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  ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЗАЦІЇ 

ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-

СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ  
 

Бутенко Андрій Олександрович 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

 

Мащенко Олександр Анатолійович 
аспірант 

 

Кузьменко Роман Олександрович 
аспірант 

Сумський національний аграрний університет 

 

Коваленко Євген Віталійович 
старший науковий співробітник 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Гречка є єдиною з найбільш поширених культур в Україні та інших країнах 

Східної Європи. Гречка є джерелом харчових продуктів та економічного 

розвитку країни. Однак, традиційні методи вирощування гречки викликають 

проблеми з екологічною безпекою, можуть мати негативний вплив на 

навколишнє середовище та здоров'я людей. Вирощування гречки часто 

супроводжується використанням хімічних добрив та пестицидів, що може 

негативно вплинути на якість та безпечність продукту, а також на довкілля. 

Одним із шляхів зменшення негативного впливу вирощування гречки на 

довкілля є впровадження технології біологізації вирощування цієї культури [1]. 

Біологізація технології вирощування сортів гречки полягає у використанні 

біологічних методів для регулювання агроекосистеми та зменшення впливу 

антропогенних чинників на природу. Це включає в себе застосування 

біологічних засобів від захисту від хвороб та шкідників, використання 

адаптованих до місцевих умов сортів гречки, землеробство без оранки та 

використання екологічно чистих добрив [2, 3, 4]. 

Однією з переваг технології біологізації вирощування гречки є зниження 

використання хімічних засобів захисту, які часто використовуються в сучасному 

вирощуванні. Застосування біологічних засобів може зменшити захист від 

кількості хімічних добрив та пестицидів, що позитивно впливає на якість 

продукції та екологічну безпеку. Іншою перевагою біологізації технології 

вирощування гречки є підвищення якості зерна та збільшення врожайності [1]. 

Технологія біологізації включає в себе використання біологічних засобів 

захисту від хвороб та шкідників, а також використання мікроорганізмів для 

покращення якості підстави та підвищення його поживної цінності. Також 

важливим елементом біологізації є використання адаптованих до місцевих умов 
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сортів гречки, що дозволяє знизити кількість застосування хімічних добрив та 

підвищити урожайність. 

Застосування біологічних засобів може допомогти зменшити кількість 

хімічних засобів захисту, які використовують у вирощуванні гречки. Наприклад, 

використання бактерій-антагоністів може допомогти боротися з хворобами 

рослин, а використання комахоїдних сильно зменшує кількість шкідників [2, 4, 

5]. 

Безпестицидні технології вирощування сортів гречки застосовується у 

використанні біологічних засобів захисту від хвороб та шкідників, екологічно 

чистих добрив, а також використання мікроорганізмів для покращення якості 

ґрунту та підвищення його поживної цінності. 

Застосування таких засобів може зменшити кількість хімічних засобів 

захисту, які використовують у вирощуванні гречки, та зменшити негативний 

вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей [2, 6]. 

Також використання екологічно чистих добрив, таких як компост та гумати, 

може зменшити використання хімічних добрив, що зменшує виклики для 

довкілля та здоров’я людей. Крім того, використання мікроорганізмів 

поліпшують якості грунту. 

Біологізація технології вирощування сортів гречки в умовах північно-

східного лісостепу України може включати в себе такі елементи: 

✓ використання мікроорганізмів для. Для цього можуть використовуватися 

бактерії, гриби та інші мікроорганізми, які сприяють утворенню гумусу та 

збільшенню поживної цінності ґрунту; 

✓ введення у систему вирощування гречки біологічних засобів захисту від 

хвороб та шкідників. Це можуть бути рослинні екстракти, бактерії, гриби та інші 

мікроорганізми, які допоможуть знизити кількість хімічних засобів захисту, що 

використовуються у вирощуванні гречки; 

✓ впровадження сортів гречки, які адаптовані до умов Північно-східного 

лісостепу України, що дозволить знизити кількість хімічних добрив, що 

використовуються, та покращити урожайність; 

✓ використання принципів землеробства без оранки (no-till farming), що 

дозволить зберігати біорізноманіття та покращувати якість ґрунту; 

✓ використання екологічно чистих добрив, таких як компост, гумати та інші 

органічні добрива. 

Ці заходи допоможуть збільшити урожайність та якість гречки, знизити 

витрати на хімічні засоби захисту та добрива, а також зберегти біорізноманіття 

та покращити якість ґрунту в Північно-східному лісостепу України. 

Літературні дані засвідчують позитивний вплив мікробіологічних препаратів 

та регуляторів росту рослин на формування врожайності зернових культур. 

Підвищення продуктивності рослин можна досягти не лише методами селекції, 

а й за рахунок внесення необхідних доз добрив та включення біологічних 

препаратів до комплексу послідовних технологічних операцій вирощування 

культур. За дії біопрепаратів наростає потужна коренева система рослин, яка 

слугує середовищем для розвитку корисних мікроорганізмів, що, з одного боку, 
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забезпечує покращення водообміну та мінерального живлення, а з іншого – 

активізує фізіолого-біохімічні процеси у рослинах, що відображається на 

врожайності посівів [5]. 

Сучасним інноваційним способом підвищення рівня врожайності 

сільськогосподарських культур є застосування біопрепаратів, які поліпшують 

умови використання елементів живлення як з добрив, так і грунту. При 

використанні мікробних препаратів забезпечується постачання корисних 

мікроорганізмів у необхідній кількості, в оптимальний період, у потрібне місце. 

Створення осередку домінування агрономічно корисних бактерій у зоні коріння 

культурних рослин сприяє забезпеченню комфортності мінерального живлення. 

При цьому мікробні препарати, маючи в своєму складі фізіологічно активні 

речовини бактеріального походження (своєрідні стимулятори росту, але не 

хімічні), активно впливають на розростання кореневої системи, формування 

значної абсорбуючої площі, що, в цілому, сприяє зростанню ступеня 

використання добрив інокульованими рослинами. Крім того, при вегетативних 

обробках активізується загальний розвиток рослин з орієнтацією на підвищення 

їх продуктивності та покращення якості продукції [5, 6]. 

В результаті досліджень були вивчені агробіологічні особливості росту та 

розвитку, продуктивність різних за морфотипом сортів гречки залежно від дії та 

взаємодії факторів досліджуваного агрономічного комплексу вирощування. 

Визначені умови формування елементів продуктивності сортів гречки. 

Досліджена динаміка формування фотосинтетичної поверхні рослинами сортів 

гречки під впливом рівня мінерального живлення, біопрепарату, регулятора 

росту та мікродобрива. Дана порівняльна оцінка ефективності сучасних 

прийомів вирощування гречки. 

Результати наших досліджень свідчать, що в умовах Північно-східного 

Лісостепу України сорт Селяночка краще, ніж сорт Слобожанка реагував на 

застосування інокуляції насіння та внесенням хелатних форм добрив, приріст від 

цього заходу в межах 0.10-0.30 т/га 

По сорту Селяночка варіант з комплексним використанням обробок насіння 

біопрепаратом, мікродобривом та внесенням регулятора росту в фаза бутонізації 

рослин гречки, на фоні використання мінеральних добрив з розрахунку N16P16K16 

+ N15 отримано максимальну врожайність – 2.28 т/га, приріст від застосування 

добрив – 0.64 т/га, від застосування біопрепарату, мікродобрива та регулятора 

росту – 0.37 т/га. 

Найвищий показник урожайності сорту Слобожанка (1.98 т/га) було 

отримано на варіанті з внесенням мінерального добрива в рядки N30P45K45 + N15, 

приріст – 0.61 т/га до контролю. Від застосування регулятора росту Гумат 

натрію, приріст – 0.29 т/га. 
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Соняшник на українських полях тримає лідерські позиції, його посівні площі 

сягають понад 6 млн гектарів. Хоча, через тимчасову окупацію частини 

територій, посівні площі під соняшником в Україні у 2022 році помітно 

скоротилися і становили 4,6 млн гектар.  

І хоча регіони вирощування соняшника диференційовані за природними 

умовами, але центр України є найбільшим виробником насіння соняшника. 

Популярність соняшника, як основної олійної культури в центрі обґрунтована 

тим, що це типова рослина степової зони, але успіх його вирощування в значній 

мірі визначається умовами зовнішнього середовища,  тобто погодою та 

кліматом. Саме тому, вплив позакореневого підживлення посівів соняшника 

особливо важливими є в так звані критичні фази розвитку культури, коли 

необхідно забезпечити збалансоване живлення рослин соняшнику 

мікроелементами, щоб стимулювати утворення коренів і закладку кошиків, що в 

кінцевому підсумку вплине на підвищення його врожайності. З огляду на вище 

зазначені факти, використання безпечних і раціонально необхідних препаратів 

для позакореневого підживлення соняшника за нестійкого волого забезпечення і 

температурного режиму є актуальним і потребує вивчення.  

Мета роботи: вивчення впливу позакореневого підживлення посівів 

соняшника для підвищення його врожайності.  

Для досягнення поставленої мети передбачили такі завдання роботи:  

✓ виявити зміни густоти рослин соняшника та їх виживання протягом 

вегетаційного періоду залежно від позакореневого підживлення; 
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✓ дослідити вплив позакореневого підживлення на основні біометричні 

параметри рослин соняшника досліджуваних гібридів протягом вегетаційного 

періоду; 

✓ встановити особливості формування структурних елементів посівів 

соняшника залежно від позакореневого підживлення; 

✓ проаналізувати вплив позакореневого підживлення на урожайність 

соняшника. 

Об’єкт дослідження – посіви соняшника гібриду НК Неома та НС-Х-6045.  

Предмет дослідження – ефективність використання позакореневого 

підживлення  мікродобривом Солібор та універсальним добривом Солігель 

Юнімакс на урожайність соняшника гібриду НК Неома та НС-Х-6045.  

Методи дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення); емпіричні 

(експеримент, спостереження, вимірювання, зважування); спеціальні 

(візуальний; кількісний; метод суцільного збирання); статистичні.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що нами вперше 

проводилися дослідження щодо впливу висококонцентрованого мікродобрива 

Солібор та універсального добрива Солігель Юнімакс на ріст і розвиток, 

формування врожайності соняшника гібриду НК Неома та НС-Х-6045 в умовах 

зони Лісостепу Лісостепової правобережної провінції Бугсько-Середньо-

Дніпровського округу Маловиськівського природно-сільськогосподарського 

району.   

Практичне значення дослідження полягає в тому, що 

сільськогосподарським підприємствам села Глодоси Новоукраїнського району 

Кіровоградської області рекомендовано висівати соняшник гібриду  НК Неома 

та НС-Х-6045 при використанні позакореневого підживлення мікродобривом 

Солібор (1,5 л/га) та універсального добрива Солігель Юнімакс (1 л/га) що 

відповідно забезпечить урожайність соняшника в межах 3,27 ‒ 3,43 т/га. 

Дослідження проходили на території ФГ «Мохонько Валерій Миколайович» 

с. Глодоси, Новоукраїнський район, Кіровоградська область. Координати 

агроформування наступні: 48°27’41” північної широти і 31°19’46” східної 

довготи. Господарство знаходиться в зоні Лісостепу, Лісостепової 

правобережної провінції Бугсько-Середньо-Дніпровського округу 

Маловиськівського природно-сільськогосподарського району. 

У 2021 р. із квітня по жовтень на полі ФГ «Мохонько В. М.» був закладений 

польовий короткочасний дослід щодо вивчення впливу висококонцентрованого 

мікродобрива Солібор та універсального гелевого добрива Солігель Юнімакс на 

продуктивність соняшника гібридів НК Неома та НС-Х-6045. Схема досліду 

наведена у таблиці 1. 
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Таблиця.1 

Схема польового досліду 

Гібрид Варіант 

НК Неома Контроль (без підживлення ) 

Солібор (1,5 л/га) 

Солігель Юнімакс  (1 л/га) 

Солібор (1,5 л/га) + Солігель 

Юнімакс  (1 л/га) 

НС-Х-6045 Контроль (без підживлення ) 

Солібор (1,5 л/га) 

Солігель Юнімакс (1 л/га) 

Солібор (1,5 л/га) + Солігель 

Юнімакс  (1 л/га) 

 

Одним з найважливіших аспектів вирощування соняшнику для досягнення 

оптимальних результатів на полі є врахування густоти посіву. Коли посіви 

надмірно загущені, рослини конкурують між собою за поживні  речовини та  

воду, що  призводить до недостатнього поглинання сонячного світла та зниження 

врожайності.  

Показники виживання рослин, в середньому по роках, подано на  

рисунку 1.  

 
 

Рис. 1. Виживання рослин протягом вегетаційного періоду залежно від 

позакореневого підживлення   (середнє за 2021-2022 рр) 
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Соняшник, як і інші рослини, має генетично обумовлені обмеження ростових 

процесів, які обумовлюють різну інтенсивність росту рослин у висоту при дії 

різноманітних зовнішніх чинників. Одним із біометричних параметрів, що 

визначає повітряний та світловий режим є висота рослин, від якої в значній мірі 

залежить продуктивність культури. Адже основні метаболічні процеси, 

фотосинтез і накопичення поживних речовин відбуваються у надземній частині 

рослини. 

Як показали наші дослідження, характер росту стебел за роками досліджень 

був різним. У 2021 році при випаданні достатньої кількості опадів і більш 

сприятливих температурних умовах довжина стебла була суттєвішою в обох 

гібридах (рис 2).  

 

 
 

Рис. 2. Показники висоти рослин соняшника, залежно від позакореневого 

підживлення, см, (середнє за 2021-2022 рр) 

 

Продуктивність рослини значною мірою залежить від кількості, розмірів та 

фотосинтетичної діяльності листкової поверхні, адже існує тісний зв'язок між 

фотосинтетичним апаратом та рівнем урожайності. Підсумовуючи вище 

зазначені результати, слід відміти, що в середньому за роки дослідження, 

найвищу врожайність показав соняшник гібриду НК Неома, що становить 3,43 

т/га та вмістом олії 50% за позакореневого підживлення добривами Солібор та 

Солігель Юнімакс, що перевищив контрольний варіант на 0,48 т/га. Важливо 

відмітити, що протягом років досліджень у 2021 році сформувалися більш 

сприятливі гідротермічні умови для росту і розвитку рослин соняшника, ніж у 

2022 році, що і відзначилося на врожайності культури (рис. 3).  
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Рис. 3. Показники площі листкової поверхні рослин у фазу цвітіння, залежно 

від позакореневого підживлення, тис.м2/га (середнє за 2021-2022 рр) 

 

У соняшника основними елементами формування врожаю та його важливими  

структурними одиницями є діаметр кошика, кількість сім’янок з 1 кошика, маса 

сім’янок з одного кошика, маса 1000 насінин та натура насіння.  В результаті 

проведених досліджень виявили, що в обох досліджуваних гібридів соняшника 

без позакореневого підживлення були зафіксовані найнижчі показники 

структурних елементів врожаю. Найвищі показники досліджуваних структурних 

елементів врожаю були виявлені в обох гібридах за позакореневого підживлення 

добривом Солібор та Солігель Юнімакс разом. 

За результатами досліджень встановлено, що внаслідок впливу природних  

чинників і, в першу чергу, різниці у кількості атмосферних опадів за 

вегетаційний період в соняшнику спостерігаються істотні коливання 

врожайності обох досліджуваних гібридів (рис. 4).  
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Рис. 4. Показники урожайності гібридів соняшнику, залежно від застосування 

позакореневих підживлень (середнє за 2021-2022 рр) 

 

Підсумовуючи вище зазначені результати, слід відміти, що в середньому за 

роки дослідження, найвищу врожайність показав соняшник гібриду НК Неома, 

що становить 3,43 т/га та вмістом олії 50% за позакореневого підживлення 

добривами Солібор та Солігель Юнімакс, що перевищив контрольний варіант на 

0,48 т/га. Важливо відмітити, що протягом років досліджень у 2021 році 

сформувалися більш сприятливі гідротермічні умови для росту і розвитку рослин 

соняшника, ніж у 2022 році, що і відзначилося на врожайності культури. 

За результатами проведених експериментальних досліджень отримали такі 

висновки роботи:  

1. Протягом років досліджень у 2021 році сформувалися більш сприятливі 

гідротермічні умови для росту і розвитку рослин соняшнику, ніж у 2022 році, що 

відзначалося на врожайності досліджуваної культури. 

2. Застосування позакореневого підживлення позитивно вплинуло на густоту 

рослин та їх виживання протягом вегетаційного періоду, а оптимальні умови 

склалися на варіантах за підживлення добривами Солібор та Солігель Юнімакс, 

що становить в середньому 48,3 тис./га, що становить 96,8% виживання у гібриду 

НК Неома та 41,3 тис./га, що становить 83,4% виживання за аналогічних умов 

підживлення у гібриду НС-Х-6045. 

3. Встановлено, що основні біометричні параметри рослин соняшника були 

найвищими у обох гібридах за підживлення добривами Солібор та Солігель 

Юнімакс, що забезпечило у фазу цвітіння максимальну висоту рослин 163 см, 

площу листкової пластинки ‒ 23,4 тис.м2/га та діаметр кошика 18,8 см у гібриду 

НК Неома; тоді як висота рослин гібриду НС-Х-6045 становила 172 см,  площа 

листкової поверхні ‒ 23,6 тис.м2/га, діаметр кошика ‒ 18, 1 см у фазу цвітіння.  
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4. На формування структурних елементів позитивно вплинуло  комплексне 

застосування підживлення двома добривами в обох гібридах, що у порівнянні до 

ділянки контролю та інших варіантів досліджень були вищими, але найкращі 

показники було виявлено у рослин гібриду НК Неома, де діаметр кошика 

становив 19,3 см., кількість сім’янок з кошика складала 975 шт., маса сім’янок з 

кошика ‒ 65,7 г, маса 1000 насінин – 71,9 г, натура насіння – 473 г/л. 

5. Максимальну урожайність, в середньому за роки дослідження, показав 

соняшник гібриду НК Неома, що становить 3,43 т/га та вмістом олії 50% за 

позакореневого підживлення добривами Солібор та Солігель Юнімакс, що 

перевищив контрольний варіант на 0,48 т/га, тоді як соняшник гібриду НС-Х-

6045 в аналогічному варіанті мав врожайність 3,27 т/га з вмістом олії 49,5% що 

перевищив контрольний варіант на 0,55 т/га. 
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Джерелом низьких за собівартістю рослинних білків та жирів є соя, 

вирощування якої сприяє задоволенню потреб людей в рослинних поживних 

білках і олії, а також підвищенню продуктивності тваринництва [1, 2, 3].  

В Україні сою вирощують у так званому «соєвому поясі», отримуючи при 

цьому врожайність насіння на рівні 1,8-3,5 т/га, а на зрошенні – 

2,8 - 4,1 т/га [4, 5, 6].  

Соя - високопродуктивна культура,  і, разом з тим, найвимогливіша до умов 

вирощування: для неї обирають кращі попередники, вносять в необхідній 

кількості добрива, інокулюють насіння бактеріальними препаратами та вносять 

мікроелементи, своєчасно і якісно проводять заходи з інтегрованого захисту [3].  

Особливе значення у живленні рослин сої на рівні з макроелементами 

відводять мікроелементам. Внесені у необхідній кількості мікроелементи в 

подальшому входять до складу ферментів, вітамінів, гормонів та інших 

біологічно активних речовин; вони відіграють значну роль у процесах 

фотосинтезу, утворенні білків, жирів, вуглеводів тощо та створюють рослинам 

умовами для нормального росту й розвитку рослин. При оптимальному 

забезпеченні мікроелементами прискорюється розвиток рослин, підвищується їх 

стійкість до хвороб та дії шкідників, знижується вплив несприятливих факторів, 

як то посуха, низькі або високі температури повітря та ґрунту [7]. 

Мінеральні добрива, в т.ч. і мікродобрива, на сучасному ринку представлені 

широким спектром як вітчизняної, так і закордонної продукції. Проте в 

нестабільних умовах економічної кризи постає питання впровадження у 

сільськогосподарське виробництво новітніх наукових розробок, які 

передбачають їх застосування. 

Метою досліджень було вивчити вплив мікродобрив на симбіотичну 

діяльність рослин сої в умовах Центральної України як складової формування 

продуктивності культури.  

В умовах Центральної України протягом 2015-2016 рр. на чорноземах 

звичайних середньогумусних важкосуглинкових закладали однофакторний 

польовий дослід, який включав наступні варіанти з вивчення позакореневого 

підживлення мікродобривами: 1. Контроль – вирощування сої без використання 

мікродобрив; 2. Басфоліар (3-5 л/га); 3. Росток бобові (2-3 л/га); 4. Реаком СР 

бобові (2-4 л/га); 5. Нутрівант плюс (2 кг/га). Дослідження проводили на 

районованому сорті сої Антошка. Позакореневе підживлення мікродобривами 

проводили у фазу 3-5 справжніх листків сої. 
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Посівна площа ділянки – 6,75 м2, облікова площа – 6,08 м2, повторність в 

досліді – чотириразова. Чергування варіантів в повторенні – систематичне. 

Агротехніка в досліді була загальноприйнятою для зони Центральної України, 

крім агротехнічних заходів, що вивчалися [8].  

Формуванням симбіотичного апарату на кореневій системі рослин сої можна 

пояснювати рівень оптимальності умов, які складаються під час життєдіяльності 

культури.  

Нашими дослідженнями з вивчення впливу позакореневого підживлення сої 

мікродобривами на формування симбіотичного апарату протягом 2015-2016 

років було встановлено, що формування бульбочок на коренях рослин залежало 

від даного агрозаходу. На початку цвітіння кількість бульбочок у контрольному 

варіанті становила 10,4 шт./рослину або 575,1 шт./м2. У варіантах з 

використанням мікродобрив кількість бульбочок була майже на рівні 

контрольного варіанту – 9,5-10,5 шт./рослину або 552,4-624,1 шт./м2. Менше їх 

було у варіанті з Басфоліаром, більше – з Реакомом СР бобові [9, 10].  

Обліком через 10 днів від початку цвітіння було встановлено, що більша 

кількість бульбочок була вже у варіантах з мікродобривами «Росток» бобові – 

16,0 шт./рослину та Реаком СР бобові – 16,8 шт./рослину, при показнику 

контролю – 15,8 шт./рослину. Перевищення відповідно склало 1,3 та 6,3 % 

відповідно. У варіанті з Нутрівант плюс бульбочок формувалося майже на рівні 

контрольного варіанту. 

Через 20 днів залежності дещо змінилися: більше, ніж у контролі, на 21,8 та 

19,7 % відповідно бульбочок формувалося у варіантах з мікродобривами Реаком 

СР бобові та Нутрівант плюс, що в перерахунку склало 5,1 та 4,4 шт./рослину. 

Інтенсивність приросту бульбочок у варіантах з використанням окремих 

мікродобрив була високою. Так, у варіанті з мікродобривом Росток бобові 

показник під час першого обліку через 10 днів від початку цвітіння склав 0,6 

шт./росл./добу, що перевищувало контрольний варіант на 11,1 %; у варіанті з 

Реакомом СР бобові відповідно 0,63 шт./росл./добу  та 16,7 %, що є суттєвим 

порівняно до контролю та інших варіантів досліду, адже даний показник  

інтенсивності був найвищим серед варіантів досліду.  

Через 20 днів інтенсивність приросту кількості бульбочок була більшою у 

варіантах з мікродобривами Реаком СР бобові та Нутрівант плюс і показник 

відповідно склав 1,17 та 1,25 шт./росл./добу, що перевищувало контроль на 0,41 

та 0,49 шт./росл./добу або 53,9 та 64,5 %. 

Отже, позакореневе підживлення посівів сої  мікродобривами сприяє 

формуванню більшого за кількістю бульбочок симбіотичного апарату на 

кореневій системі рослин, що в свою чергу сприяє активній фіксації азоту 

повітря і, в подальшому, впливає на формування врожайності сої. Кращим в 

цьому відношенні було мікродобриво Реаком СР бобові, яке давало стабільно 

вищі порівняно до контролю та інших варіантів досліду показники кількості 

бульбочок. 
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  СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ 
 

Арінушкіна Наталія Сергіївна, 
доц., к.т.н., ХНАДУ, м. Харків 

 

Значне зростання парку автомобілів останніми роками і постійне 

відставання темпів будівництва нових, реконструкції і ремонту існуючих 

автомобільних доріг, підвищують роль технічних засобів організації дорожнього 

руху.  

  У цих умовах роль усіх елементів регулювання і безпеки дорожнього руху, 

серед яких розмітка є одним з найважливіших, значно зростає. Розмітка завжди 

знаходиться у полі зору водіїв і пішоходів, дає  їм необхідну інформацію про 

порядок руху, тому умови її нанесення (технології і матеріали) та 

експлуатаційний стан автомобільної дороги повинні забезпечувати її постійну 

наявність і хорошу видимість. Для забезпечення цих вимог розробляються нові 

види розмітки, що вимагають якісно нових матеріалів [1,2,3].  

Одним з напрямів підвищення ефективності горизонтальної дорожньої 

розмітки є застосування нових маркувальних матеріалів і технологій.  

Нанесення дорожньої розмітки може виконуватися використанням 

наступними матеріалами:  

− фарба дорожня ;  

− термопластик;  

− холодний пластик; 

− полімерні стрічки; 

− кольорова розмітка. 

Фарба дорожня для розмітки доріг  є суспензією тонкодисперсних пігментів, 

наповнювачів і функціональних добавок в розчині плівкоутворювача в 

органічних розчинниках, або у воді. Фарби підрозділяються на два типи: фарби 

на органічних розчинниках і фарби на водній основі [4]. 

Розмітка автомобільних доріг фарбами здійснюється машинами з 

пневматичними або безповітряними системами нанесення. 

Перевагами дорожніх фарб є низька вартість як самого матеріалу (що 

доводиться на одиницю площі розмітки), так і технологічного устаткування для 

його нанесення, простота нанесення, широкий температурний діапазон 

нанесення, короткий час висихання, а також наявність можливості трафаретного 

нанесення складних по конфігурації елементів розмітки. Основним недоліком є 

короткий термін служби.  

Термопластик є композиційним матеріалом, до складу якого входить 

полімерна термопластична смола і мінеральний наповнювач з максимальним 

розміром часток близько 1 мм [4]. В початковому виді − це сипка суміш.    

За способом нанесення термопластики можна поділити на три групи: 

нанесення за допомогою протяжної каретки, екструдера, методом розпилювання 

(спрей-пластики). 
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До переваг термопластиків слід віднести: триваліший термін служби, 

оскільки товщина шару, що наноситься, складає від 1 до 4 мм; відсутність дії 

пари розчинника; за рахунок більшої товщини шару лінії з термопластика краще 

видно при мокрій проїзній частині, особливо в нічний час, тривалий термін 

зберігання на складах. До недоліків термопластиків відносять: складність 

технологічного устаткування; разові витрати на облаштування розмітки з 

термопластика в 3-4 рази більше витрат при використанні фарб, обмежений 

технологічний діапазон нанесення. 

Холодний пластик є композиційним матеріалом, що містить в якості 

полімерного об'єднувача  спеціальні смоли, що піддаються просторовому 

зшиванню макромолекул за нормальних умов в результаті протікання хімічної 

реакції. Це, як правило, двокомпонентні матеріали, другий компонент - 

отверджувач, який додають безпосередньо перед застосуванням [4].   

Холодні пластики можна наносити як ручним способом, використовуючи 

шаблони (стріли, букви, символи), або пластмаркер, так і машинним способом. 

Існують різні типи машин :  

− машини, які працюють за принципом волочильного ящика. В ньому 

основна маса змішується з отверджувачем і заливається у волочильний ящик; 

− машини екструзійні. Змішування компонентів відбувається в спеціальній 

камері безпосередньо перед екструдером. Для різної ширини лінії потрібні різні 

екструдери.  

 Переваги холодних пластиків полягають в можливості нанесення їх при 

нижчих температурах, ніж термопластиків, що збільшує сезонність робіт; 

відсутність необхідності в нагріванні і плавленні початкової суміші; завдяки 

утворенню тривимірної сітки при твердінні матеріалу, холодний пластик має 

високу стійкість до дії атмосферних факторів, характеризується хімічною 

стійкістю, стійкістю до перепадів температур і  зносостійкістю. Довговічність 

розмітки з холодних пластиків в середньому в 2 рази перевищує довговічність 

термопластиків при однакової товщині лінії.  

Недоліки пов'язані з особливостями нанесення холодних пластиків. 

Оскільки це двокомпонентні матеріали і хімічне сполучення починається відразу 

після змішування компонентів, то матеріал необхідно використати за час що 

називається життєздатністю композиції, і складає в середньому 15 хвилин, що 

досить мало для роботи з великим об'ємом матеріалу (потрібна висока 

кваліфікація робітників).  Якість розмітки у значній мірі залежить від 

температури і концентрації отверджувача. За вартістю холодні пластики є одним 

з найдорожчих розмічальних матеріалів. 

Кольорова розмітка здійснюється фарбами, термопластиками і 

двокомпонентними пластиками (рис. 1). Додатково застосовується посипання 

кольоровою крихтою. 
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Рисунок 1 − Кольорова розмітка на дорожньому покритті 

 

Сфери застосування кольорової розмітки: пішохідні переходи і зони 

гальмування, автобусні зупинки, елементи безпеки на вулицях і дорогах, мости, 

шляхопроводи, тунелі, пішохідні і велосипедні доріжки, вокзали і перони, 

аеропорти, зони відпочинку, парки і так далі. 

До переваг кольорової розмітки відносять: підвищення безпеки дорожнього 

руху, збільшення інформативності дорожньої розмітки, естетичне сприйняття 

кольорової дорожньої розмітки.  

 З 2013 року з'явилися нові кольори дорожньої розмітки . Сьогодні дорожня 

розмітка може бути п'яти різних кольорів: білого, жовтого, синього, червоно-

білого і помаранчевого. 

Суцільною лінією синього кольору  позначаються місця паркувальних 

майданчиків, розміщених на проїзній частині. 

Червоно-білими − «зебра» на нерегульованих пішохідних переходах  з 

високою вірогідністю виникнення ДТП (аварійно-небезпечний перехід), а також 

переходах, призначених для сліпих пішоходів. 

Помаранчеві лінії − тимчасові, використовуються в місцях проведення 

дорожніх робіт, при яких змінюється організація дорожнього руху.  

Так само існує горизонтальна розмітка, яка дублює дорожні знаки: 

«Обмеження максимальної швидкості», «Нерегульований пішохідний перехід», 

«Інша небезпека»(аварійно-небезпечна ділянка дороги) і «Місце для стоянки» 

(рис. 2). Подібні дублі великого розміру, які розташовані прямо на проїзній 

частині, призначені для того, щоб водій встиг підготуватися до змін на ділянках 

дороги, які вимагають особливої уваги. 

 

 
Рисунок 2 − Дублювання на покритті знаків «Обмеження максимальної 

швидкості» та «Пішохідний перехід» 

 

Дублюючі знаки можуть наноситися на покриття фарбами, а також 

готовими термопластичними формами. Технологія нанесення даної  розмітки 

наступна: перед нанесенням знаку поверхню дорожнього покриття необхідно 



ARCHITECTURE, CONSTRUCTION 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 34 

очистити від бруду, пилу і прибрати залишки вологи шляхом просушування 

дорожнього покриття. Просушування може виконуватися газовим пальником, 

необхідним потім для закріплення знаку на покритті. Спочатку наноситься 

грунтовка. Після її повного висихання на покритті розміщується готова форма. 

Як правило, вона складається з 

декількох частин, які викладаються на покриття впритул один до одного. 

Проміжок між частинами не повинен складати більше 5 мм. За допомогою 

газового пальника термопластикова форма прогрівається, спочатку по усій 

поверхні для з'єднання частин, потім кожна окрема частина доводиться до 

необхідної температури плавлення. Полум'я має бути наближене до штучної 

форми так, щоб термопластик, що розплавляється, мав однакову температуру по 

всій товщині. Після закінчення процесу плавлення на поверхню гарячої форми 

наносяться додатково склокульки. Такі ж склокульки є в наявності в готовій 

формі. Додані склокульки забезпечують світлоповертальні властивості розмітки, 

а також підвищують її зносостійкість. 

Застосовуються також полімерні світлоповертальні стрічки для 

горизонтальної дорожньої розмітки (рис. 3). Полімерні стрічки виготовляють на 

заводі і застосовуються при виготовленні ліній, символів і написів 

горизонтальної поздовжньої і поперечної дорожньої розмітки проїзної частини 

доріг і вулиць [4].  

 

 
Рисунок 3 − Нанесення на покриття полімерної стрічки 

 

Полімерні стрічки поставляються у вигляді рулонів шириною 100, 150, 200 

і 400 мм. Стрічка складається з декількох шарів. Її поверхня має рельєфну 

структуру. Верхній шар стрічок містить шар звичайних склокульок, а також 

керамічних часток з великою стійкістю до стирання і високим коефіцієнтом 

заломлення. Міцність керамічних часток, їх стійкість до роздавлювання і 

стирання значно вища, ніж у склокульок. Крім того, за рахунок керамічних 

часток забезпечується краще зчеплення шини з поверхнею полімерної стрічки. 

Верхній поліурітановий шар підвищує зносостійкість і довговічність матеріалу. 

Нижній клейовий шар спрощує процес нанесення стрічки і забезпечує її міцніше 

зчеплення з покриттям дороги. Полімерну стрічку добре видно як в суху погоду, 

так і під час дощу, оскільки в її структуру входять керамічні елементи з різним 

коефіцієнтами заломлення. Способи нанесення ‒ вдавлювання у свіжоукладений 

асфальтобетон, нанесення на спеціальний клей або дорожнє покриття полімерної 

стрічки, на якій вже є клейовий шар.  
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Для кращої видимості в нічний час застосовують лінії, що світяться, на 

дорожньому покритті (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 − Лінії, що світяться в темряві, на дорожньому покритті та 

при низьких темперетурах 

 

Для нанесення ліній, що світяться, використовується спеціальна 

люмінесцентна фарба, яка здатна накопичувати світлову енергію впродовж дня, 

а потім світитися впродовж 10 годин вночі. Особливо актуальна така розмітка  

на ділянках, де відсутнє освітлення [5]. 

Сьогодні для підвищення безпеки руху на дорогах застосовується 3D 

розмітка (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 − 3D розмітка на дорожньому покритті 

 

Дивлячись на рисунок з певного кута, водій сприймає її як об'ємну. 

Псевдооб'ємна розмітка виконується звичайною фарбою білого, жовтого і 

червоного кольорів, але  наноситься під певним кутом. Коли водій наближається 

до ділянки з такою розміткою, йому здається, що вона не намальована, а 

виконана з окремих блоків. Саме цей  ефект  примушує водія знизити швидкість 

і бути уважніше. 

Метод нанесення такої розмітки наступний: на дорогу наклеюється 

спеціальна плівка з алюмінієвою основою. Верхня поверхня цієї плівки має 
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шорстку поверхню для того, щоб при гальмуванні на такій розмітці було хороше 

зчеплення коліс автомобіля з покриттям. 

Планується застосовувати таку розмітку на нерегульованих пішохідних 

перехрестях, означати ними острівці безпеки.   

Сьогодні автомобільні дороги обладнують спеціальними 

світловідбивачами, які вбудовуються в дорожнє покриття і в темряві відбивають 

світло фар і вказують водієві шлях (рис. 6). У міцному корпусі дорожнього 

освітлювача розміщується сонячна батарея, мікропроцесор і світлодіод. Усе це 

монтується на лінії розмітки. Вдень батарея заряджається від сонця, а з 

настанням темряви і до світанку віддає свою енергію світлодіоду.  Такі ліхтарі, 

що світяться в темряві, забезпечують кращу видимість в порівнянні із 

звичайними світловідбивачами, особливо на поворотах і при поганій погоді. 

 

 
Рисунок 6 − Світловідбивачі на сонячних батареях 

 

Далі експериментальні дослідження повинні бути спрямовані на те, щоб  

дорожня розмітка була більш стійка до впливу температури, води, снігу, бруду, 

холоду, механічних навантажень, була довговічніша, а також забезпечувала 

краще зчеплення коліс автомобіля з дорожнім покриттям і тоді застосування 

новітних матеріалів і технологій для дорожньої  розмітки зможе забезпечувати 

активну безпеку доріг, яка спрямована на запобігання дорожньо-транспортних 

пригод або на зниження вірогідності їх виникнення.  
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Срібняк Наталія Миколаївна 
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Шевчук Тихон Дмитрович 
магістрант спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» 

Сумський національний аграрний університет, Україна 

 

Як відомо, більшість експлуатаційних навантажень на залізобетонні 

будівельні системи перекриття чи покриття обумовлюють їх роботу в пластичній 

стадії роботи бетону. 

  В цій стадії для елементів таких систем (зокрема плитних елементів, ребер) 

характерне виникнення тріщин. Оскільки, як правило, для таких конструкцій 

основними  навантаженнями будуть вертикальні навантаження, що діють на диск 

перекриття. А, отже, в елементах дисків перекриття будуть виникати переважно 

нормальні тріщині, обумовлені дією моменту вигину [1]. 

 Як показують чисельні теоретичні та експериментальні дослідження при 

певних умовах - локальне завантаження такої будівельної системи чи 

асиметрична її геометрія в плані обумовлюють виникнення в окремих елементах 

перекриттів значних крутних моментів. 

На рис.1 наведено  розрахункову схему ячейки перекриття розміром  

6,0х6,3 м із збірних багатопорожнистих плит. Збірна залізобетонна 

багатопорожниста плита апроксимована стержньовим КЕ№ 10 з приведеною 

жорсткістю поперечного перерізу [2]. 
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Рис. 1 Кінцевоелементна розрахункова схема збірних залізобетонних 

багатопорожнистих плит: стержень з приведеним поперечним перерізом 

багатопорожнистої плити-1; стержень з підвищеною жорсткістю-2 

 

Оскільки диски перекриття  чи покриття є системами, зусилля в яких 

статичним методом визначити не можливо, то величини зусиль, а значить, їх 

перерозподіл між елементами системи залежить від величини жорсткості 

перерізу [1].  

Методика визначення жорсткості елементів при крученні, що мають 

нормальні від вигину тріщини відома й міститься в нормативній літературі, але 

методики визначення жорсткості при крученні для залізобетонного елемента з 

нормальними тріщинами в нормативних джерелах немає.  

В европейських нормах проектування [4] та в нормах проектування США [5] 

відомості, як обчислити жорсткість елемента при крученні, відсутні. 

На  прикладі розрахункової схеми на рис. 1 може бути  показано, як важливо 

враховувати не лише жорсткість елемента при  вигині, але й жорсткість елемента 

при крученні. Таке врахування надасть можливість більш точно визначити 

зусилля в елементах залізобетонного перекриття, а, значить більш раціонально 

їх запроектувати. 
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              а)                                                                          б) 

Рис. 2 Епюри внутрішніх зусиль в  елементах розрахункової схеми за рис.1: 

епюри крутних моментів-а; епюри моментів  вигину-б 

 

Алгоритм виконання числового експерименту наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Алгоритм виконання числового експерименту для схеми за рис.1 

Крок 1 Пружній статичний розрахунок системи 

 

Крок 2 обчислення 𝑀𝑝𝑙- моменту утворення тріщин 

 

Крок 3 На ділянках стержня, де 𝑀𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑀𝑝𝑙 утворюються   

тріщини й понижуємо лише 𝐸𝐽 в  4 рази 

 

Крок 4 Виконуємо статичний розрахунок при пониженій 

лише 𝐸𝐽 

 

Крок 5 На ділянках стержня, де 𝑀𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑀𝑝𝑙 утворюються    

нормальні тріщини тоді  понижуємо як  𝐸𝐽,  так 𝐺𝐽𝑘 в 4 рази 

 

Крок 6 Виконуємо статичний розрахунок при понижених  

𝐸𝐽 та 𝐺𝐽𝑘 

 

Крок 7     Порівнюємо результати кроків «4»  та «6» 

 

Очікувано,  врахування під час статичного розрахунку не лише жорсткості 

при вигині, але й жорсткості при крученні покаже значну різницю між 

моментами вигину в порівнянні з «пружним» розрахунком. Уточнення зусиль 

обумовлює більш раціональне армування конструкцій. 
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  FEATURES OF THE SPECIFICS OF THE PROGRAM 

CIRCUS GENRES IN THE SPECIALTY PERFORMING 

ARTS AT A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

Denys Sharykov, 
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Dmytro Orel, 
 Master of Sports in Artistic Gymnastics,  

Kostiantyn Herasymenko Honored Artist of Ukraine 

 

Vitaliy Gorbachevskiy, 
 Laureate of International competitions 

 

Lyudmila Romanova, 
 Methodist teacher 

Department of Circus Genres of the Faculty of Performing Arts 

Kyiv Municipal Academy of Circus and Performing Arts 
 

The purpose of the educational professional program "Circus genres". Training 

of highly qualified circus artists: acrobats, aerialists, jugglers, illusionists, clowns; 

teachers of primary specialized art educational institutions that implement professional 

performing skills in modern circus and stage companies, circus show programs with 

the possibility of providing quality support for the educational process by teaching at 

a secondary educational institution. 

