступні найрізноманітніші 
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джерела інформації, але часто саме наявність готової інформації 

сприяє розвитку пасивності. Зникає прагнення до пошуку, 

пізнання, творчості, тобто діяльності. Навчальний матеріал може 

здаватися учням «сухим» і нецікавим, тому завдання вчителя – 

зацікавити їх. Це можна зробити за допомогою інформаційних 

технологій (наприклад, презентації засобами SMART-BOARD - 

Інтерактивна дошка являє собою периферійний пристрій 

комп’ютера і виконує роль додаткового комп’ютерного монітора. 

Інтерактивна дошка відрізняється від звичайного монітора 

поверхнею, яка чутлива до дотику та має великі розміри — для 

зручності в роботі з аудиторією.), науково-популярних фільмів, 

Інтернету, а також за допомогою дивактикчних ігор. 

Незважаючи на різні підходи науковців щодо процесу активі-

зації навчально-пізнавальної діяльності, більшість із них погоджу-

ються з визначенням таких складників пізнавальної активності:  

− мотиваційні (потреба в пізнанні, прагнення до само-

вдосконалення); 

− психічні якості (емоційне сприйняття, творча уява, 

мислення, мовленнєва компетентність);  

− інструментальні (форми, методи, технології). 

Для успішного розвитку особистості на заняттях з англійсь-

кої мови має ряд психічних якостей, а саме: психологія уваги, 

логічне мислення, творча фантазія. Важливу роль у розвитку 

пізнавальної активності учнів мають уміння емоційно сприймати, 

глибоко осмислювати події, висловлювати свої судження.  

Серед інструментального комплексу розвитку пізнавально-

навчальної активності учнів можна назвати ті, що безносередньо 

пов’язані з формами і методами навчання. Сучасні педагогічні 

технології, такі як навчання у співпраці, проектна методика, 

використання інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів 

забезпечують індивідуалізацію та диференціацію навчання. 

Розвитку пізнавальної діяльності може сприяти використан-

ня структури навчального матеріалу і спеціально організована 

взаємодія видів пізнавальної діяльності з опорою на узагальнені 

наочні орієнтири, визначені педагогічні умови і розроблені 
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адекватні організаційні форми, методи, прийоми навчання. 

Пізнавальна діяльність сприяє формуванню світоглядних 

знань підлітків, яка є найбільш складною синтетичною фор-

мою духовного освоєння діяльності. Новизна в поглядах на 

проблему стимулювання та активізації пізнавальної діяльності 

учнів визначається соціальними змінами, що відбуваються в 

державі, які загострюють потребу суспільства в активній осо-

бистості. Формування особистості, її якісні зміни проходять в 

діяльності, зокрема в пізнавальній, в основі якої є співробіт-

ництво учнів в головному для них виді діяльності — навчанні. 

У процесі колективної навчально-пізнавальної діяльності 

можна формувати такі риси особистості, як пізнавальна самос-

тійність і активність, колективізм, відповідальність, а також 

можливість взаємозв'язаного формування творчого і відпові-

дального становлення до навчання.  

Засоби і прийоми стимулювання та активізації пізнаваль-

ної діяльності здобувач сів освіти допомагають виробленню у 

них прийомів навчальної праці, сприяють розумовому розвит-

ку, ефективному використанню часу. 

Вивчення іноземної мови сприяє підвищенню загальноосвіт-

нього рівня та кваліфікації фахівців і розглядається як складовий 

елемент системи освіти, якому притаманні цілісність, автоном-

ність та специфіка. Тому випускник навчального закладу для 

подальшого успішного працевлаштування повинен володіти 

навичками спілкування іноземною мовою, читання, перекладу та 

реферування текстів за фахом. 

У сучасному житті знання іноземних мов не тільки дозволяє 

людині почуватися більш успішною, але й з легкістю руйнує 

кордони та робить світ довкола цікавішим. Світовий ринок праці 

та досвід показує, що лише інтелектуально розвинені та духовно 

багаті фахівці є конкурентоспроможними, тож формування у 

студентів особистих мотивів для удосконалення володіння 

іноземною мовою є невід’ємною частиною для розвитку та 

становлення сучасного професіонала-працівника.  
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Актуальність: « Інфекція COVID-19 – це пандемія 21-го 

століття ». Так Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 

охрестила це явище. Згідно з даних ВООЗ на грудень 2020 ріку на 

COVID-19 захворіло більше 72 млн людей у світі, з них померлих 

– більше 1,6 млн. На сьогоднішній рік, рік пандемії COVID-19, 

проблема аутоімунної реакції організму людини на вірус, на 

медикаментозне лікування пневмонії викликаної вірусом SARS-

CoV-2, на інші інфекційні та неінфекційні агенти стає однією з 

найактуальніших. Сам вірус SARS-CoV-2 при потраплянні в 

людський організм, викликають різноманітні алегроаутоімуно-

комплексні відповіді імунної системи людини. У даний час, саме 

від рівня сили, швидкості та масивності імунної відповіді, ми 

маємо змогу спостерігати клініку ковідної пневмонії. У разі 

порушення одної з ланок механізму імунної відповіді виникають 

аутоімунопатологічні процеси, саме котрі складають ускладнення 

для подальшого лікування та являють собою причиною смерті 

хворого. З огляду на неприборкане зростання у світі захворювань 

на COVID-19, аутоімунопатологій, ускладнень ковідної пневмо-

нії, складності лікування захворювань з аутоімунною відповіддю, 

виникає потреба в більш детальному розумінні механізмів 

виникнення аутоалергічних та аутоімунних реакцій. Їх вивчення є 

ключовим моментом розуміння й подальшого вирішення 

наростаючої даної проблеми. З цією метою далі буде розглянуто 
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особливості патофізіологічної стадії гіперчутливості організму та 

особливість механізму антигенної презентації макрофагально-

лімфоцитарної системи при інфікуванні вірусом SARS-CoV-2. 

Мета роботи: Провести огляд літератури на предмет 

особливостей дії імунної системи людини у відповідь на 

інфікування вірусом SARS-CoV-2.  

Методи й матеріали: Матеріали досліджень ті їх 

результати та висновки, с приводу епідеміології, патогенезу, 

клінічних та лабораторних проявів, діагностичних проявів та 

методів терапії COVID-19, представлені у багаточисельних 

публікаціях [4–9] та обзорах [10–13]. З цього приводу на їх 

основі, раціональніше розглянути та виділити особливості 

імунної відповіді та патогенезу вірусу SARS-CoV-2 до організ-

му людини. Це необхідно розуміти і узяти до уваги всім 

лікарям всіх спеціальностей, бо це є ключовими моментами у 

розумінні динаміки плину хвороби, дії методів та схем ліку-

вання, а також попередньому очікуванні результату хвороби. 

Результати й обговорення: 

Сімейство Coronaviridae – це велика група вірусів з пози-

тивними одноланцюговими РНК. Вони були описані у 1996 

році Tyrell та Bynoe як збудники інфекції респіраторної систе-

ми. Це сімейство включає в себе чотири типи вірусів: альфа-, 

бета-, гамма- и дельта – коронавіруси. Збудник тяжкого остро-

го респіраторного синдрому (Severe acute respiratory syndrome-

related coronavirus 2) – бета-коронавірус SARS-CoV-2.  

SARS-CoV-2, як будь-який респіраторний вірус, потрапляє 

до нашого організму повітряно-крапельним шляхом. Він може 

передатися від інфікованого через простий подих. Так згідно 

матеріалам дослідів в статті «Aerosol and Surface Stability of 

SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1» опублікованої в 

журналі «The New England Journal of Medicine», SARS-CoV-2 

може знаходитися а аерозольному вигляді, де аерозольна 

краплина не більша за 5 мкм, 3 години поспіль.  