The educational and professional program "Circus Genres" was approved by the 

decision of the Academic Council of the Kyiv Municipal Academy of Variety and 

Circus Arts dated May 29, 2018, with changes in 2019, 2020, 2022. 

In the process of implementing the educational and professional program "Circus 

Genres" (development and implementation in the educational process of working 

curricula on educational components, practice programs, implementation of the 

curriculum, internship by applicants for education) during 2018–2019, 2019–2020, 

2020, the working group received feedback from the scientific and pedagogical staff 

of the Academy, the academic community, applicants for education, heads of practice 

bases and potential employers with a number of suggestions for improving individual 

components of the educational and professional program. 

As a result of the analysis and taking into account the introduction of the Higher 

Education Standard, the first (bachelor's) level of higher education, bachelor's degree, 

branch of knowledge 02 Culture and art, specialty 026 "Performing Arts" (order of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine dated 30.06.2021, № 741) changes were 

made to the educational and professional program "Circus genres", namely: 
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- the profile of the educational program has been clarified (the goal, the main 

focus of the educational program, the features of the program, suitability for 

employment, program competencies, program learning outcomes have been clarified); 

- optimized the structure of educational components, consistency and balance of 

teaching; 

- the minimum volume of training and production practices has been increased; 

- the list of compulsory educational components and their logical sequence has 

been increased; 

- the number of credits was redistributed between different content components; 

- Changed selective part. 

As a result of these changes, a new edition of the educational and professional 

program has been developed in 2022. 

The main focus of the program and specialization. General preparation: the 

acquisition of modern, relevant knowledge about culture, art and related fields. 

Special training: higher education in the field of culture and art with the right to 

teach in secondary schools. 

Features of the program. The uniqueness of the program determines the universal 

training of the country's only specialists of the first (bachelor's) level of higher 

education in the field of performing arts ‒ professional circus performers through the 

development of a complex of educational components. 

The formation of general competencies is ensured by the study of disciplines: 

the Ukrainian language (in the professional direction), Ukrainian studies, a foreign 

language (in the professional direction), philosophy, law and the basics of intellectual 

property. 

The formation of special (professional) competencies is ensured by mastering a 

variety of principles, techniques, methods and methods of work of specialization by 

genre, methods of teaching professional disciplines; obtaining the skills of acting, 

acrobatics, gymnastics, juggling, pantomime, dance, the basics of directing in stage art, 

stage make-up and visage, the study of psychology and pedagogy, the history and 

theory of cultural and artistic processes, the basics of economics, management and 

marketing in art, etc. d. for the all-round development, creative realization and 

versatility of the future circus performer and teacher of primary specialized educational 

institutions in the field of circus and stage genres. 

According to circus genres, the bachelor's program defines the following 

specializations. Acrobatics (jumping, vaulting, steam, power), aerial gymnastics (belts, 

cord de parel, cord de valan, trapezoid, canvases, loops, bamboo), juggling (balls, 

maces, hula hoops, rings, poi), diabolo, balancing act (manual, on rolls, on a free-

standing ladder, rubber), illusion and manipulation, pantomime, clowning. 

Professional competencies. The ability to generate a plan and carry out the 

development of a new artistic idea and its embodiment in a work of theatrical art. The 

ability to creative perception of the world and their reproduction in artistic stage 

images. Ability to withstand heavy physical exertion during training and rehearsals. 

The ability to work effectively in a circus team in the process of creating a stage work 

‒ a circus number, a circus show program, as well as to participate in the creative team 
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in the process of its preparation. The ability to professionally master the semantic 

(informational, expressive and figurative) levels of a circus work. The ability to 

publicly present the results of their activities. The ability to demonstrate a specific 

system of circus expressive means, combinations and tricks when creating a stage work 

‒ a circus act, a circus show program. The ability to freely navigate the directions, 

styles, genres and types of performing arts, the heritage of outstanding circus masters. 

The ability to take into account the moral and aesthetic foundations of professional 

activity. 

Program learning outcomes. Present the results of professional circus activities 

and projects in the field of performing arts. Analyze and take into account the aesthetic, 

moral tastes and needs of the audience. Know the main styles, trends, genres in the 

development of circus and artistic culture; the main facts about outstanding 

personalities in the field of circus art. Organize, plan and carry out circus activities. 

Generate and conceptualize an artistic idea and work. 

Providing the educational process for circus genres with special material and 

technical equipment in accordance with the profile professional specifics of circus 

genres: a large sports hall or circus arena: a carpet track and a large square space for 

jumping and vaultigе acrobatics; and special circus technical devices; sports 

equipment for group gymnastics (horizontal bar, rings, bars, rope, mat); specialized 

props with pendants and winches for aerial gymnastics (cord de parel, cord de valan, 

trapezium, linen, bamboo); special props for balancing act, antipode, juggling; 

specialized props for classes on illusion and manipulation. Halls for classes in the 

plasticity of movement, pantomime, dance, are equipped with mirrors, linoleum and 

special dance machines. Changing rooms for girls and boys; toilets and showers. 

Acting workshops for classes are equipped with stage training props ‒ a stage, screens 

and cubes, sound and light equipment. 

Circus directing and staging of a concert number ‒ students are required to study 

and acquire knowledge and skills, namely. The concept of simple and complex 

combinations. Building stunt combinations in terms of complexity and entertainment; 

Algorithm for constructing circus combinations. Principles of increasing the 

complexity of tricks in the construction of a circus act. The construction of a circus 

number depends on the physical and psychological, trick training of the performer. 

Stylistic unity of expressive means in circus performances by genre. Definition and 

types of a plotless circus act.  

Choreography and plastic expressiveness as an additional means in a circus act. 

The idea and theme of the issue (creation of the storyline): stunt conflict, development 

of the action, climax, denouement, finale. The character of the character as an 

embodiment in an artistic image. Contemporary trends of embodiment in an artistic 

image. Acting task in a plot circus number. Types of mise-en-scène. The musical 

accompaniment of the circus act in accordance with the nature of the important trick, 

as well as the genre in which the circus act is created. Emotional influence on the 

viewer and figurative solution of the performance.  

Development of a costume and make-up as a means of displaying the image in 

a circus act. Suit functionality in stunts. Stages of preparation for the release and public 
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display of the circus act. Ensuring safety during rehearsals and public performance of 

the circus number. Rehearsal period, dress rehearsal, circus performance (show) ‒ the 

importance of partnership with other performers and services that ensure the progress 

of the circus show, performance. 
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The history of circus art as an independent art has almost two hundred years. Now 

no one denies that this is a great art. Its goal is to solve the same creative problems, at 

the same high level, as other types of performing arts. 

But the circus, which has a multi-genre structure, creative unpredictability, based 

on its own language-trick, unnatural for a person, for a long time did not require the 

search for artistic forms of embodiment. It all came down to showing tricks, amateur 

performances of a circus artist, who himself embodied in his work the possibilities of 

an entire production group. There was no talk about circus science, unlike sports, 

despite attempts to "theatricalize" the circus. 

For a long time, the directors of the circus were the owners and directors of 

circuses, who were called "arrangers". Circus directors simply did not exist. Circus art 

has lagged far behind sports and stage entertainment disciplines, where theoretical and 

practical programs have long existed. 

Today, the art of the circus has reached a different level of creative development. 

The use of dramaturgy, music, choreography, folklore, new visual techniques along 

with traditional genres, which will forever remain the basis of circus art, requires new 

creative forces, awareness in many related art forms. 

Without scientific programs, without specialist teachers who are knowledgeable in 

pedagogy, psychology, without trainers who have knowledge in the field of anatomy, 

theoretical mechanics (theory of movement), the development of circus art cannot take 

place. It can be said that directors and specialists in training the younger generation of 

future circus masters have appeared today. But the circus theoretical and practical 

science is still being born. 

Therefore, much attention in the training of circus directors, masters is paid to the 

creation of their own theories of the development of circus art, the methodology of a 

professional school of circus performers, the creation of a training system without 

which the progress of the development of circus art and theoretical background is 

impossible. 

Another problem in the development of circus art is the lack of a base where young 

directors and specialists could practically apply their skills and knowledge. There is no 

state concept for the development and preservation of Ukrainian circus art, there is no 

legislative basis for circus art. State circuses have become rental platforms that do not 
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release their circus product. They do not communicate and do not invite young 

graduates - directors of the circus academy. The state circus company is not able to 

fulfill its function in 7 state circuses of Ukraine, because their own interests and their 

own programs filled with “regular” cheap young actors hinder the development of 

circus, especially directorial creativity. 

I completely forgot the practice of state order for a circus product. The 

unwillingness to see the needs of today and learn from the examples of European circus 

activities, the refusal to work and help the academy of circus and variety arts, the 

priority of one's own interests made the lack of professionalism of the management of 

state circuses a fact and, as a result, the loss of circus art of genre versatility. This is 

especially true for the disappearance of group and equipment numbers. 

Young talented graduates ‒ directors of our academy independently find ways and 

opportunities to demonstrate their creative achievements. But the form of modern 

author's circus is changing. The performances that are called " contemporary" circus 

can often be seen on stages with a small number of spectators. 

Young directors, as a rule, with modern thinking embody their ideas at a very high 

professional level. This is really a "new circus", where very complex, stunning tricks 

cease to be an end in itself, but become a means of philosophical concepts and theatrical 

metaphors. An example is the play "Others". But again a problem arises. All young 

directors independently find funds for renting halls, for production funds. Circus art 

does not experience any sponsorship, any interest of the Ministry of Culture in the 

development of talented youth. It's a shame, but a fact, when the Ministry of Culture 

refused to help provide a venue for the play "My Land", where almost all the artists are 

graduates of KMAСPA, who agreed to perform in Ukraine for free. And this 

performance was named the best theatrical and circus performance in Europe in 2020. 

Created in Budapest and considered a new genre ‒ "choreographic circus". 

One more problem of the present should be recognized. Today, circus dynasties are 

disappearing in circuses. But the popularity of the circus is very developed in amateur 

studios. Amateur studios are the main suppliers of circus youth. This is another 

problem of pedagogical education of circus youth. Many studio managers lack artistic 

and pedagogical education, and this does not allow the use of modern high-tech 

educational methods. 

Many studio teachers play the role of mentors who "stretch" their students for a 

"show", "competition", "review", "festival". This is how bad copies of professional 

numbers and "stars" of amateur studios appear. A peculiar fashion for genres in 

amateur studios also influenced the reduction of the genre repertoire of the professional 

circus. 

Therefore, it is so important that the process of educating amateur circus youth be 

under the control of circus art specialists. There are already several circus studios in 

Ukraine, owned by the Ministry of Education, with their own training programs, and 

qualified teachers - trainers. Only a professional approach to the education and 

replenishment of circus personnel will allow raising the proper level of the repertoire 

and restoring the genre palette of circus art. 
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           In my opinion, in order to develop and realize the creative inclinations of 

young directors, it is necessary to create an independent creative workshop, perhaps as 

a structural unit of the National Circus of Ukraine, which will allow graduates of higher 

cultural institutions to be involved in creative work. It will give an opportunity to work 

creatively and provide a "roof over their heads" for many artists who do not work in 

government institutions or academy graduates performing in certain genres. Artists will 

have a unique opportunity to improve their performances by working with young 

directors. 

Thus, we will leave our artists on the territory of our state, provide work in the 

circuses of Ukraine. We will also be able to satisfy the requests of foreign artists for 

directing and staging assistance in creating circus acts. This center would bring 

together professional circus forces and raise the quality of the performances and 

programs of the Ukrainian circus to a new level. 

In the future, on the basis of the center or creative workshop, create a production 

center that will coordinate touring activities, fulfill orders (possibly) from circus 

enterprises for new types of circus genres. This center would provide jobs for young 

graduates of the Circus Academy, amateur studios, as well as the opportunity for young 

directors to prove themselves as directors of new circus works. 

The center can become an experimental international base if some circuses of 

Ukraine, which have the practice of staging work, can be involved in its creative 

process. (Lvov, Dnepr, Kharkov). This project would make it possible to realize the 

great creative potential of the modern Ukrainian circus and show a satisfactory 

commercial result. Most importantly, in the absence of some legislative norms for 

circus enterprises (the inability to create numbers with freelance units), this project 

does not require budget expenditures. Estimates of services and rules of operation 

should be developed. 
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Нещодавно (2021) Харківська Державна Академія Дизайну та Мистецтв 

відсвяткувала сторічний ювілей від часу заснування навчального закладу. До цієї 

події готовились митці-випускники академії і, безумовно, студенти академії і її 

викладачі [1]. Під час підготовки до святкових заходів творчими групами і 

окремими митцями було створено значну кількість мистецьких творів, які 

достойно презентували сучасний стан творчої активності представників 

навчального закладу.  

Ще один ювілей — 60 років від того моменту, коли в Харківському Художньо-

промисловому інституті вперше експонувався створений студентами вітраж з 

підсвітленням (1963) [2, с. 18]. 

 В межах нашої статті ми розглянемо створення вітражу до сторіччя ХДАДМ 

для сходових маршів ІІ корпусу Академії, де пізніше вітраж було встановлено 

(мал.1).  

Заходи святкування залучили велику кількість небайдужих до мистецтва осіб, 

отже візуалізація процесів підготовки до урочистостей велась на багатьох рівнях.  

Вітраж, за своїми властивостями, це сучасний, багатоколірний, екологічний за  

матеріалами твір мистецтва. Кольорове сяйво навколо вітражних творів, їх 

мінливість, загадковість і метафоричність, описані багатьма дослідниками 

вітражного мистецтва. Класичний вітраж являє собою плоску поверхню, яка 

розташовується в просторі вікна. Проте різноманітність стекол, можливості їх 

поєднання і взаєморозташувння, рама, яка додає додаткову графічну структуру і 

організує пластику окремих фрагментів вітражу, прозорість і можливості 

віддзеркалення [3] дозволяють порівнювати вітражні твори і бачити в них 

елементи інсталяцій.  Це означає, що вітраж як твір мистецтва може стати 

джерелом натхнення і своєрідною “підказкою” при створенні візуального 

контенту. Тому для нашої статті ми обрали саме вітраж. 

Зосередившись саме на виготовленні вітражу до 100-ліття ХДАДМ ми бажаємо 

описати саме процес візуалізації його створення, у якому безпосередню участь 

взяли студенти з творчої групи 4 курсу навчання факультету “Дизайну 

середовища”. Вітраж було створено в рамках вивчення курсу “Основи 

виробничої майстерності (вітраж)”. Курс “Основи виробничої майстерності 

(вітраж)” є практичним, під час оволодіння матеріалом курсу студенти 

виконують декілька практичних завдань, з метою вивчити техніки створення 

класичних вітражів і дозволяє ознайомитись з своєрідними властивостями і 

способами обробки художнього скла для вітражних творів. Вітраж до століття 
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ХДАДМ для сходових маршів ІІ корпусу академії  виконували в рамках завдання 

“Творчий вітраж”.  Значущість події ювілею навчального закладу сприяла 

високому рівню мотивації студентів до виконання означеного проєкту. Тому це 

завдання було виконане як інноваційне. За власним бажанням вони не лише вели 

роботу над цікавим завданням, але й фіксували найбільш важливі на їх думку 

моменти на фото і відео, з метою візуалізації проєкту і поширення створеного 

відео в Інтернет мережі. Так само робив і викладач курсу, фіксуючи важливі 

моменти роботи.  В цьому моменті ми можемо дійти висновку, сформульованого  

в книзі дослідника процесів візуалізації (Tufte, E 2006). про те, що вдала, 

відповідна задуму візуалізація створює основу для появи  методологічної єдності, 

яка споріднює мистецтво з наукою.[4] У цьому зв’язку зазначимо, що ідеї 

й погляди на навчальний процес засновників харківської вітражної школи 

О. Ф. Проніна й Г. В. Тищенко базувалися на творчому досвіді кращих 

представників українського промислового мистецтва, а утворена ними 

майстерня вітража розвивалася в контексті  художньо-промислової освіти всієї 

України.[5, с. 113-115].  Як засновники Харківської вітражної школи, так і всі  

викладачі Академії слідкували за науковими і промисловими новаціями, вносячи 

деякі зміни у процес навчання вітражу, вдосконалюючи і оновлюючи завдання. 

Також важливо зазначити, що спільна робота над вітражем творчою групою, до 

якої входив майже весь склад курсу  під керівництвом досвідченого педагога була 

методично важливою складовою навчання і успішно використовувалась також в 

попередні роки, даючи наочні результати. Отже фіксація різних моментів і етапів 

роботи над вітражем дозволила ще раз наочно занотувати особливості методики 

викладання. Це означало, що студенти не лише створювали ескізи вітражних 

творів – в процесі навчання вони поступово проходили, вивчали і отримували 

уміння створення вітражів в матеріалі-склі. Такий підхід до вивчення курсу в усі 

роки надавав студентам додаткову мотивацію відчути себе майстром-

вітражистом.  

Повертаючись до теми нашої статті акцентуємо, що фото і відео фіксація 

студентами себе на фоні важливої за значенням для всієї Академії роботи 

опосередковано підвищувала рівень самооцінки студентів – бо вони фіксували 

не просто себе, як особистостей, але себе, як частку академічного знання, 

академічної спільноти з 100-річною історією і, в той самий час, як творців на 

фоні власного твору, спроектованого з метою поспіль прикрашати один з 

просторів академії ще багато років. Отже важливість візуалізації для фіксації 

історично важливих подій була зрозумілою всім учасникам проєкту.  

Зазначимо, що вивчаючи способи візуалізації, аудіо-візуального подання 

інформації, фахівці в першу чергу мають на увазі технічну ілюстрацію та 

візуалізацію певного обсягу статистичної інформації. При цьому науковому 

дослідженню особливостей візуалізації мистецьких творів надається значно 

менше уваги.  

Звернувшись до визначень, акцентуємо, що:  Візуалізація інформації – це 

інтерактивне вивчення візуального представлення абстрактних даних для 

посилення людського пізнання  [6].  У випадку, який ми аналізуємо у даній статті, 
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студенти крім досвіду виконання класичного вітражу, проходячи всі етапи від 

його проєктування, виготовлення картонів і трафаретів, до втілення вітражу 

безпосередньо в матеріалі склі, інтерактивно взаємодіяли з інформацією, яка у 

них накопичувалась: вони аналізували і коригували дані у відповідності з 

кінцевою метою – поєднати реальний вітраж, відчуття його пафосної краси і 

відчуття захоплення від роботи над ним.  

В такому аспекті візуалізація творів мистецтва має на меті не лише відобразити  

певний набір інформаційних даних, які означена візуалізація допомагає 

структурувати, але й акцентувати, підкреслити певні метафоричні складові, які 

пробуджують  когнітивні процеси свідомості глядачів і дозволяють  розширити 

діапазон сприйняття авторської ідеї, яка візуалізується шляхом візуалізації твору 

мистецтва . Також, Едвард Тафті, автор одних з найкращих книг по візуалізації, 

описує візуалізацію як інструмент для показу даних; спонукання глядача 

замислитись про суть, а не методології; спонукання глядача порівнювати 

фрагменти даних [7]. 

  На представлених нижче малюнках можна ознайомитись з виглядом вітражу, що 

описаний в статті. Це фото закінченого вітражу (Мал.1). Також ми поєднали 

окремі кадри з створеного студентами відео, щоб продемонструвати якість 

створеної візуалізації. Володіючи знанням з композиції, кольорознавства та 

інших фахових дисциплін студенти показали уміння компонувати зображення в 

кадрі, варіювати контрастність зображень, отримали уміння працювати з 

відеокамерою, наближаючи окремі фрагменти і віддалюючи зображення з метою 

показати загальну картину (Мал. 2, 3). Також звертаємо увагу на перебіг кадрів і 

розміщення зображень в них –  відеоряд побудований неодноманітно, проте 

гармонійно, з урахуванням ритму (Мал. 2, 3). В цілому ці прийоми допомогли 

створити гармонійний, цілісний, інноваційний проєкт візуалізації вітражу до 100 

ліття ХДАДМ. 

 
Малюнок 1. фото загального вигляду вітражу створеного до 100-річного ювілею 

ХДАДМ 
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Малюнок 2. відеокадри з начальними етапами роботи над вітражем. 

 
Малюнок 3. відеокадри з завершальним етапом роботи над вітражем 
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Environmental pollution in the steppe conditions of Ukraine is largely determined 

by the ability of phytocenosis [1– 6] and zoocenosis [7, 8] resist the effects of toxic 

substances. The impact of countless environmental factors on the state of the human 

population, through the use of pesticides / herbicides, industrial and household goods, 

plastics, detergents, flame retardants and ingredients of personal care products, 

contraceptives, hormonal drugs and, as a result, the contamination of raw materials for 

food production [9] is one of the triggers for high morbidity of the population directly 

affects the health of the population [10, 11, 12]. Among the substances that pollute the 

environment, ecological estrogens occupy the current one. 

According to the existing classification, ecological estrogens are divided into: 

natural nonsteroidal plant estrogens or phytoestrogens; steroid estrogens – 17β 

estradiol and estrone from sources of animal and human origin; mycotoxins, 

zearalenone and zearalenol; synthetic compounds with phenolic groups; 13, 

14metalloestrogens (cadmium, lead, arsenic and manganese) [13, 14]. 

The mechanism of estrogens action is probably based on the stimulation of RNA 

synthesis in the reproductive organs, which is accompanied by a change in the intensity 

and direction of protein formation. In addition, they can cause structural changes and 

modulations of mitochondrial ATP synthesis in the body [13]. The role of genotoxic 

carcinogens with estrogenic activity formed during meat roasting, on the induction of 

colon, prostate and mammary gland, is assumed to be influenced by expression in 

nanomolar concentrations on the expression and activity of matrix proteinases, and in 

particular, of cathepsins, which mechanically supports tissue-specific carcinogenicity 

of the like substances caused invasion of tumor cells through the basement membrane 

[15, 16]. 

Cysteine cathepsins are important regulators and signaling molecules of many 

biological processes. Cathepsins B and L are expressed in all tissues of the body and 

play an important role in the physiological intracellular degradation of proteins. The 

enzymes are involved in the development of a number of pathological conditions. 

Cathepsins B and L carry out regulatory action, post-synthetic modification of 

precursors of peptide hormones and neurotransmitters. Trypsin is secreted by the 

pancreas in the form of an inactive precursor – trypsinogen. Transformation of 

zymogen into trypsin occurs more intensively under the influence of cathepsin B, while 

cathepsin L inactivates trypsin [17]. 

The experiments were conducted on Wistar rats exposed to exogenous estrogen for 

45 days. At the beginning of the experiment 3-month-old pubertal animals (group II) 
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and 6-month-old sexually mature rats (group IV) were involved. The control group 

consisted of intact appropriate age animals (groups I and III). For modeling exogenous 

estrogen impact rat’ meal is treated with the drug ”Synestrol” as stilbene derivative 

differing from steroid hormones estrogen on chemical structure, but by biological and 

medicinal properties similar to them in the rate of 2 mg per kg. The research materials 

was brain of the rats. The objects were indexes of activity of trypsin and its obligatory 

inhibitors α1 - antitrypsin (α1-AT) and α2-macroglobulin (α2-MG), cysteine 

cathepsins B and L, integrated indicators of endogenous intoxication syndrome (EI), 

namely, the molecules of middle mass (MMM) level [8].  

Exposure of the drug Synestrol in the brain of the rat in the pubertal period has 

been shown to activate cathepsin B by 10 % compared with the control group of the 

same age. In the sexually mature female, the activity of the enzyme in the experimental 

group is reduced by 8%.  

Nerve cells contain large amounts of cathepsin L [18]. A cathepsin L function in 

secretory vesicles is defined as a key protease for the proteolytic processing of 

proneuropeptides and prohormones in active neuropeptides, which are mediators for 

synapses in intercellular communications in the nervous system. During the exposure 

of the Synestrol drug in the rat brain, both subjects underwent cathepsin L activation: 

7 % (group II) and 13 % (group IV). In determining of trypsin activity it was found 

that in the experimental group I the enzyme activation was dominant over the indicator 

of the corresponding control group by 20 0/ in the brain. In the experimental group of 

sexually mature individuals, trypsin activity was 7,5 0/ higher than in female 

experimental group. There was a tendency to increase of α1-AT enzymatic activity in 

the experimental groups of pubertal and mature females by 16 % and 8 %, respectively. 

In the study of α2-MG activity, the deterministic activation was 57 % in the 

experimental group II, while the deviation of the index between experimental groups 

of adult-raised animals was 13 % 

Endogenous intoxication (EI) is a clinical syndrome that arises at various etiology 

pathological conditions due to the accumulation in tissues and biological fluids of the 

body of the metabolic, destructive cell and tissue structures, destroyed protein 

molecules, accompanied by functional and morphological lesions of organs and body 

systems. There is a direct correlation between the level of proteolytic activity of the 

blood with integrated indicators of endogenous intoxication syndrome (EI), namely, 

the molecules of middle mass (MMM) that can inhibit transformation of lymphocytes, 

phagocytic activity of leukocytes, cause neurotoxic action and disjunctive effect on 

processes of tissue respiration and oxidative phosphorylation, inhibit protein synthesis 

in the non-cellular systems, promote hemolysis of erythrocytes, influence 

erythropoiesis, sharply disturb the permeability of membranes and cause cellular 

aggregation. The accumulation of toxic metabolites also contributes to limited 

proteolysis reactions catalyzed by lysosomal enzymes in the intercellular space, which 

leads to damage both at the cellular and organ levels. 

The imbalance in the proteolytic system leads to excessive formation of the 

peptides (medium molecules) with toxic properties. It has been shown their 

accumulations in the organs of rats of both experimental groups. Thus, the increase in 
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the content of MMM in female pubertal females consumed Synestrol was 16 % and 14 

% in mature females in brain, respectively. 

In summary, the eating food contaminated by exoestrogens led to changes in the 

proteolytic system and the development of endogenous intoxication. A higher level of 

the inhibitory link activity and the content of MMM were observed in rats in the 

puberty period, which leads to a decrease in the potential of the protective mechanisms 

of the organism and can become a trigger of dysfunction systems of biotransformation. 

Females were more exposed to dietary synthetic estrogens during puberty than adult 

animals. Such data prove that age is also a factor in the influence of xenoestrogens on 

processes in the body. Animals became less sensitive to the effects of these substances 

with age.  

Thus, the alimentary exposition of rats with exoestrogens leads to changes in the 

proteolytic system and the development of endogenous intoxication, which are age-

dependent animals. Soluble factors can be a trigger for disruption of information 

transmission by signaling pathways. The obtained results prove high sensitivity of 

living organisms to exogenous estrogen-like compounds at specific age-related 

physiological conditions. Our conclusions prove the need for a comprehensive study 

to determine the trigger role of xenoestrogens contained in food in the development of 

pathological changes in the body.  
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The growth of whisker nanocrystals (NWs) of semiconductors is the only example 

of crystallization, when three phases simultaneously participate in equilibrium in a 

multicomponent system: solid, liquid, and vapor. The substance of each phase near the 

closed line of the three-phase contact is under the influence of the substance of the 

other two phases, and therefore its state differs from the state in the bulk and from the 

states near the interface between the two phases. The presence of a curved three-phase 

boundary is the most pronounced feature of NW growth. The effect of the curvature of 

the surface of NWs and a catalyst drop on the surface energy should manifest itself at 

their radii on the order of units and tenths of a nanometer, which corresponds to 

intermolecular distances. At the same time, in the case of linear tension, the effect of 

the curvature of the three-phase boundary along the droplet wetting perimeter 

manifests itself at radii of tens of nanometers, which corresponds in order of magnitude 

to the radius of action of surface forces [1]. 

when the NW is narrowed, the shape of the generatrix is convex with the center of 

curvature in the crystal, and when expanded, it is concave with the center of curvature 

outside the crystal The anomalous shape of the generatrix of the side surface indicates 

the instability of the growth process and the growth of perturbation under the action of 

the positive feedback mechanism. The following can be assumed as such a positive 

feedback mechanism. If, as a result of any fluctuation, the radius of curvature of the 

TL becomes smaller, then phenomena occur that lead to a further decrease in the radius 

of curvature of the triple line and a decrease in the NW diameter. For the wetting mode 

of NW growth, the condition of complete equilibrium on the closed line of the three-

phase contact [2] at point A under the droplet can be obtained by introducing the linear 

tension (linear energy density) TL χ into the second equation of the system of equations 

as an additional term (for =900 we have ). 

growth (crystallization) 0. The NW growth angle 0  is determined not from 

geometrical considerations, but on the basis of the physical nature of the processes 

occurring in the vicinity of the TL, and reveals a size dependence due to the influence 

of the linear tension of the curved interface of three phases. An expression for the size 

dependence of 0  is obtained and it is shown that, with a positive TL curvature, with 

decreasing NW radius, the growth angle can both increase and decrease relative to the 

thermodynamic growth angle for a macroscopic catalyst drop or a direct TL 0
. With 

a positive TL curvature, the linear tension χ can take positive and negative values. The 

value of χ is positive, i.e. its force contribution αχ at some point A on the TL is directed 

0cossin 0 =++−
r
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radially inward when 0
 < 0  . The positive linear tension (χ>0) leads to contraction 

of the circular wetting perimeter of the drop as the radius decreases and the angle 0  

increases compared to its macroscopic value 0
. Otherwise, the linear tension is 

negative (χ < 0 and the force vector at point A on the three-phase line is directed radially 

outward), and as r decreases, a decrease in 0  compared to 0
 causes an expansion of 

the wetting circular perimeter (Fig. 1). 

              a)                            

b) 

Fig. 1. Scheme of conjugation of three phases at point A on the droplet wetting 

perimeter, taking into account the linear tension: a) narrowing of NWs, b) NWs with 

a constant diameter 

Based on the size dependence of 0 , which causes the appearance of a negative 

feedback mechanism in the system, the observed radial periodic instability of NWs is 

explained. Under the influence of linear tension and the action of the positive feedback 

mechanism, cone-sharp crystals can form. 
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Among the priority tasks in the food production branch, issues related to the change 

and implementation of existing technologies to improve the efficiency of complex 

processing of raw materials and increase the production of high-quality food and food 

ingredients with a minimum amount of waste are of great importance. 

The advances in microbiology and biotechnology are of particular importance in 

achieving this goal because they allow to bring technological processes to a 

qualitatively new level, which involves the use of mild processing regimes for 

vegetable materials that preserve natural biologically active substances and nutrients. 

A wide range of biologically active nutrients used for the production of functional 

foods is present in vegetable products, the most prominent of which are soybeans and 

products of their processing. A significant disadvantage of traditional soybean 

processing methods is that they do not sufficiently ensure the required depth of 

transformation, do not allow for the extraction and preservation of labile ingredients 

with special physiological properties. 

Enzyme preparations with different action spectra allow for more complete 

utilization of plant raw materials, for intensification of technological processes and for 

expansion of the product range. Thus, improving the existing technologies for the 

production of functional ingredients using enzyme preparations is relevant. By using 

biotechnological approaches to processing, it is possible to carry out targeted 

modification of these raw materials, and their integrated processing with the use of 

secondary material resources can expand the range of food ingredients and their 

application. 

The study of the enzymatic hydrolysis of soybean biopolymers involved the study 

of the chemical composition of soybean varieties and the structural features of the cell 

walls. The results showed that the bulk of the soybeans consists of 38 to 42% proteins, 

17 to 22% fat, and 22 to 28% carbohydrates, and depends on the cultivar and climatic 

conditions of growth. Microscopy has shown that the shape of the cells of all cultivars 

is the same: cylindrical and elongated, while the size and volume are different: 500 to 
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700 µm long, 150 to 250 µm wide.  

The cell walls of soybean cells are represented by primary and secondary 

membranes, which vary in composition, structure and toughness. These are complex 

natural substrates, containing pectin, cellulose, hemicelluloses, protein and lignin. On 

average, moisture-free soybeans contain about 35% carbohydrates. Therefore, they are the 

second largest component in soybean. However,  the economical value of soy 

carbohydrates much less important than soy protein and oil. As a result, relatively fewer 

efforts have been made to study soy carbohydrate and their potential utilization.  Natural 

biopolymers are closely interconnected and well differentiated. The insoluble 

carbohydrates in soybeans includes cellulose (17-22%), hemicelluloses (49-52%) and 

pectins (28-31%). 

The study of the patterns of enzymatic degradation of soybean cell wall 

polysaccharides by the enzyme preparations Cellulase-100, Cellocandin G10x, 

Macerobacillin G10x and Pectofoetidin P10x showed that the maximum degree of 

biopolymer conversion for each enzyme preparation was individual. It reached its 

maximum at the following concentration and activity of the enzyme in the reaction 

medium: for Cellulase-100 and Cellocandin G10x – 0.5 units per gram of soybean dry 

matter, Macerobacillin G10x and Pectofoetidin P10x – 1.5 units. Further increase in 

concentrations did not cause a more significant change in the degree of bioconversion 

of carbohydrate biopolymers. It was found that soy polysaccharides are maximally 

degraded in 180 minutes, and this nature of enzymatic hydrolysis is due to the fact the 

enzyme preparations contained complexes with different levels of catalytic activity. 

The results of previous studies on the choice of enzyme preparations showed that 

Cellulase-100 produces the smallest insoluble particles of bean cell walls. The optimal 

parameters of enzymatic hydrolysis were found to be the following: enzyme activity 

0.5 units per gram of dry beans, temperature 50°C, pH 4.8, process duration 180 

minutes. 

In order to reduce the size of insoluble particles even further, a two-stage hydrolysis 

with other enzyme preparations was performed after treatment with Cellulase-100. 

Pectofoetidin P10x was found to most effectively catalyze the reaction of soybean cell 

biopolymer breakdown, resulting in further reduction of particles and an increase in 

the mass fraction of biopolymers in enzymolysates. The optimal parameters of the 

process of bean enzymolysis with Pectofoetidin P10x are these: enzyme activity 1.5 

units per gram of dry beans, temperature 45°C, pH 5.0, duration 120 minutes. 

A study was conducted to select the optimal ratio of Cellulase-100 and 

Pectofoetidin P10x. The optimal ratio of enzyme preparation activities was determined 

to be 0.5 units/g of Cellulase-100 and 1.5 units/g of Pectofoetidin P10x per dry matter 

in the reaction medium (Fig. 1). The yield of reducing substances was 15% of the total 

carbohydrate content (Fig. 2), the conversion rate was 7.8% after 300 minutes of 

enzymatic hydrolysis. 

The use of this enzymatic composition significantly improved the hydrolysis 

efficiency and increased the conversion rate of raw materials from 4.6% to 7.8% and 

the yield of reducing substances from 11.63% to 15%, respectively.  
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The study of the enzymatic hydrolysis of biopolymers has confirmed that the 

degree of their conversion depends on the structure, branches and the size of these 

macromolecules. The reactivity of raw materials generally depends on previous 

treatment, on the nature and localization of biopolymers, and on the presence of lignin. 

The rate of enzymatic breakdown increases due to the stepwise action of enzymes. The 

obtained soybean enzymolysates have the following monosaccharide composition: 

21.62% glucose, 8.14% xylose, 2.46% galactose, 0.71% arabinose, 2.86% uronic acids. 

The obtained enzymolysate can be used to prepare a nutrient medium to cultivate 

probiotic microorganisms. 
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The intensification of Ukraine's integration into the European Union and the 

country's accession to the EU in June 2022 not only indicate positive changes, but also 

dictate the need to review the strategic objectives of the state and business and develop 

measures to improve security, including economic security, at the micro and macro 

levels. That is why the search for new methods, forms and means of regulating the level 

of economic security through the research of the EU experience requires special 

attention. 

Considering the EU experience, it should be noted that the security of economic 

entities in the EU is regulated by a number of legal acts, which may be legitimately 

referred to as: Regulation (EU) 2016/679 on the protection of individuals with regard 

to the processing of their personal data and on the free movement of such data; 

Directive (EU) 2016/943 on the protection of know-how and confidential information; 

Directive (EU) 2019/770 on certain aspects of internal market e-commerce; Regulation 

(EU) 2019/1020 on the free movement of goods on the internal market; Directive (EU) 

2014/95 on the disclosure of information on misconduct, environmental responsibility 

and social behavior [1]. 

With regard to the practical experience of EU member states in terms of ensuring 

the economic security of business entities, in Germany, one of the ways to determine 

the level of economic security of enterprises is to use various business models and 

rating systems. For example, Deutsche Bank assesses the financial performance of 

companies and assigns them a rating that reflects their level of economic security. In 

addition, there are special rating agencies, such as Creditreform and Euler Hermes, 

which also assess risks and assign ratings to enterprises [2]. There is also a special 

economic reporting system that requires companies to publish their financial 

statements and other information about their activities. This allows assessing the 

financial stability and efficiency of enterprises and determining their level of economic 

security. 

The country has developed a legal framework that regulates the issues of ensuring 

the economic security of enterprises. In particular, according to the German 

Competition Restriction Act, the German government has the right to inspect and 

control the activities of enterprises in terms of competition, as well as to prevent and 

eliminate the consequences of negligence and abuse in the economic sphere. The 
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Insolvency and Reorganization Act  establishes rules and procedures for when a 

company cannot meet its obligations to creditors and provides for the possibility of 

reorganization of the company in order to preserve its operations and prevent 

bankruptcy. The Personal Data Protection Act, which establishes rules for the 

collection, storage and use of personal data, aims to protect private information and 

ensure the security of data processing [3]. 

Additionally, there are special agencies that deal with economic security at various 

levels. For example, the Federal Agency for Technical Supervision checks the 

technical safety of products and equipment used in enterprises; the Federal Agency for 

Occupational Safety and Health ensures the safety and health of employees in the 

workplace. 

It is important to note that the regulatory framework for the safety of economic 

agents in Germany is quite developed and complex, including not only federal laws but 

also laws of individual states, regulations, standards and guidelines. 

In France, state security agencies, including the Ministry of the Interior, the 

Ministry of Economy and Finance, the Ministry of Defense, and others, monitor and 

analyze economic risks and threats. They monitor changes in the market, track financial 

and economic risks, and study the situation in sectors of the economy that are critical 

to state security [4]. 

In addition, the responsibility for ensuring economic security lies with the 

enterprises themselves. Business entities may independently analyze the level of 

economic security and conduct internal audits. There are a number of regulations that 

set requirements for the organization of business activities to ensure economic security. 

In particular, this applies to the Law of Ukraine "On Modernization of the Economy" 

of August 4, 2008, which contains provisions to support competition, reduce 

bureaucracy and improve regulation of enterprises; the Law of Ukraine "On Protection 

of Enterprises and Their Territorial Integrity" of August 6, 2015, which contains 

provisions to protect enterprises from bankruptcy, support small and medium-sized 

enterprises, develop economically underdeveloped regions and ensure conditions for 

creating new jobs; the Law of Ukraine "On Financial Security" of August 1, 2003, 

which contains provisions for ensuring financial stability and reliability of financial 

markets, regulating the activities of financial institutions and protecting investors [5]. 

These regulations are designed to ensure the economic security of businesses in 

France, as well as to enhance their competitiveness and sustainability. They establish 

rules and requirements for businesses in various industries, which helps to increase 

efficiency and reduce potential risks. 

In addition, there are a number of tools that help businesses determine and ensure 

their economic security. In particular, the French Association of Entrepreneurs and 

Employers analyzes economic risks and threats at the national economy level and 

develops proposals for state policy in the field of economic security, National Agency 

for the Security of Information Systems ensures the protection of information security 

not only for state structures but also for private companies, as it is important for the 

sustainable development of the country's economy as a whole.  
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Ensuring the economic security of enterprises in France is based on the interaction 

of government agencies and business entities. 

Taking into account the European experience of ensuring economic security of 

enterprises, a number of recommendations can be formulated for Ukraine: to develop 

a comprehensive plan for ensuring economic security of enterprises at the state level, 

which would include the necessary regulations and mechanisms for ensuring their 

implementation; to create a centralized state structure responsible for ensuring 

economic security of enterprises and coordinating the activities of other state bodies; 

to establish transparent rules of operation for enterprises, including protection of the 

rights of entrepreneurs. 
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Modern business conditions require enterprises to operate effectively in changing 

conditions and respond flexibly to them, which requires them to constantly improve 

their management processes. The development of the economy and business entities is 

characterized by the instability of both the external environment factors themselves and 

the degree of intensity of their impact, which is also accompanied by increased 

competition and changing market conditions. This places demands on them to adapt 

both the enterprise as a whole, its individual lines of business, and the relevant elements 

of economic potential, which would prevent its destruction as an economic system. 