Після потрапляння у наш респіраторний тракт, вірус осідає 

на мерехтливому епітелії та на основній своїй цілі, клітині з 
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експресією на поверхню своєї мембрани рецептора ангіотен-

зинперетворюючого ферменту ACER2 (angiotensin-converting 

enzyme 2). Даний рецептор знаходиться в багатьох органах 

організму людини – легені, шлунково-кишковий тракт, серце, 

нирки. Тому стає зрозумілим чому вражаються цілі системи 

органів при маніфестації вірусу. Згідно багаточисельним дос-

лідження вважається, що саме ACER2 епітеліоцитів легень є 

основною ціллю SARS-CoV-2 альвіоцити 2 типу [6, 13, 16, 22].  

SARS-CoV-2 потрапляє в клітину, альвеоцит 2 типу, шляхом 

з’єднання з рецепторами її поверхні hACE-2 и CD90L. Тоді як 

субодиниці SARS-CoV-2 - S1-протеїн (спайковий глікопротеїн) 

зв’язується з с рецептором hACE2, а S2-протеїн сприяє злиттю 

мембрани вірусу та клітини-хазяїна. Надалі вірус вступає в свій 

життєвий шлях у тілі клітини., тобто починає свою реплікацію. 

Схема життєвого циклу SARS-CoV-2 зображена на малюнку 

(мал. 1) [15].  

Процес потрапляння вірусу в клітину та його виходу з неї, в 

результаті чого остання гине, призводить спочатку до реакції 

вродженої імунної системи, а саме зростання кількості нейтро-

філів, активація макрофагів, реакція епітеліоцитів, реакція тучних 

клітин, також зростання концентрації лейкотрієнів, інтерлейкінів 

та С-реактивного білку в сироватці крові [18]. Особливістю при 

інфікуванні SARS-CoV-2 є зменшення лімфоцитів – лімфоцито-

пенія.  

Палеоімунітет людини за допомогою патоген-асоційованих 

молекулярних патернів (pathogen-associated molecular patterns — 

PAMP) проводить ідентифікацію вірусного патогену спеціаль-

ними рецепторами PRR (pattern recognition receptors), котрі 

розпізнають архітипний образ антигену. PRR це велика група 

подібних білків: TLR (toll-like receptor), RIG-I (RIG-I-like receptor), 

NOD (NOD-like receptor), CLmin (C-type lectin-like receptors) та 

цитоплазмотичні рецептори - cGAS, IFI16, STING, DAI [1, 14]. 

Особливість розпізнання патоген-асоційованого молекулярного 

патерну SARS-CoV-2 полягає в тому, що тільки певні рецептори 

(TLR2, TLR3, TLR4) можуть з ним взаємодіяти. Описання, «Struc-
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ture analysis of the receptor binding of 2019-nCoV. Biochem Biophys 

Res Commun.2020», взаємодії вірусу з рецепторами клітин 

демонструє, що вроджена імунна система через TLR-4 - MyD88 - 

залежний сигнальний шлях активує локальний захист епітелію. А 

саме активує продукцію багаточисельних цитокінів - про-IL-1β, 

IL-6, IL-8, IL-21, TNF-β, CCL2 і т.д. Також описано активацію 

TLR-3 та сигнальний каскад факторів транскрипції IRF. Через 

активацію даних факторів, надалі, буде продукуватися IFN Ⅰ та 

IRF-опосередкований спектр прозапальних цитокінів [14]. 

 

 
Малюнок 1. Схема життєвого циклу SARS-CoV-2. «Coronavirus 

biology and replication: implications for SARS-CoV-2/ Nature Reviews 

Microbiology (2020)) 

Реакція імунної системи  

Особливістю відповіді неспецифічного імунітету є ство-

рення «цитокінового шторму». В створенні даного явища є 

реакція неспецифічних клітин імунної системи. Нейтрофіли 
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починають гіперпродукувати IL-1β и хемокін CXCL8, IL-6 та 

TNF-α, що в свою чергу призводить до масивної проліферації 

та хемотаксису нейтрофілів у зону ураження та ще більшу 

деструкцію тканин [4]. По останнім дослідженням відомо, що 

високий рівень нейтрофілів в периферичній крові зумовлює 

негативний прогноз COVID-19 [18]. Макрофаги та епітеліоци-

ти дихальної системи, як перша лінія захисту, починають 

продукувати величезну гаму цитокінів, хемокінів - IL-1β, IL-2, 

IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-9, TNF-α, CXCL8 (IL-8) , CCL3, 

CCL5, CXCL8, CXCL9 , факторів активації лімфоцитів та сти-

муляторів росту - G-CSF (granulocyte colony-stimulating factor), 

GM-CSF (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor). 

Саме вони будуть презентувати вірусний епітоп лімфоцитарній 

ланці адаптивного імунітету. SARS-CoV-2 вражає, окрім, 

альвеоцитів 2типу та епітеліоцити, ще і тучні клітини. Активо-

вані SARS-CoV-2 тучні клітини починають продукувати свої 

прозапальні речовини - гістамін, серотонін, ФХН, ФХЄ, IL-1β, 

IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-9, TNF-α [17].  

Таким чином, дія вірусу створює неймовірний рівень про-

дукції, і я ка наслідок величезну концентрацію прозапальних 

цитокінів (IFN-α, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-9, 

IL-12, IL-18, IL-33, TNF-α, GM-CSF та інших), хемокінів 

(CCL2, CCL3, CCL5, CXCL8, CXCL9, CXCL10 та інших). Нас-

тільки велика цитокінова реакція отримала назву «цитокіновий 

шторм». Він і є особливістю імунної відповіді вродженого 

імунітету на інфікування вірусом SARS-CoV-2, бо він лежить в 

основі розвитку острого респіраторного дистрес-синдрому та 

поліорганної недостатності [9, 17, 22]. 

Відповідь адаптивного імунітету, її рівень сили, швидкості 

та масивності, на дію вірусу SARS-CoV-2 залежить від трьох 

факторів: 1) як швидко розвернеться цитокіновий шторм, 2) 

якої сили буде реакція клітинного імунітету та 3) як швидко 

синтезуються антітіла до вірусу.  

Сила реакції клітинного імунітету буде значна, бо розвиток 

інфекції у 80-90% випадках супроводжується надлишковою 
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активацією клітинного імунітету. Це доведено дослідженнями 

кластерних білків і білків комплексу гістосумісності, що продуку-

ються компонентами клітинної ланки адаптивного імунітету [3, 

16, 19]. Так рівень білків цитотоксичних популяція CD38+HLA-

DR+CD8+ зростав на фоні зменшення популяції CD4+- та NK- 

клітин, що дало змогу говорити достовірності признаку визначен-

ня COVID-19 [3, 13, 19]. На фоні зростання популяції CD8+ Т-

клітин відбувається ураження легеневої тканини хворих, що в 

значної мірі зумовлює тяжкість перебігу [22].  

Швидкість гуморального імунітету, перш за все, залежить 

від індивідуального становища імунітету люди. Активація В-

клітин (CD3–CD19+ CD27, CD38) та їх продукція специфічних 

антитіл IgM та IgG при COVID-19 починається із затримкою. 

Кількість цих клітин починає збільшуватися на 7-8 день роз-

витку хвороби та, починаючи тільки з 7-8 дня розвитку 

хвороби і до 20-22 дня, відмічалось поступове збільшення 

концентрації специфічних антитіл в крові хворого [13]. В свою 

чергу це говорить о вікні між початком дії вірусу та початком 

дії гуморальної ланки імунітету. Саме це вікно є ключовим 

моментом в розвитку ускладнень перебігу хвороби COVID-19. 

Ускладнення з боку систем органів базуються на трьох 

принципах: 1) вплив віруса SARS-CoV-2 на ACE2, 2) вплив 

цитокінів клітини та 3) порушення нормальної взаємодії 

систем органів. Якщо казати о ураженні систем органів, тоді 

потрібно в першу чергу сказати о легенях. Саме ураження 

легень є основною причиною ускладнень плину хвороби та 

настання смерті. В легенях SARS-CoV-2 блокує ACE2, що в 

свою чергу призводить до підвищення концентрації Ang II. 

Сам Ang II може активувати ACE1 у легенях , а це веде за 

собою розвиток набряку тканини легень, відмирання клітин 

внаслідок руйнування цілісності та розвиток запальної реакції. 

Цитокіновий шторм, в свою чергу, забезпечує міграцію клітин 

неспецифічного імунітету, збільшення проникності судин і як 

наслідок набряк, ушкодження клітинних мембран [4, 10]. 

Особливість цитокінвого удару по легеням в тому, що IL-1β, 
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TNF-α ініціюють розвиток фіброзу шляхом індукції гіалуроні-

дази-2 (hyaluronan synthase 2) в фібробластах. Було доведено, 

що зниження гіалуронідази-2 буде сприяти розрішенню 

набряку та відновлення структури альвеол [10, 20]. 

Вплив вірусу на ангіотензин-ренін-брадикінінову систему 

зумовлює ураження серцево-судинної та видільної систем. Так 

надлишкова концентрація Ang II, по механізму зворотного 

зв’язку з рецепторам ACE2 і ACE1, зумовлює розвиток міокар-

диту та артеріальної гіпертензії [2, 8]. Так була сформульована 

гіпотеза о том, що блокада ренин-ангіотензинової системи 

призводить до більшої експресії ACE2, що в свою чергу приз-

водить до більшого інфікування SARS-CoV-2 клітин легень, 

серця та нирок та розвитку набряку, запалення та формування 

острого респіраторного дистрес-синдрому, міокардиту та 

смерті [7, 8]. Вплив на розвиток міокардиту також має цитокі-

новий шторм, а саме шляхом створення гіпоксимічного стану 

та аномальної Т-клітинної відповіді на міокард[23]. 

Протеїнурія та гематурія є проявом ураження нирок, а 

саме епітеліальних клітин з дуже високою експресією АСЕ2. 

Нирки є специфічною цілю для SARS-CoV-2 [8, 14]. Майже 

40% хворих при дослідженнях мали ознаки ураження видільної 

системи [12].  

Також в ході формування острого респіраторного дистрес-

синдрому ураження зазнає центральна нервова система [21]. 

Дослідження Ling Mao і соавт. показують, що у 83-85% 

тяжкохворих на COVID-19 спостерігається ознаки враження 

нервової системи (НС). Порушення свідомості, головні болі, 

гіпогевезії, гіпосмії є симптомами початкової стадії враження 

НС. Порушення ситеми кровообігу та системи дихання призво-

дить до розвитку ішемічного та геморагічного інфаркту 

головного мозку. Експериментальні дослідження на транс ген-

них мишах довели, що при інтраназальному потраплянні 

вірусу SARS-CoV-2, за допомогою транссинптичного механіз-

му передачи, віріон має змогу рухатися від периферичних 

нервових гілок до тканин головного мозку [21].  
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Висновок:  

Вивчення та підсумовування всіх даних, які ми отримуємо в 

ході різноманітних багатоцільових досліджень, дозволяють нам 

більш детально розуміти плин багатьох захворювань в тому числі 

і COVID-19. На сьогодні нам відомо, що на плин захворювання 

COVID-19 впливає три важливих аспекти. Першим є неймовірний 

рівень продукції, і я ка наслідок величезна концентрація прозапа-

льних цитокінів (IFN-α, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, 

IL-9, IL-12, IL-18, IL-33, TNF-α, GM-CSF та інших), хемокінів 

(CCL2, CCL3, CCL5, CXCL8, CXCL9, CXCL10 та інших), 

отримавши назву «цитокіновий шторм». Він і є особивістю 

імунної відповіді вродженого імунітету на інфікування вірусом 

SARS-CoV-2. Другий є відповідь адаптивного імунітету, її рівень 

сили, швидкості та масивності, на дію вірусу SARS-CoV-2. Третій 

- ускладнення з боку систем органів.  

Всі ці аспекти повинні розглядатися окремо тільки в нау-

кових дослідженнях, бо в клініці важливо їх поняття як одної 

взаємодіючої системи. І тільки після розуміння її в загалом ми 

маємо право на постановку терапевтичної стратегії лікування та 

очікування результату.  
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Стратегія Українського розвитку регіонів на період до 2020 

року, як вже зазначалося вище, при створенні спиралася на цілі 

та пріоритети визначені стратегією Європейського союзу 2014-

2020. В цьому зв’язку в стратегії України поставлено багато 

спільних з Європою цілей, які відкривають певні перспективи 

для розвитку українських регіонів. Крім спільних цілей, 

Українська стратегія має також деякі від’ємності, обумовлені 

потребою приведення у відповідність вимогам ЄС усіх сфер 

держави до 2020 року з метою вступу до Європейського Союзу, 

як то економічних так і соціальних та екологічних Але, з огляду 

на економічне, політичне, соціальне та екологічне становище 

нашої держави, виникають деякі сумніви щодо повної реалізації 

запланованої стратегії. 

На сучасному етапі формування регіональної політики та 

регіонального розвитку, затверджено нову стратегію регіональ-

ного розвитку на період 2021-2027, яка покликана продовжити 

вирішення задач, покладених до стратегії регіонального розвитку 

України 2014-2020. 

Так, стратегічними цілями на майбутні періоди встановлено 

[1]: 

− формування згуртованої країни на соціальному, економіч-
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ному, екологічному, гуманітарному і просторовому рівнях; 

− підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів; 

− розвиток ефективного багаторівневого управління. 

− Також в стратегії описані нові підходи до політики 

регіонального розвитку: 

− перехід від переважно територіально нейтральної до 

територіально спрямованої політиці розвитку територій на основі 

стимулювання використання власного потенціалу; 

− надання підтримки окремим територіям, які характеризу-

ються особливими проблемами соціально-економічного розвитку 

тощо. 

Головна мета регіональної політики на 2021-2027 рр. 

сформована як: «розвиток і єдність, орієнтовані на людину, гідне 

життя в згуртованій, децентралізованій, конкурентоспроможній і 

демократичній країні». 

Відповідно до зазначеної стратегії, фінансування розвитку 

территорій буде виконуватись за рахунок: 

− державного бюджету;  

− публічно-приватного партнерства;  

− кредитних коштів;  

− зовнішніх і внутрішніх інвестицій;  

− донорських коштів. 

Крім того, стратегія передбачає, що регіональна політика 

буде фокусуватися на типах територій: 

− гірські території українських Карпат; 

− узбережжі Чорного і Азовського морів; 

− зони впливу міжнародних транспортних коридорів; 

− прикордонні регіони, в тому числі в несприятливих 

умовах; 

− природно-заповідні території; 

− міські агломерації; 

− центри економічного зростання; 

− монофункціональні міські поселення; 

− сільські поселення в несприятливих умовах. 
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Перефразувавши вислів Менандра (342-293/291 до н.е.), 

давньогрецького комедіографа і афінського поета-драматурга – 

добре тому, хто навчився навчати (в оригіналі звучить так: 

«Добре тому, хто навчився вчитися») і зрозумівши зміст слів 

вчитися ( опановувати навичками у певній конкретній галузі, 

набувати уміння робити що-небудь), навчати (передавати 

кому-небудь знання, уміння, досвід) і навчитися (набути яких-

небудь знань, вивчити, опановувати щось), усвідомлюєш, 

наскільки це складний процес. 