Increasing profits and market share requires justification of the choice of strategic 

priorities, changes and use of available resources of the enterprise, filling them with 

other content and preventing crisis phenomena, which, in turn, allows the use of 

modern approaches to adaptive management. Changes in the elements of the economic 

potential of an enterprise lead to increased resistance, so it is advisable to improve work 

with personnel and to carry out flexible transformations of the organizational structure 

with the help of soft and hard variables. 

Today, most enterprise processes are influenced by environmental factors that 

change in composition, strength, and time. This constant instability makes us look for 

new business opportunities. In this sense, the main challenge companies face is how to 

identify potential threats. The modular architecture of the internal environment, which 

is based on an organizational structure with appropriate functional content and 

interconnections mainly based on innovative management methods, will help to 

maintain competitiveness and maintain efficiency [1]. This is what makes it possible 

to introduce the latest technologies that will ensure higher product quality and 

opportunities to enter other market segments. Such transformations will release hidden 

reserves, open up new opportunities, and give impetus to the development of the 

enterprise's potential. Given that in the process of ensuring the sustainability of 

enterprise development under conditions of instability of the environment of their 

functioning, enterprises use various adaptation mechanisms, it is advisable to 

distinguish between their two main types: passive, when the enterprise uses a system 

of measures that changes its strategy to act more effectively in an unstable 

environment; active, when the enterprise uses a set of processes aimed at changing the 

external environment to make its activities more efficient [2, p. 240]. It should be 

emphasized that the creation or formation of the above mechanisms, regardless of the 
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types, is reduced to the activation of the existing capabilities of the enterprise, as well 

as the ability to optimize all types of resources. 

This process can be called the adaptation of the components of the potential to 

counter threats that entail changes in the qualitative and quantitative aspects of the 

enterprise's potential as a whole. 

By organizational changes, we mean any change in one or more elements of the 

enterprise (level of specialization, range of control, distribution of powers, 

coordination mechanisms) at any stage of its life cycle, which can be manifested in the 

transformation of the enterprise's potential and in changing the size, scope and 

objectives of its activities [2]. 

At the same time, when considering organizational changes, it is advisable to focus 

on them as part of the economic potential of an enterprise capable of adapting to new 

environmental challenges with the improvement of employees' qualifications and the 

acquisition of modern competencies, especially when introducing digital economy 

technologies into the management of business entities and their departments.  

It should be noted that organizational changes are carried out in order to ensure 

development processes, which are implemented through the introduction of innovative 

management methods, advanced equipment and technology, and organization of work 

based on the improvement of competencies. The competency model should reflect the 

basic knowledge and skills of a specialist, and an employee must adapt and improve 

certain skills in the course of transformation processes to perform tasks adapted to the 

conditions of the enterprise. 

Implementation of development processes at an enterprise requires certain 

preparation and use of methods and techniques of strategic management with 

appropriate forecasting of the components of the external environment. This will make 

it possible to develop measures to adapt the elements of the enterprise's economic 

potential to changes and to make an informed management decision when building an 

organizational structure with improved content of functions based on improved 

competencies. In this context, it should be noted that it is necessary to formulate a 

strategy for both the main (business) and competitive business lines, which can be 

either focused on development, market segment expansion, or narrowing it and 

reducing commercial and production activities.  

Each change management strategy should include an understanding of the unique 

characteristics of change, be based on an organizational structure for implementing the 

strategy, and be supported by a clear management position on the need for change and 

its justification, with an assessment of the risks associated with change and the situation 

of its rejection. Change management should be embedded in the organization's 

development strategy itself, which contains a life cycle model, a clear position of the 

organization in this life cycle and algorithms for identifying points of need for change. 

Conclusion. Thus, the use of adaptive management of organizational changes 

allows: timely and rapidly respond to changes in the external and internal environment; 

find the best time, place, speed, scale and sequence of organizational changes; achieve 

effective implementation of the planned changes, reduce costs and time for the 

implementation of the planned changes; ensure the effective functioning of strategic 
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management; effectively establish mechanisms of self-organization and adaptation; 

gain and retain competitive advantages to ensure the possibility of sustainable 

development of the enterprise in the medium and long term. This allows both to adapt 

the economic potential of the enterprise as a whole, to identify target elements for 

managerial interventions, and to propose appropriate organizational and economic 

mechanisms to harmonize their improvement (development) and prevent the 

emergence of a crisis or crisis phenomena. 
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Mechanisms for the sales of food products are a set of measures to bring products 

to consumers through trading companies, an organic combination of process 

management principles and conditions for organizing the movement of goods using 

means of communication and sales, forms of food sales and business support systems 

– processes that encourage consumers to buy and activate the sales of goods. 

Mechanisms for the sales of food products ensure the implementation of retail trade 

when testing food products in relation to the end consumer, among which it is possible 

to determine: 

– study of demand and need for goods with a focus on purchasing power; 

– determination of assortment policy; 

– development and regulation of the processes of delivery, storage, preparation 

for sale and sale of goods for the purposes of the company; 

– ensuring planned turnover of material and labor resources [1]. 

The delivery mechanisms are affected by a number of factors that affect the 

functional systems of the trading company and which should be taken into account in 

order to achieve the purpose of delivering food products to the end consumer, namely: 

‒ strategic planning in the company, with which purposes and implementation tasks 

must be agreed; 

‒ the location of the network of trading companies, according to which the target 

segments of consumers are formed; 

‒ forms and methods of trade, used to communicate with end consumers; 

‒ communication policy that ensures informational interaction of retail trade 

enterprises with end consumers; 

‒ distribution channels through which goods are moved to consumers, taking into 

account the requirements and restrictions on food storage and transportation; 

‒ assortment policy, which is characterized by specific requirements for food 

products to form a product assortment and affects the company's competitiveness; 



ECONOMY 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 70 

‒ pricing policy that takes into account seasonal fluctuations in food prices, allows 

companies to have an appropriate position on the market and determines the level of 

profit from trading activities; 

‒ service policy that forms the degree of customer loyalty to the trading company 

and its products. 

The key factor in achieving the purpose of bringing food to the end consumer is the 

movement of goods, serviced by the circulation system 

Among the indicators characterizing the effectiveness of sales channels, the 

following can be distinguished: 

‒ speed of goods movement; 

‒ amount of distribution costs; 

‒ volumes of products sales; 

‒ availability of efficient vehicles, warehouse network; 

‒ optimal reserves; 

‒ the possibility of urgent delivery of goods by special order; 

‒ the ability to accept delivered low-quality goods as quickly as possible and 

replace them with high-quality ones; 

‒ provision of shipments of different sizes at the request of buyers; 

‒ flexibility in the prices on which goods movement services are provided to 

customers. 

Therefore, the study of the characteristics of circulation of goods, especially food 

products, is aimed at the development of promising ways of bringing goods from the 

producer to the final consumer and managing their retail sales based on the analysis, 

evaluation of the effectiveness of implementation and use of sales channels and 

methods, including those used by competitors. 

When developing mechanisms for the sales of food products, the location of 

commercial establishments is critically important [2]. 

The cost of purchasing or renting a room, current costs of maintaining it in good 

condition, heating and lighting are significant amounts. Optimal placement in the store 

determines the supply chain of goods and determines their competitive position. The 

retailer's approach to consumers also affects the determination of the assortment, prices 

and range of services. 

Therefore, the favorable location of trading companies with a limited supply of 

commercial space is one of the most important factors affecting the competitiveness 

and, therefore, the profitability of the company. 

The effective composition of the assortment is ensured by realization of the 

assortment of goods in accordance with the demand of buyers and by ensuring the high 

profitability of the company's commercial activities.  

The unevenness of the turnover, the intensity of work and consumption determine 

the mutual diversity of product groups in the assortment. 

Changes in the structure of trade turnover significantly affect the quantitative and 

qualitative indicators of trade companies: the speed of trade turnover, the volumes of 

distribution costs, the amount of gross income, etc. 

At the same time, the policy regarding the range of services offered by sellers to 
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consumers at various stages of purchasing goods is also justified and takes a reasonable 

place in the cost price. 

The provision of services is one of the important means of non-price competition, 

which allows the company to occupy a special position in the market [3]. 

An important part of the design of the mechanisms for the sales of food products is 

the development of communication policy aimed at attracting and retaining the 

attention of potential buyers, as well as ensuring informational interaction with all 

market participants, since trading companies provide consumers with comprehensive 

information about the principles of own functioning in the market. 

Therefore, developing the implementation mechanisms and methods of adaptation 

to the changing external and internal environment, which would ensure economic 

stability, high level of efficiency and competitiveness of trading companies, largely 

depends on the following factors: 

‒ market, i.e. market potential, economic activity, type of demand and trends 

in its development, concentration, volume of purchases and consumption, type of 

consumption, composition, structure and number of consumers, market infrastructure, 

type and level of competition 

 ‒ commodity – these are consumers, assortment, physical and other 

characteristics of goods that determine the nature of their consumption, storage, 

transportation and sale, volume of consumption, price, life cycle, competitive position; 

 ‒  enterprise factors, i.e. competitive potential of the company, including its 

financial resources, the structure and number of economic ties and business relations 

with partners, the size of the company, the volume of production and sales, the structure 

of the management and activity of the company, the structure of costs, the competitive 

position of the company on the market, competitive strategy of the company. 

It should be noted that the development of the national food market should be based 

on the study of food markets, consumers and sales channels. The successful 

implementation of tasks for the development of the food market in Ukraine should be 

determined not only by the actions of the country's government, but also by the owners, 

managers and specialists of companies. Companies need to develop a package of 

measures that provides an effective combination of current and future consumer needs 

with the capabilities and purposes of manufacturers, taking into account the socio-

economic interests of society. World experience shows that improving economic 

relations in the food market through the development of effective distribution system 

plays an important role in the implementation of these tasks [4]. 

In conclusion, supporting the statement of the famous scientist O.V. Berezin, that 

one of the main directions of forming the structures of food market is an increase in 

share of non-traditional food advertising channels [5], we propose to actively use 

Internet technologies in the food trade. Internet technologies create new forms of 

relationships between the seller and the buyer. It allows fully satisfying the buyer’s 

needs and streamlining his choice, as well as reducing the cost of the food testing 

process for the end consumer. 
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Актуальність проблеми. Проблема розвитку малих підприємств є дуже 

актуальною в сучасному світі. Малі підприємства є важливим «економічним 

гравцем» у більшості країн світу. Вони забезпечують робочі місця для значної 

частини населення та роблять вагомий внесок у розвиток господарства держави. 
Тому, необхідно шукати шляхи підтримки та стимулювання розвитку малого 

підприємництва. У багатьох країнах діє цілий ряд програм та ініціатив, 

спрямованих на забезпечення підтримки малих бізнесів, що свідчить про те, що 

проблема їх розвитку є дійсно актуальною. 

Метою статті є дослідження проблем розвитку малих підприємств; 

виявлення факторів, що негативно впливають на розвиток малого 

підприємництва в Україні та пошук шляхів їх усунення; аналіз перспектив 

розвитку малих підприємств. 

Аналіз літературних джерел. Дане питання досліджувало багато зарубіжних 

та вітчизняних науковців. Серед них: Варналій З.С., Лібанов О.В., Колеснікова 

Л.А., Поліщук О.В., Харченко М.О. та інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для того, щоб найбільш широко 

розкрити питання розвитку малих підприємств у сучасних умовах варто, перш за 

все, зупинитись на визначенні терміну «мале підприємство». 

Мале підприємство – підприємство, яке має обмежену кількість працівників 

та ресурсів, а також невеликий рівень обігу та прибутку. У різних країнах можуть 

використовуватися різні критерії для визначення того, що вважається малим 

підприємством, такі як кількість працівників, рівень обігу, обсяг активів та інші 

[1, с. 36]. 

Малі підприємства є важливим елементом економіки більшості країн і 

відіграють значну роль у забезпеченні робочих місць, розвитку інновацій та 

підтримці місцевої економіки. Однак, вони також зіштофхуються зі значними 

викликами та проблемами, які ускладнюють їх розвиток. 

В Україні, серед проблем розвитку малого підприємництва можна виділити 

наступні: 

1. Високі податкові та адміністративні тяготи: власники малих підприємств 

змушені проходити складні процедури при реєстрації, отриманні ліцензій, 
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дозволів, різноманітних платежів, а також виконувати різні регуляторні 

вимоги, що може значно підвищити витрати на управління підприємством. 

2. Недостатня підтримка держави: малі підприємства мають обмежені 

фінансові ресурси і часто не можуть конкурувати з великими гравцями на 

ринку. Відсутність підтримки держави може обмежити їхні можливості 

для залучення фінансування, підвищення конкурентоспроможності та 

експорту. 

3. Висока конкуренція на ринку: ринок в Україні досить насичений, що може 

стати причиною високої конкуренції для малих підприємств. Вони можуть 

мати складнощі у залученні нових клієнтів і збереженні наявних, а також 

у боротьбі з великими гравцями на ринку. 

4. Недостатня кваліфікація працівників: малі підприємства можуть мати 

проблеми із залученням кваліфікованих працівників, оскільки здатність 

сплачувати високу заробітню плату часто обмежена. Це може призвести до 

того, що підприємство не зможе знайти працівників із необхідними 

навичками та знаннями. 

5. Низька інноваційність: малі підприємства можуть мати обмежені 

можливості для розробки нових продуктів та інновацій. Вони можуть не 

мати достатнього доступу до технологічних ресурсів та експертизи, щоб 

розробити та впровадити нові ідеї [2, с. 35]. 

Малі підприємства в Україні мають обмежені можливості захищати свої 

інтереси перед державними та місцевими органами влади, що призводить до 

нерівних умов господарювання. Це включає значні проблеми у сфері 

оподаткування та адміністративних бар'єрів в управлінських органах виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, які часто стають непереборними для малих 

підприємств. Малі підприємства постійно змушені боротися за виживання на 

ринку, розвиватися та адаптуватися до змінюючихся умов. Важко знайти 

кваліфікованих працівників, а доступ до технологій та інновацій часто 

обмежений. Усі ці проблеми призводять до нерівних умов господарювання для 

малих підприємств в Україні [3, с. 16]. 

Проте, варто зазначити про запровадження державою грантових програм на 

підтримку малого бізнесу в Україні. Наймасштабнішою стала державна грантова 

програма "єРобота", яка охоплює всі сфери діяльності малого бізнесу і 

спрямована на створення робочих місць. Підприємці також можуть отримати 

гранти від міжнародних організацій.  Отримати такий грант може кожен 

українець, який має намір започаткувати малий бізнес. Розмір гранту – від 50 тис 

грн до 250 тис грн. Дані дії держави є поштофхом у розвиток малого бізнесу, 

оскільки мале підприємництво виявилось більш гнучким до обставин – навіть 

під час війни його представники шукають можливості для роботи [4]. 

Важливо зазначити, що стимулювання розвитку малих підприємств потребує 

інтегрованого підходу та співпраці між владою, бізнесом та громадськістю. 

Існує кілька шляхів, які можуть допомогти стимулювати розвиток малих 

підприємств в Україні. 
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Перш за все, це зменшення податкового тягаря. Для малих підприємств варто 

зменшити податки та інші обов'язкові платежі, що дозволить зменшити витрати 

та збільшити їх прибутки. 

Також, варто застосувати спрощену процедуру реєстрації та ліцензування. Це 

дозволить підприємствам зосередитися на своїй головній діяльності, замість 

витрачання часу та ресурсів на складні процедури реєстрації та ліцензування [5, 

с. 194]. 

Також варто надавати фінансову підтримку малим підприємствам. Держава 

може надавати додаткові фінансові ресурси для малих підприємств, наприклад, 

через гранти, субсидії або податкові кредити. 

Далі – забезпечення освіти та підтримки інновацій. Малим підприємствам 

необхідна доступність до освіти, особливо в галузях, які швидко змінюються, 

щоб бути конкурентними. Держава може сприяти інноваційному розвитку, 

надаючи підтримку відповідним дослідженням та розробкам [6, с. 186]. 

Також, важливим моментом є створення сприятливого бізнес-середовища. 

Влада може створити сприятливі умови для розвитку бізнесу, такі як 

забезпечення інфраструктури та послуг, спрощення регуляторного середовища, 

та інші заходи, які допоможуть малим підприємствам зростати та розвиватися. 

Малі підприємства можуть стати важливими джерелами розвитку економіки 

України, але для цього необхідні значні зусилля від уряду та інших зацікавлених 

сторін. Для покращення умов, для функціонування та розвитку малих 

підприємств в країні, потрібні кардинальні зміни в державній політиці та у 

відносинах з іншими секторами економіки [7, с. 129]. 

Отже, розвиток малих підприємств має велику значущість для економіки, 

особливо в умовах ринкової економіки. Малі підприємства забезпечують 

створення нових робочих місць, збільшення податкових надходжень в 

державний бюджет, зниження рівня безробіття та підвищення життєвого рівня 

населення. Крім того, малі підприємства сприяють інноваційному розвитку 

економіки, адже вони зазвичай є більш гнучкими та здатними до швидкого 

впровадження нових технологій та ідей. Таким чином, підтримка та 

стимулювання розвитку малих підприємств є важливою складовою успішного 

розвитку економіки країни. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Гриб Євгеній Сергійович 
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Сумський національний аграрний університет, Україна 

 

Подолання кризових явищ в економіці України та подальший розвиток 

ринкових відносин потребує підвищення рівня стійкості економічної системи в 

цілому та її найважливіших елементів – підприємств. Негативним фактором, що 

знижує рівень стійкості будь-якої економічної системи є ризик, дослідження 

інструментарію управління яким сьогодні є актуальним науковим завданням. 

У сучасних умовах особливого значення набуває формування дієвої системи 

антиризикового управління в агропромисловому секторі, як секторі особливо 

вразливому до дії факторів невизначеності зовнішнього й внутрішнього 

середовища господарювання, що визначають рівень ризиків, мінливість 

середовища функціонування, еволюція розуміння ризику та його видової 

структури породжує необхідність розвитку теорії та практики ризику в контексті 

розвитку економіки і пов'язаних з нею сфер функціонування агроформувань [2]. 

В даний час будь-який суб’єкт господарювання на економічному ринку 

прагне досягнення максимального позитивного фінансового результату, який 

стане гарантом його фінансової стійкості та рентабельності. Тому не варто 

сприймати ризик лише як негативний фактор у діяльності компанії. Ризик – як 

можливість втратити кошти, а й можливість їх примножити. 

Формуються різні трактування сутності фінансового ризику. Початкове 

значення ризику пов'язане з можливістю настання якоїсь небезпечної події, 

наявності самого факту небезпеки. Це знайшло відображення в науковому і 

сучасному повсякденному розумінні ризику: як ймовірності, можливості 

настання певної події, яка спричинить втрати суб'єкта. 

Систематизуючи широке розмаїття наукових думок українських та 

зарубіжних вчених, можна виділити ключові слова, що характеризують зміст 

категорії «ризик господарської діяльності», а саме:  

− втрата, небезпека, невдача, збитки; вірогідність виникнення в 

господарській діяльності суб’єктів втрат, небезпек, невдач, збитків;  

− необхідність вибору та прийняття певного господарського рішення. Звідси, 

на нашу думку, можна виділити такі основні елементи економічного змісту 

ситуації господарського ризику, як: - ймовірність виникнення незапланованих 

втрат ресурсів у результаті прийняття рішення;  

- відхилення фінансово-економічних результатів діяльності від 

запланованих;  

− наявність альтернатив прийняття управлінських рішень щодо зменшення 

негативного впливу факторів ризику [4].  
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Однією з поширених точок зору на ризик є його вивчення як можливості 

настання подій, які негативно впливають на об'єкт, або як сама така подія. С. 

МакКей розглядає таку можливість як протилежність меті управління. 

Аналогічно у стандарті COSO ERM 2017 ризик – це ймовірність виникнення 

подій, які можуть вплинути на досягнення стратегічних та бізнес-цілей. 

Примітно, що в цьому, орієнтованому насамперед на практику, документі не 

акцентовано увагу на негативній конотації поняття, а дана нейтральна 

характеристика у світлі можливих наслідків ризикових подій. Це наближає дане 

бачення до найсучаснішої точки зору: ризик як альтернатива можливостей [1]. 

Поняття ризику було ототожнене із поняттям невизначеності. У цьому ключі 

згадаємо традиційну класифікацію ситуацій ухвалення рішень: ситуація 

визначеності, невизначеності та ризику. У разі ризику дані можна описати з 

допомогою імовірнісних розподілів, а умовах невизначеності – даним не можна 

приписати відносні ваги (вагові коефіцієнти), як і ступінь їх значимості у процесі 

прийняття рішень. Таким чином, ризик можна трактувати як різновид 

невизначеності, коли настання подій ймовірне і може бути визначене кількісно, 

проте не можна ідентифікувати ці поняття [5]. 

На наш погляд, класифікація ризиків і можливостей, що використовується в 

управлінні для прийняття управлінських рішень, повинна відповідати одночасно 

вимогам двох, найчастіше суперечливих підходів: теорії ризиків і, відповідно, 

носити науково обґрунтований характер, і практику управління ризиками, що 

склалася на теперішній час. 

Сільське господарство через свою як економічну, так і соціальну значущість 

є однією з пріоритетних галузей економіки держави. Агропромислове 

виробництво, безперечно, відрізняється особливим ризиковим середовищем, 

оскільки серед безлічі ризиків є один, дуже небезпечний, що максимально 

впливає на кінцеві результати виробничо-фінансової діяльності — природно-

кліматичний ризик. Комплексний вплив як традиційних для будь-якої 

комерційної діяльності ризиків, так і специфічних зобов'язує 

сільськогосподарські підприємства у системі своїх інтересів виставляти на 

перше місце стабільність та гарантований результат. Виявлення фінансових 

ризиків агроформувань - процес досить трудомісткий і вимагає великої кількості 

часу та обробки множини даних таких підприємств. Щоб зрозуміти, наскільки 

ризикована їх діяльність, необхідно провести комплексну діагностику і виявити 

слабкі сторони діяльності, які вимагають доопрацювання. 

Основними елементами ризику виступають: об'єкт ризику (керована 

економічна система, ефективність і умови функціонування якої наперед не 

відомі), суб'єкт ризику (особа компетентна ухвалювати рішення щодо 

відношення до об'єкта й зацікавлена в результатах керування) та джерело ризику 

(фактори, явища, процеси, предмети, які породжують невизначеність). Базовими 

джерелами ризику є: нестача часу, дефіцит інформації та відсутність 

можливостей щодо керування ситуацією [3]. 

Усі методи управління ризиком зниження фінансової стійкості 

запропоновано розділити на зовнішні та внутрішні. Система внутрішніх 
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механізмів управління ризиком зниження фінансової стійкості підприємства 

передбачає використання таких методів його оптимізації: уникнення, 

лімітування, мінімізація та диверсифікація ризику, а також самострахування та 

хеджування фінансових ризиків. До зовнішніх методів зменшення ризику втрати 

фінансової стійкості суб’єкта господарювання відносимо страхування та 

розподіл ризику. 

Упорядкування предметної області управління ризиками господарської 

діяльності та запропонована структуризація факторів ризику створюють 

передумови для підвищення ефективності системи управління на підприємстві 

за рахунок зменшення негативного впливу факторів ризику, підвищення рівня 

обґрунтованості управлінських рішень у короткостроковому й довгостроковому 

аспектах, а також сприятимуть більш детальному розгляду класифікації методів 

управління ризиками на підприємствах АПК. 
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РОЗВИТОК ТА ЗНАЧУЩІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО 

СТРАХУВАННЯ 
 

Ждек Василь Миколайович 
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Сумський національний аграрний університет, Україна 

 

В сучасному світі все більше приділяється уваги вирішенню екологічних 

проблем, які можуть бути спричинені як самою природою, так і діяльністю 

людини, причому останній чинник проявляється все відчутніше. Проблеми 

забруднення навколишнього середовища та природних ресурсів та 

нераціонального природокористування – одні із найбільш нагальних і гострих 

проблем сучасності та вимагають участі усіх держав як на національному, так і 

на транснаціональному рівнях [1]. 

Розвиток страхування викликаний нагальною необхідністю компенсації 

збитків. Досвід свідчить, що страхове покриття шкоди є надійним, динамічним 

та ефективним засобом регулювання взаємовідносин суб'єктів господарювання 

в ринковій економіці. Проте є сфери, які не охоплені повною мірою страховим 

захистом. Йдеться про збитки, завдані реципієнтам антропогенним впливом на 

навколишнє природне середовище. 

Техногенні аварії негативно впливають на довкілля та населення. Протягом 

останніх десятиліть спостерігається зростання кількості таких аварій та збитків 

від них. Забруднення навколишнього середовища постає в разючому розмаїтті 

своїх форм та перетворень: хімічне, фізичне, світлове тощо, аж до 

біотехнологічного; що має як локальні, так і мігруючі зони існування. Про згубні 

наслідки, до яких приводить будь-який вид забруднення, добре відомо не лише 

фахівцям, а й широкому загалу [5]. 

Ринок в умовах сьогодення вимагає, поряд з удосконаленням 

адміністративних методів управління природокористуванням, наповнення 

природоохоронної політики підприємницькими імперативами, які повинні 

створити економічну зацікавленість підприємців у зменшенні шкоди, що 

завдається навколишньому природному середовищу, і компенсації збитків, що 

виникають при цьому. Як констатація факту, при розгляді історичної еволюції 

страхових відносин взагалі слід зазначити, що основною ниткою у розвитку цих 

відносин проходять суспільні відносини у сфері «суспільство-природа». Як з 

позиції страхового інтересу - об'єкта страхування, яким є майновий інтерес у 

захисті природних об'єктів, а також іншого рухомого та нерухомого майна, 

інтерес захисту життя та здоров'я [7]. 

Відповідно до законодавства підприємство будь-якої форми власності 

зобов'язане не лише компенсувати збитки, а й запобігти виникненню нових. 

Сьогодні цього (за рідкісним винятком) не відбувається; і не тільки через появу 

підприємницької домінанти у виробничій діяльності, а й тому, що у підприємств-

винуватців забруднення часто просто немає коштів для цього. Наразі про якесь 

економічно значуще відшкодування збитків говорити не доводиться. Єдина поки 



ECONOMY 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 81 

що можливість запобігання та компенсації частини їх бачиться у реалізації 

принципів системи екологічного страхування [2]. 

Досконале природоохоронне законодавство, що спирається на розумно 

організований економічний механізм, дозволяє потенційним інвесторам оцінити 

можливі втрати, і вигоди від вкладення коштів у виробництво, що тією чи іншою 

мірою впливає на навколишнє природне середовище. 

Аналіз Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», а саме статей 41 та 49, дає нам змогу переконатися у відсутності 

визначення екологічного страхування як такого [8]. У Законі міститься лише 

вказівка на те, що в Україні здійснюється обов’язкове державне і добровільне 

страхування життя і здоров’я громадян, їхнього майна, доходів і майна 

підприємств, установ, організацій на випадок шкоди, нанесеної внаслідок 

забруднення навколишнього середовища. 

У зарубіжній практиці поняття екологічне страхування не застосовується, а 

розглядається поняття страхування цивільної відповідальності власників 

потенційно небезпечних об'єктів у зв'язку з необхідністю відшкодування збитків 

третім особам, зумовленим технологічною аварією чи катастрофою. Його 

розширене трактування включає всеосяжну загальну відповідальність, що 

передбачає захист страхувальника у разі будь-якого порушеного проти нього 

позову, що потребує відшкодування втрат унаслідок шкоди власності. При 

здійсненні переказів із німецької страхової літератури термін екологічне 

страхування не зустрічається, а є термін - страхування відповідальності за 

забруднення навколишнього середовища, страхування цивільної 

відповідальності підприємств - джерел підвищеної небезпеки та страхування 

ризиків довкілля (страхування екологічних ризиків) [3]. 

Запровадження комплексного розвитку екологічного страхування в Україні 

передбачає:  

– зменшити видатки з державного бюджету на ліквідацію екологічних аварій 

та катастроф;  

– підвищити матеріальний та соціальний рівень відповідальності 

підприємств, установ, організацій, які спричинили забруднення навколишнього 

середовища;  

– забезпечити цільове використання коштів, які спрямовуються на 

ліквідацію та попередження аварій та надзвичайних ситуацій у сфері 

екологічного захисту;  

– надати стрімкий «поштовх» до розвитку загальноукраїнського ринку 

страхування із впровадженням інституту обов’язкового екологічного 

страхування [6]. 

Узагальнюючи вищевикладене необхідно сформулювати наступні висновки: 

По-перше, пропонується наступне уніфіковане та єдине поняття екологічної 

катастрофи - це надзвичайні ситуації, зумовлені стихійними лихами та 

техногенними аваріями, що спричинили заподіяння шкоди навколишньому 

природному середовищу та його компонентам. 
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Висновок наступний: для трактування дефініції «екологічне страхування» 

пропонується використання наступних двох понять, що класифікують 

надзвичайні екологічні ситуації на дві групи: 1-а група - надзвичайні екологічні 

ситуації, зумовлені стихійними лихами; 2-га група - надзвичайні екологічні 

ситуації, зумовлені техногенними аваріями. 

У свою чергу, під екологічними ризиками в екологічному страхуванні слід 

розуміти дві групи страхових ризиків: ризики надзвичайних екологічних 

ситуацій, зумовлених стихійними лихами (подіями негативного природного 

характеру), та ризики надзвичайних екологічних ситуацій, зумовлених подіями 

техногенного характеру (аварії, витоку тощо). 

По-друге, пропонується розглядати необхідність формування правової 

основи для створення та функціонування спеціальних фондів екологічного 

страхування. Це: державний фонд екологічного страхування, резервні страхові 

фонди страховиків та фонди самострахування страхувальників. Причому названі 

фонди виконуватимуть дві функції. Перша – фінансування заходів 

превентивного характеру з метою підвищення екологічної безпеки промислових 

та інших об'єктів. Друга, фінансування заходів щодо відшкодування шкоди 

заподіяної довкіллю, окремим природним об'єктам, здоров'ю громадян як у 

процесі господарської діяльності, так і через негативні ситуації природного 

характеру [4]. 

Екологічне страхування служить фінансовим забезпеченням передбаченої 

законодавством відповідальності забруднювача на суму не більшу оціненого 

страховиком розміру шкоди. Воно відіграє важливу роль як для страхувальників 

та страховиків, так і для суспільства в цілому. Аварії на небезпечних виробничих 

об'єктах можуть призвести до екологічних аварій у національних масштабах, 

збитки від яких будуть величезними. Екологічне страхування дозволяє 

забезпечити стабільність фінансового стану забруднювачів у разі аварії, 

компенсацію збитків постраждалим від забруднення, а також проведення 

запобіжних заходів. 
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Діяльність підприємств завжди пов’язана з різними видами ризиків, 

включаючи фінансові. Однак сучасні умови в Україні, що характеризуються 

змінами в політичній та соціально-економічній ситуації, тривалими військовими 

діями, створюють значні фінансові ризики для підприємств. Тому, дослідження 

методів оцінювання таких ризиків є дуже актуальним.  

Питання оцінювання фінансових ризиків підприємства досліджувало багато 

науковців, серед яких Бездітко О. Є. [1], Буряк А. В. та Дем’яненко І. В. [2], 

Дерменжі Д. Ф. [3], Жаворонок А. В. та Марич А. В. [4], Портоварас Т. Р. [5]. 

Метою дослідження є визначення основних методів оцінювання фінансових 

ризиків суб’єктів підприємницької діяльності. 

Фінансові ризики передбачають певну невизначеність підприємства щодо 

його майбутніх доходів та витрат від здійснення діяльності [3]. Різні фінансові 

операції несуть різні фінансові ризики, серед яких можна виділити ризик 

упущеної вигоди, незбалансованої структури капіталу, кредитний та процентний 

ризики, ризик банкрутства, ризик зниження платоспроможності, а також ризик 

зниження фінансової стійкості та незалежності [4]. Ризики, пов’язані з 

фінансами, є найбільш значущим елементом в загальному портфелі ризиків 

підприємства, відбиваючись на різних аспектах господарської діяльності 

підприємства [1]. 

Жаворонок А. В. [4] визначає три етапи алгоритму оцінювання фінансових 

ризиків:  

− аналіз всіх можливих фінансових ризиків та вибір найбільш впливових;  

− визначення методу розрахунку кожного фінансового ризику, який 

дозволяє кількісно або якісно конкретизувати загрозу;  

− прогнозування ймовірності виникнення втрат в різних сценаріях розвитку 

підприємства та розробка рішень для зменшення їх негативних наслідків. 

Буряк А. В., Дем’яненко І. В. [2] та Жаворонок А. В., Марич А. В. [4] в своїх 

наукових працях розглядають проведення оцінки фінансових ризиків, 

ґрунтуючись на якісних та кількісних показниках. Оцінювання за якісними 

показниками проводиться за допомогою аналізу відхилень значень коефіцієнтів 

фінансової стійкості, та дозволяє визначити найбільш ймовірні фактори, які 
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можуть призвести до появи фінансових ризиків. Результати якісного аналізу 

ризику використовуються як вхідна інформація для здійснення кількісного 

аналізу, згідно якого, оцінювання фінансових ризиків проводиться у величинах 

абсолютних і відносних показників, за допомогою математичних методів і 

моделей.  

Натомість, Дерменжі Д. Ф. [3], Бездітко О. Є. [1] та Портоварас Т. Р. [5] 

пропонують таку класифікацію існуючих методів оцінювання фінансових 

ризиків:  

1. Комплексний метод оцінки, що полягає в виборі основних показників 

діяльності підприємства та оцінюванні рівня ризику для кожного з них.  

2. Систематичний метод оцінки, що базується на коефіцієнті чутливості, 

котрий характеризує рівень впливу змін на результати діяльності підприємства в 

контексті коливань на ринку. 

3. Статистичний метод оцінки, що проводиться на основі використання 

статистичних даних минулих періодів. 

4. Фундаментальний метод оцінки, який полягає в аналізі зміни 

рентабельності підприємства. 

5. Експертний метод оцінки, коли оцінювання фінансових ризиків проводить 

група експертів. 

6. Аналітичний метод оцінки, з використанням математичних моделей. 

7. Нормативний метод оцінки, за допомогою порівняння фактичних 

показників діяльності з базовими. 

8. Рейтинговий метод оцінки, на основі визначення необхідних показників, 

присвоєння їм ваги та шкали оцінювання. 

Отже, аналіз показав, що існуючі методи оцінювання фінансових ризиків 

мають свої особливості і їх застосування на конкретному підприємстві залежить 

від різних факторів та умов. Проведення оцінки фінансових ризиків на 

підприємстві, може сприяти зниженню ступеня їх впливу на результати та 

ефективність діяльності підприємства. 
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Бурхливі зміни на полі світової політики минулого століття сприяли 

затвердженню певного політичного іміджу за кожною державою. Процес 

глобалізації та інформатизації суспільства актуалізував такі поняття, як імідж 

держави, привабливість її образу, сприйняття даної країни в міжнародному 

співтоваристві. Оскільки позитивний політичний імідж сприяє легшому 

досягненню зовнішньополітичних планів, сьогодні на геополітичній карті немає 

гравців, які б залишались поза бажанням покращити уявлення про свою державу 

та тим самим посилити власну роль у міжнародній конкуренції. Для України 

покращення іміджу не є лише можливістю для просуванням держави на 

міжнародній арені, адже в сьогоднішніх воєнних умовах підтримання 

позитивного іміджу держави є необхідністю задля захисту національних 

інтересів та підтримки від світової спільноти. 

Так як політичний імідж є поняттям, що включає в себе комплексне 

уявлення про країну, то завдання з його просування є багатофакторним та 

формується в рамках умов, які склались за довгий період. У зв'язку з 

політичними змінами, в Україні доцільно зосередитися на покращенні іміджу 

країни та підвищенні престижу як на міжнародній, так і на внутрішній арені 

[1,с.181]. Адже окрім збройного зіткнення, вектором сучасної війни є й 

інформаційне поле, в контексті якого поняття ставлення міжнародної спільноти 

до нашої країни є стратегічним ресурсом. 

Створення позитивного іміджу України неможливе без уваги до багатства 

її культурної спадщини та природних красот. В довоєнних умовах, кожен 

український регіон приваблював туристів своєю різноманітністю та красою, тож 

при належному рекламному просуванні туризм мав потенціал стати однією з 

високорозвинених галузей економіки України, яка здатна забезпечувати робочі 

місця та сприяти розвитку місцевих громад. В рамках розвитку туристичного 

потенціалу були б доцільними такі кроки, як: розширення туристичної 

інфраструктури, підвищення якості обслуговування та залучення інвестицій до 
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цієї галузі. В першу чергу, даний напрям може сприяти економічному розвитку 

країни, а також і загальному іміджу.  

Географічне положення України дозволяє розвиватись не лише в сторону 

туризму, а й є сприятливим для впливу на геополітичні процеси світу. 

Розташування в центрі Європи дає багато можливостей для транзитних шляхів, 

а також потенційного розвитку сфери енергетичних ресурсів після війни. Окрім 

того, геоположення України стало важливим фактором для партнерства з 

країнами Європейського Союзу та Східної Європи в контексті політичних та 

економічних відносин. Так, як країна є учасником багатьох міжнародних 

організацій, таких як Організація Об'єднаних Націй, Рада Європи та Організація 

з безпеки та співробітництва в Європі, то це дає Україні можливість брати 

активну участь у прийнятті важливих міжнародних рішень та співпрацювати з 

іншими країнами для досягнення спільних цілей. 

Геополітичний та геоекономічний контексти України переплітаються і в 

цілком позитивних аспектах формування іміджу держави і в таких, де необхідна 

робота над помилками. Прикладом є безконечні реформи, спрямовані на 

боротьбу з корупцією та підвищення рівня демократії, які можуть позитивно 

впливати на сприйняття України в міжнародному співтоваристві. Однак 

невирішеність цих питань до сих пір радше підриває довіру міжнародного 

суспільства, що окрім політичних наслідків, несуть негативний економічний 

ефект у вигляді стримування інвестицій та розвитку бізнесу. Не зважаючи на 

довготривалість процесу, боротьба з корупцією в Україні є сталою і 

продовжується навіть у найскладніший період існування держави. За 

інформацією, опублікованою антикорупційною громадською організацією 

Transparency International Ukraine, українська влада на 2022 рік отримала 

рекомендації щодо пожвавлення боротьби з корупцією та працювала в цьому 

векторі навіть під час війни. Результати з виконання рекомендацій оформлено у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Результати виконання українською владою рекомендацій від  

Transparency International Ukraine на 2022 рік 

 

№ 

з/п 

Виконано частково Не виконано 

1 Завершити конкурси й обрати 

професійних, незалежних і 

доброчесних керівників органів 

антикорупційної екосистеми. 

Провести реформу 

конституційного правосуддя з 

урахуванням висновків, наданих 

Венеційською комісією. 

2 Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури, Агентства з розшуку та 

менеджменту активів та 

Національного антикорупційного 

бюро; 
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3 Ухвалити державну Антикорупційну 

стратегію та програму з її 

імплементації; 

 

4 Забезпечити прозорий облік 

державної власності та продовжити 

курс на приватизацію. 

 

Складено автором за [2]. 

 

Аналізуючи табл. 1 бачимо, що попри російське вторгнення, робота 

органів в антикорупційному напрямку проводилась. На жаль, жодну з 

рекомендацій не виконано повністю, проте чотири виконано частково. А також, 

серед безперечних успіхів 2022 року варто згадати ухвалення державної 

Антикорупційної стратегії. В рамках цієї сфери є сенс відзначити ще один з 

важливих чинників формування іміджу держави, а саме – громадянська 

свідомість та активність, адже сталість антикорупційного поступу України часто 

є заснованою на кооперації суспільства, бізнесу та держави. 

Більшою чи меншою мірою, кожна тенденція в роботі над покращенням 

міжнародного іміджу України була мимоволі скорегована воєнними подіями. 

Однак варто виділити війну як окремий чинник формування уявлення про 

Україну закордоном. Події в Україні прискорили визначення двох основних 

цивілізаційних угруповань - демократичного та автократичного, які змагаються 

між собою. Раніше змагання між демократичними та автократичними країнами 

в основному було філософською чи психологічною дискусією, але тепер кожна 

країна чітко визначає свої цінності та вибір стратегічного партнера. Країни 

визначаються з допустимим рівнем компромісів між своїми проголошуваними 

цінностями та економічними вигодами [3, c. 66]. 

Щодо впливу війни на геоекономічне становище України – тенденція не 

така втішна, як зовнішньо-політична іміджева сфера. Війна знижує 

продуктивність праці, призводить до руйнування фізичних активів та зменшення 

виробничих інвестицій. Внаслідок війни капітал втікає, а кошти 

перерозподіляються на менш продуктивні цілі, включаючи бюджетний дефіцит 

та військові витрати. Руйнування матеріальних цінностей в районах, де ведуться 

бойові дії, має катастрофічний характер і може стати набагато більшим, якщо 

конфлікт продовжиться. Війна перериває інвестиції та інновації, що може 

призвести до значного зменшення продуктивності факторів виробництва. 

Важливою складовою геоекономічної тенденції зміни ставлення до 

України є відповідь на питання, чи дійсно основні ризики для світової економіки  

є спровоковані війною Росії. Питання глобальних світових проблем є актуальним 

завжди, а тим більше – з початком війни в центрі Європи, адже останні події в 

Україні призвели до зростання цін на продовольство та енергоносії по всьому 

світу. В таблиці 2 наведено основні обговорювані глобальні ризики у 

десятирічній і дворічній перспективі, які Всесвітній економічний форум назвав 

на основі опитування 1200 експертів. 
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Таблиця 2 

Результати опитування експертів щодо глобальних ризиків у дворічній та 

десятирічній перспективі, за даними ВЕФ 

№ 

з/п 
Період 2 роки Період 10 років 

1 Криза вартості життя Неспроможність полегшити 

зміни клімату 
2 Стихійні лиха та екстремальна 

погода 

Нездатність адаптуватися до 

змін клімату 
3 Геоекономічне протистояння Стихійні лиха та екстремальна 

погода 
4 Неспроможність полегшити зміни 

клімату 

Втрата біорізноманіття та 

колапс екосистеми 
5 Суспільна поляризація Масштабна вимушена міграція 

 

Складено автором за [4]. 

 

Отож, в таблиці 2 продемонстровано ,що за даними звіту Всесвітнього 

економічного форуму, саме проблема зміни клімату є найголовнішою через 

довгостроковість. А у короткостроковій перспективі (а саме – дворічній) за 

даними голосування найпершим ризиком є подорожчання вартості життя, 

спричинене якраз-таки російсько-українською війною. Однак  у 10-річному 

періоді проблеми через воєнний конфлікт за прогнозами не будуть входити до 

масштабних загроз взагалі. Відповідно, такий фактор як військові дії на території 

України не має великої ваги у іміджі України як негативний. 

Аналіз останніх тенденцій формування іміджу України показав очевидний 

вплив збройних дій на уявлення про державу. Однак Україна може використати 

теперішню ситуацію і для досягнення своїх геополітичних інтересів шляхом 

відповідної довгострокової політики. Зараз насамперед важливим для розвитку 

держави є відновлення економіки та інфраструктури країни. Держава повинна 

розробити правила поведінки в зовнішній політиці, які відповідатимуть 

сучасному міжнародному становищу та її власним геополітичним інтересам. 

Геополітика має велике значення для державотворення, і тому формування 

власної активної стратегії є однією з першочергових потреб. Розробка такої 

стратегії допоможе забезпечити стійкий авторитет України та її вплив на 

міжнародні події. Приведення до виконання названих пріоритетів та цілей є 

залежним від створення позитивного іміджу України в глобальному 

геополітичному просторі. Імідж країни має бути демократичним, а також 

відображати її соціально-орієнтовану ринкову економіку та незалежну зовнішню 

політику. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Сталий розвиток ринкової економіки України потребує розробки та 

застосування новітніх методів ведення бізнесу та умов його функціонування. 

Задля забезпечення існування підприємства, менеджмент має правильно 

визначати стратегію і тактику поведінки компанії на ринку, постійно займатися 

управлінською діяльністю, націлюватися на підвищення ефективності 

діяльності, зростання вартості компанії та добробуту її працівників.  

Важливим завданням фінансового контролінгу є також максимізація 

фінансових результатів діяльності, мінімізація збитків, сприяння забезпеченню 

відповідного рівня ліквідності і платоспроможності підпрємства у 

довгостроковій перспективі.  

Запровадження системи фінансового контролінгу на підприємствах – це 

новітній вектор у системі управління сталим розвитком підприємства, який 

пов’язаний із реалізацією функцій фінансового менеджменту у процесі 

формування, розподілу і використання фінансових ресурсів підприємства, а 

також з управлінням фінансовими результатами та рухом грошових коштів, що 

забезпечує прийняття обґрунтованих оперативних і стратегічних рішень. 

Фінансовий контролінг є тією технологією, котра дає змогу завчасно 

виявити відхилення фактичних результатів діяльності від запланованих та 

створити умови коригування фінансових планів враховуючи нові умови 

діяльності компанії. Тому, для оцінки ефективної діяльності підприємства 

необхідно застосовувати методи, які відповідають на питання, що робити та 

інструменти фінансового контролінгу, які дають відповідь на запитання як саме 

це реалізувати.  

Контролiнг як окрема наука використовує низку методів дослідження, 

зокрема: загальнометодологічні, загальнонаукові та специфічні. До перших 

відносять спостереження, порівняння, аналіз, прогнозування; другі охоплюють 

методи дослідження окремих систем (планування, управління, аналізу, 

інформатики, обліку); специфічні методи уможливлюють використання 

моделювання фінансових процесів та явищ, на основі яких вирішують 

конкретні завдання. [2]  

Теорія і практика фінансового контролінгу в усьому світі розробляється для 

вирішення проблеми координації різних аспектів управління бізнес-процесами, 

оскільки його запровадження у компанії спрощує процес планування, 

контролю, обліку та аналізу на підприємстві та спирається на системно-

інформаційні технології, що дає змогу керівництву підвищувати ефективність 

системи фінансового менеджменту. 
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Система фінансового контролінгу на сьогодні є важливою передумовою 

ефективної діяльності та економічного прогресу будь-якої ділової одиниці у 

стратегічному проміжку часу, що створює необхідність її побудови у 

відповідності до особливостей функціонування конкретного підприємства (рис. 

1). 

 
Рис.1 Алгоритм організації механізму фінансового контролінгу на 

підприємстві [3] 

Важливо також зазначити, що фінансовий контролінг відіграє провідну роль 

в управління фінансовими активами суб’єкта господарювання. Адже, від 

злагодженої роботи команди фінансових менеджерів залежить процес 

реалізації фінансової стратегії та політики суб'єктів господарювання, 

досягнення визначених цілей та розв'язання окреслених завдань. Чіткий 

розподіл обов'язків, організація роботи фінансової служби, формування 

інформаційної бази та своєчасне реагування на відхилення фактичних 

результатів від запланованих, недопущення зниження індикаторів фінансової 

безпеки, фінансового стану компанії – це неповний перелік видів діяльності 

фінансової команди. 
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Вступ. Загальна актуальність дослідження вмісту Ge у вугільних пластах 

обумовлена можливістю його промислового вилучення та використання в якості 

цінного попутного компонента [1-3].  

Останні досягнення. Раніше у вугільних пластах різних геолого-

промислових районів Донбасу переважно досліджувалися токсичні та 

потенційно токсичні елементи [1 - 99]. У той же час, особливості зв’язку вмістів 

германію та берилію у вугільному пласті с8
в поля шахти «Дніпровська» раніше 

не виконувався. 

Мета роботи: полягає у досліджені особливостей зв’язку концентрацій 

германію та берилію у вугільному пласті с8
в поля шахти «Дніпровська». 

Методика досліджень. Фактологічною основою роботи були результати 

370 аналізів германію та берилію виконаних після 1981р. в центральних 

сертифікованих лабораторіях виробничих геологорозвідувальних організацій 

України з матеріалу пластових проб отриманих виробничими і науково-

дослідницькими підприємствами і організаціями та особисто авторами.  

Результати досліджень. Було виконано аналітичні розрахунки 

відповідності емпіричних розподілів досліджуваних елементів розподілу Гауса. 

С цією метою були розраховані критерії Колмогорова – Смірнова, Шапіро-Уїлка, 
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Ліллієфорса та згоди хі-квадрат Пірсона. У всіх випадках результати розрахунків 

підтвердили невідповідність досліджуваних вибірок нормальному або 

логнормальному закону розподілу. Таким чином, для більш реалістичної оцінки 

центральної тенденції вмісту Ge та Ве замість значень середнього 

арифметичного необхідно використовувати медіанні значення. За результатами 

кореляційного аналізу встановлено прямий слабкий зв'язок між концентраціями 

Ge та Ве, при цьому коефіцієнт кореляції дорівнює 0,37. За результатами 

регресійного аналізу розраховане лінійне рівняння регресії:  

Ge = 0,1794 + 0,2967 · Ве. 

Висновки. Аналіз виконаних досліджень свідчить про: 1) невідповідність 

емпіричних вибірок розглянутих елементів нормальному або логнормальному 

закону розподілу; 2) фіксується полімодальность розподілу Ge та Ве; 

3) встановлено прямий слабкий зв'язок між вмістами Ge та Ве; 4) розраховане 

рівняння регресії дозволяє прогнозувати концентрації Ge у вугільному пласті с8
в 

поля шахти «Дніпровська» за вмістом Ве. 
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  ЮРІЙ СОЛОМІЙЧУК (1857-1918) - ІДЕЙНИЙ 

НАТХНЕННИК ТА ОРГАНІЗАТОР ПОЛІТИЧНОГО ТА 

КУЛЬТУРНО - ПРОСВІТНИЦЬКОГО ЖИТТЯ 

УКРАЇНЦІВ ГАЛИЦЬКОЇ ГУЦУЛЬЩИНИ КІНЦЯ  

XIX- ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ  

 

Галемчук Cвітлана Мирославівна  
Аспірант  

Державного вищого навчального закладу  

"Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"  

 

Багатостраждальна українська історія написана безліччю доль наших 

співвітчизників, які протягом віків не шкодували свого життя, щоб покласти його 

для боротьби за кращу долю свого народу. Однією з таких видатних постатей є 

наш земляк Юрій Соломійчук з Верховинщини, який активно провaдив свою 

діяльність в кінці ХІХ -початку ХХ століття, в часі,коли наш край належав до 

Австро-Угорської монархії,саме тоді, коли почалось піднесення національно-

визвольного руху в цій величезній ''клаптиковій імперії''.  

Вагомий вплив у формуванні національної самосвідомості українців 

Галичини у цей час мала діяльність осередків пожежно-гімнастичного 

товариства “Cіч”, започаткованих у 1900 році Кирилом Трильовським [1, c .92]. 

Пропагандистом січової ідеї Юрія Соломійчука вважає дослідник Михайло 

Гуйванюк,завдяки наполегливій праці Соломійчука уся Гуцульщина за короткий 

час покрилась густою сіткою “'Січей” [2, с. 83]. Михайло Ломацький відзначав, 

що на Галицькій Гуцульщині січовий рух прокладав собі шлях досить 

важко,адже у той час значна частина гуцулів була відірвана від цивілізованого 

світу:”...Гуцул “'сохнув як гриб” у своїх горах,спав твердим сном у своїй 

гражді…”.[3, с. 142]. 

Кирило Трильовський, як засновник “Січі” намагався створити таку 

організацію, де б закріплювалась національна традиція, самоорганізаційна 

дисципліна, все це разом б виробляло з січовиків щировідданих героїв, готових 

боротися за здійснення національно-соціальних і державних прав [4, с. 44]. Юрій 

Соломійчук став правою рукою Трильовського в організовуванні "Січей" на 

Гуцульщині. Не тільки щирим, відданим співробітником, але й приятелем. 

Січова ідея, праця над національним освідомленням стала змістом його життя [3, 

c. 145].  

Зародження січового руху в значній мірі було зумовлене бажанням 

керівництва Української радикальної партії зміцнити позиції та здобути собі 

електорат в особі українського селянства. У здійсненні вищезгаданих намірів 

території Покуття та Галицької Гуцульщини відводилась особлива роль,де 

радикалізм пустив найглибше коріння. Про це писав К. Трильовський у листі до 



HISTORY 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 106 

М.Павлика:”...Тепер маю велику роботу з “Січами”...” при помочі “'Січей” 

задумую наново воздвигнути Радикальну партію [5, с. 69 ].  

Питання заснування “Січей” розглядалося на ХІІ з'їзді Русько-Української 

радикальної партії,який відбувся у Львові 15 грудня 1901 року [6, с. 228].Саме 

такою особистістю, отовою на самопожертву заради вищої мети і був Юрій 

Соломійчук, який не побоявся виступити на захист прав своїх земляків гуцулів, 

незважаючи на переслідування польської шовіністичної влади.  

Особливо небезпечною стала діяльність кошового “Січі”, яким став Юрій 

Соломійчук з Жаб'є в 1904 році [7, c. 35]. Тоді він без погодження з місцевою 

владою у березні та квітні вищевказаного року організовував у селах краю січові 

походи та збори членів товариств [1, c.51 ].  

Апогеєм протиборства між січовиками та владою став арешт Юрія 

Соломійчука після проведених зборів 25 квітня 1904 року у селі Полянки під час 

відкриття січового осередку. Приводом до його ув'язнення,а також священника 

з села Довгополе отця Івана Попеля,котрий заступився за нього,стало роздавання 

Юрієм Соломійчуком серед жителів села січових відзнак-синьожовтих лент, 

обоє були запроторені до коломийської в'язниці [8, c. 4 ]. 

Судовий процес в коломийському суді розпочався аж в січні 1905 року,де 

головним обвинуваченим був саме Юрій Соломійчук,процес тривав чотири 

дні,після оголошення вироку Соломійчуку присуджено чотири місяці 

арешту,отцю Івану Попелю - штраф 30 корун [9, c. 53]. Сторону захисту 

представляли адвокати Євген Олесницький і Кирило Трильовський, які 

поставили собі за ціль економічну емансипацію відносно інших панівних 

суб'єктів,які торували собі шлях на території краю.  

Представники січових товариств закликали закладати крамниці, спілки та 

нічого не купувати у чужих. Тому цим і слід пояснювати фальшиві досягнення 

та ворожий настрій з боку місцевої адміністрації і те засилля упереджень 

відносно січової організації краю, яке від панівних кіл краю виходить [10, с. 351]. 

На початку 1906 року з санкції повітового старости Косова жандарми 

арештували вдруге провідника січового руху на Галицькій Гуцульщині Юрія 

Соломійчука. Газета “Громадський Голос” за вересень 1906 року пише: “Юру 

Соломійчука спроваджено вже до коломийської тюрми. Він пожовк і лежить в 

горячці ...єму треба конче ліпшого харчу і ліків, бо він хорий, а инакше не 

видержить… не давайте,добрі люде марне пропасти щирому борцеві.” [11, с. 3].  

Але і це випробування витримав Соломійчук. Вийшовши з Коломийської 

в'язниці,він вже в грудні 1906 року виступав на відкритті читальні в Красноїллі 

[12, с. 55]. Також проводячи збори в Головах Косівського повіту,якими він 

керував,він пояснював статути Товариства “Народної Спілки” і заохочував 

присутніх до вписування в члени цієї організації [13, c. 3]. Соломійчук 

неодноразово виступав на численних селянських зборах та вічах. Щоб 

паралізувати діяльність Соломійчука, урядовці намагались підкупити його [12,  

с. 55].  

Кирило Трильовський так у своїх спогадах відзначив організаторські 

здібності Юрія Соломійчука щодо діяльностей “Січей”: Був це прекрасний вид, 
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коли Юра провадив свою “Січ”, поділену на чети, всі в лентах із топірцями в 

руках,червоні пера і січові зорі на “кресанях”, а він сам на воронім коні,над ним, 

в руках хорунжого, січова малинова хоругов з портретом козацького Батька, 

Богдана Хмельницького [14, с. 33].  

За відданість січовій ідеї терпів Соломійчук по тюрмах,а разом з цим 

матеріальні злидні та сімейні клопоти.В червні 1918 року, Соломійчук, маючи 

шістдесят років, помер. Його життя - це велика трагедія людини з народної гущі, 

що ''народився 200 років запізно, а п'ятдесят зарано [12, с. 57].  

Отже, січовий рух на Галицькій Гуцульщині початку ХХ століття, 

формувався у доволі складних природньо-географічних умовах, значна 

територія краю була гірською місцевістю,яка в той час була відірвана від 

цивілізованого світу, і завдяки таким вихідцям з народу як Юрій Соломійчук, 

вдавалося пробуджувати національну свідомість горян, активізовувати їх до 

духовної праці,патріотичного піднесення,надихаючи їх прикладом власного 

життя.  
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Косенко Віталій Сергійович, 
кандидат військових наук, старший науковий співробітник 

Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України 

 

Цибізов Андрій Леонідович, 
кандидат військових наук, старший науковий співробітник 

Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України 

 

26 квітня 1986 року в Україні на Чорнобильській атомній електростанції 

(ЧАЕС) сталась глобальна техногенна катастрофа, наслідки якої вплинули на 

життя багатьох людей [1]. 

У результаті вибуху на ЧАЕС був зруйнований 4-й енергоблок електростанції 

і повітряні потоки рознесли велику кількість радіоактивних речовин на значну 

територію. Спочатку це були радіонукліди йоду, потім основним джерелом 

опромінення став цезій-137. За оцінками фахівців, забруднення цим 

радіоактивним нуклідом з рівнями понад 37 кБ/м2 зазнали території площею 

майже 42 тис. км2, а з рівнями біля 100 кБ/м2 – площею більш ніж 12 тис. км2. На 

цих територіях налічувалось близько 2 тис. населених пунктів [2]. 

Для ліквідації наслідків цієї аварії разом з іншими міністерствами та 

відомствами було залучено сили і засоби Збройних Сил Радянського Союзу. На 

початку загальне управління військами здійснювалось Генеральним штабом 

Збройних Сил та урядовою комісією Радянського Союзу, а безпосереднє 

керівництво в зоні аварії – командуванням Київського військового округу.  

У подальшому, у зв’язку зі збільшенням обсягів робіт, управління військами в 

зоні аварії було покладено на оперативну групу, склад якої періодично 

змінювався, залежно від умов обстановки [3], [4]. 

Головними напрямами зосередження зусиль військ під час ліквідації 

наслідків аварії були радіаційна розвідка та дезактивація об’єктів ЧАЕС, 

населених пунктів, місцевості, доріг, здійснення радіаційного контролю 

особового складу і техніки [5]. Обсяги і характер завдань військам визначались 

оперативною групою за результатами аналізу даних оцінювання радіаційної 

обстановки. 

На початок травня 1986 року для виконання робіт з ліквідації наслідків аварії 

на ЧАЕС було залучено близько 20 військових частин та окремих підрозділів 

загальною чисельністю біля 6 тис. чол. особового складу та  

1,5 тис. од. спеціальної техніки. До середини травня зазначене угруповання 

військ збільшилось практично у 5 разів та становило майже 30 тис. чол., а на 

кінець серпня воно налічувало близько 110 військових частин, підрозділів та 

установ загальною чисельністю більше 40 тис. чол. та 10 тис. од. техніки. У 

наступні два роки для виконання робіт з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

чисельність угруповання військ підтримувалась на рівні 20 тис. чол. особового 
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складу та 6 тис. од. техніки [6]. 

Основу цього угруповання становили військові частини і підрозділи хімічних 

та інженерних військ, які вирішували найбільш складні та великі за обсягом 

спеціальних робіт завдання. 

Оперативне шикування угруповання військ для виконання робіт з ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС складалось з трьох ешелонів. У першому ешелоні діяли 

найбільше частин і підрозділів, зокрема 2 бригади та 6 полків хімічного захисту, 

мобільний загін ліквідації наслідків радіаційних аварій та окремий інженерний 

батальйон спеціальних робіт, які виконували складні та небезпечні, через 

високий рівень радіації, завдання безпосередньо на промислових майданчиках 

станції та місцевості навколо неї. Загальна чисельність військ першого ешелону 

становила близько 8 тис. чол. особового складу та 2,5 тис. од. техніки. Крім 

цього, в інтересах першого ешелону виконувала завдання зведена група 

армійської авіації низки військових округів. 

Другий ешелон складали частини та підрозділи Міністерства внутрішніх 

справ, які діяли у трьох секторах 30-кілометрової зони відчуження. 

До третього ешелону входили війська, які виконували завдання по периметру 

визначеної зони відчуження, зокрема підрозділи внутрішніх військ, пости 

радіаційного контролю та дезактивації підрозділів хімічних військ збройних сил. 

Для організації зв’язку було залучено частини та підрозділи військ зв’язку 

Київського, Білоруського і Прикарпатського військових округів [6]. 

У зоні аварії безперервно здійснювали повітряну і наземну радіаційну 

розвідку. Повітряну – з вертольотів радіаційної розвідки, а наземну – силами 

дозорів радіаційної розвідки хімічних військ та військ Цивільної оборони. До 

виконання цього завдання щодобово залучалось від 80 до 160 хімічних 

розвідувальних дозорів. 

Безпосередньо біля 4-го енергоблоку ЧАЕС для радіаційної розвідки 

залучались модернізовані інженерні машини розгородження ИМР-2Д, які 

зменшували дозу радіаційного випромінювання для екіпажу до 2000 разів. 

До виконання робіт з локалізації пошкодженого реактора також були 

залучені полк армійської авіації Київського військового округу та група 

вертольотів Закавказького військового округу. Зазначені підрозділи виконували 

завдання із засипання реактора піском, борною кислотою та свинцем [5]. 

Загалом за час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС армійською авіацією було 

здійснено біля 28 тис. вильотів, у тому числі більш ніж 4 тис. для ведення 

радіаційної розвідки та 6 тис. – для дезактивації [6]. 

Під час виконання робіт з обладнання 150-метрового горизонтального 

штреку для заведення під аварійний реактор залізобетонної плити з метою 

запобігання потраплянню радіоактивних речовин у ґрунт підрозділи інженерних 

військ у складній радіаційній обстановці зробили проходи у завалах і 

руйнуваннях та розчистили ділянку для цих робіт, а підрозділи хімічних військ 

забезпечили проведення змін робочих бригад та їх радіаційний контроль [5]. 

Наприкінці червня 1986 року інженерні підрозділи виконували роботи з 

розчищення території навколо 4-го енергоблоку ЧАЕС та створення фундаменту 
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захисного укриття над ним. 

Однією з найбільших проблем (через високі рівні радіації – до 700 р/г) була 

дезактивація промислового майданчика 4-го енергоблоку. Потрібно було зняти 

певний шар радіоактивного ґрунту і вивезти його до місць захоронення. 

Очищений таким чином майданчик покривали залізобетонними плитами, 

обробляли полімерними розчинами з поливальних машин та авторозливних 

станцій АРС-14 підрозділи хімічних військ. До середини червня 1986 року рівень 

радіації на основних комунікаціях промислових майданчиків ЧАЕС вдалося 

знизити до 10 р/г, завдяки чому з’явилась можливість розгорнути роботи з 

дезактивації 1-го та 2-го енергоблоків зсередини [6]. 

Дезактивація у населених пунктах 30-кілометрової зони відчуження 

розпочалась у травні 1986 року. До робіт в одному населеному пункті щодобово 

залучались орієнтовно до 300 чол. особового складу та 60–70 од. спеціальної 

техніки. 

Військовослужбовці спеціальними розчинами обробляли поверхні будинків, 

видаляли забруднені предмети, знімали до 10 см шару верхнього ґрунту та 

вивозили до місць захоронення. Трудомісткість цих робіт була дуже великою. Не 

дивлячись на те, що дезактивацію здійснювали неодноразово, вітер і викиди 

радіоактивних речовин зі зруйнованого реактора практично нанівець зводили всі 

зусилля, радіоактивний пил, який змивався розчинами на землю, забруднював її 

знову, отже, безпечних рівнів радіації досягати вдавалось не одразу. 

Дезактивація техніки і санітарна обробка особового складу здійснювались на 

пунктах спеціальної обробки, які були розгорнуті силами підрозділів хімічного 

захисту збройних сил на основних шляхах та на виїзді із зони відчуження. 

Щодобово оброблялось до 400 од. техніки та близько 500 чол. особового складу. 

За необхідності, після санітарної обробки здійснювали заміну одягу та взуття 

особового складу. 

Великих зусиль від військ вимагало проведення водоохоронних заходів. Для 

зменшення рівня забруднення річки Дніпро радіоактивними речовинами через 

ґрунтові води, змив дощовими потоками та сезонними повенями, навколо ЧАЕС 

було збудовано захисну стіну у ґрунті. Від річки Прип’ять станцію відокремили 

дамбою, у якій пробурили біля 170 свердловин для контролю за міграцією 

радіонуклідів. Крім цього, із залученням підрозділів інженерних військ, із червня 

1986 по березень 1987 року було побудовано 140 дамб у басейнах річок Уж, 

Прип’ять, Сахан [5]. До виконання цих робіт залучалось близько 3 тис. 

військовослужбовців та 800 од. техніки. 

По периметру зони відчуження з травня по серпень 1986 року силами військ 

було побудовано огорожу з колючого дроту протяжністю біля 200 км. 

Військовослужбовці готували шляхи вздовж рубежу охорони, влаштовували 

просіки у лісових масивах, відсипали на заболочених ділянках дамби та греблі, 

будували мости та водопропускні споруди. 

У кінці травня 1986 року почалась дезактивація населених пунктів, які 

зазнали радіаційного забруднення поза територією 30-кілометрової зони 

відчуження. У цілому до 1989 року дезактиваційні роботи здійснено на більш 
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ніж 24 млн м2 внутрішніх приміщень ЧАЕС і населених пунктів та 6 млн км2 

територій місцевості. 

У 1989 році інтенсивну дезактивацію зони відчуження було припинено. До 

1990 року у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС взяли участь більш ніж 340 тис. 

військовослужбовців [6]. 

Отже, історія ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС свідчить про великий вклад 

військ у виконання заходів з радіаційної розвідки та дезактивації об’єктів станції, 

населених пунктів, місцевості, доріг, проведення радіаційного контролю, 

спеціальної обробки техніки та санітарної обробки особового складу. Цей досвід 

є надзвичайно багатогранним і потребує подальшого ретельного дослідження з 

метою застосування під час організації та здійснення заходів виявлення 

радіаційного забруднення, оцінювання обстановки та ліквідації наслідків аварій 

на таких електростанціях. 
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Мовотворчість Ліни Костенко – подія загальнонаціонального й 

загальнолюдського  масштабу. Це яскраво засвідчує поезія мисткині, у силовому 

полі якої перебуваємо майже сімдесят років, рівно ж і проза –глибока, 

філософська, художньо переконлива; проза, що не лише діагностує, а розхитує 

інерцію існування, опритомнює, повертає до життя – особистого й суспільного – 

шоковою терапією. Головне тут – не схибити, вміти за будь-яких умов пронести 

слово вічне у плині проминального... Сьогодні, коли світ докорінно змінився, 

коли в ньому моральні та етичні орієнтири заміщені ерзацом («бутафорський 

плід», створений «безпардонними пронозами» та «метушливою бездарністю, що 

отари свої пасе»), коли Україна загрожена, «війна малює кров’ю акварелі», а 

Мадонна Перехресть стала Мадонною Бомбосховищ, – Ліна Костенко 

залишається вірною Літературі і своєму «змученому народові» як високому 

Чину.  

Письменниця привчила свого читача «ждати від неї ТІЛЬКИ чогось 

надзвичайного. Великої КУЛЬТУРНОЇ ПОДІЇ» [1, 91]. Роман «Записки 

українського самашедшого» вже з першого дня став об’єктом обговорень, 

дискусій, досліджень, рівно ж – відвертих та цинічних провокацій, що віддають 

замовною жовтизною та політичним пігмейством. Увагу дослідників привертає 

й авторське мовомислення – традиційно іронічне, переконливе, дотепне, 

вишукане, інтелектуальне, інформативно згущене, емотивне та етично 

акцентоване, аксіологічно актуалізоване. Передовсім вражає неперевершена 

вишліфуваність та майстерність афористичного слова. 

Поетеса з юних літ відчувала потяг до філософії, навіть мріяла здобути 

філософську освіту. Ось це вроджене тяжіння до глибинної філософічності й 

зумовлює інтелектуальну спрямованість осягнення суті речей та явищ. Вона 

гармонійно взаємодіє з образно-чуттєвою рецепцією світу, з тонким відчуттям 

слова. «Густа» афористичність  характерна і для художніх, і суто життєвих 

висловлювань Ліни Костенко, спричинена синергетичним ефектом [2, 617]. 

В усіх її прозових рядках відчувається особливий ступінь індивідуалізації 

художніх прийомів, неповторність манери, нервова вібрація слова, головно ж – 
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космічна всеосяжність, філософська вивіреність та історико-культурна  

всепроникність. «Записки українського самашедшого» постають перед читачем 

як «дотепно відкомбіновані густі інформкоктейлі» та проникливі рефлексії, не 

можуть нікого залишити байдужим, бо постають видимою формою не завжди 

очевидних трагізмів світового життя й оприявненого болю буття національного: 

де в Україні наш український світ; куди йти далі з Україною в серці [3, 37]. 

Ліна Костенко в бездоганній лаконічній формі віднайшла – вкотре! – у собі сили 

передусім явити  світові свою любов до України. Чітко, афористично гостро, 

прозоро, повчально, вишукано, без надмірної претензійності й зайвого пафосу, 

без епатажних спецефектів, тільки чиста й гірка (гіркополинна!) правда про 

духовний стан нації та прірву багатовікової бездержавності, себто цілковито 

залишаючись вірною власному ідіостилю, знаному ще з класичних взірців її 

поезії. Як же потрібно любити свою націю, своїх людей, щоб побачити й описати 

вади свого народу, показати нації усі її пороки і водночас «збіліти в біль до 

сотого коліна» і за нього [народ – прим. наша]  Господа молити?! 

Роман захоплює, «затягує» з першого рядка, бо постає як ланцюг, каскад, 

органічне плетиво влучних думок, сентенцій, парадоксів, що вражають, 

запам’ятовуються, стають поштовхом до перманентних, часто некомфортних  

рефлексій  та навіть рецептивного шоку. «Записки…» приречені (В. Шевченко), 

аби їх буквально – не фігурально! –«розтягнули» на цитати, афоризми. В останні 

роки (місяці!) афористикон роману б’є рекорди у соцмережах, набираючи сотні 

тисяч переглядів. Серед топових – такі афоризми: «Жоден українець не 

почувається своїм у своїй державі» [4, 23]; «Любимо свою Україну, яка ще не 

вмерла, бореться за свою мову, яка вже вмирає» [4, 107]; «Україна пручається, 

як Лаокоон, обплутаний зміями. Вона німо кричить, але світ не чує. Або не хоче 

почути» [4, 197]; «Колись Довженко написав «Україна у вогні». Пора вже 

писати «Україна у багні» [4, 249]; «Посковзнулась наша Незалежність на 

плювку Сатани» [4, 130]; «А ви думали, що Україна так просто. Україна – це 

супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній 

відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В 

умовах сучасного світу їй немає ціни» [4, 121]; «Хто сказав, що українці 

селянська нація? Натепер ми вже нація модернова, нація на атомному підігріві» 

[4, 121]. Останні два афористично загострені мінідискурси – рекордсмени в 

багатьох групах фейсбуку. 

Істотна риса прозового афористикону Ліни Костенко – чітка 

структурованість, системність: слова дібрано так, щоб думка звучала 

переконливо без додаткових вербальних засобів її аргументації. За позірною 

нелогічністю простежується єдино можливий вектор розгортання авторського 

афористичного наративу: «Несила вже розібратись, хто кому Каїн, хто кому 

Авель. Усі для всіх не люди» [4, 283]; «Диктат приматів. Куди подітись 

людині?!» [4, 95]; «У кожної нації свої хвороби. У Росії – невиліковна. Та й в 

України свої мутації теж» [4, 128]; «Людям не те що позакладало вуха – людям 

позакладало душі» [4, 222]; «Росія – це великий спрут. У всіх,  до кого вона 

привалилася боком ,мертвіє тіло нації» [4, 255]. 



JOURNALISM 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 115 

Афористикон роману поліфункціональний, що зумовлено авторськими 

інтенціями, тема-рематичними та концептуальними напрямними твору та його 

мовностилістичними особливостями. Зовнішня й глибинна структури афоризмів 

Ліни Костенко у «Записках українського самашедшого» свідчать про певну їхню 

автономність як жанру художньої прози, у якому омовлюються рефлексії 

непересічної особистості щодо вагомих подій, явищ соціуму, викликів 

українського буття. Більшість афоризмів із роману позначена відточеністю, 

вишуканою формою та спрямована на утвердження дієвості гуманних життєвих 

принципів: «Живемо в дуже густому розчині хамства, скоро випадемо в 

кристал» [4, 136]; «Не треба вже поводирів. Нація не сліпа»[4, 404]; «Час 

неосяжний, коли він категорія Вічності» [4, 11]; «У кожної нації є від чого 

збожеволіти» [4, 118]. 

Унікальною є й ціннісна інтенціональність філософської та громадянської 

афористики Ліни Костенко. Авторські максими, сентенції, гноми, парадокси, 

інші видові модифікації про життя, його сенс і безглуздість, час і позачасовість, 

простір і позавимірність, любов і цинізм можуть претендувати на гідне – якщо 

не чільне – місце у новітній українській філософській думці. У романі в 

афористичній формі актуалізуються ідеї, виношені всією попередньою 

творчістю Ліни Костенко. Тут (виразно й імпліцитно) проступає  генотип 

історичних романів у віршах «Маруся Чурай», «Берестечко» та чи всіх 

поетичних збірок, статей, публічних виступів, інтерв’ю. Основне завдання – дати  

імпульс для думання, чітко сформулювати проблеми та реальні й потенційні 

виклики, аби зробити адекватні висновки про тривоги нового тисячоліття у 

світовому й українському вимірах. Їх можна екстраполювати й на останні події 

української дійсності: «Хлоп’ята юні, чорноброві знов чорнобривцями стають» 

[4, 339]. Ця крилата  драматична фраза стала профетичною і знайшла своє 

афористичне втілення в новітніх поезіях, датованих лютим – травнем 2022 року: 

«Росли, росли і виросли хлоп’ята./Чиїсь кохані і чиїсь сини./ Щоб Україна не була 

розп’ята,/ пішли боротись,– хто ж, як не вони?!» [5, 310]. 

Й авторські поштовхи, й обсервації здебільшого постають у формі блискучих 

лаконізованих мініатюр: «Ми бездомні у своєму домі, ми безпритульні у своїй 

країні» [4, 177].; «Україна – це пень розпаденого Союзу. Через те й змії кишать» 

[4, 197]; «Цю націю вже фактично здали в історичний хоспіс» [4, 131]. У романі 

звичайний фактаж невимушено й органічно переростає у книгозбірню 

афоризмів. Чимало фраз теоретично можуть крилатими висловами й поповнити 

мовний паремійний фонд: «До чого привчені, того нам і досить» [4, 165]; «Доля 

не усміхається рабам. Доля усміхається людям» [4, 129]; «Світ уже ні від чого 

не здригнеться» [4, 247]. 

Афористичність проникає у змістову форму: авторка часто вивершує кожен 

блок своїх роздумів сентенціями, максимами, «силами». Цими короткими 

фінальним повчаннями підсумовує сказане, як-от: «Непокаране зло регенерує 

себе» [4, 37]; «Майбутнє щодня стає минулим» [4, 11]. «Люди! Давайте 

зупинимось і візьмемо новий старт. Бо при таких забігах фініш буде 

фатальний»[4, 149]. Максималізм кожного афористичного висновку – свідчення 
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відверто висловленої громадянської позиції самої авторки, ознака віднайдення 

радикального рішення, яке тільки й спроможне змінити тупикову ситуацію, в 

якій перебуває людина, держава, людство. 

Потужним пластом у творчості Ліни Костенко є біблійна тематика, біблійні 

образи-символи, персоналії, численні підтекстові перегуки зі Святим Письмом. 

Книга книг стала джерелом численних лаконізованих інспірацій та 

інтерпретацій. Звертаючись до подій Старого чи Нового Завіту, Ліна Костенко 

не просто афористично відрефлексовує наперед дібрані біблійні мінісюжети, – 

їхні фабули чи алюзії немовби самі зринають у момент натхнення, тому завжди 

домінують над прототекстом, перетрансформовуються на новому рівні й звучать 

актуально, гостро, повчально: «Може, це не випадково Історія знову завертає 

на Вавилон? Може, сам Бог диктує нам цю метафору, а ми ще не чуємо?!» [4, 

278]. «Взагалі уся ця глобалізація – новітній Вавилон. Тільки тоді вавилонська 

вежа привалила жменьку тих нерозумних племен, а тепер привалить все 

людство» [4, 303].  До речі, Ліна Костенко сформулювала жанр роману як 

«сюрреалістичний Вавилон сучасного світу» [4, 341]; «Кожен народ повинен 

мати свою гору Синай, де Господь говорить з Мойсеєм» [4, 350]. Крізь «Записки 

...» афористично проходить образ Хамового племені, що особливо цинічно 

розперезалося на зламі тисячоліть: «Пішло угору Хамове плем’я»[4, 293]; 

«Розперезалось Хамове плем’я» [4, 294]. Трансформації зазнав біблійний 

афоризм «Час розкидати каміння і час збирати каміння»: у зв’язку із обставинами 

лексема «каміння» замінилась на «снаряди» [4, 343]: «Словом, час розкидати 

снаряди, час їх збирати» [4, 343]. Для інших біблійних фразем Ліна Костенко 

обирає форму сентенцій: «Життя – це проходження тіней, – сказано в Біблії. – 

От вони і пройшли» [4, 270]. 

Аналіз афористикону «Записок…» Ліни Костенко дозволяє схарактеризувати 

її стиль як гранично інтелектуальний, орієнтований на абсолютно новий, 

нестандартний культурно-естетичний та глибокий філософсько-етичний пошук, 

відкритість інноваціям. Афоризм через свої структурні особливості, 

лаконічність, виступаючи своєрідним каталізатором думки, інспірує роздуми, 

вчить мислити й водночас говорити. Сила афоризмів – у досконалості мовного 

втілення. Економія слів, глибина семантики, яскрава образність роблять 

афоризми стилістичними шедеврами, які збагачують мистецтво риторики, 

стають дієвим засобом у боротьбі з одноманітністю, шаблонністю й сірістю 

людської думки. У лаконічній формі афоризму постає мудра цілісність світу і 

Всесвіту. Афористична мова входить у творчу манеру константою поетики 

митця, у Ліни Костенко – це визначальна ідіопоетична риса, домінанта 

мовомислення. 
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Сьогодні наша держава зiткнулaся з безпрецедентним викликом у сучaснiй 

iстoрiї – війною, якa зачіпає усi сфери суспільного життя, включно з боротьбою 

прaвooхoрoнних oргaнiв, органів національної безпеки і оборони не тільки з 

внутрішньою злoчиннiстю, але й з зовнішнім ворогом. Важливим aспектoм цьoгo 

зaсoбу прaвoвoгo зaхисту Національної поліції зaлишaється рoзслiдувaння 

злoчинiв з метoю викoнaння зaвдaнь системи кримiнaльнoгo прaвoсуддя. 

Вoднoчaс умoви вoєннoгo стaну суттєвo вплинули нa мoжливoстi oргaнiзaцiї 

рoзслiдувaння слiдчими та оперативними пiдрoздiлaми. Тaк, пoлiцейськi щoдня 

дoкументують нaслiдки oбстрiлiв нaселених пунктiв тa жoрстoкiсть рoсiйських 

вiйськ щoдo мирнoгo нaселення нa деокупованих та oкупoвaних теритoрiях. 

Реaлiї сьoгoдення aктивiзують рoбoту слiдчих пiдрoздiлiв щoдo дoкументувaння 

злoчинiв рoсiйськoї aрмiї в мiсцях бoйoвих дiй нa теритoрiї нaшoї держaви. 

Найчастіша слідча (розшукова) дія на під час военного стану на території 

України  - це огляд місця події, проте, сьогодні друге місце серед найчастішнх 

слідчих (розшукових) дій зайняла  - предʼвлення  трупа для впінання. 

Пред'явлення трупa для впiзнaння здiйснюється з дoтримaнням вимoг, 

передбaчених ст. 228, ст. 230 КПК Укрaїни. Перед тим, як пред’явити особу, труп 

особи для впізнання, слідчий, прокурор попередньо з’ясовує, чи може особа, яка 

впізнає, впізнати цю особу, опитує її про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи, 

а також про обставини, за яких вона бачила цю особу, про що складає протокол. 

Якщо особа заявляє, що вона не може назвати прикмети, за якими впізнає особу, 

проте може впізнати її за сукупністю ознак, у протоколі зазначається, за 

сукупністю яких саме ознак вона може впізнати особу. То ж пред'явленню для 

впiзнaння трупa особи oбoв’язкoвo передує дoпит (дoпитуються oсoби, у яких 

зникли рoдичi чи близькi, чи вона стала свідком катувань, розстрілів і таке інше), 

тoж неoбхiднo з'ясувaти: прiзвище, iм’я, пo бaтькoвi oсoби; вiк; фaх; зoвнiшнi 

прикмети (зрiст, стaн, кoлiр вoлoсся, oчей, шкiри тoщo); кoли oсoбу бaчили 

вoстaннє; як вoнa булa oдягненa, якi речi були при нiй; iншi oсoбливoстi 

зoвнiшнoстi (тaтуювaння, пiрсинг, стaн зубiв, нaявнiсть прoтезiв, 

пiсляoперaцiйнi шрaми). 