На нашу думку, той, хто претендує навчати (викладати), 

перш за все, має розумітися на методах навчання, прийомах 

навчання, засобах і технологіях навчання. 

Метод навчання - це певний спосіб цілеспрямованої 

реалізації процесу навчання, досягнення поставленої мети. 

Правильний підбір методів відповідно до мети та змісту 
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навчання, вікових особливостей студентів (учнів) сприяє розвитку 

їх пізнавальних здібностей, озброєнню їх уміннями й навичками 

використовувати здобуті знання на практиці, готує останніх до 

вже самостійного набуття знань, формує їхній світогляд. 

Виділяють наступні методи:  

- словесні – розповідь, лекція, бесіда, семінар, робота з 

книгою; 

- наочні – ілюстрація, демонстрація, екскурсія; 

- практичні – письмовий виклад, лабораторна робота, 

графічна робота, творча робота, робота на тренажері. 

Прийом навчання - елемент методу, що становить 

сукупність навчальних ситуацій, спрямованих на досягнення 

його проміжної мети. 

Елементи методів не є сумою окремих частин цілого, а 

системою, що об'єднана логікою дидактичного завдання. Якщо 

метод - спосіб діяльності, що охоплює весь шлях її перебігу, то 

прийом - це окремий крок, дія в реалізації методу. 

Метод навчання має дві складові частини: об'єктивну і 

суб'єктивну. Об'єктивна частина методу обумовлена тими 

постійними положеннями, які обов'язково присутні в будь-якому 

методі, незалежно від того, який викладач його використовує. У 

ній відображені найзагальніші вимоги законів і закономірностей, 

принципів і правил, а також ціль, завдання, зміст, форми навчаль-

ної діяльності. Суб'єктивна частина методу обумовлена 

особистістю педагога, його творчістю, майстерністю; особливос-

тями студентів, конкретними умовами. 

Засоби навчання – матеріальні об'єкти, предмети природи, а 

також штучно створені людиною, використовувані в навчальному 

процесі як носії навчальної інформації і інструменту діяльності 

педагога (викладача) і цілей навчання, виховання і розвитку, що 

вчаться для досягнення. 

Класифікація засобів навчання: 

1. Натуральні об'єкти, що включають предмети дійсності 

для безпосереднього вивчення: зразки і колекції матеріалів, 

інструментів, деталей, рослин, мікропрепарати тощо. 
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2. Зображення і відображення матеріальних об'єктів 

(оригіналів) – моделі, муляжі, макети, таблиці, ілюстративні 

матеріали, кінофільми, звукозаписи тощо. 

3. Засоби навчання, що репрезентують описи предметів і 

явищ умовними засобами (слова, знаки, графіки), – таблиці, 

схеми, графіки, діаграми, плани, карти, підручники. 

4. Технічні засоби навчання (ТЗН): обладнання (специфічні 

носії навчальних матеріалів) й апаратура, що застосовуються в 

навчальному процесі з метою підвищення його ефективності. 

Технічні засоби навчання можна класифікувати за різними 

ознаками, зокрема: за призначенням - широкого (використову-

ються незалежно від віку, у різних галузях знань, на всіх видах 

занять, не лише з метою подання певних відомостей, а й для 

контролю за їх засвоєнням) і спеціального (пристрої, які подають 

відомості про динамічну суть процесів, будову механізмів і 

взаємодію їхніх елементів); виконуваними функціями (засоби 

подання даних і засоби контролю знань); способом впливу 

(візуальні - вплив лише на органи зору, аудитивні - вплив лише на 

слухові органи та аудіовізуальні - одночасний вплив на органи 

зору і слуху). 

Технічні засоби навчання дають позитивні результати 

лише тоді, коли вони вміло й розумно використовуються в 

системі різноманітних методів і прийомів та в поєднанні з 

іншими засобами навчання. 

Поняття "технологія навчання" вперше введено на 

конференції ЮНЕСКО в 1970 році. У доповіді "Вчитися, щоб 

бути", опублікованому цією організацією, названа дефініція 

визначається як рушійна сила модернізації освітнього процесу, 

а в доповіді "Як вчитися" вперше наводиться її визначення. У 

ньому технологія навчання характеризується як сукупність 

способів і засобів зв'язку (спілкування) між людьми, що вини-

кають в результаті інформаційної революції і використо-

вуються в дидактиці. 

Природною слід вважати спробу педагогів-дослідників 

обґрунтувати сутність категорії "технологія навчання" у 
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відповідності з початковим значенням поняття "технологія", 

так як перша є похідним від другого. 

Зміст поняття "технологія" в технічних науках включає, 

по-перше, процес обробки і перетворення, в результаті якого 

виходить готова продукція, по-друге, нормативну сторону цього 

процесу, визначальну, як і що треба робити, щоб реалізувалися 

необхідні процеси перетворення. 

Таким чином, в технічних словниках під технологією 

розуміється спосіб реалізації людьми конкретного складного 

процесу шляхом поділу його на систему послідовних 

взаємопов'язаних процедур і операцій, які виконуються більш-

менш однозначно і мають на меті досягнення гарантованого 

результату. Процедура в цьому випадку розуміється як набір дій, 

за допомогою яких здійснюється той чи інший головний процес 

(або його окремий етап), що виражає суть конкретної технології, а 

операція - це безпосереднє практичне вирішення завдання в 

рамках процедури, тобто однорідна логічно неподільна частина 

конкретного процесу. 

Який метод навчання кращий? Перший, другий чи третій. На 

наш погляд той, що найбільш спрацьовує, дає результат. Автор 

цих рядків найбільш часто використовує два перші методи і з цих 

методів ті прийоми, що найбільше відповідають навчальній 

ситуації і сприяють запам’ятовуванню матеріалу студентами. 

Щодо засобів та технологій навчання, то ми у практиці 

застосовуємо, перш за все, натуральні об’єкти. Якщо з цим 

складно, тоді використовуються навчальні фільми, муляжі тощо. 

А щодо технології навчання, то у кожного викладача вона своя, 

унікальна, хоча, у той же самий час, вона схожа з технологіями 

навчання інших викладачів.  

Щодо унікальності чи особистісності (індивідуальності) 

варто сказати дещо ширше. Як зазначають колеги Карман В.М. та 

Крупенко О.В., обов’язковими чинниками забезпечення якості 

викладання є оволодіння педагогом конкретними прийомами, 

способами, технікою та засобами педагогічної діяльності [1]. На 

основі цього, при розвиненому умінні викладача підбирати 
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яскраві факти, пізнавальні матеріали, цікаво подавати і 

пояснювати їх, викладати вільно, цікаво, точно і лаконічно, 

студентами позитивно сприймається навчальний матеріал, про що 

ми писали вище. Але набагато краще, на наш погляд, навчальний 

матеріал буде сприйматися студентами тоді, коли наведені факти, 

що підкреслюють теорію того чи іншого питання викладачем, 

були пережиті ним особисто. Річ у тому, що студенти, крім 

вербального «навантаження» на них, вони ще й будуть одержу-

вати невербальне «навантаження» - експресивних рухів, поз, 

жестів, м'язів обличчя тощо. Ці невербальні прийоми будуть 

показувати студентам стан викладача, що переживав він, будучи 

учасником цих подій, цим самим загострювати їх увагу.  