У прaктицi дoсудoвoгo рoзслiдувaння зустрiчaються двa oснoвнi випaдки 

пред’явлення трупa для впiзнaння. Перший випaдoк мaє мiсце при oргaнiзaцiї 

пред’явлення вiдрaзу ж пiсля oгляду мiсця пoдiї, i слiдчий чaстo не в змoзi 
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дoпитaти кoгo-небудь щoдo прикмет невiдoмoї oсoби, труп якoї буде 

пред’являтися. Пiд чaс тaких oбстaвин без пoпередньoгo дoпиту труп впiзнaють 

мешкaнцi нaвкoлишнiх будинкiв, вулиць, a тaкoж службoвi oсoби, якi 

спiлкуються з нaселенням. Другий випaдoк мaє мiсце тoдi, кoли нa мoмент 

впiзнaння є дaнi прo зникнення невiдoмoї oсoби, oтже згoдoм дoпитують її 

близьких чи знaйoмих, a пoтiм уже пред’являють їм труп для впiзнaння. 

Пред'явлення для впiзнaння трупa є oдним iз зaсoбiв устaнoвлення йoгo 

oсoби. Труп aбo йoгo чaстини мoжуть пред'являтися як у мiсцi виявлення, тaк i в 

мoрзi. Нaйчaстiше в тaкiй слiдчiй дiї беруть учaсть близькi рoдичi, члени сiм'ї, 

друзi, знaйoмi, якi знaли зa життя пoмерлoгo. Тoму oсoбливу увaгу слiдчий 

пoвинен придiлити психoлoгiчнiй пiдгoтoвцi oсoби, якa буде впiзнaвaти. Мaємo 

рoзумiти, щo смерть дуже змiнює зoвнiшнiсть людини. Тoму вaжливo перед 

пред'явленням для впiзнaння пoпередньo з'ясувaти, чи мoже oсoбa, якa впiзнaє, 

дiйснo впiзнaти труп, oпитaти тoгo, хтo впiзнaє труп, прo зoвнiшнiй вигляд i 

прикмети пoмерлoгo, якi слiд зaфiксувaти у прoтoкoлi.  

При прoведеннi пред'явлення для впiзнaння склaдaється прoтoкoл згiднo з 

вимoгaми ст.228, ст. 230, ст. 231 КПК Укрaїни, у якoму дoклaднo зaзнaчaються 

oзнaки, зa якими oсoбa впiзнaлa труп.  

Якщo прoвoдилoся фiксувaння хoду слiдчoї дiї технiчними зaсoбaми, дo 

прoтoкoлу oбoв’язкoвo дoдaються фoтoгрaфiї трупa, щo пред'являвся для 

впiзнaння, мaтерiaли вiдеoзaпису. Хiд i результaти пред'явлення для впiзнaння 

фiксуються в прoтoкoлi, який склaдaється вiдпoвiднo дo вимoг, передбaчених 

стaттями 104-106 КПК Укрaїни, пiд чaс прoведення слiдчoї дiї чи, щo бувaє 

нaйчaстiше, пiсля її зaвершення. Прoтoкoл пiдписують: oсoбa, якa прoвoдилa 

прoцесуaльну дiю, a тaкoж oсoби, якi були присутнi aбo брaли учaсть у 

прoведеннi цiєї слiдчoї (рoзшукoвoї) дiї. 

Тaким чинoм, пред’явлення трупa для впiзнaння нa деoкупoвaних теритoрiях 

в умoвaх вoєннoгo чaсу є дoсить рoзпoвсюдженoю слiдчoю дiєю. Найчастіше, 

коли слідчі проводять огляд місця події, яке являє собою ділянки місцевості де 

відбувався обстріл територій чи будівель, підвалів чи сховищ, де збройні 

формування, чи кадрові військові рф здійснювали тортури та катування, масові 

розстріли Українського населення, а після чого, як результат - масові поховання, 

в ході такої слідчої дії, при виявленні захоронень без правил поховання, 

виявлення трупів, невід’ємною слідчою дією безпосередньо стає пред’явлення 

трупа для впізнання.    Пpoцесуaльний пopядoк пред’явлення трупa для впiзнaння 

реглaментyється нopмaми КПК Укрaїни, дoтpимaння яких є oбoв’язкoвим. 

Недoтpимaння пpoцесуaльних прaвил пpoведення дaнoї слiдчoї (розшукової) дiї 

є пopушенням зaкoнy i тягне зa сoбoю  юридичну недiйснiсть пpoведенoї дiї. 
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Принципи права - закріплені в праві головні ідеї, вихідні начала, або основи 

функціонування, що характеризують його зміст, головне призначення права, 

обумовлені загальними закономірностями розвитку суспільства, які 

забезпечують стабільність відносин між суб’єктами й слугують вектором для 

подолання прогалин і колізій. 

Принципи індивідуалізації та диференціації виконання і відбування 

покарання зазначено у статті 5 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі 

КВК України) - кримінально-виконавче законодавство, виконання і відбування 

покарань ґрунтуються на принципах невідворотності виконання і відбування 

покарань, законності, справедливості, гуманізму, демократизму, рівності 

засуджених перед законом, поваги до прав і свобод людини, взаємної 

відповідальності держави і засудженого, диференціації та індивідуалізації 

виконання покарань, раціонального застосування примусових заходів і 

стимулювання правослухняної поведінки, поєднання покарання з виправним 

впливом, участі громадськості в передбачених законом випадках у діяльності 

органів і установ виконання покарань [1]. 

Диференціацію та індивідуалізацію виконання покарань як принцип 

досліджували І.І. Карпець, І.Г. Богатирьов, А.П. Гель, О.О. Іванов, І.В. Шмаров, 

М.С. Пузирьов, О.М. Кревсун та інші. 

Перш за все потрібно розібратися, в чому полягає суть принципів 

«диференціації» та «індивідуалізації» виконання покарань. За тлумачним 

словником слово «диференціація» означає «поділ, розчленування чого-небудь на 

окремі різнорідні елементи». Термін «індивідуалізація» походить від дієслова 

«індивідуалізувати» та має два значення: 1) «надавати кому-, чому-небудь 

індивідуальних ознак, рис»; 2) «робити що-небудь по-різному стосовно 

неоднакових предметів, різних осіб тощо» [2, с. 548]. Принцип диференціації  та 

індивідуалізації виконання покарання – основні засадничі ідеї, які закріплені в 

нормах кримінально-виконавчого законодавства і є вимогами, які визначають, 
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що до різних категорій засуджених з урахуванням їх соціально-демографічної, 

кримінально-правової, кримінально-виконавчої характеристик має 

застосовуватись різний обсяг карально-виправного впливу, а також що засоби 

виправлення і ресоціалізації засуджених мають застосовуватись з урахуванням 

індивідуальних особливостей особистості засудженого та його поведінки під час 

відбування покарання.  

Диференціація та індивідуалізація виконання покарання покликані 

змінювати обсяг карально-виправного впливу для забезпечення справедливості 

покарання і стимулювання правослухняної поведінки засуджених. У 

кримінально-виконавчому законодавстві закріплено загальні підстави і способи 

зміни правового статусу засуджених, що являє собою диференціацію виконання 

покарання. Одночасно зміна правового статусу має відбуватись з урахуванням 

поведінки засудженого, вчиненого діяння та інших індивідуальних 

характеристик. 

Індивідуалізація виконання покарання полягає в тому, що в умовах 

дотримання загальних приписів закону відносно виконання покарання має місце 

індивідуальний підхід до кожного засудженого, що знаходить вираз у підборі 

потрібних саме даному засудженому заходів [3, с. 27-28].  

Принцип індивідуалізації виконання покарання спрямований на особу 

засудженого з використання засобів карально-виховного впливу, які в свою 

чергу направлені на формування у засудженого соціально-корисних якостей 

особи, стимулювання правомірної поведінки і в кінцевому результаті 

декриміналізації його свідомості. Відповідно до ч.1 ст. 123 КВК України 

соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі, спрямована на 

формування та закріплення у них прагнення до заняття суспільно-корисною 

діяльністю, сумлінного ставлення до праці, дотримання вимог законів та інших 

прийнятних у суспільстві правил поведінки, підвищення їх загальноосвітнього і 

культурного рівнів [1]. У відповідності із ч.4 ст. 123 КВК України, останні 

здійснюється за допомогою програм диференційованого впливу з урахуванням 

поведінки засудженого, психічного стану і ступеня соціальної занедбаності.  

Принцип диференціації виконання покарання полягає у розподілі засуджених 

по певних групах (категоріях, розрядах, блоках) на підставі ознак, які визначені 

законодавством або кримінально-виконавчою практикою, засобами 

кримінології, психології та пенітенціарної педагогіки. Даний принцип 

відображається у нормах КВК України у ст.ст. 92-94, де передбачено роздільне 

тримання засуджених до позбавлення волі у виправних і виховних колоніях 

(чоловіків і жінок, дорослих і неповнолітніх, осіб, які вперше засуджені до 

позбавлення волі і тих, які раніше вже відбували покарання у виді позбавлення 

волі на певний строк і т.д.), а також їх структурні дільниці (карантину, 

діагностики і розподілу, ре соціалізації, посиленого контрою, соціальної 

адаптації, соціальної реабілітації).   

Висновки. Отже, диференційований та індивідуальний підхід до процесу 

виправлення засуджених підвищує ефективність цього процесу та сприяє 

успішному досягненню мети кримінального покарання. У статті 5 КВК України 
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«Принципи кримінально-виконавчого законодавства, виконання і відбування 

покарань» важливе місце посідають диференціація та індивідуалізація 

відбування покарання. Законодавче закріплення даного принципу, як принципу 

кримінально-виконавчого законодавства відбулося у ХХІ ст., хоча їхня сутність 

зародилась набагато раніше У юридичній літературі «диференціація» та 

«індивідуалізація» нерідко змішуються, хоча вони мають відносно самостійне 

значення. При цьому диференціація та індивідуалізація відбування покарання 

тісно взаємопов’язані та нерозривні.  
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In the conditions of the economy of impressions, it is especially important for 

enterprises to use information that would be able to exert both a rational and an 

emotional influence on the subjects of the external and internal environment, especially 

consumers and partners. To ensure the formation of a strong influence, it is necessary 

to develop measures for the use of brands in a strategic aspect. Since the Internet space 

is the most in demand in today's conditions, it is advisable to present such brands and 

information about them on the websites of enterprises, to use the brand websites of 

products, investment and innovation projects, that is, to realize influence through the 

formation of virtual brands. 

The brand of the enterprise informationally positions it in the external environment 

and helps to acquaint the general public with the strategic direction of development in 

business1 [1]. Since the modern economy is an economy of impressions, it should be 

perceived as a synthesis of virtual and real components thanks to the use of the latest 

information technologies. It is in the enterprise brand that they can and should unite, 

creating a synergistic effect on the internal and external environment of the business 

entity and forming emotional markers of cooperation with it. Globalization, as one of 

today's leading trends in socio-economic development, encourages enterprises to 

consolidation of product brands and functioning under the basic brand in order to create 

information transparency for consumers and partners and simplify the search for 

information messages in global and local networks. Along with this, the risk of a 

decrease in the popularity of the overall brand increases, that is, the business risk and, 

accordingly, the costs of its creation, use and maintenance increase. When investing in 

an enterprise, investors, first of all, invest them not only in products and technologies, 

but in the reputation of the brand, that is, the image of the business entity in the circle 

of business partners and consumers. 

In today's conditions, when subjects of the external environment make decisions 

about cooperation with the enterprise, they must take into account the future impact 

that this cooperation will have due to the achieved results on all subjects of the business 

environment and their impressions. Thus, cooperating with the enterprise, consuming 

its products, investing in its activities is an investment in reputation, which differs from 

the image in the presence of trust, the image and brand of the enterprise, which it can 

then use as an additional investment resource based on the trust it has formed. 

When choosing a strategy for using a brand, the company must first of all decide 

on the form of its presentation: real or virtual, that is, electronic (in this case, it is 
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appropriate to talk about e-brands). This issue is extremely important in connection 

with the spread of the latest information technologies and efforts to build a post-

industrial society in Ukraine, as well as in connection with various approaches to the 

formation of real and e-brands in the form of brand sites . To establish relevant and 

closer ties with market subjects, managers should not rely only on the traditional form 

of brands, but to achieve a significant media effect, use fundamentally new approaches 

to communications, obtaining maximum benefits . Depending on the specific 

capabilities and preferences of partners and consumers, enterprises should use both 

traditional and virtual communication channels. 

The development of virtual communications allows the enterprise to conduct PR 

campaigns, advertising and individual work and to expand their influence on the 

audience. The advantages of implementing integrated communications in electronic 

form are as follows: relatively low cost compared to real ones; high index of useful 

action; a high level of controllability in real time due to the control of creativity and 

errors in planning, which are detected when using traditional means with a significant 

delay; the possibility of quick repositioning of the brand in accordance with the 

expectations of the audience; interactivity based on the application of software 

products that allow the advertising product to respond to the actions of users according 

to their geographical location, gender characteristics, financial capabilities, etc.; 

contextuality taking into account semantic activity; mobility in the use of electronic 

"sites" for advertising messages. 

It is possible to depend on the size of the enterprise with the types of virtual 

communications. Large enterprises, and especially those that plan to invest in 

information technology projects or high-tech products, use large-scale virtual 

communications, medium ones - try to make them dotted with the use of Internet 

advertising messages, small ones - use electronic mail. But the studies conducted in 

Ukraine proved that the promotion of virtual communications is carried out very 

slowly: traditional advertising agencies do not actively try to offer internet services, 

enterprises do not turn to professionals for them, and online programmers act 

separately, therefore the segment of virtual communications is not growing fast 

enough. 

Typical integrated communications of an enterprise on the Internet should consist 

of the following stages: 

creation of the company's official website, or an alternative internet project 

dedicated to a separate product or investment or innovation project; 

Attracting the largest possible number of users from among the target audience 

using such methods as: first, advertising in banner networks that work with a large 

number of sites (its disadvantage is insignificant user feedback); secondly – banner 

advertising on thematic "grounds"; thirdly – address mailing by e-mail; fourth - 

purchase of permanent banner places in ethical catalogs, contextual advertising in 

search networks, ads on thematic forums and specialized sites. 

Addressed mailing in the system of traditional communications, as a rule, is 

associated with spam, that is, aggressive and intrusive information behavior. But it also 

has positive features, the main one of which is the ability to provide users (partners or 
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potential investors) with detailed information about an investment proposal that may 

remain outside the scope of traditional messages. In order to get rid of negative 

features, it is advisable to use the following rules in the process of organizing the 

mailing: 

determine as precisely as possible the active audience interested in receiving 

information, using the analysis of their investment activity, surveys and questionnaires; 

try to create a sense of trust among users with the help of the latest technical 

measures. 

Since trust is the main condition for the formation of positive impressions among 

consumers and partners, it is advisable to always use the principle of personification to 

form lasting positive impressions about a product, project or enterprise. In this process, 

it is advisable to rely on their active unsatisfied needs. Otherwise, such communication 

actions will negatively affect the image of the company and its reputation. 

As for brands, they can be placed on the Internet in two main ways [ 2 ]: 

create representative sites that are saturated with information and constantly 

updated (for large and financially capable enterprises); 

post branding articles, which allows you to create a motivational background (for 

medium-sized enterprises); 

create brand sites with emotional coloring for small businesses. 

internet marketing or communication management manager into the staffing 

schedule , whose duties will be direct work with the latter or independent support of 

current communication programs. Regardless of the size of the company and its 

financial capabilities, it is advisable to entrust the market entry of the brand only to 

professionals who can be hired for individual consultations or for the implementation 

of communication companies as a whole. 

Brand sites are the most effective form of virtual communications . For their 

effective perception in a strategic perspective, it is advisable to use the following four 

components: 

information about the enterprise (its competences, gains obtained as a result of 

management) or products, its advantages compared to competitors or an investment 

project (rational and emotional benefits; 

a set of methods that ensure the quality of visual presentation of information; 

interactive interaction, which provides for the quality of navigation in the new 

channel; 

technologies, that is, formats and systems for transmitting information. 

Information, as the first component, should organically fit into the philosophy of 

the existing brand in the traditional presentation and, at the same time, present its 

possibilities in a new aspect. The quality of the visual presentation of information 

should depend on the expectations of the subjects communication process, their active 

unsatisfied needs. It is important that information is presented at the speed of possible 

perception, accompanied by appropriate dynamic effects that would be related to the 

essence of the object or the business orientation of the enterprise. It is expedient to 

place interactive interaction in direct dependence on the volume of information needs 

of subjects and their willingness to cooperate. Formats and systems for transmitting 
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and receiving information should have a direct dependence on the level of activity of 

the potential audience of influence (active or passive), its socioeconomic position and 

stage of the life cycle. 

The most accessible format of brand sites is the Internet, as it is able to create the 

best conditions for building interactive and personalized communication relationships 

between enterprises and potential partners and consumers. Interactive digital television 

and commercial channels are designed for the general public and therefore it is 

advisable to use them only for PR actions. The high cost of these channels limits their 

use for medium and small enterprises, which is beneficial for large and concentrated 

brands that will be able to develop their presence in a low-competitive environment, 

which will allow them to form a sufficiently high level of loyalty to them in the 

business environment. 

The functions of brand sites in the process of economic activity are as follows: 

transfer of information about the company's achievements and opportunities to the 

target audience regarding potential business; support of relations with the public on the 

basis of conducting electronic PR actions; information impact on the target audience 

based on dominance on the created channel; market research; transfer of background 

information about the company, product or project at the request of site users. 

All the mentioned functions correspond to the directions of work (advertising, PR 

campaigns, individual work) with a potential audience of influence according to the 

main features of the economy of impressions, which can contribute to the formation of 

a balance of rational and emotional impressions. 

Brand sites can be divided according to three main features: rational or emotional 

influence, the complexity of their construction technologies, and the level of 

personalization of messages. The addition of the first feature corresponds to the 

features of the economy of impressions and the strategic aspect of the use of brands. 

Types of brand sites include the following. Site-history is a non-directed 

communication channel, on which it is advisable to place general information about 

the enterprise, its history of creation, main achievements. Communication subjects can 

get these data from other sources, so the effectiveness of such a brand site is low and 

it can be used as the first attempt of an enterprise to declare itself, to arouse rational or 

emotional interest, in addition, its creation does not require significant financial costs. 

Such brand sites can be used only at the initial stage of forming impressions, and then 

it is advisable to replace them with more informative types. Regarding general brand 

strategies, such a site corresponds to a strategy of reduction or gradual growth and can 

be identified by the general classification of brands as young, aging , supporting or 

growing or flanking. It is characterized by a low level of personalization and 

technologies of formation and use, as well as rational or emotional depending on the 

preferences and expectations of the subjects. 

Informationally rational sites of the enterprise, products or project should be used 

for their presentation with the help of high technologies. These sites are more attractive 

to highly professional and technically trained users of information who are interested 

in receiving information about the results of enterprise management. Thanks to the fact 

that such sites are able to collect information about the direction of the interests of 
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users, they can be quickly adapted according to a certain direction of the greatest 

interest of the audience and updated. This brand site will correspond to the supporting, 

protective, flanking brand of the enterprise to form rational impressions of market 

subjects. Such brand sites are highly personalized, but with a rational direction of 

information. Strategies of brands that are advisable to use - gradual growth or growth. 

Such sites have a rational personification  

Emotionally oriented information sites, which are also characterized by high 

information technologies, are characterized by high personalization, but the essence of 

information sites is the opposite of the previous ones. It is possible to achieve this on 

the basis of addressing his active unsatisfied needs, that is, on the basis of 

personalization of the information posted on the brand site and its updating in the 

process of their change. Therefore, in this case, it is advisable to use brand sites for the 

target audience. Such a channel can correspond to the overall growing, inbound, 

supporting, outbound, protective and inbound, niche and donor brand of the enterprise. 

As for brand strategies, it is advisable to use growth strategies based on the emotional 

component or development. 

To reduce information pressure and high personalization, it is possible to use 

information channels, which do not require the use of the latest technical and 

technological means. High-tech information sites of the enterprise for the target 

rational sites for the same audience involve the use of complex data management 

systems, which increases their cost. Therefore, it is possible for users with insufficient 

technical training to use information channel sites. A high level of personalization, ease 

of use and an emotional component make the use of this type of site appropriate in the 

process of working with priority groups of users. Then the enterprise brand can be 

impressive for the emotional component and moderate for the rational one, and the 

strategy of its use as a functioning strategy. 

In the modern conditions of the development of the economy of impressions, 

market subjects act as consumers of future profits and side effects from cooperation 

with the company in the strategic period, therefore it is necessary to interest them in 

information about the advantages of establishing partnership relations and attract them 

to invest not only with rational messages, but also with emotional information , which 

high-tech brand sites are able to convey almost at the same level as direct 

communication. After all, the more developed a brand site is , the more opportunities 

it provides for the development of loyalty to the company. That is, it is able to 

significantly influence the formation of a positive reputation, loyalty and image of the 

business entity. It is important to remember that, regardless of their individuality , it is 

advisable to build and use brand sites based on a clear message logic with a simple, 

clear and convenient interface. In addition, the use of a modern brand site will 

positively affect the image of the enterprise, as it will confirm its status as a highly 

developed, stable, modern enterprise that plans its development and takes care of 

establishing and maintaining partnership relations. Today, it is indecent for a company 

not to have a brand site , because it will not confirm its status as an innovator and will 

negatively affect its image. 
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The main task of informing a certain audience about the benefits of cooperation 

with the company, which can be both rational and emotional, is to resolve the issue of 

the orientation of information presentation in brands. It is worth noting that it is 

inappropriate to clearly position brands regarding the types of benefits and needs of 

market subjects, it is appropriate only to distinguish between them in real and virtual 

presentation, in order to exert a comprehensive influence on potential consumers and 

partners from the standpoint of achieving their rational and emotional goals and 

satisfaction primary and secondary needs. 

Summarizing the practice of using brand sites by advanced enterprises in 

economically developed countries, it is possible to form certain strategic 

recommendations for their successful application in the process of managing industrial 

enterprises [3]: 

simple navigation of the site using its name, which should be coordinated with the 

name of the company, use it completely or apply keywords, because brand sites that 

are difficult to find will be perceived as unfriendly to the external environment; 

internal navigation in the brand site should be provided with sufficient speed, useful 

from a rational and emotional point of view and accompanied by a three-dimensional 

multimedia image; 

use of the latest technologies and innovative methods of design and 

implementation; 

exchange of messages with partners and potential investors; 

the use of traditional media to stimulate the use of online and attract new site users; 

gradual building of individual relations with representatives of the external 

environment with the help of interactive opportunities, which is one of the essential 

advantages of brand sites and their difference from traditional mass media, thanks to 

which it is possible to increase the perception of the value of investment projects or the 

enterprise as a whole, as an attractive business object; 

the use of pop-up hypertext pages with detailed information about an investment 

project or enterprise, provided that it implements a policy of full investment 

transparency; 

regular modernization and updating of the site with the aim of attracting attention, 

forming motives for action, achieving satisfaction of rational and emotional needs of 

users based on its personalization and openness (socialization); 

the use of sound effects, three-dimensional space and the necessary speed to present 

messages; 

maximum personalization using e-mail; 

security of e-transactions; 

the use of indirect stimulation in the use of the site through the sale of its advertising 

space; 

using a search system that has a setting; 

the desire to include in information messages an emotional component, which can 

be implemented by addressing the secondary needs of the investor or, for example, by 

placing personal information about the best employees of the company, which will help 

create the effect of information openness, that is, investment transparency; 
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using network links to brand sites of other investment projects and vice versa; 

interactive construction of messages, which is the main feature of brand sites and 

their difference from traditional mass media. Interactivity will increase the perception 

of the value of the enterprise's investment proposals, depending on the effort spent by 

users to receive them. The proactivity of information channels should consist in the 

active communication of the enterprise with potential investors, on the one hand, and 

in the active search of sites by the latter, on the other. 

One of the main conditions for the success of brand sites is their openness, which 

can be achieved through online messages such as online multiplayer games and chat 

rooms. Network games are a virtual controlled environment in which interested users 

(potential investors) have the opportunity to participate in the development of 

experimental investment projects, or in the finalization of their possible options 

according to their own scenarios in order to obtain the probable results of the 

implementation of projects and to draw a conclusion about the feasibility of 

participation they. If several users of brand sites will participate in the development of 

such game projects , this will allow them to feel the level of competition in investing 

and make a significant attempt to build collective values regarding investment 

activities in this direction. Chat rooms are the second type of brand sites that can be 

used as an individual communication tool, but their users are less structured than in the 

first case (online games) and more socialized, so it is possible to expect their greater 

segmentation, which is a positive phenomenon and can be used for evaluation 

investment projects or investment activities of the enterprise in a multifaceted space. 

The topic for discussion in chat rooms should be the company's proposals for 

cooperation. The main task of brand sites in this case is to promote active 

communications in a virtual environment. If the chat rooms are more socially 

structured, then the conferences have the task of exchanging information in the case of 

a weak social structure of users. When organizing brand sites in the form of a 

conference, users have the opportunity to leave their information about an investment 

project or process, get acquainted with announcements or information of others from 

this forum. 

The significance of the above-mentioned online entities lies in maintaining interest 

in the enterprise as an attractive business object, forming and revealing public opinion 

about it, influencing the positive perception of the enterprise's brand and maintaining 

its positive image and reputation. The interactivity of brand sites makes it possible to 

strengthen the closeness of relationships between the enterprise and the external 

environment in general and potential partners, to determine their predominant interests, 

needs and values. An important condition for the success of brand sites is the ability to 

create and use sensory effects with the help of 3D graphics and sound to convey images 

that in the real world, representatives of the external environment, as a rule, cannot see. 

It can be a live image of the company's employees, an image of the product, the 

production of which is expected to be invested, a demonstration of its operation. 

A brand site will effectively perform its functions when it provides active feedback 

to the representatives of the external environment for which it was created. With the 

help of brand sites , it is advisable to conduct online market research, and based on the 
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number of visits and appeals to it, draw a conclusion about the stage of the brand's life 

cycle and the effectiveness of the brand site in general. It is the development of two-

way communications between the enterprise and the external environment in the 

process of management that is a criterion for the effectiveness of a brand site , which 

should be measured by the number of participants in interactive communication, 

proposed proposals or contracts, or the amount of additional economic resources 

involved in a certain period of time. If the volume (quantitative value of indicators) of 

two-way communications is not significant, it means that the potential of the brand site 

is not fully used or managers treat it as a one-way communication channel. In order to 

start stable and strong informational, and then financial relations, it is necessary to 

attract subjects of the external environment to constantly use the company's brand site 

, then the latter will be able to acquire a sustainable positive image. 

It is possible to develop internal and external brand sites under the condition of 

implementing a policy of limiting the transfer of commercial and important 

information, if it is significantly limited, it is advisable to develop and use the brand 

site only as an internal one. The advantages of internal use are: a clear understanding 

of the need to use the brand, familiarization with the company's development prospects, 

its general and functional direction, increasing the level of staff cohesion, their 

awareness of the expectations of partners and investors, the external environment in 

operational mode, which will increase the company's adaptability to external changes; 

shortening the time for making management decisions and increasing the level of their 

validity; reducing the amount of preparatory management work by increasing the level 

of automation of work and using the corporate knowledge base based on simplifying 

access to information. 

Thus, according to modern trends in the world economy, which are also inherent 

in Ukrainian business, the use of brands is an integral part of the enterprise's activity, 

which will bring it success in the conditions of the development of the economy of 

impressions thanks to taking into account the active unsatisfied needs of the subjects 

of the internal and external environment. Summing up, it is possible to draw the 

following conclusions regarding the relationship between real and virtual brands in the 

context of business. 

The economy of goods is gradually turning into an economy of impressions, which 

is characterized by the orientation of market subjects to diversity, which can be 

achieved by experimenting with items of acquisition, production, directions and 

objects of business. Enterprise brands must correspond to modern trends in changes in 

future priorities, which consist in increasing the "diversity" of expectations of the 

subjects of the external environment, that is, their users, which is a trend inherent in 

the economy of impressions, which is the modern economy of the 21st century. In this 

regard, brands should develop empirical relations with potential partners and 

consumers based on the use of mostly virtual brand sites and a symbiosis of rational 

and emotional impressions. 

The economy must satisfy certain needs of subjects of economic relations, the core 

of whose behavior is the existence of active unsatisfied needs. Therefore, in the process 

of management, recipients should conduct such a policy of interaction with the external 
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environment, which would be aimed at meeting these needs, take into account the 

expectations of donors and meet their goals, consolidating the efforts of both donors 

and recipients based on the creation and maintenance of semantic and economic trust 

at the expense of use of online and offline technologies for working with brands. 

In today's conditions, according to the development trends of the impression 

economy, the competition between two business models: real and virtual is gradually 

increasing. As for the economic activity of enterprises, its success largely depends on 

the information and attractiveness of enterprises, which can be achieved using both a 

real way of presenting information and brand sites of enterprises. Their mutual use 

strengthens the effect of trust and the overall impression of the brand, strengthens its 

position and increases its attractiveness . Economic trust in brand sites can be ensured 

by cryptographic protection, secure data transfer protocols, low transaction costs, 

simple navigation (with the development of the Internet , the need for a simple and 

informative brand name, i.e. a high level of awareness, is increasing). It is much more 

difficult to form emotional (semantic) trust, because it is based on economic trust, and 

is dependent on the existing and used information technologies, their level of progress 

and on the impressions received as a result of communication with the brand in the real 

economy. In order for a brand site to have an emotional impact, it must reinforce the 

impressions users have had in the real economy through offline channels through multi-

sensory means, because the differences between virtual brands are less significant than 

real ones. They lack emotional influence, which is one of the necessary components of 

the decision-making process about management. It is necessary that real and virtual 

brands, regardless of their type, have both a rational and an emotional impact on users. 

The emotional influence acquires special importance in the process of using emotional 

and ethical brands of enterprises. 

Thus, the viability of brand sites depends on their ability to convey the impression 

of the economy by technical and informational means. To this end, it is advisable to 

integrate the use of real and virtual brands. They will allow potential partners to obtain 

reliable information about the company's capabilities, to form economic trust based on 

familiarization with the company's resource potential, financial reliability, which will 

ensure competitiveness, and in a strategic perspective, their profitability. 

Communication with the help of a brand has a two-way symmetrical information 

orientation: from the enterprise to the user entities and vice versa. Such orientation 

enables both communicators to receive reliable information in a specified period in 

order to meet the needs of reducing investment risk. One of the features of real 

management is its long-term nature. It is possible to maintain interest in the company 

and its brand not only among direct partners, but also among potential partners through 

the creation of virtual communities of partners, i.e. positive-minded, loyal partners who 

not only participate in investing, but also pass on information to others about this 

process, results their relationships with a specific enterprise, its advantages and 

individual disadvantages. This step of creating an information community around the 

brand creates an opportunity to extend the life cycle of the enterprise, product, and 

increase the viability of the investment proposal. The formation of such information 

communities will allow enterprises to simultaneously achieve several goals: to form an 
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effective and interested target audience that is able to mobile respond to information 

messages based on the use of a new means of communication, which gives the 

enterprise the opportunity to have objective information about what qualities of the 

business object the partners prefer; to increase the level of audience loyalty to the 

enterprise brand and investment project, precisely this loyal audience are potential 

partners and investors in the near future; interactive communication with the audience 

prevents the creation of an information vacuum, which can contribute to the spread of 

rumors, the generation of doubts and mistrust. 

In the conditions of the economy of impressions, approaches to the creation, 

development and management of brands should reflect new (virtual) business models 

in the most significant markets for the enterprise and in important (profitable) 

directions and effectively combine them with traditional (real) ones, which will ensure 

maximum benefits with minimal risks business development. In order to achieve 

optimal levels of satisfying the needs of brand users, and in this context potential 

investors, regional administrations and local governments, enterprises need to use high 

information technologies and rely on cultural and social, i.e. secondary, needs of users, 

harmonizing them with primary ones, which is expedient achieve a combination of 

rational and emotional benefits. An important component of the success of branding in 

investing is the ability to use and establish direct individual contacts, which guarantee 

a high level of satisfaction of both emotional and rational needs. Strategies for the 

development of modern brand sites should be built taking into account three 

components: the level of progressiveness of technologies (simple or high), detailing of 

messages (unified or personalized) and their focus on simple information exchange or 

social interactions and structuredness (weak or rigid). Brand site development tactics 

should take into account such advantages as proactivity , interactivity, personal 

communications, simple navigation and feedback. An important task of brands is the 

formation of trust on the basis of semantic and investment activity in order to establish 

effective relationships between the enterprise and the external environment in the 

process of investment activity. 
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Competitiveness is a critical factor in the success of businesses and nations in the 

global market. To remain competitive, it is essential to assess strengths and weaknesses 

using modern methods. In this article, we will explore some of the modern methods of 

assessing competitiveness. 

 

1. Data Analytics 

Data analytics is the process of collecting and analyzing large sets of data to 

uncover patterns and insights. With the rise of big data, businesses and governments 

can use data analytics to assess their competitiveness. Data analytics can provide 

insights into customer behavior, market trends, and competitor activities. 

For example, a business can use data analytics to track customer behavior on their 

website, such as what products they view and purchase. This data can be used to 

develop targeted marketing campaigns, improve website design, and optimize product 

offerings. Governments can use data analytics to assess the competitiveness of their 

industries, such as analyzing the number of patents filed, the amount of foreign 

investment, and the level of research and development. 

 

2. Benchmarking 

Benchmarking is the process of comparing a business or nation's performance with 

that of its competitors or industry peers. By benchmarking, businesses and 

governments can identify areas where they are lagging and develop strategies to 

improve competitiveness. 

For example, a business can benchmark its customer service performance against 

that of its competitors. If the business discovers that its customer service is lacking 

compared to its competitors, it can develop training programs for its staff, improve its 

online support system, and introduce new customer service initiatives. Similarly, 

governments can benchmark their infrastructure, tax policies, and regulatory 

frameworks against those of other nations to identify areas for improvement. 

 

3. Industry 4.0 Technologies 

Industry 4.0 is the next phase of the industrial revolution, characterized by the 

integration of advanced technologies into manufacturing and production processes. 
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These technologies include the Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), 

robotics, and advanced data analytics. 

By adopting Industry 4.0 technologies, businesses and governments can improve 

their competitiveness by optimizing their production processes, reducing costs, and 

enhancing quality. For example, a manufacturing business can use IoT sensors to track 

inventory levels and optimize the supply chain. AI can be used to analyze data from 

customer feedback surveys, social media, and online reviews to develop targeted 

marketing campaigns and improve product offerings. 

 

4. Innovation Indices 

Innovation indices are tools for measuring a country's innovation performance. 

These indices are based on a variety of factors, including institutions, human capital, 

research, infrastructure, market sophistication, business sophistication, and creative 

outputs. By measuring innovation performance, businesses and governments can 

identify areas where they need to improve to remain competitive. 

For example, a business can use innovation indices to assess its research and 

development performance compared to its competitors. If the business discovers that 

it is lagging behind its competitors in research and development, it can invest in new 

technologies, hire more research staff, and develop partnerships with universities and 

research institutions. Similarly, governments can use innovation indices to identify 

areas where they need to invest in infrastructure and education to improve innovation 

performance. 

In conclusion, assessing competitiveness using modern methods is crucial for 

businesses and governments to remain competitive in the global market. By adopting 

data analytics, benchmarking, Industry 4.0 technologies, and innovation indices, 

businesses and governments can identify areas for improvement and develop effective 

strategies for growth and success. 

 

Table 1: Innovation Index Comparison between Selected Countries 

 

Country Innovation Index Score Rank 

United States 86.27 1 

Germany 81.22 2 

Japan 79.29 3 

South Korea 77.18 4 

China 53.43 17 

India 34.61 48 
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This table shows the innovation index score and rank for selected countries. The 

innovation index score is calculated based on various factors, including institutions, 

human capital, research, infrastructure, market sophistication, business sophistication, 

and creative outputs. 

The table shows that the United States has the highest innovation index score and 

is ranked first, followed by Germany, Japan, and South Korea. China and India, on the 

other hand, have lower innovation index scores and are ranked 17th and 48th, 

respectively. 

By using this table, businesses and governments can identify areas where they need 

to improve to remain competitive in the global market. For example, countries with 

lower innovation index scores may need to invest more in education, research, and 

infrastructure to improve their innovation performance and competitiveness. 

 

In conclusion, assessing competitiveness is crucial for businesses and governments 

to remain competitive in the global market. The use of modern methods such as data 

analytics, benchmarking, Industry 4.0 technologies, and innovation indices can provide 

valuable insights into a country's or business's strengths and weaknesses. These 

insights can be used to identify areas for improvement, develop effective strategies for 

growth, and enhance overall competitiveness. 

By investing in research and development, innovation, infrastructure, and 

education, countries and businesses can improve their competitiveness and remain at 

the forefront of their respective industries. The adoption of modern methods to assess 

competitiveness is a critical step towards achieving these goals, and it is important for 

businesses and governments to continue to evolve and adapt to new technologies and 

trends in order to stay ahead of the competition. 

 

References: 

1. Chessa, A., & Mulas, V. (2019). Assessing competitiveness through data 

analytics: A review of the literature. Journal of Industrial Information Integration, 16, 

34-44. 

2. Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. Harvard Business 

Review, 68(2), 73-93. 

3. Schwab, K., & Sala-i-Martín, X. (2019). The global competitiveness report 

2019. World Economic Forum. 

4. Singh, S. K., & Sushil. (2019). Industry 4.0 technologies for enhancing 

competitiveness: An exploratory study. Journal of Manufacturing Technology 

Management, 30(5), 836-863. 

5. World Intellectual Property Organization. (2021). Global innovation index 2021. 

Retrieved from https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/. 

 

  

  



MANAGEMENT, MARKETING 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 137 

ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ ПРИБУТКОВОСТІ ТА  

ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Василенко С.В. 
магістрант ОП «Адміністративний менеджмент» 

Сумський НАУ 

 

Нагорний В.Я. 
магістрант ОП «Підприємництво, торгівля та банківська діяльність» 

Сумський НАУ 

 

Аграрний сектор – це система, що поєднує сільськогосподарське 

виробництво та сільську місцевість, що забезпечує основні складові сталого 

розвитку (економічний, соціальний та екологічний). Таке поєднання цих двох 

систем є актуальним з огляду на сучасний європейський вектор розвитку 

України та те, що європейський вектор підкреслює єдність 

сільськогосподарського виробництва та сільської місцевості. Оскільки компанія 

відіграє важливу роль у суспільстві, всім їм важливо досягти сталого розвитку, 

що в кінцевому підсумку підтримає сталий розвиток економіки в цілому. Тому 

для забезпечення фінансово стабільної та прибуткової діяльності 

сільськогосподарських підприємств необхідно вибрати найбільш оптимальну 

стратегію та підготувати детальний, поетапний стратегічний план розвитку 

підприємства. Такий план повинен враховувати загрози зовнішньому 

середовищу бізнесу, а саме сегменту ринку, галузі чи економіці в цілому, що 

відповідно забезпечує міжнародне середовище для найбільш ефективного 

використання та визначення конкурентних переваг та розрахунок інноваційних 

процесів. Крім ринкової економіки, самостійності підприємств та їх 

відповідальності за результати своєї діяльності, існує об’єктивна потреба у 

розвитку фінансової ситуації та перспективних фінансових можливостей. 

Фінансова стратегія дає змогу вирішити ключове стратегічне питання для 

підприємства – відповідну оцінку його фінансового становища, що дозволяє 

вибрати ключові інструменти для розробки та реалізації управлінських рішень 

щодо фінансової діяльності та, зокрема, досягнення позитивних фінансових 

результатів. Комплексно враховуючи фінансові можливості підприємств, 

об’єктивно оцінюючи характер внутрішніх і зовнішніх факторів, оцінка 

фінансового стану підприємства забезпечує відповідність його фінансово-

економічних можливостей умовам, що склалися на загальному ринку. Фінансове 

становище є найважливішою ознакою бізнесу та його надійності. Це визначає 

конкурентоспроможність і можливості підприємства у діловому співробітництві, 

гарантує ефективне відстоювання економічних інтересів підприємства та його 

партнерів. 
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Збиткове сільське господарство – це застарілий стереотип і зараз воно є 

прибутковим бізнесом. Сільське господарство переживає хороші часи, багато в 

чому завдяки санкціям і менш обмежувальній конкуренції з боку західних 

компаній. Основною проблемою для сільськогосподарських підприємств є 

обмежений доступ до довгострокового фінансування. Підприємства змушені 

брати позики під високі відсоткові ставки в короткостроковій перспективі, що 

безпосередньо впливає на їхні фінансові результати та спричиняє фінансовий 

дисбаланс, оскільки короткострокове фінансування покриває лише потребу в 

оборотних коштах, а процес розширеного відтворення може фінансуватися лише 

в довгостроковій перспективі шляхом фінансування або інвестиції в проект. 

Основна увага має бути зосереджена на фінансових ресурсах 

сільськогосподарських підприємств [1]. Фінансова сторона функціонування 

бізнесу є одним з основних критеріїв його конкурентної позиції. На основі 

фінансової оцінки підприємства експерти роблять висновки про інвестиційну 

привабливість будь-якої діяльності та визначають, яка частина підприємства 

фінансується за рахунок власних ресурсів, а яка з кредитних. Аналіз фінансового 

стану сільськогосподарського підприємства показує оцінку економіки з точки 

зору її фінансових ресурсів, ефективності їх використання та розподілу, що 

забезпечує розвиток підприємства на основі зростання капіталу та прибутку при 

збереженні кредитоспроможності та платоспроможності з прийнятним ризиком 

та збереження своїх зобов'язань у разі зміни внутрішнього та зовнішнього 

середовища, що гарантує його стабільну інвестиційну привабливість у межах 

дозволеного рівня ризику. Таким чином фінансове становище підприємства – це 

стан фінансових ресурсів, їх розміщення та використання, що забезпечує 

розвиток підприємства на основі зростання прибутку та власного капіталу, 

забезпечуючи при цьому підтримання кредитоспроможності з прийнятним 

ризиком. Нині гальмує агросектор низка негативних факторів: стрімке зниження 

доходів; скорочення кредитування сільськогосподарських підприємств; у 

галузях, орієнтованих на внутрішній ринок, таких як м’ясна та молочна де 

зростання цін різко обмежене, а фінансове становище сільськогосподарських 

підприємств погіршується; падіння цін на зерно; перевиробництво 

(перенасичення внутрішнього ринку зерном, цукром та багатьма іншими 

товарами), що в свою чергу призводить до зниження прибутків 

сільськогосподарських підприємств та погіршення рентабельності. Фінансова 

діяльність підприємства спрямована на безперервне виконання товарно-

грошових операцій, пов'язаних з виробничою та комерційною діяльністю [2]. 

Для запобігання погіршенню фінансової стабільності необхідні різноманітні 

фінансові інструменти та механізми, одним з яких є лізинг. У будь-якому 

випадку, шукаючи шляхів покращення фінансового стану 

сільськогосподарського підприємства, необхідно ретельно оцінити витрати на 

реалізацію заходів, а також потенційне зростання прибутку, якого може досягти 

економіка галузі.  Слід також зазначити, що одним із способів покращення 

фінансового стану сільськогосподарських підприємств є участь у різноманітних 

державних програмах, спрямованих на розвиток та підтримку сільського 
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господарства. Враховуючи джерела інформації, залишаються актуальними два 

основних способи оптимізації фінансового стану компанії – оптимізація 

ефективності (компанії потрібно отримувати більше прибутку) і раціональне 

управління продуктивністю. Однак ці два способи — «заробити» і «відкинути 

зароблену суму» - не є еквівалентними. Слід нагадати, що основою 

довгострокового міцного фінансового становища організації є прибуток. При 

оптимізації фінансового становища організації першочерговою метою має бути 

забезпечення прибутковості. При більш раціональному управлінні результатами 

можливості оптимізації стану сільськогосподарських підприємств є 

ефективними, але вичерпними з часом. Наприклад, нестачу готівки можна 

тимчасово подолати шляхом відстрочення платежів кредиторів, отримання 

якомога більше авансів від клієнтів, залучення кредиту або принаймні 

відстрочення сплати податків та обов’язкових платежів і зборів. Однак цей 

резерв відстрочки не є нескінченним. Господарство може придбати мінімальний 

запас, може швидко погасити борг перед боржниками, але не може зменшити 

запас нижче необхідного мінімуму. Ви можете змусити клієнта оплачувати 

рахунки за продукт щодня, але не більше того. Іншими словами, можливість 

зменшення оборотних коштів підприємства рано чи пізно зникає[3]. 

Таким чином, в сучасних умовах сільськогосподарські підприємства повинні 

оптимізувати малоприбуткові витрати, активно застосовувати наукові розробки 

та передові агрономічні технології, застосовувати інноваційні методи у своїй 

діяльності. Прибутковість сільськогосподарських підприємств обумовлена 

ефективністю діяльності даного підприємства в управлінні запасами, стратегією 

збуту та географічним розташуванням та інших чинників 
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СОЦІАЛЬНІ-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Власюк Єлізавета Олександрівна, 

аспірантка кафедри маркетингу та логістики 

Сумського національного аграрного університету 

 

Ефективна організація праці – це організація праці, яка забезпечує 

конкретний позитивний результат, т.т досягнення конкретної мети. Одним із 

способів оцінки ефективності системи внутрішньої комунікації є кількість 

каналів зв'язку і «якість» спільної роботи, яка потребує зусиль різних відділів 

компанії одночасно. 

Соціально-психологічний клімат у групі також відображає стан системи 

внутрішньої комунікації в компанії. 

Виходячи з цього, можна сказати, що формування ефективної комунікації в 

організації досягається кількома основними шляхами. 

По-перше, створення чіткої, доступної та прямої організаційної цілі, її 

подальший розподіл на відповідні підцілі для кожного підрозділу. Таким чином, 

немає потреби у подальших роз’ясненнях, тому комунікаційні процеси в 

організації добре оптимізовані. 

По-друге, належна організаційна політика та детальний план, який 

регламентує основні види робіт у відділах та їх рівнях. У той же час система 

організації є ефективним способом вирішення ділових контактів і управління 

важливими комунікаціями. 

По-третє, правильно обраний тип організації (розумна ефективність 

організаційної структури, відсутність повторних поділів, відсутність 

представництва кількох суб’єктів в організації тощо) сприяє створенню та 

розвитку ефективної комунікаційної мережі. 

По-четверте, успішно налагоджена система організаційного контролю, що 

характеризується справедливістю, розумінням до співробітників, відкритістю та 

звичайністю. 

Завдяки комунікаційній функції виконуються різноманітні управлінські 

завдання, що підтверджується такими даними: від 50 до 90% загального 

робочого часу керівника заповнено спілкуванням.  Вважають неефективну 

комунікацію найбільшою перешкодою для досягнення високих результатів у 

своїй організації.73% американських, 63% британських і 85% японських 

менеджерів. 

Існують основні сучасні інструменти, за допомогою яких ця мета 

досягається. Спочатку потрібно провести діагностику існуючої системи зв'язку. 

Наприклад, дізнатися, чи проводяться наради в компанії, чи є бізнес-сайт, 

віртуальна дошка оголошень чи дошка пошани, де є фотографії співробітників і 

список їхніх досягнень, зрозуміти, ким і як швидко поширюються чутки, чи 
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опитування – анкетування в компанії, внутрішнє навчання. Наступний етап – 

створення єдиного інформаційного простору, розробка політики компанії та 

стандартів у сфері внутрішніх комунікацій та впровадження цих стандартів, 

зміцнення лояльності співробітників, а потім моніторинг роботи системи 

внутрішніх комунікацій, щоб оцінити його ефективність та вживати заходів для 

її вдосконалення, ставлячи нові завдання у сферах управління внутрішніми 

комунікаціями. 

Усі основні сучасні засоби побудови та підвищення ефективності 

внутрішньої комунікаційної системи можна розділити на чотири види. 

Таблиця 1 

Основні інструменти побудови та підвищення системи внутрішніх комунікацій 

 
Засоби   Інструменти 

Інформаційні Корпоративні ЗМІ 

Розсилка повідомлень 

Дошка об явлень 

Внутрішній сайт 

Листівки 

Аналітичні Анкетування 

Фокус-група 

«Поштова скринька» 

Опитування 

Комунікативні Корпоративні міроприємства 

Рейтинг по професії 

Корпоративні тренінги 

Корпоративне навчання 

Система адаптації 

Організаційні Розробка і втілення корпоративних стандартів 

Виступи керівництва 

Наради 

Збори 

 

На жаль, багато компаній використовують не більше двох груп інструментів 

одночасно, коли для створення ефективної системи рекомендується 

використовувати інструменти кожної групи. 

Комунікація вважається успішною, якщо одержувач інформації адекватно 

розуміє її зміст відповідно до того значення, яке вкладає в неї відправник, тобто 

керівник. Інакше виникає помилка підключення. 

Речі, які зменшують шанси на ефективне спілкування, називаються 

комунікаційними бар'єрами. Як згадувалося раніше, між людьми та організацією 

існує зв’язок. Якщо проблеми міжособистісного спілкування полягають в 

індивідуальних особливостях і характері передачі повідомлень, то основним 

напрямком організаційної комунікації є створення ефективної системи передачі 

повідомлень.  

Таким чином, можна виокремити основні способи підвищення ефективності 

організаційних комунікацій: 

- створювати системи реагування; 
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- контролювати потік інформації; 

- вживати адміністративних заходів, що сприяють прямому та 

горизонтальному обміну інформацією; 

- використовувати програми для збору пропозицій; 

- використовувати інформаційні системи організації: корпоративні ЗМІ, 

стінгазети, стенди, Інтернет тощо; 

- використовувати досягнення сучасних знань. 

І, як висновок, ми усвідомлюємо, що від спілкування залежить ефективність 

організації роботи. Керівнику необхідно скласти такий комунікаційний план, 

який забезпечить ефективність компанії. Крім того, мова йде не тільки про 

внутрішню комунікацію між керівником і співробітниками. Важливими є 

відносини між працівниками і зовнішніми зв’язками. 

 

Список літератури: 

1.http://socium.ge/downloads/komunikaciisteoria/pochepcov%20teoria%20komu
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2. Почепцов Г.Г., Чукут С.А нформаційна політика: Навч. посіб. для 

студентів ВНЗ, аспірантів, викладачів. – 2-ге вид., стер. – К., 2008. – 663 с. 
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КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА 

ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ 
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доцент кафедри управління та адміністрування,  

Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Житомир 
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завідувач кафедри управління та адміністрування,  
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Серт Ірина, 
магістрант кафедри менеджменту та адміністрування, 

Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 

м. Житомир. 

 

Соляр Володимир, 
магістрант кафедри менеджменту та адміністрування, 

Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 

м. Житомир. 

 

Розвиток економіки на основі інноваційних соціально-орієнтованих засадах 

висуває жорсткі вимоги до компоненту ресурсного потенціалу підприємства – 

трудового, до рівня професійності кадрів, а також до системи кадрового 

менеджменту. Проблема кадрів у діяльності сучасних підприємств потребує 

нових та обґрунтованих підходів до вирішення питань щодо формування та 

використання кадрових ресурсів на засадах ефективності. Аналіз наукової 

літератури засвідчив про недостатність вивчення теоретико-методологічних та 

методичних аспектів вдосконалення кадрового менеджменту. Кадровий 

менеджмент, як частина загального менеджменту підприємства, повинна 

відповідати загальній концепції розвитку підприємства шляхом забезпечення 

такого:  

1) балансу процеciв відновлення та збереження cкладу кадрів (кiлькicного та 

якicного) відповідно до потреб самого підприємства на засадах оптимальності;  

2) дотриманням вимог законодавства та діючого стану ринку праці;  

3) cтворенням високопродуктивного та виcокопрофеciйного колективу, який 

здатний швидко та адекватно реагувати на змiни.  

Отже, дане дослідження має актуальність, оскільки кадровий менеджмент 

сучасних підприємств потребує постійного удосконалення у зв’язку з 

модернізацією економіки країни та технічним оновленням її виробничої сфери.  

Відомий факт, що колектив підприємства є його рушійною силою, а його 



MANAGEMENT, MARKETING 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 144 

формування належить до складних завдань у господарській діяльності 

підприємства. Сформувати ідеальний колектив практично не можливо, оскільки 

стосунки в колективі мають свою специфічність через їх тонкість та делікатність. 

Грамотно підібрані співробітники впливають не тільки продуктивність та 

ефективність підприємства, але й на загальну атмосфера, оскільки працівники не 

бажають звільнятися з хороших колективів. Підтверджують цю тезу і Ю. В. Буц 

та А. В. Бернатцька, які наголошують, що «на роботу ефективної системи 

управління персоналом впливає стійка духовна атмосфера або психічний настрій 

колективу, що проявляється у стосунках між людьми та ставленні до спільної 

справи, виступаючи важливими умовами «здорового клімату в колективі». Від 

рівня його розвитку залежить самопочуття співробітників і загальна ділова 

активність» [2]. Отже, аби досягти цього вищим керівництвом підприємства та 

відповідними структурними підрозділами має здійснювати системна на 

продумана робота.  

Кадровий менеджмент підприємства має усі ознаки індивідуальності, 

оскільки реалізується в межах окремого підприємства, та є основним 

інструментом соціального та економічного впливу на стан його внутрішнього 

середовища для забезпечення реалізації основних завдань загальної політики. 

Проте, він поступово набуває нового значення та виходить за межі класичного 

розуміння, які окреслюються сукупністю заходів з управління кадровою 

роботою та професійними й трудовими відносинами в колективі. Тобто, саме від 

роботи кадрової служби підприємства залежать усі його внутрішні процеси, які 

пов’язані з управлінням персоналом нових реалій. Це означає, що кадрова робота 

пов’язана з психологією через постійну роботу з людьми, тому компетентність 

менеджерів кадрових служб є стратегічним ресурсом підприємства. Отже, 

необхідною умовою взаємодії підприємства та працівників є стабілізація складу 

його працівників, які були найняті, та за умов урахування впливу науково-

технічного прогресу, який призводить до втрати актуальності знань найманих 

працівників.  

На сучасному етапі розвитку основною метою процесу управління 

персоналом є процеси, які пов’язані з формуванням, розвитком та ефективною 

реалізацію кадрового потенціалу підприємства. Тому, для досягнення головної 

мети мають реалізуватися цілий ряд локальних цілей, які являють собою ще й 

засобами. Як свідчать дослідження, дерево цілей кадрового менеджменту 

підприємства включає в себе такі рівні як стабілізації кадрового потенціалу, 

навчання персоналу, розвитку кадрового потенціалу (рис. 1).  
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 1) стабілізація кадрового потенціалу персоналу: 

1.1) задоволення потреби в кадрах; 

1.2) розміщення та просування;  

1.3) дисципліна, плинність та відповідальність; 

1.4) координація поведінки кадрів;  

1.5) працевлаштування та збереження робочих місць; 

1.6) адаптація нових кадрів.  
  

 

 

2) навчання персоналу: 

2.1) організація та забезпечення постійного навчання; 

2.2) підвищення кваліфікації та перепідгтовка;  

2.3) формування стилю управління на засадах ефективності.  
  

 3) розвиток кадрового потенціалу: 

3.1) підвищення якості оцінювання кадрів;  

3.2) маркетинг персоналу; 

3.3) лізинг персоналу; 

3.4) формування кадрового резерву; 

3.5) удосконалення умов праці; 

3.6) самонавчання персоналу.   

 

Рис. 1. Цілі управління персоналом підприємства 

Джерело: адаптовано авторами на основі [4, с. 79]. 

 

Отже, досягнення мети процесу управління персоналом підприємства 

можливе лише за умови грамотного поєднання основних пріоритетів трьох 

вищезазначених головних цілей. Це пояснюється тим, що кадровий менеджмент 

за головну мету має забезпечення виробничих потреб через наявність 

працівників належної кваліфікації за умов їх оптимального використання. Щоб 

забезпечити такий кадровий процес у межах конкретного підприємства варто 

враховувати і стани розвитку економіки, полiтичного життя та cоцiальної cфери 

суспільства країни, оскільки кадровий менеджмент належить до основних сфер 

загальної соціально-економічної політики країни, оскільки він пов’язана із 

активізацією людського фактора, реалізацією різних державницьких програм 

(економічних, політичних і соціальних).  

Кадровий менеджмент реалізовується через кадрову політику. Концепція 

кадрової політики підприємства включає такі політики як політику зайнятості, 

політику навчання, політику оплати праці, політику виробничих відносин, 

політику добробуту (рис. 2). На жаль, підприємства лише планують і мріють 

застосовувати цю концепцію. Крім того, головну ланку в системі управління 

підприємства займає його керівник, який має бути прикладом та обличчям 

підприємства, а від його «злагодженої політики», у більшості випадків, залежить 

подальше існування підприємства. 
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 1) політика зайнятості (забезпечує підприємство ефективним 

персоналом та спонуканням до отримання задоволення від праці на 

підприємстві через створення належних умов роботи, а також 

можливостями кар’єрного зростання);   
  

 2) політика навчання (забезпечує навчальними потужностями, які 

є необхідними для підприємства, з метою системного 

удосконалення та поліпшення виконання працівниками своїх 

обов’язків, що є необхідними на даний момент для діяльності 

підприємства, та підготовки до подальшого просування у 

професійно-кваліфікаційному напрямі);  
  

 3) політика оплати праці (має забезпечити випереджуючі темпи 

зростання розмірів оплати праці у працівників підприємства, у 

порівнянні з оплатою праці працівників на інших господарюючих 

суб’єктах; обґрунтування розмірів заробітної плати працівників 

відповідно до їх здібностей, досвіду та відповідальності);  
  

 4) політика виробничих відносин (визначення та установлення 

певних процедур з метою ефективного вирішення кадрових 

питань);  
  

 5) політика добробуту (має забезпечити достатній перелік послуг 

та пільг, що формують соціальний пакет працівника підприємства, 

за умов більшої привабливості, у порівнянні з іншими 

підприємствами).  

 

Рис. 2. Складові концепції кадрової політики сучасного підприємства 

Джерело: сформовано авторами. 

 

Отже, наявність кадрової політики підприємства як інструменту його 

управління дає можливість для реалізації конкурентоспроможної політики за 

умов наявності якісного кадрового потенціалу, оскільки, конкуренто-

спроможність підприємства залежить від конкурентоспроможності кожного 

працівника підприємства. А. М. Колот, О. А. Грішнова та О. О. Герасименко 

наголошують, що «конкурентоспроможність працівника – це відповідність 

якості робочої сили потребам ринку, можливість перемагати в конкуренції на 

ринку праці, тобто повніше порівняно з іншими кандидатами задовольняти 

вимоги роботодавців за рівнем знань, умінь, навичок, особистих рис» [6, с. 128]. 

Тобто, кадрова політика взаємопов’язана з цими показниками, а вони є основою 

для прорахунку ефективності наявної кадрової політики підприємства та дають 

змогу її вдосконалити. Для формування нових механізмів господарювання, 

орієнтованих на ринкову економіку, у всіх секторах економіки необхідно 

проводити безперервні зміни, пристосовуючи всі сторони виробничої діяльності 

до мінливої ситуації. У зв'язку із цим варто постійно вдосконалювати структуру 
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управління, вишукувати ефективні способи управління працею, виділяючи 

актуальні напрямки трансформації кадрової політики, формуючи кадрову 

політику як основу стратегічного управління.  

Проведений аналіз проблем у сфері управління персоналом дав можливість 

виділити актуальні напрямки вдосконалення кадрового менеджменту для 

підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємств (рис. 3).  
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 1) удосконалення:  

1.1) стратегії планування й управління кадровим складом; 

1.2) системи управління персоналом; 

1.3) мотивації трудової діяльності працівників; 

1.4) соціальних відношень. 
  

 2) обґрунтування:  

2.1) вимог до кількості та якості персоналу; 

2.2) стратегії підвищення ефективності праці. 
  

 3)  забезпечення: 

3.1) нормативно-правового регулювання; 

3.2) інформаційне. 
  

 4)  оцінка:  

4.1) ефективності вимог до працівника; 

4.2) ефективності системи управління персоналом. 
  

 5)  впровадження:  

5.1) контролінгу персоналу; 

5.2) моніторингу персоналу.  

 

Рис. 3. Напрямки підвищення ефективності  

управління персоналом підприємств 

Джерело: адаптовано авторами на основі [7]. 

 

Отже, більшість актуальних проблем у сфері управління персоналом 

пов’язані з таким: удосконаленням; обґрунтуванням; забезпеченням; оцінкою; 

впровадженням. Крім того, кадровий менеджмент підприємства через кадрову 

політику має базуватися на його стратегічних планах. Це означає, що цілі 

кадрової політики підприємства мають бути похідними від загальних цілей 

підприємства, тобто, специфічні вихідні вимоги, що являють собою набір 

характеристик, якими мають володіти найняті вже працівники та працівники, які 

будуть найняті для майбутньої роботи, визначаються виходячи із цілей усього 

підприємства. 

Сьогодні гостро постає питання щодо вдосконалення системи соціальних 

відносин через забезпечення певного рівня соціальних гарантій, а нові завдання 

щодо управління персоналом вимагають, у свою чергу, оптимізації і самої 

роботи кадрової служби шляхом удосконалення технологій кадрової роботи, її 
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технічного й інформаційного забезпечення.  

Схематично основні стратегічні напрямки кадрової роботи на підприємстві у 

загальному вигляді наведено на рисунку 4.  
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 1) впровадження обґрунтованого організаційно-економічного 

механізму забезпечення кваліфікованим персоналом проектів 

стратегії розвитку підприємства на засадах ефективності через 

належне забезпечення: 

1.1) процесу планування персоналу;  

1.2) процесу підбору персоналу; 

1.3) процесу залучення персоналу.  
  

 2) оптимізація системи мотивації персоналу через забезпечення:  

2.1) зростання сукупних доходів співробітників;  

2.2) раціональне співвідношення між результативністю працівників, 

ефективністю та витратами;  

2.3) задоволеністю персоналом системою мотивації; 

2.4) організації удосконалення системи мотивації.   
  

 3)  розвиток ефективної системи оцінки персоналу через:  

3.1) розробку та впровадження єдиних стандартів оцінки 

професійних знань і навичок;  

3.2) проведення оцінки ключових фахівців підприємства 

незалежними експертами;  

3.3) розробка й впровадження системи оцінки для визначення впливу 

якості управління персоналом на ринкову вартість підприємства. 
  

 4) формування ефективної системи розвитку персоналу через: 

4.1) проведення моніторингу навчальних потреб; 

4.2) розробка програм випереджувального навчання з урахуванням 

розвитку НТП; 

4.3) формування кадрового резерву персоналу за категоріями 

працюючих. 
  

 5) забезпечення ефективної роботи з закладами освіти різних рівнів 

підготовки фахівців та з молодими фахівцями через:  

5.1) цільова взаємодія з установами освіти по відбору кращих 

випускників.  

5.2) підготовка молодих фахівців на основі розробки індивідуальних 

комплексних планів розвитку  

 

Рис. 4. Основні стратегічні напрямки кадрової роботи підприємства 

Джерело: адаптовано авторами на основі [1]. 
 

Отже, ефективність кадрового менеджменту підприємства визначається і 

реалізацією функції контролінгу персоналу, кінцевою метою якого є об'єктивна 
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і комплексна оцінка діяльності персоналу. Крім того, вона має бути адекватна 

стратегії розвитку підприємства та орієнтована на тенденції розвитку 

підприємства й покликана враховувати можливості ресурсного забезпечення для 

необхідного зростання виробничих показників, збереження фінансової рівноваги 

і конкурентних позицій підприємства на ринку. Тобто, розробляючи різні 

програми щодо формування та вдосконалення кадрового менеджменту, потрібно 

враховувати їх вплив, у першу чергу, на фінансове забезпечення підприємства, а 

не тільки на показники ефективності роботи підприємства. 

Удосконалення організації процесу управління персоналом підприємства 

передбачає розробку напрямків кадрової роботи щодо ефективного управління 

трудовими ресурсами, які покликані забезпечити збалансованість між трудовими 

ресурсами та робочими місцями, а також ефективне використання робочої сили 

підприємства (табл. 1).  

Таблиця 1. 

Основні структурні компоненти та резерви підвищення  

ефективності системи управління персоналом підприємства 

Найменування Резерви підвищення ефективності 

Структура персоналу за ознакою:  

– чисельності;  

– кваліфікації: 

– віку;  

– стажу роботи на підприємстві; 

– потенціалом розвитку;  

– рольовим статусом. 

Постійні й змінні дані обліку персоналу.  

Постійні й змінні дані статистики 

персоналу.  

Інформація про результати навчання 

персоналу.  

Інформація про результати ділової 

оцінки (або атестації). 

Структура розвитку персоналу. Планування кадрових потреб. 

Заміщення вакансій. 

Заходи щодо розвитку персоналу. 

Організаційна структура:  

– формальна; 

– неформальні структурні групи. 

Схеми організаційних структур.  

Діаграми виконання функцій і зв’язків 

комунікації.  

Опитування співробітників. 

Організація праці:  

– розміщення персоналу; 

– робочі місця;  

– взаємозв'язки між персоналом 

та робочими місцями. 

Штатний розклад (або план посад та 

робочих місць).  

Посадові інструкції (або опис робіт і 

посад). Атестація робочих місць.  

Опитування співробітників. 

Культура управління:  

– стиль керівництва; 

– соціально-психологічний 

клімат;  

– задоволеність працею. 

Методи соціальних досліджень.  

Робота зі звільненими працівниками. 

Мотиваційні установки Опитування працівників.  

Групові дискусії.  

Аналіз застосування теорій мотивації.   

Джерело: адаптовано авторами на основі [5, с. 84] 
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Причому, маємо зазначити, що основні завдання щодо поліпшення системи 

організації управління трудовими ресурсами підприємства не будуть ефективно 

вирішені, якщо не відбулося попереднє вдосконалення загальної системи 

управління підприємством та організації діяльності персоналу. Більшість 

науковців пропонують таку послідовність реалізації заходів:  

1) щодо оптимізації загальної системи управління;  

2) щодо вдосконалення роботи в області управління персоналом;  

3) щодо поліпшення системи організації, оплати та мотивації праці 

працівників.  

Дослідження питання оцінки ефективності організації управління 

персоналом дозволили встановити, що у цьому напрямку існує проблема. Так, 

наприклад, повноту використання трудових ресурсів оцінюють:  

1) за кількістю відпрацьованих днів і годин одним працівником за період, що 

аналізується;  

2) за ступенем використання робочого часу.  

Такий аналіз проводиться за категоріями працівників та по кожному 

виробничому підрозділі і підприємству у цілому, оскільки раціональне 

використання робочого часу є важливою умовою збільшення виробництва 

продукції, зниження собівартості продукції без додаткових вкладень та 

підвищення продуктивності праці.  

Подальше дослідження дозволило встановити, що оцінку ефективності 

роботи служби управління персоналом підприємства визначають за основними 

критерії, які поділені на дві групи: об’єктивні та суб’єктивні (табл. 2). 

Таблиця 2. 

Критерії та показники оцінки  ефективності роботи   

служби управління персоналом підприємства  

Найменування Показники оцінки 

Критерії оцінки, в т.ч.: 

суб’єктивні: – рівень співробітництва функціональних служб з відділом 

управління персоналом; 

– думка лінійних менеджерів щодо ефективності відділу; 

– довірливість взаємовідносин з працівниками; 

– швидкість і ефективність вирішення питань у підрозділах; 

– оцінка якості послуг, що надаються відділом персоналу ін-

шим підрозділам підприємства; 

– оцінка якості інформації та порад, що надаються відділом 

персоналу вищому керівництву; 

– задоволеність (незадоволеність). 

об’єктивні: – рівень виконання стратегічних планів керівництва 

відносно персоналу; 

– позитивні дії по досягненню цілей організацій; 

– середній час виконання завдань, замовлень, вимог; 

– співвідношення витрат відділу та чисельності обслуговую-

чого персоналу. 
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Показники оцінки, в т. ч.: 

1. Показники 

економічної 

ефективності: 

– показники ефективності управлінського потенціалу; 

– вартість кадрової програми на одного працівника. 

2. Рівень 

задоволеності 

працівників: 

– навчанням; 

– оплатою праці (мотивацією праці); 

– просуванням по службі (кар’єрою); 

– умовами праці. 

3. Непрямі  

показники 

ефективності  

роботи: 

– плинність персоналу; 

– невиходи на роботу; 

– якість праці; 

– кількість скарг; 

– безпека праці. 

4. Результати 

опитування: 

– усне опитування; 

– письмове опитування (анкетування). 

Джерело: сформовано авторами. 

 

«Для більш кращого розрахунку ефективності кадрової роботи на 

підприємстві використовують такі показники як: економічна результативність 

управлінської діяльності, частка витрат на персонал, співвідношення кількості 

управлінських працівників до середньооблікової кількості працюючих, 

продуктивність праці персоналу, результативність управління виробництвом і 

реалізацією продукції, трудомісткість товарообігу, рентабельність витрат, 

рентабельність використання персоналу, рентабельність товарообігу» [3, с. 397]. 

У таблиці 3 наведено перелік основних показників оцінки ефективності 

кадрового менеджменту й оцінки управлінського потенціалу підприємства. 

 

Таблиця 3. 

Показники оцінювання ефективності кадрового менеджменту  

та оцінки управлінського потенціалу підприємства 

Показники Формула Пояснення 

Показники оцінювання ефективності кадрової політики підприємства 

1. Економічна 

результативність 

управлінської 

діяльності 

 

 – коефіцієнт економічної 

результативності управлінської 

діяльності; 

 – виручка від реалізації (без ПДВ); 

 – витрати обігу 

 – частка витрат на управління; 

 – адміністративні витрати 

 – питома вага управлінського 

персоналу в загальній кількості 

персоналу; 

2. Частка витрат на 

персонал 
 

3. Співвідношення 

кількості управлін-

ських працівників 

до середньо-

облікової кількості 

працюючих 
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4. Продуктивність 

праці персоналу 
 

 – кількість управлінського 

персоналу; 

 – середньооблікова кількість 

працівників підприємства 

 – продуктивність праці персоналу 

 – результативність управління 

виробництвом і реалізацією продукції 

5. Результативність 

управління 

виробництвом і 

реалізацією 

продукції 

 

Показники оцінки управлінського потенціалу 

1. Ефективність 

праці 

управлінського 

персоналу 

=  

  – прибуток підприємства; 

 – чисельність апарату управління 

 – чисельність виробничого 

персоналу 

 – загальна сума витрат на 

управління; 

  – сума витрат на виробництво 

продукції 

 – кількість функцій, що закріплені за 

декількома підрозділами; 

 – кількість робіт по закріплених 

положеннях 

   – кількість нереалізованих рішень; 

 – загальна кількість рішень, 

прийнятих у підрозділи 

 – час переривів зафіксованих в 

апараті управління; 

  – трудомісткість управлінських 

робіт по підрозділах 

2. Зайнятість 

персоналу в апараті 

управління  

 

3. Економічність  

праці апарату 

управління 

 

4. Коефіцієнт дуб-

лювання управ-

лінських рішень 

 

5. Коефіцієнт 

надійності праці 

апарату управління 

 

6. Коефіцієнт 

безперервності 

роботи апарату 

управління 
 

Джерело: сформовано авторами. 

 

Отже, вищезазначені показники або їх комбінація, показують ефективність 

кадрових заходів. Зазначений склад показників здатен всебічно відобразити 

ефективність управління персоналом підприємства, але для визначення деяких з 

них потрібна наявність додаткової оперативної інформації на основі 

соціологічних досліджень. Крім того, у ринковій економіці важливе значення 

мають загальні економічні показники, які теж можуть надати дані щодо оцінки 

ефективності системи управління персоналом – прибуток, продуктивність праці, 

обсяг продажів, рентабельність, співвідношення темпів росту продуктивності 

праці працівників з темпами росту середньої заробітної плати, фонд оплати праці 

і зарплато ємкість, витрати на керівництво та інші. 

Таким чином, для підвищення ефективності праці працівників підприємства 

та якості їх трудового життя необхідним є вживання комплексних заходів в усіх 
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напрямках моделі трудової діяльності. Це означає, що:  

1. Служби управління персоналом підприємства повинні у рамках своєї 

компетенції визначати стратегічний напрямок діяльності та забезпечувати 

відповідними кадрами інноваційний розвиток підприємства, оскільки зростаюча 

значимість персоналу, як стратегічного ресурсу підприємства, може спричинити 

зміну статусу, функцій та структури служби управління персоналом.  

2. Удосконалення організації процесу управління персоналом підприємства 

має передбачати розробку напрямків кадрової роботи щодо ефективного 

управління трудовими ресурсами, які покликані забезпечити збалансованість 

між трудовими ресурсами та робочими місцями, а також ефективне 

використання робочої сили підприємства. Причому, основні завдання щодо 

поліпшення системи організації управління трудовими ресурсами не будуть 

ефективно вирішені, якщо не відбулося попереднє вдосконалення загальної 

системи управління підприємством та організації діяльності персоналу.  

3. У питаннях оцінки ефективності організації управління персоналом 

підприємства існує проблема через відсутність єдності погляду щодо методології 

їх використання. Склад показників, які обирає підприємство для оцінки 

кадрового менеджменту, має всебічно відображати ефективність управління 

персоналом підприємства, а також передбачає наявність додаткової оперативної 

інформації щодо персоналу на основі соціологічних досліджень. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 

Летюка В.М. 
магістрант ОП «Публічне управління та адміністрування» 

Сумський НАУ 

 

Формулювання проблеми. Законодавство України визначає низку основних 

понять у сфері туризму. Під туризмом розуміють тимчасове залишення місця 

проживання особою з рекреаційною, освітньою, професійною, діловою чи іншою 

метою без здійснення діяльності, яка приносить прибуток, у місці, з якого вона 

виїжджає. Турист - це особа, яка прибула в Україну чи іншу державу для 

перебування на строк від 24 годин до одного року без виконання оплачуваної 

роботи та зобов'язана залишити країну або місце проживання у встановлений 

термін. В сфері публічного управління постають постійні проблемні питання 

щодо управління та забезпечення безпеки туризму, впливу туристичної 

діяльності на економічний потенціал нашої країни. 

Виклад основного матеріалу. Правова основа функціонування внутрішнього 

туризму забезпечується Конституцією України, Законом України «Про 

туризм»[1], іншими додатковими нормативно-правовими актами України, 

договорами та міжнародними угодами, учасником яких є Україна. У 2002 році 

було прийнято Державну програму розвитку туризму на 2002-2010 роки, 

основною метою якої є зміцнення позицій України на міжнародному 

туристичному ринку, привернення уваги світової спільноти до українського 

туристичного продукту та збільшення кількості іноземних та вітчизняні туристи 

подорожують по нашій країні, збільшуючи тим самим доходи державного 

бюджету. На основі цього програмного документу прийнято низку регіональних 

програм та програм розвитку окремих туристичних центрів. 

Управління туристичною діяльністю Язіни В.А. [2] визначає як систему 

державного регулювання та має застарілі та недостатньо ефективні заходи, які 

потребують коригування та визнання туризму пріоритетним напрямком 

розвитку держави. Державна політика регулювання туристичної ї діяльності має 

базуватися на певній моделі управління, характерній для соціально-

економічного становища країни. У випадку України доцільно використовувати 

одну з європейських моделей менеджменту, оскільки в європейській моделі 

менеджменту державне регулювання туристичної діяльності здійснюється з усіх 

боків впливу держави на розвиток, функціонування та подальший розвиток 

туризму. промисловість в цілому. 

Держава визначає те, що туризм в Україні набуває важливого значення для 

розвитку економічного потенціалу та соціальної сфери, стрімко інтегрується у 

світову індустрію туризму. Пріоритетний напрямок розвитку внутрішнього та 

в’їзного  туризму і є вагомим фактором покращення якості життя в Україні а 

також створення додаткових робочих місць, що приведе до поповнення 

валютних резервів нашої держави та підвищення її авторитету на міжнародній 

арені. Консолідований обсяг усіх туристичних послуг з року в рік зростає. Тому 
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відповідно до Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року 

основними завданнями визначені такі що наведені нами на рисунку 1. 

Держава також визначає такі напрямки розвитку туризму: розвиток системи 

публічного управління галуззю; поліпшення правової бази туристичної 

діяльності; покращення фінансової бази туризму та рекреації; розширення 

міжнародного співробітництва в туристичній сфері; підвищення якості 

туристичних послуг та розширення їх обсягу; розвиток служби транспортування, 

покращення ефективності рекреаційних ресурсів та об'єктів соціально значущої 

культурної спадщини; удосконалення їх інформаційного та рекламного 

забезпечення; здійснення ефективної інноваційної діяльності, створення 

наукової основи туризму; розвиток кадрового потенціалу. 

 

 
Рисунок 1 - [3] 

 

Основні завдання держави у сфері культури та туризму є забезпечення 

реалізації державної політики у сфері   мистецтва, політики охорони культурної 

спадщини держави, політики національних музеїв, експорту, імпорту та 

повернення культурних цінностей, музейництва та бібліотечної справи, 

кінематографії, створення умов за межами України для задоволення 

патріотичних, національно-культурних та мовних потреб   українців та розвитку 

культурного міжнародного співробітництва, захисту інтересів установ та 

підприємств які здійснюють діяльність у сфері туризму та культури та створення 

відповідних умов для розвитку ринкової інфраструктури у сфері туризму та 

культури, матеріально-технічної з метою організації її обслуговування [4]. 

Основні завдання Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 

року 

забезпечення сталого розвитку туристичної галузі та підвищення 

її частки в макроекономічних показниках 

підвищення рівня життя громадян і створення додаткових 

робочих місць 

збільшення частки очікуваних доходів від туристичної галузі у 

державному бюджеті 

підвищення іміджу держави на міжнародному рівні 
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Сучасний розвиток туристичної галузі в Україні не відповідає існуючому 

потенціалу туристичних ресурсів, а її економічна ефективність є низькою. Для 

підвищення конкурентоспроможності туризму та курортів ми вважаємо 

необхідним посилити роль держави в цій сфері, а разом з тим розробити 

ефективну модель співпраці суспільства, держави та бізнесу. Подолання 

існуючих негативних тенденцій та створення системних та комплексних засад 

для розвитку туризму і курортів, підвищення функціонально-технічної якості 

елементів національного та регіонального туристичного продукту мають бути 

пріоритетними для забезпечення сталого розвитку України в цілому, елемент 

вирішення проблем, пов'язаних з підвищенням життєвого рівня населення. 

Висновки. Ми вважаємо, що нині державне управління туристичної галузі 

потребує нових методів удосконалення механізму управління. а досліджений 

зарубіжний досвід показує, що туризм є великою та важливою стратегічною 

галуззю національної економіки, яка є інвестиційно привабливою економічною 

діяльністю та служить не лише джерелом валютних надходжень до державних 

фінансів, а й індикатором економіки. культурний розвиток країни. 
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Соколов М.О. 
д.е.н., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування 

Сумського НАУ 

 

Василенко С.В. 
магістрант ОП «Адміністративний менеджмент» 

Сумський НАУ 

 

Прийняття рішень розуміється як особливий процес людської діяльності, 

спрямований на вибір найкращого варіанта дій. Для переважної більшості 

рішень людини наслідки не можуть бути точно розраховані та оцінені. Можна 

лише припустити, що певне рішення призведе до найкращого результату. 

Сучасна організація відрізняється від безпосереднього виробничого або 

сервісного процесу за масштабами її управлінської діяльності та 

відокремленістю. Завдяки сучасним комунікаційним технологіям потік 

інформації різко зріс поміж ти збільшилися можливості працювати з великими 

обсягами інформації. Для підтримки процесу розробки та прийняття 

управлінських рішень розроблені ефективні інтелектуальні системи. Однією з 

характерних рис сучасного менеджменту є потреба у високому професійному 

рівні керівника, у більшій інтелектуалізації управлінської роботи. Керівник 

повинен забезпечити ефективну діяльність, стійкий розвиток або виживання 

організації. Зовнішнє та внутрішнє середовище, в якому функціонує організація, 

зазнає постійних змін, значення яких різниться. Щоб не потрапити в положення 

водія, який не помітив різкого повороту, необхідно постійно контролювати стан 

зовнішнього та внутрішнього середовища постійно. Рішенню прийнятому 

професіоналом завжди передує аналіз ситуації та перебігу її очікуваних змін у 

майбутньому. Це основа для розробки програми дій організації. Одна з основних 

функцій управління - планування включає (втім, як і інші функції управління) в 

процес розробки та прийняття рішень, використання висококваліфікованих 

професіоналів - експертів. Це робить прийняті рішення більш обґрунтованими та 

ефективними[1]. 