Необхідно враховувати, що кожен студент - це особа зі 

своїми індивідуальними особливостями, зазначають далі 

В.Карман та О.Крупенко [1]. І тут важливим моментом є знання 

викладачем ціннісних орієнтацій студентів, їх ідеалів, потреб, 

інтересів, рівнів домагань, спрямованості і індивідуальної 

своєрідності кожного із студентів. На нашу думку, такі індивіду-

альні особливості студентів, в основній своїй масі, проявляються 

на старших курсах і, особливо, на другому рівні підготовки 

(магістерському). 

Адже індивідуальність, як зазначають С.Сергєєв та А.Рощуп-

кін, виражається в індивідуальних особливостях і відмінностях 

[2]. Виникнення їх пов'язано з тим, що кожна людина проходить 

свій особливий шлях розвитку, набуваючи на ньому різні 

типологічні особливості вищої нервової діяльності. Останні 

впливають на своєрідність вольових якостей. До індивідуальних 

особливостей відносяться своєрідність відчуттів, сприйняття, 

мислення, пам'яті, уяви; особливості інтересів, нахилів, 

здібностей, темпераменту, характеру особистості. Індивідуальні 

особливості впливають на розвиток особистості, ними в значній 

мірі обумовлено формування всіх якостей, у тому числі і фахових. 

Отже, удосконалення методики навчання у вищій школі має 

відбуватися у кілька послідовних етапів, зокрема: 

- вибором змісту, форм і методів навчання; 
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- прийомів і засобів навчання; 

- технологій навчання; 

- мотивацією студентів і викладачів; 

- організацією контролю навчання. 

Щодо останнього, а саме контролю навчання, то при 

перевірці різних видів компетентностей у студентів, що 

відповідає вимогам сучасності, контролери, що найменше, мають 

володіти самі цими компетентностями і пам’ятати про те, коли 

вони зрозуміли, що вже набули цих компетентностей.  
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Анотація. Наукове дослідження присвячено вивченню впливу 

гербіциду класу сульфонілсечовини і регулятора росту рослин 

біологічного походження на анатомо-морфологічні зміни 

епідермальних тканин у листках соризу. Було встановлено, що 

внесення гербіциду Пік 75 WG та регулятора росту рослин 

Регоплант як окремо так і в комплексі в значній мірі впливало на 

формування біометричних показників епідермісу листкового 
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апарату в рослинах соризу. Найоптимальніший вплив було 

відмічено за внесення бакової суміші гербіциду Пік 75 WG у 

нормах 20 г/га з регулятором росту Регоплант 50 мл/т на фоні 

передпосівної обробки насіння цим же рістрегулятором у нормі 

250 мл/т. 

Ключові слова: епідерміс, гербіцид, регулятор росту рослин, 
сориз. 

Протягом свого розвитку рослини, зважаючи на умови 

навколишнього середовища та з часом, безупинно змінюються за 

своїми розмірами і зовнішніми морфологічними ознаками, при 

цьому простежується певна анатомічна структура епідермісу 

рослини, спираючись на яку, можна охарактеризувати глибину 

впливу чинників різної природи на рослинний організм [1, с.143]. 

З практики вирощування сільськогосподарських культур відомо, 

що внесення біологічно активних речовин,у тому числі гербіцидів 

і регуляторів росту рослин, суттєво впливає на формування 

листкового апарату [2, с.2]. Дана тенденція дещо висвітлена у 

науковій літературі [3, с.314], проте механізм дії даних препаратів 

на структуру епідермісу листків та формування листкового 

апарату більшості сільськогосподарських культур, зокрема й 

соризу, вивчено недостатньо. 

Проникність гербіциду в тканину листкової пластинки є 

індивідуальною для кожної культури (залежно від присутності 

епікутикулярних восків, товщини кутикули тощо), проте 

початкова дія гербіцидів зосереджується переважно у точках 

активного росту, де вони порушують або зупиняють метабо-

лізм клітин [4, с.12]. 

У наступному така дія препаратів відображається на 

формуванні анатомічної структури листкового апарату [5, с.5]. 

Науковцями доведено [6, с.191], що внесення гербіцидів у 

посівах культур злакової групи зумовлює формування у їх 

листкових пластинках різної кількості клітин і продихів 

залежно від норм внесення гербіцидного агента. 

Також у літературі приводяться матеріали стосовно впли-

ву на формування анатомічної структури листків регуляторів 

росту рослин (РРР), що в більшості випадків узгоджується з 
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підвищенням мітотичної активності в меристемах [7. с.46]. 

Водночас нині дослідження з впливу комплексного застосуван-

ня гербіцидів і РРР [8, с.299] не охоплюють весь спектр 

сільськогосподарських культур. Зважаючи на це, нами було 

виконано дослідження дії гербіциду і РРР на анатомо-морфоло-

гічні зміни листкового апарату соризу. 

Дослідження з вивчення впливу гербіциду і регулятора 

росту рослин на фізіологічний стан посівів соризу виконували 

протягом 2016–2018 рр. у польових умовах навчально-вироб-

ничого відділу та лабораторних – кафедри біології Уманського 

національного університету садівництва. Дію вищезгаданих 

препаратів вивчали в посівах соризу сорту Титан. Схема 

досліду включала самостійне використання гербіциду Пік 75 

WG та його комбінування за різних способів використання 

регулятора росту рослин Регоплант. 

Вивчення анатомічної будови епідермісу листкового 

апарату виконували за З. М. Грицаєнко [9, с.34]. Зразки листків 

для досліджень відбирали із середнього ярусу у відповідну 

фазу розвитку з 20 типових для варіанту рослин. Матеріал для 

анатомічних досліджень фіксували 70% етанолом.  

Результати досліджень показали, що анатомічна структура 

епідермісу листкової пластинки соризу змінювалась в залежності 

як від погодних умов, так і від норм та способів використання у 

посівах соризу гербіциду і регулятора росту рослин.  

Аналізуючи дані формування анатомічної структури 

епідермісу соризу в середньому за роки досліджень, нами 

встановлено, що внесення гербіциду Пік 75 WG у нормах 10; 15; 

20; 25 г/га зумовило зменшення числа клітин до контролю І на 66; 

18; 26 та 13 шт. Водночас при цьому простежувалось збільшення 

розмірів клітин (довжини і ширини), що супроводжувалось 

зростанням їх площі відносно контролю І на 8; 12; 19 і 4% 

відповідно. Дані зміни в розмірах клітин епідермісу та їх площі 

можуть бути наслідком покращення умов вегетації соризу, 

внаслідок зменшення присутності у посівах бур’янистого 

компоненту. Це підтверджується даними, одержаними у варіанті 
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із ручними прополюваннями (контроль ІІ), де за відсутності 

конкуренції з боку бур’янів рослини соризу формували більші за 

площею клітини листкового епідермісу в порівнянні до контролю 

І на 227 мкм2. 

За внесення тих же норм гербіциду, але в варіантах з 

передпосівною обробкою насіння Регоплантом (250 мл/т) 

кількість клітин листкового епідермісу соризу зменшилась 

порівняно з варіантами самостійного внесення гербіциду в 

середньому на 14–23 шт., а в порівнянні до контролю І – 33–

40% відповідно. При цьому довжина клітин зросла до 

контролю І на 6,7–9,1 мкм2 за відносно мало зміненої ширини 

(14,9–16,9 мкм2), водночас площа однієї клітини збільшилась 

до контролю І на 10–28%. 

Очевидно, що в даному випадку позитивні зміни у 

формуванні збільшеної площі клітин епідермісу обумовлювались 

ще й рістрегулювальними властивостями біологічного препарату 

(РРР), складові якого мають цілеспрямований вплив на меристе-

матичні тканини, чим впливають на стадіях поділу і розтягування 

клітин на формування їх розмірів. Подібна дія на формування 

анатомічної структури листкового епідермісу соризу простежува-

лась за внесення у посівах гербіциду Пік 75 WG у нормах 10; 15; 

20; 25 г/га на фоні обробки перед сівбою насіння соризу РРР 

Регоплант, де кількість клітин епідермісу відносно контролю І 

зменшувалась в середньому на 28–48 шт. за зростання площі на 

8–24%. Ці дані також підтверджують позитивну дію РРР Рего-

плант на ростові процеси рослин соризу за обробки препаратом 

насіння, що обумовлювало формування рослинами більш потуж-

ної кореневої системи та надземної біомаси, в тому числі на фоні 

зниженої або повністю відсутньої конкуренції з боку бур’янів. 

За комплексного використання в посівах соризу досліджу-

ваних препаратів (РРР Регоплант (обробка насіння) + Пік 75 WG 

у нормах 10; 15; 20; 25 г/га + РРР Регоплант (обробка посівів) 

кількість клітин епідермісу в полі зору мікроскопа зменшу-

валась не тільки у відношенні контролю І (на 35–56 шт.), а й у 

відношенні варіантів розрізненого застосування препаратів (на 
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19–32 шт. – до варіантів самостійного використання Пік 75 WG 

та на 2–16 шт. – до варіантів Пік 75 WG + РРР Регоплант 

(обробка посівів)). Дані варіанти досліду продемонстрували 

найбільше зростання площі клітин епідермісу, яке у відношенні 

до контролю І складало 16–25%. Одержані дані з комплексного 

застосування препаратів у посівах соризу демонструють 

позитивний вплив на ростові процеси рослин, у тому числі й на 

формування анатомічної структури епідермісу листкового 

апарату, що обумовлюється сумарною дією кількох чинників: 

відсутністю або зменшенням впливу на посіви бур’янів (дія 

гербіциду) та стимулюючим впливом РРР (підвищення рівня 

ендогенних гормонів росту за впливу екзогенних). 

Висновки. Застосування у посівах соризу гербіциду Пік 

75 WG і регулятора росту рослин Регоплант в значній мірі 

впливає на формування анатомо-морфологічної структури 

епідермісу листкового апарату соризу. Найбільш позитивним 

за дією на листковий апарат соризу є застосування бакової 

суміші гербіциду Пік 75 WG у нормах 15–20 г/га з РРР 

Регоплант 50 мл/га на фоні передпосівної обробки насіння цим 

же РРР у нормі 250 мл/т. За комплексного використання в 

посівах соризу даних препаратів простежується зростання 

площі клітин епідермісу листкового апарату соризу на 26–33%. 
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У статті розкрито поняття “здоров’язбережувальні техно-

логії” та погляди різних авторів. Описано основні класифікації 

та характеристики таких технологій.  

Ключові слова: здоров’язбережувальні технології, здоров’я, 

здоров’я, учні, студенти. 

Протягом останніх років на жаль зберігається тенденція до 

зростання захворюваності, збільшується поширеність хронічної 

патології, знижується кількість здорових дітей. Це спонукає в 

свою чергу до проектування процесу здоров’язбережувального 

навчання учнів/студентів та вимагає розгляду спеціальних 

здоров’язбережувальних технологій. 

Існують різні підходи до розуміння поняття “здоров’язбере-

жувальні технології”. Так, О. І. Ковальова трактує як засіб 

організації і послідовних дій в ході учбово-виховного процесу, 

реалізації освітніх програм на основі усестороннього обліку інди-

відуального здоров’я учнів, особливостей їх вікового, психофізич-

ного, духовно-етичного стану і розвитку [1, с. 50].  Г. М. Соловйо-

ва визначає: “Здоров’язбережувальна технологія – це функціо-

нальна система організаційних засобів управління учбовою, 

пізнавальною і практичною діяльністю учнів, науково і інстру-

ментально забезпечує збереження і зміцнення здоров’я” [2, с. 24]. 

Існує декілька класифікацій здоров’язбережувальних 
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технологій. За однією з них технології поділяють на: 

1. Організаційно-педагогічні технології, які визначають 

структуру навчально-виховоного процесу. Також сприяють запо-

біганню станів перевтоми, гіподинамі та інших дезадаптаційних 

станів; 

2. Психолого-педагогічні технології, пов’язані з без посеред-

ньою роботою педагога з дітьми (сюди ж можна віднести і психо-

лого-педагогічний супровід всіх елементів освітнього процесу); 

3. Навчально-виховні технології, які складаються з програм 

навчання турботі про своє здоров’я та формування культури 

здоров’я учнів. 

Протягом останніх років всебічний розвиток дітей неможли-

вий без використання сучасних освітніх технологій. У зв’язку з 

цим реалізація здоров’язбережувальних технологій може стати 

ефективним засобом збереження і зміцнення здоров’я дітей, бо 

враховується стан здоров’я кожної дитини та її індивідуальні 

психофізіологічні особливості під час вибору форм, методів та 

засобів навчання. В практичній діяльності виокремлюють 3 види 

сучасних технологій здоров’язбереження: 

1. Технології збереження і стимулювання здоров’я: стрет-

чинг, ритмопластика, динамічні паузи, рухливі і спортивні ігри, 

релаксація, пальчикова гімнастика, гімнастика для очей, 

диахальна гімнастика, ортопедична гімнастика; 

2. Технології навчання здоровому способу життя: проблем-

но ігрові (ігротренінги, ігротерапії), комунікативні ігри, 

самомасаж, заняття з фізичної культури; 

3. Корекційні технології: арттерапія, технології музичного 

впливу, казкотерапія, технології впливу кольором, технології 

корекції поведінки, психогімнастика. 

За класифікацією за Н. К. Смирновим [3, с. 34] поділяються 

на групи. Так, медико-гігєнічні технології включають викорис-

тання профілактичних програм; забезпечення гігієнічних умов 

відповідно до регламентаціями; проведення заходів щодо 

санітарно-гігієнічного освіті учнів та педагогічногоколективу; 

організацію профілактичних заходів напередодні епідемій. 
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Фізкультурно-оздоровчі технології загартовування, тренування 

сили, витривалості, швидкості, гнучкості та інших якостей, що 

відрізняють здорового, тренованого людини від фізично слабкого. 

Захисно-профілактичні технології спрямовані на захист людини 

від несприятливих для здоров'я впливів. До них відноситься 

виконання санітарно-гігієнічних вимог. Компесоторно-нейтра-

лізуючі технології, завдання яких є заповнння недоліку того, що 

потрібно організму для повноцінної життєдіяльності, частково 

нейтралізувати негативні впливи в тих випадках, коли повністю 

захистити людину неможливо. До них відносять: йодування 

питної води і солі, вітамінізація харчового раціону, фізкульт-

хвилини, фізкультпаузи. Стимулюючі технології дозволяють 

активізувати власні сили організму, використовувати його 

ресурси для виходу з небажаного стану. До них відносять: 

температурне загартування, фізичні навантаження, прийоми 

педагогічної техніки і педагогічної психотерапії. 