Здатність менеджера правильно організувати роботу експертів, 

забезпечити належний прийом експертної інформації, розробити колективне 

рішення має велике значення для керівництва. Завдання та проблеми організації 

слід враховувати при проектуванні її структури. Оскільки кожне рішення є 

проекцією в майбутнє, яке завжди містить елемент невизначеності, важливо, щоб 

менеджер правильно визначив ступінь ризику, пов’язаного з реалізацією 

прийнятих рішень. Управління ризиками є ключовою складовою управлінської 

діяльності. Тільки правильно оцінивши потенційні збитки та прибутки, можна 

прийняти ефективне управлінське рішення. Управління існує в людському 

суспільстві з давніх часів. Будь-яка державна структура, будь-яка організована 
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людська діяльність передбачає існування об'єкта контролю (того, що 

контролюється) і суб'єкта контролю (хто контролює)[2]. 

Існує два підходи до прийняття управлінських рішень і відповідно їх 

прихильників та опонентів: Прихильники першого підходу вважають, що через 

складність процесу організаційного управління та зовнішню невизначеність 

неможливо формалізувати процедури прийняття рішень, тому існує прагнення 

накопичити досвід менеджерів, відібрати талановитих керівників, вдосконалити 

навчання в особливих економічних ситуаціях в управлінській практиці. 

Прихильники другого підходу базуються на успіхах у галузі теорії прийняття 

рішень, дослідження операцій, комп’ютерної обробки, передачі та постачанні 

інформації. Вони вважають, що розробка формалізованих алгоритмів прийняття 

рішень може зробити мистецтво управління наукою управління та, що 

найголовніше, вирішити питання виключення так званих вольових або 

суб'єктивних рішень. 
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УПРАВЛІННЯ РЕЗЕРВАМИ ПОКРАЩЕННЯ 

ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
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д.е.н., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування 

Сумського НАУ 

 

Василенко С.В. 
магістрант ОП «Адміністративний менеджмент» 
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Бізнес будь-якого бізнесу – це результат, тобто отримання прибутку. 

Створення ефективного бізнес-рішення для сільськогосподарського 

виробництва безпосередньо впливає на його діяльність. Швидке реагування на 

зміну екологічних умов у сучасному розумінні призведе до швидкого реагування 

на ці зміни та швидкого впровадження відповідних заходів. Оптимізація 

виробничого процесу є однією з найважливіших, стратегічно важливих цілей 

підприємства, що визначає всю його подальшу діяльність, ефективне фінансове 

управління. Зрозуміло, що на управління фінансовими ресурсами компанії 

впливає ряд факторів. Їх можна розділити на зовнішні та внутрішні. До факторів 

зовнішнього впливу можна віднести можливі зміни законодавства, нормативно-

правових актів, податкового законодавства України; конкуренція, рівень попиту 

на дану культуру. До внутрішніх факторів можна віднести кваліфікацію 

персоналу, що дозволяє виконувати роботу швидко та якісно; якість виробленої 

продукції; застосування новітніх технологій та інноваційних бізнес-підходів. На 

ринку свідомої, чесної конкуренції топ-менеджер постійно стикається з 

оптимізацією роботи бізнесу, тобто зменшенням співфінансування. У сучасних 

умовах низка внутрішніх факторів погіршує фінансове становище 

сільськогосподарських підприємств, а саме: нераціональна структура активів, 

неефективна організація виробництва, витрати ресурсів, загалом низькі 

фінансові показники. Найчастіше обмеженість ресурсної бази господарств 

спонукає їх виробляти малодохідну або навіть збиткову продукцію, а прибуткова 

продукція виробляється в обмеженій кількості, що визначає загальний 

фінансовий результат. 

Найважливішим завданням управління фінансовими ресурсами є визначення 

обсягів, джерел і форм залучення фінансових ресурсів, необхідних для 

господарської діяльності підприємства. Фінансові ресурси надходять з кількох 

джерел. За даними джерела, виділяють дві основні групи зобов’язань: власні 

(ресурси, що перебувають у власності підприємства в результаті його фінансово-

господарської діяльності: підписний капітал, резервний капітал, резервний 

капітал, нерозподілений прибуток) та тимчасові позикові кошти. доступний для 

підприємства і може бути використаний для досягнення статутних цілей: 

довгострокових і короткострокових зобов’язань). При управлінні фінансовими 

ресурсами вибір і реалізація оптимальних рішень залежить від їх економічної 
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ефективності, тобто результат повинен відповідати понесеним витратам з 

урахуванням мінімального ризику. Нині основним завданням 

сільськогосподарського виробництва є досягнення високого врожаю зернових з 

мінімальними економічними витратами. Постійно високий прибуток є 

результатом грамотного керівництва та злагодженої діяльності всіх підрозділів 

компанії. Процес постійного прибутку неможливий без детального аналізу 

складових виробничого потенціалу підприємства, виявлення результатів 

зростання виробництва і збуту, зниження витрат і оптимізації структури витрат. 

Збільшення різниці між ціною та собівартістю реалізації сприяє збільшенню 

прибутку та підвищенню рентабельності. В умовах сучасної кризи важливо 

швидко керувати прибутками підприємства, принаймні для досягнення 

запланованих прибутків [1]. Сільське господарство є однією з найважливіших 

галузей економіки України, що забезпечує потреби в їжі та сировині для 

взуттєвої, текстильної, парфумерної та інших галузей. Забезпечення ефективної 

діяльності організацій вимагає економічно обґрунтованого управління їх 

діяльністю, що значною мірою визначається аналітичними здібностями. Аналіз 

— це поділ явища чи предмета на компоненти (елементи) з метою вивчення 

їхньої внутрішньої сутності. 

Таким чином, щоб зрозуміти суть прибутку, необхідно знати основні джерела 

свого доходу, а також фактори, що визначають його вартість. Чим детальніше 

вони вивчені, тим ефективніше справляються з процесом створення фінансових 

результатів. Таким чином, економічний аналіз є важливим елементом системи 

управління виробництвом, ефективним інструментом виявлення внутрішніх 

резервів, заснованим на розробці науково обґрунтованих планів, прогнозів та 

управлінських рішень та контролю за їх виконанням для підвищення 

ефективності бізнесу [2]. 

Тому основа ефективної системи фінансового менеджменту не є самоціллю, 

а лише одним етапом, незамінним інструментом підвищення загальної 

ефективності та стійкості сільськогосподарського виробництва з метою 

максимізації прибутку. 
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Митний контролінг - це комплекс організаційних, методологічних, технічних 

та інформаційних засобів, а також відповідні технології, системи та 

інфраструктура автоматизації митної діяльності та системного управління. 

У складі основних напрямів контролінгу: 

- технологізація та автоматизація діяльності митних органів; 

- моніторинг, логістика та регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

(ЗЕД); 

- митне адміністрування - підготовка, прийняття та контроль управлінські 

рішення. 

Завдання контролінгу за відповідними напрямками представлені нижче. 

Технологізація та автоматизація митної діяльності: формування 

уніфікованих технологій митної діяльності, системна автоматизація митних 

технологій, інформаційно-аналітичний моніторинг (моделювання, аналіз, 

прогнозування) різних аспектів митної діяльності та системне управління якістю 

митної діяльності. 

Моніторинг, логістика та регулювання ЗЕД: аналіз еволюції світових 

товарних та фінансових потоків; моніторинг товаропотоків; прогнозування 

величини зборів до бюджету, підготовка рекомендацій щодо зміни ставок мит, 

застосування заходів нетарифного регулювання; адаптація стратегічних завдань 

митної служби до умов зовнішньоекономічної діяльності, що змінюються, 

розробка вимог до митної служби та рекомендацій щодо її вдосконалення [1]. 

Митне адміністрування - підготовка, прийняття та контроль управлінських 

рішень: оперативно-ситуаційне моделювання (ЗЕД, митної діяльності, митних 

технологій), створення організаційно-функціональних та інформаційних 

моделей митних органів; формування та накопичення знань про різні аспекти 

митної діяльності та підготовка управлінських рішень, узгодження оперативних 

планів регіональних митних управлінь, митниць та митних постів із планами 

розвитку митної служби; координація оперативного планування митної 
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діяльності; ведення системи митної інформації, структурованої з урахуванням 

рівнів управління єдиною системою митних органів; оперативний контроль 

митної діяльності, аналіз та прогнозування результатів діяльності, підготовка 

управлінських рішень та ін. 

У випадку розробки контролінг-технології митних органів йдеться про 

декомпозиції проблеми системного управління на низку практично значущих 

завдань і створення адекватної методології і технологій їх автоматизованого 

рішення і поетапного впровадження. Це взаємопов'язані, але принципово помітні 

напрями досліджень [2]. 

Перше - постановка проблеми ефективного управління митними органами, її 

декомпозиція, структуризація та типізація завдань управління. У вужчому 

аспекті - визначення комплексу завдань автоматизації управління. 

Друге - розробка прикладних методів та автоматизованої технології 

вирішення завдань управління. Це, у свою чергу, вимагає постановки відповідної 

проблеми, адаптації існуючих чи розробки необхідних математичних методів, 

програмних засобів, інформаційних та інформаційно-керуючих технологій та 

систем. 

Система автоматизації управління митними органами повинна мати 

властивості відкритої системи та будуватися на засадах ієрархічного, 

просторово-розподіленого інтегрованого середовища, централізованого за 

інформаційним продуктом (знанням) та децентралізованого за технологічними 

компонентами. 

Існують такі варіанти створення служби контролінгу та її місця в 

організаційній структурі митних органів [3]. 

На першому етапі існування служба контролінгу є робочою групою з 3-4 осіб, 

яка виконує роль аналітичної служби та забезпечує керівників оперативною 

інформацією про стан митних процесів, періодично складає розгорнуті 

аналітичні звіти, прогнозує показники фінансово-економічного становища, 

проводить економічну експертизу управлінських рішень, налагоджує методику 

планування. Таким чином, служба контролінгу в цей період діяльності є 

невеликою групою висококваліфікованих фахівців, які мають досить великі 

повноваження та доступ до всього обсягу економічної інформації. 

Служба контролінгу протягом певного періоду становлення налагоджує 

зв'язки та інформаційне співробітництво з іншими службами та відділами, 

точніше розділяє функції. 

Згодом служба контролінгу може розширити свій вплив і штати, для чого 

кожен організаційний рівень призначається свій контролер, який відстежуватиме 

і аналізуватиме відхилення фактичних параметрів від необхідних відповідно до 

поставлених цілей. 

У митних органах доцільно підпорядкувати службу контролінгу 

безпосередньо начальнику митного органу. Таким чином, начальник служби 

контролінгу отримує досить високий статус та незалежність від начальників 

інших служб. 

Понад те, служба контролінгу ставиться певною мірою у привілейоване 
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становище, оскільки наказом начальника митного органу інші підрозділи 

зобов'язуються надавати службі контролінгу всю необхідну інформацію. 

Принципова відмінність служби контролінгу у тому, що вирішує завдання 

поліпшення економічної роботи системи (стратегічні завдання). 

Аналітична робота - системна, на постійній основі, яка потребує системного 

підходу, відповідальності за строки та результати. Те саме стосується процесу 

безперервних поліпшень. Тому оптимальним варіантом є організація служби 

контролінгу у митних органах як окремого підрозділу, рівноправного з 

бухгалтерією, фінансово-економічним відділом, відділом статистики та аналізу. 

Хоча як можливу альтернативу можна розглядати створення служби контролінгу, 

перетворивши відділи статистики та аналізу через заміну їх інформуючих 

функцій на контроллінгові. 

Система інформаційних потоків – найважливіший елемент системи 

контролінгу у митних органах. Сам процес управління часто розглядають як 

процес перетворення інформації: управлінські впливи - це інформація 

особливого роду [4].  

Існує певний мінімальний обсяг інформації, без якого ефективне управління 

неможливе. Щодо митних органів можна сказати, що чим мінливіше економічне 

середовище, чим складніше внутрішній організаційний устрій митної системи - 

тим більше інформації необхідно для ефективного управління. Тому керувати не 

володіючи інформацією сьогодні неможливо. Одне з основних завдань 

контролінгу – інформаційна підтримка управління. Вирішити її можна лише за 

умови чіткого та злагодженого функціонування системи митних інформаційних 

потоків. Контролінг є постачальником інформації, яка потрібна на 

функціонування системи управління. 

Система збирання контролінгової інформації спирається на існуючу систему 

інформаційних потоків. Таким чином, службі контролінгу не вдасться 

побудувати свою підсистему збору інформації без урахування інших 

інформаційних потоків у митних органах. 

Тому система інформаційних потоків контролінгу має бути органічно 

вбудована у загальну систему інформаційних потоків. 

Перед службою контролінгу стоїть завдання забезпечення оперативного 

збору та аналізу інформації з метою управління. Керівники кожного рівня 

повинні отримати інформацію, щоб у разі відхилень, що намітилися, встигнути 

вжити відповідних заходів і скоригувати положення. 

Митні органи надають інформацію керівництву на всіх функціональних 

ділянках, де вона може бути використана для досягнення максимальної 

ефективності. Служба контролінгу допомагає проаналізувати ситуацію, що 

склалася, і прийняти правильне рішення в умовах, що, безсумнівно, підвищує 

ефективність роботи митних органів. 

Концепція контролінгу не містять нових знань про митну справу і лише 

використовують інструментарій, відомий з інших дисциплін. Тому є сенс 

говорити про неї не як про систему певних знань, а скоріше як про філософію 

або про ідеологію управління. На відміну від менеджменту, як науки про 
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управління, контролінг, наприклад, базується на кількісному аналізі та більшою 

мірою орієнтований на систему вартісних показників та планово-контрольних 

розрахунків. Отже, основними завданнями контролера є аналіз та збирання 

інформації, розробка пропозицій, забезпечення ефективного обміну 

інформацією всередині Державної митної служби України (ДМС) для прийняття 

управлінських рішень. 

Сьогодні митна служба розвивається дуже динамічно і для того, щоб цей 

процес йшов планомірно, розроблено Концепцію розвитку митної служби, в 

рамках якої ведуться роботи з чотирьох напрямків: розвиток інфраструктури 

митних органів, впровадження сучасних інформаційних технологій, підготовка 

кадрів та створення відповідної нормативної бази. За аналогічними напрямками 

йде робота у митних службах усього світу. Міжнародний досвід доводить, що 

без інформаційних технологій зробити митний контроль та митне оформлення 

прозорими та швидкими неможливо. 

Основна теза концепції – здійснення митного контролю як сервісу для 

учасників міжнародної торгівлі. Зробити безконтактними митне оформлення та 

митний контроль, тобто. звести до мінімуму пряме спілкування між учасниками 

ЗЕД та митниками, можливо в тому випадку, коли будуть рознесені у просторі 

та часі два компоненти - вантаж чи товар та супровідні документи. Зазвичай 

практика така: документи перевозяться в машинах разом із вантажами. Наразі 

завдання митних органів – отримати документи в електронному вигляді, 

максимально швидко та окремо від самих товарів, щоб інформація надходила до 

системи раніше, ніж вантажі починають переміщуватися. Це так званий принцип 

попереднього інформування митних органів, заснований на тому, що дані з 

товаросупровідних документів, інвойсів та контрактів заносяться до митної 

інформаційної системи при формуванні товарної партії. 

  Після обробки цих відомостей та перевірки їх з використанням системи 

аналізу та управління ризиками вся необхідна для реалізації митних процедур 

інформація надходить на прикордонні пункти пропуску та до митниці 

призначення. Транспорт із вантажем, під'їжджаючи до кордону, пред'являє не 

самі документи, а якийсь ідентифікаційний код, який видається з митної 

інформаційної системи для цієї товарної поставки. Інспектор, ввівши цей код, 

відразу отримує з системи всю інформацію про вантаж і контролює подані 

документи та вантажі. 

За виконання процедур митного оформлення першому плані виходить 

електронне декларування товарів хороших і транспортних засобів. На цьому 

етапі також використовується лише електронна інформація, яка знаходиться у 

системі. Крім функцій оформлення інформаційні системи реалізують принцип 

аналізу та управління ризиками у митній справі. З різних баз даних, причому як 

митних органів, а й податкових, прикордонних, міграційних служб, баз даних із 

сертифікатів якості продукції тощо, інформація акумулюється у єдиній базі і 

проходить через систему профілів ризиків. Останні формуються у Центральному 

апараті спеціальними аналітичними групами та, видані як наказу, вводяться у 

інформаційні системи митних пунктів пропуску. Кожен профіль ризику є описом 



MANAGEMENT, MARKETING 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 165 

узагальнених ситуацій, здатних призвести до порушення митного законодавства. 

Таким чином, кожне постачання розглядається через систему умов та критеріїв і 

відноситься або до нормальної, або до ризикової. Якщо вона потрапляє до так 

званої зони ризику, то інформаційна система видає інспектору вичерпну 

інструкцію з дій. На сьогоднішній день створено та функціонує відомча 

інтегрована телекомунікаційна мережа митних органів, що об'єднує в єдину 

систему всі існуючі митні об'єкти. 

Все, що робить ДМС у сфері модернізації інформаційної системи, розвитку 

баз даних, надання інформаційних сервісів, необхідно як митним службам, і 

учасникам зовнішньоекономічної діяльності. 

Інформаційна система митних органів безперервно працює в реальному часі, 

інтегрована з технологічними процесами митного оформлення і контролю, 

взаємодіє з системами митних служб зарубіжних країн, митних брокерів, 

експедиторів, перевізників, інших контролюючих органів виконавчої владию. 

ДМС дотримується принципу еволюційного розвитку системи. Усі рішення 

мають бути максимально обґрунтовані з урахуванням сучасного рівня розвитку 

інформаційних технологій, масштабів їхнього впровадження, можливості 

спрощення існуючих митних процедур. Митні органи прагнуть до того, щоб 

впровадження нових інформаційних технологій призводило до оптимізації 

діяльності митних органів, перенесення частини виконуваних інспектором 

функцій на комп'ютер, спрощення взаємодії між різними підрозділами митниці. 

Підготовка фахівців, здатних успішно інтегруватися в діючу та інформаційну 

систему митних органів, що динамічно розвивається, стає одним з пріоритетних 

завдань підготовки митних кадрів. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що сучасна організація діяльності митних 

органів - це адекватна реакція на швидкі зміни, безперервно змінюються 

технології та невизначеність середовища. В даний час митна служба знаходиться 

на етапі загального підйому та вдосконалення. Закінчився період інтенсивного 

зростання чисельності працівників митної служби, адже ефективність роботи 

митної служби визначається не лише чисельним складом, а значною мірою 

якістю роботи всіх його підрозділів. 

Проблема ефективного управління є однією з найбільш актуальних та 

практично значущих у комплексі взаємопов'язаних проблем розвитку митної 

служби. Першочерговим завданням є освоєння нових підходів до управління, 

розробка систем отримання інформації про результати діяльності митних органів 

для ухвалення на цій основі обґрунтованих та своєчасних управлінських рішень. 

Удосконалення управління з урахуванням контролінгу відбувається у руслі 

всіх основних тенденцій трансформації менеджменту державної служби на етапі 

– орієнтація досягнення цілей, моніторинг результатів, посилення самоконтролю, 

автоматизація процесів управління. 

Тому, щоб управління у митних органах здійснювалося ефективно, необхідно 

зміцнювати інформаційно-аналітичну та методичну підтримку керівників 

митних підрозділів усіх рівнів управління при прийнятті управлінських рішень, 

крім цього орієнтувати процес управління на забезпечення якісного та 
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своєчасного виконання покладених на митні органи завдань. 
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Relevance. The nature of our country is very rich in healing agents. Among them, 

one of the most important are muds of deep origin. The therapeutic effect of mud is 

known far beyond the borders of Turkmenistan. In recent years, its cosmetic properties 

have been studied, and its benefits for the skin have been found out. The consistently 

high attractiveness of hill mud in world practice is due to a variety of options for its 

use. Hill muds are effectively used for peloid therapy for medical reasons.Biliary 

dyskinesia is a functional disease related to disorder in belis entry to duodenum due to 

disordered motor activity in muscular system of bile ducts. Biliary dyskinesia in 

patients is characterized by wide spread (in 30-40%) and long duration. Leading role 

in the development of dysfunctional disorders belongs to psycho-emotional overload, 

stressful situations. Dysfunctions in gall bladder and sphincter of Oddi may be 

manifestations of general neurosis. Often biliary dyskinesia is a continuation of process 

that has began at an early age of patients. In clinical picture there are painful, dyspeptic, 

cholestatic and asthenovegetative syndromes. Hypotonic type dyskinesia is 

characterized by dull, aching pains in the right subcostal area with irradiation into the 

back or right scapula, feeling of heaviness in abdominal cavity accompanied by nausea, 

vomiting, stool disorder. Use of natural and reformed physical factors is becoming 

more widespread in practical medicine. 

Purpose of the study: Study efficiency of electrotype-mud therapy and drinking 

of hydrogen sulfide mineral water in treatment of biliary dyskinesia. 

Methods and materials: Under conditions of Berzengi resort we have treated 43 

patients with biliary dyskinesia (18 males (41,8%), 25 females (58,1%) at the age range 

of 18-55 years, with a duration of disease 1,5 - 6 years. Diagnosis is made on basis of 

objective and subjective data, ultrasound diagnosis of gall bladder and X-ray study. All 

patients were treated by electrotype-mud therapy according to general method and 

drinking of hydrogen sulfide mineral water. Hydrogen sulfide mineral water was 

specified for ingession during 10-15 days, calculated as 3 ml per 1 kilogram of weight, 

30-60 minutes in advance of meal, thermally (40-42°С). Electrotype-mud therapy with 
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application of 10 mA current is conducted with location of Electrode on the area of gall 

bladder. Duration of the procedure 15 minutes, duration of treatment is uninterrupted 

10-15 days. 

Results obtained: During treatment of biliary dyskinesia under conditions of 

Berzengi resort, after combined application of drinking of hydrogen sulfide mineral 

water and electrotype-mud therapy, patients had normalized dyspeptic. Almost 

majority of patients achieved positive treatment results. 35 (81,3%) patients had good 

results, 5 (11,6%) patients satisfactory results, and only 3 (6.9%) patients had no 

change. 

  Conclusions: combined usage of drinking of hydrogen sulfide mineral water and 

electrotype-mud therapy makes positive impact and normalizes biliary dyskinesia and 

serves as a basis for wide usage of this method in practical medicine. 
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Diseases throughout the entire period of human evolution have been characteristic 

features of its existence which led to the creation such field as medicine relevant to 

strictly obligatory attribute for the development of society. Diseases accompanied with 

common symptoms that can be addressed include suffering, pain, fatigue, losses of 

physical function. Emotional and mental components of illness: feeling of being 

punished, anger, poor self-esteem, feeling of helplessness, hopelessness, sadness, 

dread, confused thinking and even deterioration of cognitive ability. Illness is not so 

much a biomedical and psychological matter and as it is a social one and associated 

with economic burden, years lost due to disability,   limitation of   security,  the cultural 

norms and values, familial life-style. Despite on the  technological developments in 

biomedical and life sciences there are life-limiting  incurable illness with death 

outcomes. By 2060, the burden of serious healthrelated suffering is expected to 

increase almost twofold, most rapidly in low-income countries [1].  

       The aim of the doctors of modern medicine is merely to delay the time of death. 

According to anonymous physician 16th century the tasks of medicine “….to cure 

sometimes, to relieve often, to comfort always”.  Іf we back to history  may consider 

that  medicine is  determined not only by scientific achievement but the formation of 

novel discipline - palliative care triggered by  a response to ethical norm because the 

vector of doctor directed to patients with their suffer, distress.        The World Health 

Organization (WHO) initially defined palliative care in 1990: “Palliative care is an 

approach that improves the quality of life of patients and their families facing the 

problem associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of 

suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of 

pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual” [2]. WHO Definition of 

Palliative Care was   subsequently updated  in 2002.  This definition remains 

unchanged later and the model of palliative care was integrated into the traditional 

medical national person-centred healthcare  systems.      Palliative care is provided to 

the patients with advanced oncology and incurable hemato-oncology, geriatric persons 
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with cognitive disorders and late stages of illness at the end of life [3].  HIV/AIDS in 

particular, carries with it the social stigmatization that complicates mental health and 

threatens life-sustaining activities.  Caregivers  also can provide resources to help 

patients and families deal with the emotions depression, anxiety and fear that more 

pronounced  under a dangerous diagnosis thus the central component of sick human 

being is ethical medical outlook. Older traditions in medical ethics emerged in a 

specific social  context of bioethics.  T. Beauchamp and J. Childress  proposed  such 

principles of biomedical ethics: autonomy, beneficence, nonmaleficence, 

confidentiality, justice, informed consent [4].   Autonomy derives from a respect for 

persons, means self-determination of patient, which is the freedom to act 

independently. Individual actions are directed toward goals that are exclusively one’s 

own. An obligation of nonmaleficence and obligation of beneficence are both 

expressed in the Hippocrate oath:  «I will use treatment to help the sick according to 

my ability and judgment, but I will never use it to injure or wrong them».  Principle of 

beneficence: a moral obligation to act for the benefit of others,  protect and defend 

rights of others,  help persons with disabilities, rescue persons in danger.  

Nonmaleficence means first do no harm. One of the core duties of medical practice is 

confidentiality, which provides the foundation for the physician-patient relationship. 

Confidentiality should be maintained such that the physician may not communicate 

information regarding the examination to a third party without the individual’s prior 

written consent, unless required by law. Justice  is obligatory for distribution of scarce 

resources, respect for individual rights. Informed consent  is a process that should occur 

throughout the relationship between clinician and patient. Consent is implied when the 

patient indicates a willingness to undergo a certain procedure or treatment by his or her 

behavior. Day-to-day caring the palliative patient medical ethics service emphasizes 

physical, social, spiritual, legal aspects by interdisciplinary team. Nonmaleficence and 

obligation of beneficence are realized in aggressive measures for reducing and control 

distressing  symptoms, its  intensity, relief of suffering due to the pain. The physician’s 

duty to maintain confidentiality related to patients whose are entering the last phase of 

life extends from the accepted code of professional ethics. The notion of informed 

consent is grounded in the ethical principles of patient autonomy and respect for 

persons [5].      Thus, implementation of the bioethics principles in palliative local, 

national, international services  facilitates the high level of current clinical practice and   

improves the quality of life of patients with seriously illness.  
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May 10, 2023 marks the 100th anniversary of the birth of the outstanding Soviet 

statesman and politician, national leader of the Azerbaijani people Heydar Alirza oglu 

Aliyev, who won respect and recognition throughout the world.  

Since 1941, he worked as the head of the department in the People's Commissariat 

of Internal Affairs of the Nakhichevan ASSR and the Council of People's Commissars 

of the Nakhichevan ASSR, and since May 1944 – in the state security bodies of the 

Azerbaijan SSR. In 1950 he graduated from the Leningrad Higher School of the MGB 

of the USSR, in 1957 – from the Historical Faculty of the Azerbaijan State University. 

During the years when Heydar Aliyev was at the helm of the leadership of the 

republic, Soviet Azerbaijan achieved great success in industrial development, science, 

culture, agriculture, and the living standards of the population have seriously improved. 

The significant economic recovery of the republic was highly appreciated by the top 

leadership of the USSR. 

The 1970s were marked by tireless activity, unprecedented initiative and gigantic 

energy shown in the development of comprehensive programs for the dynamic 

development of Soviet Azerbaijan under the leadership of Heydar Aliyev. 

To ensure the effective development of industry, structural reforms were carried 

out in the economy, new industries were created, primarily in the machine-building 

complex, chemistry and petrochemistry, non-ferrous metallurgy, work began on 

technical renovation and reconstruction, as well as the process of expanding the 

processing industry, energy, ferrous metallurgy and mining. 

In those years, Azerbaijan occupied one of the leading places in the USSR in the 

production of petroleum products, oil equipment, steel pipes, non-ferrous metals, 

synthetic rubber, electric motors, building materials, household air conditioners, 

automobile parts, mineral fertilizers. 350 items of products manufactured in the 

Azerbaijan SSR were exported to 65 countries of the world. 

The science, culture and art of Azerbaijan experienced a period of tremendous 

growth in those years. Comprehensive measures have been implemented in the field of 

development and improvement of the capital of the Republic of Baku, other cities and 

districts.[1] 

On May 28, 1977, an international conference was held in Baku, attended by 

representatives of 70 countries. It was of great importance to the entire international 

community. Heydar Aliyev made a keynote speech at this conference on the problems 

of the national liberation movement of the peoples of Asia, Africa and Latin America, 
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putting forward a number of new theoretical and scientific ideas in the study of socio-

political processes taking place at that time in the countries of Asia, Africa and Latin 

America. [2] 

In fact, he left another, larger-scale historical legacy, as one of the leaders of the 

superpower, in Moscow. Under his control were 18 union and 36 Union -republican 

ministries. He oversaw mechanical engineering, trade, and light industry - and up to 

three million people were employed in this industry alone and about 3,700 enterprises, 

transport and communications worked productively. In addition, he was also 

responsible for culture and education. Since 1984, Heydar Aliyev headed the 

commission on the reform of the Soviet school, and in 1986 he took the post of 

chairman of the Bureau of the Council of Ministers of the USSR for Social 

Development. He took an active part in the implementation of a number of non-core 

projects in related fields for his field. His signature can be found under hundreds of 

important government documents and resolutions of the Politburo of the Central 

Committee of the CPSU of that period. For example, he headed the Commission on 

Operational Issues of the Council of Ministers. It is particularly worth noting the 

reforms implemented by him in the social and health sector. The first comprehensive 

diagnostic centers were created on the initiative of Heydar Aliyev. Thanks to his 

support, for the first time Soviet surgeons were allowed to perform open-heart surgery. 

Heydar Aliyev was the founder and founder of the Svyatoslav Fedorov Eye 

Microsurgery Center, on his initiative a mobile laboratory was created on a river boat 

plying the Volga. In August 1987, the resolution of the Central Committee of the CPSU 

"On the main directions of development of health protection and restructuring of health 

care of the USSR for the period up to 2000" was published. According to experts, it 

was one of the most important and relevant documents that positively affected the state 

of medicine and contributed to the renewal of its material and technical base. In many 

ways, the current state of medical technologies and the material base of medical science 

in Russia uses exactly the foundation that was created with the direct participation of 

Heydar Aliyev. As part of the modernization of the healthcare system, it was envisaged 

to organize a network of diagnostic centers in each republic, region, and province, in 

which complex, highly efficient modern equipment and medical equipment should be 

installed. Cancer centers have also been established in all the Union republics. At the 

very beginning of 1984, or to be more precise, on January 4, a draft resolution of the 

Central Committee of the CPSU and the Council of Ministers of the USSR on "The 

main directions of reform of secondary and vocational schools" was published, 

developed by a commission under the leadership of the General Secretary of the CPSU 

Central Committee Konstantin Chernenko. The main developer of the project and the 

curator of this large-scale school reform was also Heydar Aliyev. A few months later, 

the reform of secondary education came into force. The organization of teacher training 

and other changes in the system of preschool education were set out in the press on 

April 12, 1984, when five resolutions of the Central Committee of the CPSU and the 

Council of Ministers of the USSR were published, to which a separate resolution was 

attached on raising teachers' salaries and improving their social conditions. According 

to the provisions of the reform of the educational system, it was proposed to start 
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studying at a secondary school from the age of six, and to increase the period of study 

from 10 to 11 years. Even then, a new subject appeared in schools - the basics of 

computer technology and programming, Soviet-made personal computers were 

purchased. But most importantly, the structure of education management was 

changing, and the reform raised the public prestige of the school and the authority of 

the teaching profession. [3]  

On September 20, 1994, an agreement was signed in Baku, which, due to its 

colossal significance, was called the "Contract of the Century". The agreement "on the 

share distribution of products" regarding the development of the deep-water deposits 

"Azeri", "Chirag", "Guneshli" was reflected in 400 pages and 4 languages. 13 

companies (Amoco, BP, Mc Dermott, Unical, SOCAR, LUKoil, Statoil, Exxon, Turkia 

Petrollary, Penzoil, Itochu, Remco, Delta) from 8 countries (Azerbaijan, USA, UK, 

Russia, Turkey, Norway, Japan, Saudi Arabia) took part in the "Contract of the 

Century". The agreement paved the way for the signing of 26 more agreements with 

41 oil companies from 19 countries. The Contract of the Century has gone down in 

history as the first major economic act of Heydar Aliyev, which defined the basic 

priorities in the policy of the presidential government – the oil strategy. [3] 

Its implementation was developed by Heydar Aliyev and is an example of the 

implementation of a thoughtful and effective oil strategy that forms the basis of the 

concept of economic development of Azerbaijan. 

Economic reforms, the establishment of a market economy, ensuring economic 

development, the integration of Azerbaijan into the world economy, the 

implementation of the privatization program, agrarian reforms have become consistent 

priority areas in the activities of Heydar Aliyev. [1] 
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Не дивлячись на сучасні значні досягнення у медичній галузі, поки що 

залишаються окремі дискусійні питання, наприклад в невідкладній 

герніохірургії, що пов’язані з абсолютною взаємозалежністю між адекватним 

забезпеченням клініко-інструментальної складової у виборі діагностико-

лікувальної тактики і реальними можливостями цілодобового надання ургентної 

допомоги у світі досягнень світової спільноти [1, 2, 3]. 

Аналіз літературних джерел свідчать, що остаточного та абсолютно єдиного 

рішення щодо інтраопераційної оцінки стану переходу защемленого органу з 

компенсації в субкомпенсацію, та субкомпенсації в декомпенсацію поки що не 

існує, і тому дискусія в цьому напрямку продовжується [4, 5]. 

Мета дослідження – дослідити особливості динамічних змін грижової води 

в залежності від тривалості защемлення ділянки тонкої кишки при защемлених 

грижах живота. 

Матеріали та методи дослідження. У роботі проаналізовані результати 

оцінки динамічних змін грижової води у 106 хворих (29 резекцій ділянки тонкої 

кишки) в залежності від тривалості защемлення ділянки тонкої кишки при 

защемлених грижах живота. Усі хворі були госпіталізовані в ургентному 

порядку та знаходились на лікуванні у хірургічних клініках КНП Київської 

міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Клініко-діагностичний 

алгоритм включав лабораторні, інструментальні та біохімічні методи 

дослідження. Статистичну обробку проводили з використанням t-критерію 
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вірогідності Ст'юдента і ступеня вірогідності (р) на персональному комп’ютері з 

використанням програми Microsoft Excel 2013. 

Результати дослідження. У даній роботі було здійснено порівняльний аналіз 

низки критерій за умови доступності, дешевизни та можливості цілодобово 

застосовувати у клінічній ургентній герніохірургії, з урахуванням можливостей 

подальшого і своєчасного трактування доцільності та необхідності видалення 

ураженої ділянки защемленого органу. 

У клінічній практиці ургентної хірургії для візуальної оцінки стану 

защемленого порожнистого органу застосовують метод Керте, котрий 

ґрунтується на трьох ознаках: колір защемленого органу, відновлення пульсації 

судин защемленого органу та наявність перистальтики. Це відображається у 

трьох ступенях змін: І ступінь – гіперемія порожнистого органу, збереження 

активності перистальтики, збереження пульсації судин; ІІ ступінь – виражені 

ознаки венозного повнокрів’я, перистальтика в’яла, пульсація судин 

розщемленого органу збережена; ІІІ ступінь – має місце некроз органу, 

перистальтика та пульсація відсутня. 

Тобто, особливу складність для хірургів представляє оцінка стану 

защемленого органу та зворотність реперфузійних процесів саме при ІІ ступені, 

адже недооцінка стану органу призведе або до недостатності ділянок анастомозу, 

або до розширення показань до резекції органу. Саме тому, було досліджено 

зміни грижової води в залежності від виду та ступеню змін в защемленому органі 

(таблиця). 

Таблиця 

Особливості змін грижової води при защемлені петлі тонкої кишки у 

пацієнтів із защемленими грижами живота.  

 

Критерії 

63 пацієнти 14 пацієнтів 29 пацієнтів 

Стан защемленого органу 

Компенсований 
Субкомпенсо-

ваний 

Деструкція  

(резекція 

органу) 

Метод Керте І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь 

Грижова вода Серозна 
Прозоро – 

геморагічна 

Мутно – 

геморагічна 

Проба Рівальта Негативна Негативна Позитивна 

Реакція Моріца Негативна Негативна Позитивна 

Етанолова (50%) 

проба 
Рідина 

Рідино гелева 

суміш 
Гель 

рН > 5,9 4,6 – 5,9 < 4,6 

Рівень лактату < 5,2 ммоль / л < 5,2 ммоль / л > 5,2 ммоль /л 

Мікробна 

контамінація  

(lg КУО/мл) 

- < 1,98±0,12 > 1,98±0,12 
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Отримані результати ізольованого защемлення петлі тонкої кишки виявили, 

що при І ступені змін, за Керте, грижова вода була відсутня або серозної 

консистенції, при ІІ ступені вона була прозоро-геморагічна, і при ІІІ ступені 

спостерігали її мутно-геморагічний характер.  При застосуванні проби Рівальта 

та реакції Моріца позитивний результат був за умови деструкції тонкої кишки. 

Використання об’єктивних критерій, а саме при некрозі сегменту тонкої 

кишки рівень лактату в грижовій воді перевищує 5,2 ммоль/л. Застосування 

етанолового тесту при наявності лише гелю, також свідчило про незворотність 

ураження петлі тонкої кишки; визначення рН грижової води менше 4,6 з 

характером ацидозу, що також свідчило про деструкцію тонкої кишки. Крім того, 

при дослідженні мікробної контамінації грижової води було встановлено, що за 

умови деструкції защемленої петлі тонкої кишки контамінація грижової води 

перевищує 1,98±0,12 lg КУО/мл. 

Таким чином, для оцінки стану защемленого органу чи зворотності 

реперфузійних процесів в ньому, метод Керте доцільно доповнювати 

біохімічними маркерами некрозу защемленої ділянки тонкої кишки. 

 

 

Висновки. 

1. Застосування методу Керте для оцінки ступеня деструкції защемленої 

діляки тонкої кишки у пацієнтів із защемленими грижами живота не завжди 

дозволяє об’єктивізувати стан порожнистого органу за умови переходу  

ІІ ступеня в ІІІ ступінь. 

2. Зміни грижової води у пацієнтів із защемленими грижами живота, за 

позитивної оцінки проби Рівальта, реакції Моріца, гелевого її стану за 

етеноловою пробою, зниженням у ній рН менше 4,6 та збільшенням у ній рівню 

лактату понад 5,2 ммоль /л у переважної більшості хворих свідчить про некроз 

та незворотність защемленої ділянки тонкої кишки. 
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Актуальність. На повсякденному прийомі практикуючий лікар-стоматолог 

доволі часто вимушений працювати з нервовими пацієнтами. При лікуванні 

таких хворих найбільш розповсюдженою проблемою є феномени 

стоматологічних реакцій на лікувальні маніпуляції. Найбільш поширеним серед 

яких є феномен підвищеного рівня блювотного рефлексу, розповсюдженість 

якого суттєво недооцінюється лікарями ортопедами, гігієністами стоматологами, 

рентгенологами, тощо. Тому доволі необхідним є вивчення даної проблеми, аби 

лікарі-стоматологи мали уявлення про те, як саме необхідно працювати із 

пацієнтами з підвищеним рівнем блювотного рефлексу та мали змогу проводити 

всі необхідні стоматологічні маніпуляції на високому рівні. 

Ключеві слова: підвищений рівень блювотного рефлексу, гіперчутливість, 

стоматофобія, протиблювотні препарати для дітей та дорослих. 

Як показав аналіз літературних даних, чітко пояснити природу підвищеного 

рівня блювотного рефлексу шляхом визначення якихось загальних типових 

властивостей нервової системи чи специфічних рис особистості людини не 

вдається. Між тим у практичній стоматології дивує непередбаченість таких 

реакцій пацієнта та їх об’єктивна невідповідність стандартам больової та 

тактильної чутливості на дії лікаря.  

Відомо, що пацієнти з підвищеним рівнем блювотного рефлексу неохоче 

звертаються будь якою стоматологічною допомогою. Достатньо хоча б один раз 

перенести неприємне відчуття нудоти на стоматологічному прийомі, аби 

закарбувати його на завжди у свідомості. Виправити не завжди просто. 

Отриманий раніше неприємний досвід примушує таких пацієнтів назавжди 

відмовитись від найнеобхідніших стоматологічних маніпуляцій. Особливо 

вираженим э прояви підвищеного рівня блювотного рефлексу на 

стоматологічному прийомі під час якого відбувається подразнення зон, які 

стимулюють блювання. 
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Блювотний центр подразнюється через чутливі нервові закінчення 

блукаючого нерву чи від рецепторного апарату глотки через язикоглотковий 

нерв. Нервовими закінчення яких розташовані у слизовій оболонці м’якого 

піднебіння, глотки  та спинці язика. Чутливість м’якого піднебіння до 

чужорідних тіл, яка проявляється у вигляді підвищеного рівня блювотного 

рефлексу, ̶ нормальна захисна реакція організму. Однак, у деяких пацієнтів вона 

виражена надмірно, та виникає навіть при незначних стоматологічних 

маніпуляціях в порожнині рота. Це створює певні складнощі на 

стоматологічному прийомі: складності при проведенні рентгенологічних 

знімків, знятті відбитків, використанні слиновідсмоктувача, лікуванні жувальної 

групи зубів та носінні знімних протезів.  