 Отже, аналіз та узагальнення наукової та методичної літера-

тури дає змогу стверджувати, що упровадження здоров’язбе-

режувальних технологій у системі освіти пов’язується з викорис-

танням комплексу заходів, до яких відносимо: медичні, 

фізкультурно-оздоровчі, лікувально-оздоровчі, реабілітаційні, 

соціально-адаптаційні. 
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Анотація. Дослідження проведено у стаціонарному трьохфак-

торному досліді на чорноземі звичайному. Доведено, що способи і 

глибина основного обробітку ґрунту під кукурудзу на тлі 

застосування біодеструкторів Екостерн і Целюлад, а також 

різних систем передпосівного обробітку та догляду за посівами, 

забезпечило підтримання оптимальної щільності орного шару 

ґрунту. Відмічено саме позитивний вплив на щільність орного 

шару ґрунту застосування поліпшеної системи передпосівної 

підготовки ґрунту та догляду за посівами, особливо на фоні 

застосування біодеструкторів де абсолютні значення щільності 

ґрунту знаходилися у межах 1,20 – 1,24г/см3 в залежності від 

способу основного обробітку ґрунту.  

Ключові слова: кукурудза, щільність ґрунту, основний обро-

біток ґрунту, системи передпосівного обробітку та догляду за 

посівами, біодеструктори, органічне землеробство. 

Пріоритетним напрямком землеробства Придунайського 

Степу України є виробництво зерна. Пшениця озима, ячмінь 

озимий та кукурудза виступають в якості основних провідних 

культур для вирощування. Останнім часом у південних регіонах 

України набуває поширення ведення органічного землеробства, 
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в наслідок чого постає актуальним питання отримання еколо-

гічно чистого зерна кукурудзи [1,2]. 

Система органічного землеробства спрямована на підтри-

мання і зміцнення здоров’я ґрунту, рослин, тварин, людей та 

всієї планети цілісно та в повному обсязі, що потребує 

урахування функціонування циклів живої екологічної системи, 

покращення його, без втручання та його грубого порушення в 

системі та щоб захистити здоров’я та благополуччя середовища, 

нинішнього та майбутніх поколінь [3-5]. 

Сьогодні спостерігається підвищення ролі альтернативних 

систем ведення сільського господарства у структурі вироб-

ництва сільськогосподарської продукції. Однак також про-

стежується відсутність науково обґрунтованого єдиного 

комплексного підходу до розвитку цих систем. Це і визначило 

мету – вивчити ефективність біологізації окремих складових 

біологічної системи землеробства, а також створити відповідне 

інформаційне і методичне забезпечення органічного виробницт-

ва для Придунайського Степу України та його стійкості і 

адаптації до умов посухи, що спостерігається останнім часом [2, 

6-8]. 

Ситуація, що склалася в землеробстві України обумовлена 

глобальними кліматичними змінами, кризовою ситуацією як в 

економіці такі в енергетиці, значною екологічною напруженістю. 

Завдяки цьому набуває актуальності питання розробки та 

впровадження науково обґрунтованих біологізованих адаптивних 

систем землеробства. Як відомо, система ґрунтозахисного і 

енергозберігаючого обробітку ґрунту на фоні застосування 

органічних добрив (в т.ч. соломи колосових культур, стебел 

кукурудзи і соняшнику), посівів сидеральних культур є однією з 

складових будь якої системи землеробства [1,2]. 

Особливого значення набуває питання встановлення за 

конкретних ґрунтово-кліматичних умовах ведення органічного 

землеробства ефективності дії біодеструкторів побічної 

продукції на фоні мінімалізації основного обробітку ґрунту під 

кукурудзу на зерно з метою утримання щільності орного шару 



 

195 

ґрунту у оптимальних параметрах для забезпечення формуван-

ня у неї потужної кореневої системи [2,4,9,10]. 

Дослідження проводилися у зернопросапній короткорота-

ційній 4-х пільній сівозміні на чорноземі звичайному із 

наступним чергування сільськогосподарських культур:  

горох – пшениця озима – ячмінь озимий – ½ поля соняшник 

+ ½ поля кукурудза. 

Дослідження проводились в Іванівському районі Одеської 

області, с. Гудевичево, ФГ «Берегиня-Лада», Україна. 

Схема досліду: дослід трьохфакторний: 

Фактор А – способи основного обробітку ґрунту: 

а1 – оранка на 25-27см –(контроль); 

а2 – безполицевий (плоскорізний) обробіток на 14-16см; 

а3 – безполицевий (дискування) обробіток на 10-12см. 

Фактор В – застосування біодеструкторів побічної 

продукції 

в1 – без деструкторів; 

в2 – Екостерн 1,5л/га; 

в3 – Целюлад 2,0л/га. 

Фактор С – система передпосівного обробітку ґрунту та 

догляду за посівами: 

с1 – традиційна; 

с2 – поліпшена. 

Варіанти досліду розміщені у 3-х повтореннях, методом 

рендомізації. Загальна площа ділянки в досліді 300м2, облікова 

– 100м2. Щільність ґрунту визначали перед сівбою, у фазу 

викидання волоті та у фазу молочної стиглості зерна кукурудзи 

методом ріжучих кілець в модифікації Качинського згідно 

ДСТУ ISO 11272-2001. 

У проведених дослідженнях виявлено, що способи обробітку 

ґрунту (загортання соломи при оранці, або її перемішування у 

верхньому шарі 0-10см при безполицевому обробітку) здатні 

спричинити відповідний вплив на щільність орного шару. 

Встановлено, що у варіантах без застосування біодекструкторів, 

абсолютні показники щільності орного шару ґрунту під час сівби 
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кукурудзи змінювались у межах 1,19…1,22г/см3 за традиційною 

системою передпосівної підготовки ґрунту та догляду за посівами 

кукурудзи.  

Використання біодеструкторів у тих же варіантах забезпечи-

ло зменшення щільності ґрунту до рівня 0,16…0,18г/см3. 

Також виявлено, що поступово зростає значення показ-

ника щільності протягом вегетації кукурудзи (у фазу 

викидання волоті – 1,24…1,29 г/см3; у фазу молочної стиглості 

зерна кукурудзи – 1,26…1,32г/см3). Варто зазначити, що не 

відбувається істотних змін щільності шару ґрунту 0-10см 

залежно від способу та глибини обробітку ґрунту. Однак, при 

застосуванні мілкого обробітку ґрунту (плоскорізного і диску-

вання) виявлено підвищення його щільності протягом періоду 

вегетації рослин кукурудзи у шарі ґрунту 10-20см яке стано-

вило за строками визначення на 0,04…0,07г/см3; 0,03…0,06г/см3 

та 0,06…0,08г/см3, а в шарі ґрунту 20-30см відповідно – 

0,04…0,05г/см3; 0,07…0,08г/см3 та 0,07…0,08г/см3. 

Відмічено, що утриманню щільності орного шару ґрунту 

протягом вегетації рослин кукурудзи у межах оптимального 

значення для цієї культури сприяло застосування біодеструкторів 

побічної продукції: у фазу молочної стиглості зерна кукурудзи 

внесення біодеструкторів Екостерн 1,5л/га і Целюлад 2,0л/га 

зменшувало щільність орного шару ґрунту відповідно на 

0,03…0,04г/см3 у варіанті з оранкою; при застосуванні плоскоріз-

ного мілкого обробітку відбулося зменшення щільності ґрунту на 

0,04…0,05г/см3, а за дискування ґрунту відповідно на – 

0,06…0,07г/см3. 

Визначено, що застосовувана поліпшена система перед-

посівної підготовки ґрунту та догляду за посівами, особливо на 

фоні внесення біодеструкторів, у період викидання волоті – 

молочна стиглість кукурудзи, завдає позитивного впливу на 

щільність орного шару грунту, де вона набуває оптимального 

значення. В залежності від способу основного обробітку ґрунту 

абсолютні значення щільності ґрунту в цих варіантах набувають 

значень у межах 1,20…1,24г/см3.  
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Для забезпечення кращого захисту посівів від бур’янів в 

умовах органічного землеробства нами було запропоновано 

поліпшену систему передпосівного обробітку ґрунту та догляду 

за посівами кукурудзи. Ця система дозволила призвести до 

зменшення щільності орного шару ґрунту за усіма способами 

основного обробітку ґрунту, особливо це спостерігається на тлі 

застосування біодеструкторів Екостерн 1,5л/га та Целюлад 2,0л/га 

(від 1,8 на початку до 2,5% – в кінці вегетації кукурудзи). 

Висновки:  

Результати проведених досліджень дозволяють зробити 

висновок, що для посушливих умов Придунайського Степу 

України за органічної системи землеробства, зміни, які 

відбуваються в ґрунті під впливом різних способів основного 

обробітку ґрунту на фоні внесення біодеструкторів і поліпшеної 

системи передпосівного обробітку та догляду за посівами 

кукурудзи забезпечують найсприятливіші умови для формування 

агрофізичних властивостей ґрунту. 
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Зростання інноваційної складової економіки на базі 

технологій «Індустрії 4.0» вимагає від країн активізації зусиль 

щодо модернізації всіх галузей економіки, які базуються на 

використанні, в першу чергу, власних внутрішніх ресурсів. Цьому 

сприяє розвиток стратегії старт-спеціалізації, яка активно 

запроваджується в Україні, і до якої долучилося вже12 областей.  

В рамках стратегії кожна область розробляє власні напрямки 

виробничої спеціалізації – галузі економіки, для ефективного 

розвитку яких в регіоні є відповідні ресурси та можливості для їх 

ефективного використання. В той же час регіони України мають 

спільні проблеми, зумовлені економічними умовами та рамками 

правового поля, які потребують пошуку шляхів для вирішення в 

рамках «Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на 

період до 2030 року». Однією з першочергових проблем, яка 

виникає вже на першому етапі інноваційного процесу – етапі 

створення інновацій, є «недостатність фінансування, зокрема 

державного» [1]. Як відомо, згідно ст. 18 Закону України «Про 

інноваційну діяльність», джерелами фінансування інноваційної 

діяльності є: кошти державного бюджету; кошти місцевих бюд-

жетів; власні кошти спеціалізованих державних і комунальних 

інноваційних фінансово-кредитних установ; власні чи запозичені 

кошти суб'єктів інноваційної діяльності; кошти (інвестиції) будь-

яких фізичних і юридичних осіб; інші джерела, не заборонені 

законодавством.  

Проблемою фінансування інноваційної діяльності в Україні 

є обмеженість бюджетних коштів на фінансування інновацій, які 

у 2019 році склали всього 3,9 % загального обсягу витрат. 

Основним джерелом вже кілька десятиліть залишаються власні 

кошти підприємств, частка яких має загальну тенденцію до 

зростання і в 2019 році склала 87,7 відсотка, хоча цих обсягів 

капіталовкладень недостатньо для належного інноваційного 

розвитку. Кошти інших джерел становлять 8,1% [2], що є 

низьким показником і зумовлює необхідність створення 
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сприятливих умов для залучення потенційних інвесторів, в 

першу чергу вітчизняних.  

При цьому слід зазначити, що фінансування інноваційної 

діяльності в Україні становить лише 0,47 відсотка валового 

внутрішнього продукту, тоді як в країнах ЄС цей показник в 

середньому складає - 2,8%. «Стратегією розвитку сфери 

інноваційної діяльності на період до 2030 року» цей показник до 

2030 року заплановано довести до 3 відсотків [1]. Цього може 

бути недостатньо, адже вже сьогодні в розвинутих країнах світу 

частка витрат НДР у ВВП складає в середньому 3%, а в Південній 

Кореї – 4,55%.  

Тому Україні важливо розвивати нові форми фінансування 

інноваційної діяльності, окремі з яких різною мірою успіху, але 

розвиваються на вітчизняних теренах. Одним з нових джерелом 

фінансування інновацій, що знайшло практичне застосування в 

Україні є залучення венчурного капіталу. Його розвиток в країні 

став можливим з прийняттям Закону України «Про інститути 

спільного інвестування» (2001 р.), яким створено правову базу, 

регламентацію діяльності вітчизняних венчурних фондів, та 

передбачено податкові пільги. Цей інститут фінансування 

активно розвивався завдяки залученню іноземного венчурного 

капіталу, але так і не вирішує проблеми забезпечення значних 

фінансових поступлень в сферу інновацій. В той час як в 

розвинених країнах венчурне фінансування – одне з основних 

джерел фінансування інновацій. 

Ще однією перспективною формою фінансування нових 

проектів є краудфандинг. На сьогодні у світі налічується понад 

1300 краудфандингових платформ, які пропонують різні 

принципи збору коштів і схеми винагороди, а також характеризу-

ються високими показниками вдалого збору коштів аж до 45% від 

загальної кількості розміщених проектів. В Україні краудфандинг 

тільки починає розвиватися. Найвідомішими краудфандинговими 

платформами в Україні є майданчики «Спільнокошт» (2012 р.) та 

Na-Starte.(2013р.). Внаслідок низького рівня довіри населення до 

фінансової системи, краудфандингові платформи, метою яких є 
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збір коштів, не користуються популярністю. Отож, ми погоджу-

ємося з тим, що основною проблемою цього інструменту є в 

першу чергу брак довіри, тому вважаємо, що цей напрямок 

потенційно має в Україні значні перспективи. Сьогодні вітчизняні 

краудфандингові платформи, на думку експертів, розглядаються 

не стільки як джерело залучення коштів, а ще й як інструмент 

популяризації нового стартапу, що дійсно допомагає залучити 

фінансування з інших джерел. 

Згідно з рейтингом країн світу, складеним сервісом Startup 

Ranking щодо кількості стартапів, Україна займає 39-тє місце у 

світі з показником у 308 стартапів. Попереду з країн колишнього 

соцтабору лише Росія з показником у 628 та Польща – 438 старта-

пів [3]. Головними інвесторами стартапів в Україні сьогодні вис-

тупають бізнес-ангели, бізнес-акселератори та венчурні фонди. 

Так, в Україні вже кілька років працює співтовариство 

бізнес-ангелів «UA Angel». Загалом бізнес-ангелами, котрі 

вкладають кошти в ризиковані, але потенційно високоприбуткові 

інноваційні проекти, можуть бути великі і середні бізнесмени, 

представники української діаспори за кордоном. У США 

приблизно 80% інноваційних проектів на стадії стартапу 

фінансується саме бізнес-ангелами. За допомогою бізнес-ангелів 

почали свою діяльність «Intel», «Yahoo», «Amazon», «Skype», 

«Google» та інші технологічні компанії [4].  

Україна, як і всі держави світу, знаходиться в процесі 

здійснення кардинальних технологічних інновацій, які вже 

відбуваються шляхом впровадження технологій Інтернету речей, 

штучного інтелекту, нано- і біо- технологій, генетики, робототех-

ніки тощо. На даному етапі, країні важливо не стати аутсайдером, 

адже вже зараз економіку країну визначають як малу, відкриту, 

сировино-орієнтовану та низько-технологічну, а частка товарів з 

використанням високих і середньовисоких технологій в експорті 

товарів становить лише 17%. Тому пошук джерел фінансування 

інновацій стає першочерговим завданням. 

Також слід відзначити, що серед проблем фінансування 

інноваційної діяльності в Україні вагомими залишаються: недос-
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коналість нормативно-правової бази, відсутність механізму 

перерозподілу інвестиційних ресурсів населення на користь 

інноваційного сектора, несприятливий інвестиційний клімат для 

іноземних інвесторів та ін., які слід вирішувати швидко і 

комплексно. 
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