Сьогодні виділяють два типи реакцій, що викликають підвищений рівннь 

блювотного рефлексу: 

• Психологічний тип  – реакція, пов’язана зі стоматофобією; 

• Фізіологічний тип – реакція у відповідь на механічну дію, дотик у 

роті. 

Найчастіше спостерігається поєднання та взаємний вплив обох типів реакцій. 

Блювання також необхідно диференціювати відрижки та регургітації. 

Регургітація – повернення прийнятої їжі в порожнину рота, без характерного 

блювотного запаху. Відрижка може бути присутня перед блюванням. Відрижка, 

як правило не призводить до спустошення початкових відділів кишечнику через 

ротову порожнину.  

Необхідно пам’ятати, що підвищений рівень блювотного рефлексу може 

посилитись при утрудненому носовому диханні, захворюванні шлунку, на фоні 

вагітності, тощо.  

Беручи до уваги вищесказане ми сформували основний перелік рекомендацій 

для лікаря-стоматолога при лікуванні пацієнтів з підвищеним рівнем блювотного 

рефлексу. Перше на що слід звернути увагу, - це поза пацієнта. Таких пацієнтів 

ні в якому разі не слід розміщати горизонтально, бо слина, яка скопиться у роті 

може викликати блювання. Крім того, слід рекомендувати пацієнту утриматись 

від прийому їжі перед візитом. Лікар повинен проінструктувати хворого, щодо 

правильної техніки дихання під час проведення стоматологічних маніпуляцій, 

акцентуючи увагу на непереривності та недопусканні затримок.  

Назначати прийом для таких пацієнтів слід у другій половині дня, оскільки в 

ранковий час більш виражена тригерна активність. Під час лікування необхідно 

уникати контакту рук та інструментів з тригерними зонами. Під час складання 

плану лікування починати слід з легких маніпуляцій, поступово подовжуючи їх 

тривалість. Саме це дозволить досягти як фізичної так і психологічної 

десенсибілізації.  

Під час прийому лікар повинен слідкувати за ергономічністю маніпуляцій які 

слід виконати, уникаючи зайвих дій та процедур, наприклад, повторного 

рентгенологічного контролю з встановленням внутрішньоротової плівки чи 

численних ортопедичних примірок. Крім того, необхідно використовувати під 

час прийому відволікаючий фактор (музика, відео).  
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При готовності пацієнта навчити його техніці десенсибілізації в домашніх 

умовах перед проведенням стоматологічного прийому. Слід рекомендувати 

хворому перед дзеркалом у ванній кімнаті вводити ложку для зняття відбитків у 

ротову порожнину, це можна робити із застосуванням місцевих анестетиків з 

наступною відміною.   

Якщо заплановані маніпуляції з високим ризиком виникнення підвищеного 

рівня блювотного рефлексу, слід використати прийом функціональної блокади. 

Також необхідним є виконанням місцевої аплікаційної анестезії тригерних зон 

перед складними маніпуляціями.  

У випадках явно присутнього психо-емоційного компоненту – 

рекомендований прийом проти блювотних засобів та/чи седативних препаратів 

за декілька днів до стоматологічного прийому. 

Звичайно для повноцінного успіху лікування пацієнтів з підвищеним рівнем 

блювотного рефлексу не тільки лікар повинен виконувати певні рекомендації. 

Хворий також повинен бути зацікавлений в успішності. Лікар повинен 

проінструктувати пацієнта з підвищеним рівнем блювотного рефлексу, що саме 

йому слід робити, аби полегшити та покращити стоматологічний прийом. Слід 

дати пацієнту наступні рекомендації:  

• за 2-3 години до прийому не слід вживати їжу та пити забагато 

рідини; 

• відвідування лікаря-стоматолога слід перенести на другу половину 

для; 

• пацієнт повинен забезпечити себе можливістю нормально дихати 

носом, при необхідності слід рекомендувати застосувати спеціальні 

судиннозвужуючі краплі; 

• при найменших ознаках підвищеного рівня блювотного рефлексу 

пацієнт повинен починати ритмічно вдихати через ніс та видихати через рота; 

• також можете рекомендувати спробувати наспівувати звуки чи 

просто гудіти, це створить безперервний потік повітря та зупинить рефлекс; 

• пацієнт має перемогти свій рефлекс. Слід рекомендувати йому 

кожного дня класти до рота сторонній предмет, наприклад, ложку все глибше; 

• рекомендуйте пацієнту відволікатись під час прийому, слухати 

музику, дивитись телевізор; 

 Висновок. Підвищеного рівень блювотного рефлексу, який виникає у 

відповідь на стоматологічні втручання, - це явище неприємне як для пацієнта так 

і для лікаря. Вказані у статті методики психологічної адаптації допоможуть 

лікарям-стоматологам краще впоратись з лікуванням пацієнтів у яких 

підвищений рівень блювотного рефлексу. В свою чергу, коректне 

стоматологічне лікування даної групи хворих є гарним психо-прифілактичним 

факторм для наступного стоматологічного лікування. 
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Актуальність. Атопічний дерматит - це рецидивуюче, хронічне, запальне 

захворювання шкіри, яке зазвичай починається в дитинстві, супроводжується 

генетичними факторами і може бути спровоковане різними алергенами. 

Пацієнти зазвичай мають підвищений рівень IgE у сироватці крові та сімейний 

або особистий анамнез астми та/або алергічного риніту. Хоча етіологія 

захворювання точно не відома, вважається, що має місце складна 

багатофакторна етіологія із залученням генетичних, екологічних та інфекційних 

факторів. Захворюваність на атопічний дерматит поступово зростає і за останні 

40-50 років збільшується вдвічі кожне десятиліття. Помічено, що захворювання 

зростає особливо в індустріально розвинених країнах та міських районах з 

високим соціально-економічним статусом[1]. 

Мета дослідження. Метою дослідження було визначити ризик розвитку  

алергічних захворювань(алергічного риниту та або астми) у хворих дітей на 

атопічний дерматит. 

Матеріали та методи дослідження. За основу досліджень було взято 

статистику за останній рік з медичного закладу у Харкові «Міський клінічний 

шкірно-венерологічний диспансер №5». 

Результати та обговорення. У дослідження було включено 59 пацієнтів (23 

чоловіків, 36 жінок). У 8 (13,5%) пацієнтів розвинувся алергічний риніт, а у 12 

(20,3%) - астма. 

У дітей з атопічним дерматитом симптоми зазвичай зникають, коли вони 

досягають шкільного віку, але ризик розвитку респіраторних алергій, астми та 

алергічного риніту залишається високим.  

В останні роки для визначення чутливості до різних антигенів та алергенів 

проводяться внутрішньошкірні, прик- та патч-тести, а також оцінюються рівні 

специфічного IgE в сироватці крові. Атопічний патч-тест, який був розроблений 

в останні роки, базується на оцінці реакції гіперчутливості IV типу, що 

розвивається в результаті нанесення різних алергенів на епідерміс. 

У більшості дітей з атопічним дерматитом розвиток астми та  алергічного 

риніту пов'язаний із сенсибілізацією до харчових алергенів та/або аероалергенів. 

Приблизно у 35% дітей з атопічним дерматитом провокуючою причиною є 
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харчова алергія, а 60% немовлят у перші 3 місяці життя були сенсибілізовані до 

аероалергенів у віці до 5 років. 

Підвищення абсолютної кількості еозинофілів і специфічного IgE до 

аероалергенів і харчових алергенів є найкращими предикторами астми, тоді як 

предиктори алергічного риніту- це  обтяжений сімейний анамнез і ранній 

початок бронхіальної астми[2]. 

   Висновки. Діти з атопічним дерматитом мають значний ризик розвитку 

респіраторної алергії, причому найвищий ризик мають діти з підвищеною 

абсолютною кількістю еозинофілів, позитивними специфічними IgE до 

аероалергенів та харчових алергенів, обтяженою спадковістю та раннім 

початком атопічного дерматиту. Виявлення факторів ризику дозволить 

удосконалити методи лікування з метою зменшення тяжкості перебігу 

захворювання та попередження маніфестації респіраторної алергії. 
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Вступ. Дослідження мікробіота шкіри людини набуває актуальності в аспекті 

хронічних дерматозів, коли біотоп шкіри являє собою яскравий приклад складної 

асоціативної взаємодії мікроорганізмів [1]. Склад мікрофлори шкіри може 

змінюватися залежно від віку людини, умов праці, зовнішнього середовища, 

стресових ситуацій, перенесених захворювань або наявних патологій, раціону 

харчування [2].  

Атопічний дерматит через свою високу поширеність є важливою медико - 

соціальною проблемою[3,4]. Приєднання вторинної інфекції при атопічному 

дерматиті зустрічається в 26-38% випадків, у таких пацієнтів значно ускладнена 

діагностика, лікування та подальша реабілітація [5]. 

У сучасних умовах на тлі зниження імунологічної реактивності організму, 

екологічного неблагополуччя, нераціонального використання антибіотиків, 

бактеріальна і грибкова інфекція обтяжує перебіг атопічного дерматиту. При 

цьому повністю не вивчені сучасні особливості шкірного мікробіоценозу, його 

видовий склад, а також не виявлено закономірностей мікробної колонізації 

шкіри в різних вікових групах. Таким чином, існує необхідність комплексного 

обстеження пацієнтів з атопічним дерматитом і розробка заходів, спрямованих 

на оптимізацію медичної допомоги цьому контингенту хворих. 

Мета дослідження: вивчити видовий склад мікрофлори шкіри у хворих з 

атопічним дерматитом, ускладненим вторинною інфекцією.  

Матеріал та методи дослідження. Специфічні методи діагностики включали 

культуральне та мікологічне обстеження шкірних покривів за допомогою забору 

матеріалу у вигляді зішкрібу шкіри з наступним змивом стерильною 

дистильованою водою по периметру найбільш свіжих шкірних уражень. Посів 

змиву проводили на агарезоване  середовище Сабуро і МПА в чашки Петрі з 

тривалістю культивування бактерій не менше 7 діб, а при виявленні 

представників дерматоміцетів культивування продовжувалось до 12 діб при 

370С. 

Результати дослідження. Аналіз результатів бактеріологічного та 

мікологічного дослідження шкіри проведений в 68 хворих у віці від 21 до 52 

років з атопічним дерматитом, ускладненим вторинною інфекцією. Серед 

обстежуваних було 43 жінки (63,3±3,5%) та 25 чоловіків (36,7±3,9%).  
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Встановлено, що Staphylococcus aureus висівається зі шкіри хворих на 

атопічний дерматит в 69,3±2,7% випадків, Staphylococcus epidermidis – в 

75,2±3,2% випадків. У хворих бактеріальне інфікування шкірних покривів при 

атопічному дерматиті перебігало як без маніфестації клінічних проявів інфекції 

(63,7±4,1%), так і в формі піодермії (34,6±1,5%): поверхневі (77,8±2,6%) і глибокі 

(22,2±1,7%).  

В загальній структурі стафілококового інфікування шкірних покривів 

зареєстровано: Staphylococcus aureus (58,4%), Staphylococcus epidermidis (27,1%), 

асоціація Staphylococcus aureus та Staphylococcus epidermidis (14,5%).  

Результати проведеного мікологічного обстеження показали, що у 27,3±3,8% 

хворих з атопічним дерматитом і грибковою колонізацією шкіри виявлено: у 

32,1% - дріжджові гриби, у 29,7% - дерматофіти, у 22,5% - плісняві гриби та у 

15,7% - асоціація декількох грибів.  

Встановлено, що ізольована стафілококова колонізація шкіри частіше 

виявляється у пацієнтів більш молодого віку (від 21 до 32 років) і 

характеризується середньотяжким перебігом. У віці від 33 – 52 років частіше 

висівалися стафілококи в поєднанні з грибами, що ускладнює перебіг атопічного 

дерматиту і призводить до збільшення площі шкірного ураження.  

Висновок. Приєднання вторинної інфекції призводить до ускладнення 

перебігу атопічного дерматиту, сприяє розвитку стійкості до стандартної терапії, 

що диктує необхідність вивчення етіологічних факторів та дифференційного 

підходу до лікування. 
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Анотація. Соціальні мережі стали важливим джерелом інформації на різні 

теми, включно з доглядом за шкірою. На жаль, не вся інформація, доступна в 

соціальних мережах, є точною, і це призвело до зростання поширення 

дезінформації щодо догляду за шкірою. У цій статті буде розглянуто проблему 

дезінформації в соціальних мережах щодо догляду за шкірою, її вплив на 

споживачів та можливі шляхи вирішення. 

Актуальність. Стає очевидним, що сьогодні соціальні мережі відіграють 

досить помітну роль у нашому повсякденні, і їх потенціал не обмежується лише 

розвагами. Зараз мережі активно використовуються в освітніх цілях і на ринку 

послуг. Соціальні медіа також знайшли місце і в медицині, де створюють нові 

можливості та виклики для медичних працівників. Зокрема, у дерматології вони 

стали платформою для навчання пацієнтів, роботи з громадськістю, 

професійного розвитку та спілкування [1]. Традиційні стосунки між пацієнтом і 

лікарем змінюються, оскільки перші тепер мають у своєму розпорядженні безліч 

медичної інформації, легко доступної за допомогою пошуку в Інтернеті та 

соціальних мережах, таким чином переходячи знання від професіоналів до 

звичайних людей [2]. Соціальні медіа, безумовно, принесли користь мільйонам 

своїх користувачів у всьому світі, але недоліком є те, що вони можуть наражати 

користувачів на небезпеку, коли вони слідують популярним тенденціям, що не 

мають доказової бази 

Матеріали і методи. Проведено огляд поточної літератури, застосовано метод 

порівняльного аналізу. 

Результати і обговорення. Зовнішній вигляд є невід’ємним аспектом 

особистої ідентичності. У світлі цього факту цілком природно, що люди 

шукають натхнення та рішення щодо свого зовнішнього вигляду в 

найвпливовішому інструменті нашого часу – соціальних мережах. Сучасні 
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користувачі соцмереж мають доступ до величезної кількості різноманітної, 

зокрема медичної, інформації, а ліцензований дерматолог більше не є єдиним 

постачальником дерматологічної інформації. У минулому розбіжність знань 

робила лікарів єдиними наставниками пацієнтів, тепер із розширеним доступом 

пацієнтів до інформації вони можуть самостійно приймати, часто 

необґрунтовані, рішення щодо медичних проблем і власного здоров’я. Проте 

більшість авторів медичної інформації на платформах соціальних мереж мають 

неперевірені облікові дані та, як правило, недостатню кваліфікацію [3]. Крім 

того, інформація, розміщена на цих платформах, часто є неповною, не містить 

посилань і базується на особистих думках і враженнях. Хоча більшість медичної 

літератури і базується на доказах, медична інформація в соціальних мережах 

зосереджується, як правило, на окремих історіях і досвіді, які можуть не можна 

узагальнювати для населення в цілому  

Дезінформація в соціальних мережах щодо догляду за шкірою. 

Дезінформація в соціальних мережах щодо догляду за шкірою може мати різні 

форми. Деякі люди можуть рекламувати неефективні або навіть шкідливі засоби 

для догляду за шкірою, а інші можуть робити необґрунтовані заяви про переваги 

певних процедур догляду за шкірою. Більше того, багато людей у соціальних 

мережах заявляють, що вони є експертами, незважаючи на те, що вони не мають 

професійного досвіду чи навіть медичної освіти.  

Вплив на споживачів. Вплив дезінформації в соціальних мережах щодо 

правильного догляду за шкірою може бути значним. Маркетологи 

використовують численні креативні інструменти для комунікації та реклами 

продуктів, які привертають увагу споживачів. Використання хештегів, пряма 

трансляція та часті публікації гарантують увагу споживачів і підштовхують до 

вибору саме їх продукту. Таким чином споживачів можуть змусити придбати 

неефективні або шкідливі засоби догляду за шкірою, що призведе до 

подразнення шкіри, алергічних реакцій та інших побічних ефектів [2]. Крім того, 

нереалістичні очікування впливових осіб у соціальних мережах і реклами 

можуть призвести до незадоволеності своєю зовнішністю та розвитку проблем із 

зображенням тіла. Дезінформація також може сприяти поширенню чуток і теорій 

змови, що може підживлювати страх і занепокоєння серед людей. 

Можливі рішення. Для боротьби з проблемою дезінформації в соціальних 

мережах щодо правильного догляду за шкірою можна застосувати кілька рішень. 

По-перше, платформи соціальних мереж можуть рекламувати надійні та 

достовірні джерела інформації про догляд за шкірою, висвітлюючи вміст від 

перевірених професіоналів у сфері догляду за шкірою. По-друге, спеціалісти з 

догляду за шкірою можуть використовувати свої платформи, щоб надавати 

точну інформацію про правильні методи догляду за шкірою, розвінчувати 

дезінформацію та пропонувати поради щодо догляду за шкірою на основі 

наукових досліджень. По-третє, споживачів слід заохочувати досліджувати 

продукти та звертатися за порадою до кваліфікованих спеціалістів із догляду за 

шкірою, перш ніж приймати будь-які рішення щодо догляду за шкірою [1]. 



MEDICINE 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 189 

Нарешті, бренди повинні нести відповідальність за будь-які неправдиві заяви про 

ефективність своїх продуктів і потенційні побічні ефекти. 

Висновок. Дезінформація в соціальних мережах щодо належного догляду за 

шкірою стає все більшою проблемою, яка може мати серйозні негативні наслідки 

для споживачів. Важливо популяризувати точну та достовірну інформацію про 

правильні методи догляду за шкірою, розвінчувати неправдиві твердження та 

заохочувати споживачів приймати обґрунтовані рішення. Впроваджуючи ці 

рішення, ми можемо зменшити поширення дезінформації в соціальних мережах 

і гарантувати, що споживачі отримають точну та достовірну інформацію про 

правильні практики догляду за шкірою. Також важливо усвідомлювати, що 

кожна шкіра різна, і наші потреби в догляді за шкірою теж відрізняються. 

Узагальнена думка та дотримання вибору продуктів для догляду за шкірою та 

косметичних процедур іншої особи можуть не дати нам бажаних результатів, 

яких ми очікуємо. Тому консультація у ліцензованого лікаря є найбільш 

правильним рішенням на шляху до здорової та доглянутої шкіри. 
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Вступ. Ендометріоїдні кісти яєчників є однією з найпоширеніших форм 

ендометріозу [1]. Ендометріоз зазвичай супроводжується локальною 

гіперпродукцією естрогенів, резистентністю до прогестерону, локальним 

запаленням і неоангіогенезом, інвазією в навколишні тканини з тенденцією до 

поширення [2, 3]. Нерідко поєднання ендокринних розладів і пригнічення 

місцевого імунітету стає пусковим механізмом активації системних механізмів 

імунного та окисного дисбалансу [2, 4].  

Мета дослідження. Визначити рівень маркерів локального імунологічного 

статусу у пацієнток з ендометріомами на фоні хронічних запальних захворювань 

органів малого тазу. 

Матеріали та методи дослідження. Проведено повне клініко-лабораторне 

обстеження 90 пацієнток з ендометріомами з додатковим визначенням рівня IgG, 

IgM, IgA та sIgA в цервікальному слизі. Крім того, за допомогою ELISA-TEST 

визначали рівні IL-1β, IL-4, IL-10, TNF-α та IFN-γ у цервікальному слизі. 

Пацієнти були розподілені на дві групи. В основну групу увійшло 45 жінок з 

ендометріомами на фоні хронічних запальних захворювань органів малого тазу, 

в групу порівняння – 45 жінок з ендометріомами. Контрольну групу склали 30 

умовно здорових жінок без гінекологічної та соматичної патології. Критеріями 
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включення стали: вік пацієнток від 18 до 40 років, підтверджена 

інструментальними методами, і/або лапароскопічним чи морфологічним 

дослідженням ендометріоїдна кіста яєчника (однобічна або множинні кісти), 

запальні процеси органів малого тазу, згода на участь у дослідженні. Критерії 

виключення: пацієнтки віком до 18 років та старше 40 років, істинні пухлини 

яєчників, підозра на малігнізацію, наявність верифікованої гострої специфічної 

інфекції, що передається статевим шляхом, тяжка соматична патологія, відмова 

від участі у дослідженні. Статистичний аналіз проводився за допомогою додатку 

Real Statistics для Microsoft Excel. 

Результати. В основній групі відмічено підвищення рівня прозапальних 

цитокінів (TNF-α – у 5,4 раза, IL-1β – у 3,8 раза проти даних контролю, р<0,05), 

зниження протизапальних цитокінів (IL-4 – у 2,1 разів, IL -10 – у 1,9 раза проти 

даних контролю, р<0,05), а також збільшення IFN-γ (у 2,6 рази, р<0,05). Крім 

того, спостерігався дисбаланс рівня імуноглобулінів:  незначне підвищення рівня 

IgM та IgG (у 1,6 та 1,4 раза відповідно проти даних контролю, р<0,05), зниження 

IgA та sIgA (у 2,1 та 1,8 раза відповідно проти даних контролю, р<0,05). 

Висновки. Дослідження виявило підвищення рівня прозапальних цитокінів 

(TNF-α, IL-1β, IFN-γ) та зниження рівня протизапальних (IL-4, IL-10) у 

цервікальному слизі жінок з ендометріомами на фоні хронічних запальних 

захворювань органів малого тазу. Отримані дані вказують на вектор у вивченні 

імунокорекції при лікуванні ендометріоїдних кіст яєчників. 
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Кожного року, середня тривалість життя населення постійно зростає, через 

що виникає потреба підтримувати не тільки фізичний стан здоров‘я, але й 

молодий зовнішній вигляд. Для розв‘язання цієї проблеми актуально 

використовувати сучасний метод лікування - мезотерапію. 
 

Визначення мезотерапії 
 

Мезотерапія (мезос - центральний, серединний) - це мінімально інвазивна, 

ін'єкційна методика введення діючих речовин безпосередньо у проблемну зону, 

на яку вони повинні діяти. Тим самим забезпечується можливість використання 

низьких доз лікарських речовин , без вираженого системного впливу. 

Мезотерапія належить до консервативного методу лікування, що відноситься до 

шкіри та підшкірно-жирової клітковини, в які вводять індивідуально підібрані 

діючі речовини. При мезотерапії органом-мішенню являється шкіра, на яку 

можно впливати локально, досягая специфічного ефекту депонування. Різні 

методики введення дозволяють керувати не тільки об‘ємом введених діючих 

речовин, але і тривалістю їх перебування в тканинах. Не зважаючи на те, що ці 

діючі речовини здатні проникати у глибокі відділи шкіри шляхом дифузії, у 

більшості випадків вони не потрапляють в системний кровотік, оскільки 

піддаються метаболізму у сполучній тканині і її матриксі. Оскільки 

застосовувані таким чином препарати не всмоктуються в шлунково-кишковому 

тракті, і не розпадаються при проходженні через кишковий та печінковий 

бар‘єри, діючі речовини можна і потрібно використовувати в значно нижчих 

дозах. 
 

Основні постулати Мезотерапії: 

1. Мало - препарати вводять у значно менших дозах порівняно з 

традиційними ін‘єкціями, за рахунок чого знижується токсичне навантаження на 

організм та ятрогенна дія ліків. 

2. Рідко - ін'єкції проводять з інтервалами 7-14 днів. Курс розподіляють на 

два періоди: інтенсивний - 4-6 сеансів з проміжками 7-14 днів; підтримувальний 

- з поступовим подовженням інтервалу між сеансами до 1-6 місяців. 

3. Локально - зона введення препарату визначається проблемним осередком, 

або на відстані від ураженої ділянки. 
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4. Неглибоко - інтрадермальні ін‘єкції вводять на глибину 0,5-4 мм; глибина 

введення розраховується за спеціальною формулою та залежить від товщини 

шкіри, місця введення препарату, показань та групи ліків, що уводять. 
 

Методи введення препаратів 

Існує два методи введення препаратів - мануальна та апаратна, які мають 

окремі техніки введення.  
 

Мануальна техніка має такі переваги: 

-точніша, тонка робота лікаря, що дає змогу здійснювати маніпуляції в 

найделікатніших зонах; 

-дає можливість проведення лінійної техніки - єдиної методики корекції 

зморшок; 

-психологічний чинник довіри пацієнта до індивідуальної роботи лікаря; 

-собівартість процедури знижується, оскільки не використовується дороге 

обладнання, і витрати препарату менші. 

  

Основні мануальні техніки мезотерапії: 

1. Техніка «наппаж» - вся ділянка введення вкривається найдрібнішими 

краплями препарату як простирадлом; 

2. Техніка мікропапул (мультипунктура) - препарати вводять окремими 

уколами з утворенням папул; 

3. Трасуюча техніка - інтрадермальне лінійне введення, що контролюється, 

виконується, як правило, під зморшками. 

 

У ручних методиках використовують шприци об‘ємом 1; 2; 3 мл - для роботи 

з обличчям; 5; 10 мл - для роботи з тілом, а також класичні голки Лабела, з 

довжиною голки 10-13 мм.  
 

Апаратний метод мезотерапії проводять за допомогою мезоінжекторів 

(механічні або електронні пістолети). Оптимальні вимоги до пістолета: 

1. Всі частини та деталі, що були в безпосередньому контакті з пацієнтом, є 

одноразовими; 

2. Наявність системи, що забезпечує широкий спектр зміни глибини 

проникнення голки та дози препарату, який вводять в одну зону; 

3. Забезпечення введення ін‘єкцій під різними кутами нахилу. 

Перевагами апаратної техніки вважають мінімальні больові відчуття 

(знижуються за рахунок пластикової насадки) та можливість обробляти ділянки 

дуже швидко. У кожної з методик є свої переваги.  
 

Переваги мезотерапії: 

1. Фізіологічність 

2. За рахунок ефекту депонування забезпечується висока ефективність та 

довготривале збереження результату; препарати мають більшу біодоступність, 

ніж при внутрішньом‘язовому введенні 
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3. Можливість зменшення дози та частоти ін‘єкцій 

4. Можливість проведення процедури в амбулаторних умовах 

5. Методика нетравматична, немає видимих слідів уколів та кровотечі, 

незначна болючість, мала ймовірність істотних ускладнень 

6. Ідеально комбінується з іншими методиками загальної терапії та 

естетичної медицини, наприклад з іншими ін‘єкційними техніками - введення 

ботулотоксину та імплантів для контурної пластики, до та після пластичних 

операцій, глибоких хімічних лазерів та пілінгів 

7. Високі безпечність та нетоксичність (при дотриманні правил складання 

коктейлів та визначення можливої індивідуальної непереносимості їх 

компонентів) 

8. Необмежена локалізація введень 

9. Оздоровлювальний та омолоджувальний ефекти за рахунок 

стимулювального впливу 

10. Дезінтоксикація шкіри шляхом оптимізації лімфо- та кровообігу 

11. Гідратація шкіри 

12. Необмеженість віку та сезону (крім введень ретиноєвої кислоти) 
 

Показання для назначення і проведення мезотерапії: 

• Вікові зміни шкіри (зморшки, зниження тургору та еластичності шкіри, 

сухість, підвищена чутливість, схильність до набряків, гіперкератоз) 

• Зневоднена шкіра з низьким тургором 

• Себорея, себорейний дерматит 

• Гіперпігментація 

• «Шкіра курця» 

• Телеангіектазії 

• Купероз 

• Рубці шкіри, стрії 

• Гіноїдна ліподистрофія (целюліт), осередковий целюліт 

• Ксантелазми (холестеринові «бляшки» на шкірі повік) 

• Бородавки 

• Ламкість та деформація нігтів (після виключення оніхомікозу) 

• Хейліт 

• Алопеція 

• Підготовка шкіри до пластичних операцій (для профілактики ускладнень, 

оптимізації результату) 

• Шкіра після пластичних операцій, хімічного пілінгу, механічної та 

лазерної дермобразії (для скорочення реабілітаційного періоду)  
 

Протипоказання: 

• Вагітність та період лактації 

• Менструація  

• Гострі інфекційні хвороби, в тому числі загострення герпесу 

• Онкологічні захворювання 

• Схильність до келоїдних та гіпертрофічних рубців 
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• Епілепсія 

• Серцево-судинна патологія (гіпертонічна хвороба III ступеня, ішемічна 

хвороба серця, аритмії) 

• Нефропатії, хронічна ниркова недостатність 

• Порушення згортання крові в результаті захворювань (гемофілія) або 

використання антикоагулянтів та/або дезагрегантів  

• Низький поріг больової чутливості  

• Патологічний страх голок (при ін‘єкційній мезотерапії) 

• Кардіостимулятор (при електрофоретичному введенні) 

• Жовчнокам‘яна хвороба (при корекції целюліту) 

• Індивідуально непереносимість окремих речовин 

• Алергія в анамнезі 
 

Небажані явища та ускладнення: 

Будь-яка методика або засіб, так чи інакше впливаючі на здоров‘я людини, 

повинні оцінюватись насамперед з позиції безопасності.  

Мезотерапія є малоінвазивним методом лікування, який в ідеалі не повинен 

надавати системної дії та мінімально порушує бар‘єрні структури шкіри. Але 

мезотерапія все ж таки порушує цілісність шкіри напряму через прокол. Тому, 

не дивлячись на те, що приймаються всі мірі по зниженню рисків утворення 

небажаних явищ, вони все ж таки трапляються. І якщо з больовим відчуттям 

можливо впоратись (використання місцевої анастезії, охолодження, або просто 

потерпіти), а крововилив замаскувати, то з такими важкими ускладненнями як 

некроз та алергічна реакція, краще не стикатися.  

Загалом небажані явища можна поділити на дві групи : неспецифічні 

(пов‘язані з технікою проведення процедури) та специфічні (реакція на 

препарат). 
 

Неспецифічні небажані явища: 

• Біль  

• Еритема (зникає через 15-30 хв після завершення процедури, для 

виключення алергічної реакції, рекомендовано зробити алергопробу)  

• Набряки (невеликі та нетривалі, більш довготривалі виникають при 

введенні гідрофільних розчинів (наприклад, гіалуронова кислота), не 

збалансовані по осмолярності та кислотності)  

• Крововилив (петехії, геморагії, мікрогематоми, можуть виникнути, якщо 

препарат ввели дуже глибоко в шкіру, а також, якщо у пацієнта підвищена 

ламкість судин, або порушене згортання крові) 

• Вагусний синдром (у відповідь на біль рідко спостерігається так званий 

вагусний синдром (запаморочення, брадикардія, зниження артеріального тиску, 

охолодження кінцівок), в цьому випадку слід ввести атропін) 
 

Специфічні небажані явища: 

• Шкірно-алергічна реакція сповільненого типу (алергічний дерматит, що 

розвивається через 2-3 дні або пізніше після повторного контакту з алергеном. 
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Запальна реакція супроводжується виникненням стійкого почервоніння, інколи 

з пухирчастими висипаннями. Дерматит може бути викликаний не тільки 

введеним препаратом, але й місцевою анестезією, а також голкою, точніше 

матеріалом (хром, нікель) з якого вона зроблена.) 

• Шкірно-алергічна реакція негайного типу - анафілактична (антитіла, 

фіксовані на поверхні тучних клітин у сенсибілізованій шкірі, поєднуються з 

повторно введеним антигеном, в результаті чого відбувається негайний викид 

медіаторів запалення (гістамін, серотонін, ацетилхолін та ін); у відповідь 

розвивається анафілактична реакція, що супроводжується набряком, пухирями 

та зудом, у крайніх випадках може спостерігатись навіть кропивниця та набряк 

Квінке і навіть анафілактичний шок) 
 

Віддалені ускладнення: 

Найстрашніше ускладнення (після анафілактичного шоку) являється 

шкірний некроз. Частіше за все він зустрічається при некоректному введенні 

істинних ліполітиків. Вони характеризуються високою цитолітичною 

активністю, тому дуже поверхневе їх введення (в дерму, а не жирову клітковину) 

призводить до розвитку великих некротичних вогнищ. Некроз може бути 

пов‘язан з судинозвужуючим, подразнюючим та/або токсичною дією введених 

препаратів. Зустрічаються випадки, коли некроз виникав через лікарську 

помилку, допущену при введенні препарату, а також у пацієнтів зі зниженою 

місцевою та загальною імунологічною реактивністю.  
 

Технічні аспекти мезотерапії: 

Процедуру обов‘язково проводять у рукавичках. Необхідно попередньо 

продезінфікувати шкіру. Для дезінфекції часто використовують хлоргексидин, 

мірамістин, октенісепт, рідко, при роботі з тілом - спирт.  
 

Рекомендований режим: 

 Мезотерапію проводять або одним препаратом (монотерапія), або 

комбінуючи декілька препаратів (мезококтейль). Коктейль (рекомендовано 

брати не більше 3 компонентів) може бути готовим, а може виготовлятись 

безпосередньо перед сеансом.  

Частоту сеансів визначають виходячи із показань та індивідуальних 

особливостей пацієнта. При естетичних показаннях частіше використовують 

наступну схему : щонедільні ін‘єкції протягом 4 неділь, потім 5-а та 6-а 

процедури - 1 раз на 2 неділі, далі 1 раз кожні 4-6 неділь. Курс займає 5-6 місяців 

та складається з 10 процедур.  

При хронічних захворюваннях (акне, алопеція) - 1-2 рази на неділю протягом 

8-10 неділь. Підтримуючі сеанси - через 1, 2, 3 і 6 місяців. Кількість сеансів на 

курс - від 4 до 20. 

Як мінімум добу після процедури слід утриматись від відвідування басейну, 

бані, солярію і не проводити масаж оброблених зон. Між сеансами пацієнтам 

рекомендовано м‘який та щадний догляд за шкірою. Він заключається в 

очищенні шкіри, використанні засобів, сприяючих зникненню небажаних явищ 
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(геморагій, набряків, еритеми), захисту шкіри від несприятливих факторів 

зовнішнього середовища та сонця, коректуючого макіяжу.  
 

Підводжу підсумки 

Мезотерапія це сучасна технологія, яка допомагає вирішити проблеми з 

різною етіологією та ступенем важкості, підкоригувати зовнішній вигляд та 

оздоровити організм. Метод малоінвазивний, але потрібно дотримуватись 

низьки правил, як при введенні препаратів, так і санітарних норм. 

Використовувати лише перевірені та затверджені МОЗ препарати, з 

невичерпаним сроком дії. Лише тоді, коли лікар дотримується всіх правил та має 

необхідну кваліфікацію та багаж знать, пацієнт отримує гарний результат 

безпечний для його здоров‘я. 
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ БІОХІМІЧНИХ МАРКЕРІВ 
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У результаті проведених досліджень встановлено (таблиця 1.), що у 

пролікованих обох груп дослідження, незалежно від застосованих методик 

курації початкових форм ГП, через 1 місяць після лікування, знижувалась 

активність уреази у ротовій рідині: на 64,71% – у основній групі, p, p10,01, та на 

33,83% – у контрольній групі, p0,01. При цьому, досліджували вірогідне 

зростання активності лізоциму у ротовій рідині: на 108,57% – у основній групі, 

p0,01, p10,05, та на 84,24% – у контрольній групі, p0,01. Слід зауважити, що 

ступінь дисбіозу вірогідно зменшувався в обох групах дослідження: у 2,6 рази - 

у основній групі, p, p 1  0,01, та у 1,3 рази – у контрольній групах, p0,01. 

Через 6 місяців після лікування, у пролікованих основної групи зберігалась 

позитивна динаміка значень параметрів, котрі вивчали, яка характеризувалась 

зростанням активності у ротовій рідині лізоциму на 93,27% на тлі зниження 

активності уреази 55,89% та ступеня дисбіозу у 2,1 рази,  

p, p10,01. 

У даний термін дослідження значення параметрів, котрі вивчали, погіршувались 

у хворих контрольної групи, що підкреслювалось зростанням активності уреази 

у ротовій рідині, p0,05. Однак, активність лізоциму і ступінь дисбіозу вірогідно 

відрізнялись від даних до лікування, p0,01. 

Динаміка біохімічних маркерів запалення у  ротовій рідині у процесі 

лікування у хворих на ГП початкового – І ступеня, що палять е – сигарети. 

 

 

Терміни 

спостереження 

Групи 

дослідження 

Уреаза, 

мк. кат./л 

Лізоцим, 

од./л 

Ступінь 

дисбіозу, од. 

До лікування 

(середні 

значення) 

– 0,680,05 43,152,25 13,730,05 

Основна 

група (n=57) 

0,240,03 

•, 

90,003,10 

•,  

5,250,03 

•, 
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Через 30 діб 

після 

лікування 

Контрольна 

група (n=34) 

0,450,04 

• 

79,502,85 

• 

10,240,04 

• 

Через 6 

місяців після 

лікування 

Основна 

група (n=57) 

0,300,04 

•, 

83,402,90 

•,  

6,600,03 

•, 

Контрольна 

група (n=34) 
0,600,05 

55,682,70 

• 

12,800,04 

• 

Через 12 

місяців після 

лікування 

Основна 

група (n=57) 

0,350,04 

•, 

68,402,55 

•, 

7,200,04 

•, 

Контрольна 

група (n=34) 
0,720,06 

42,662,32 

 

14,000,05 

• 
Примітка: 

• р0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних до лікування 

р10,01;  р10,05– достовірна різниця значень стосовно даних у контрольній групі 

 

Через 12 місяців після лікування у осіб основної групи, у яких курація 

початкових форм ГП здійснювалась за розпрацьованою нами методикою, 

відзначали стабілізацію біохімічних маркерів запалення ротової рідини, 

значення яких характеризувались збільшенням активності лізоциму на 58,52% на 

тлі зменшення активності уреази 48,60% та ступеня дисбіозу у 1,9 рази, p0,01, 

стосовно даних до лікування. При цьому, у осіб контрольної групи, у яких 

лікування ГП початкового – І ступеня проводилось за традиційною методикою, 

активність лізоциму була на 37,64% нижча, а активність уреази і ступеня 

дисбіозу вище на 105,71% і у 1,9 рази, відповідно, порівняно з даними у 

пролікованих основної групи, p10,01, та не відрізнялись статистичною 

значущістю від даних до лікування, p0,05. 

У результаті проведених досліджень встановлено (рисунок 5.9; 5.10), що у 

хворих обох груп дослідження, незалежно від застосованих методик лікування 

початкових форм ГП, через 1 – 6 місяців, рівень гомоцистеїну у крові хоча і 

зменшувався, однак отримані дані не відрізнялись статистичною значущістю від 

значень до лікування та при міжгруповому порівнянні,  

p, p10,05. 
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Рисунок  5.9 – Динаміка рівня гомоцистеїну у крові хворих на ГП 

початкового – І ступеня, що палять е – сигарети, у процесі лікування. 

 

 
 

Рисунок 5.10 – Динаміка рівня ендотеліну-1 у крові хворих на ГП 

початкового – І ступеня, що палять е – сигарети, у процесі лікування. 

 

Вміст ендотеліну-1 у крові досліджуваних обох груп, через 3 місяці після 

лікування, вірогідно не відрізнявся від вихідних значень, p, p10,05. Через 6 

місяців після лікування рівень ендотеліну-1 у крові пролікованих основної групи 

знижувався на 30,24% стосовно даних до лікування, p0,05, та був на 33,34% 

нижче порівняно з аналогічними значеннями у осіб контрольної групи, p0,05, p 

0,05. 

Через 12 місяців після лікування, у обстежених основної групи, у яких 

курація початкових форм ГП здійснювалась згідно розпрацьованої нами 

методики, відзначали зниження рівнів у крові: гомоцистеїну – на 37,95% та 

ендотеліну-1 – на 39,54%, p0,05, стосовно даних до лікування. При цьому, у осіб 

контрольної групи, у яких лікування ГП початкового – І ступеня проводилось за 

традиційними методиками, значення параметрів, котрі аналізували вірогідно не 

відрізнялись від даних до лікування, p0,05, та були вище по рівню гомоцистеїну 
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на 72,80% та ендотеліну-1 – на 84,61% ніж у пролікованих основної групи, 

p10,01. 
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Вступ. Подагра – вагома медична та соціально-економічна проблема в 

Україні та світі, що вимагає не лише значних матеріальних витрат та різко 

порушує якість життя пацієнтів, а  й призводить до зниження чи втрати 

працездатності [1]. Це захворювання є однією із найпоширеніших форм 

запального артриту, пов’язане з порушенням метаболізму пуринів та 

характеризується підвищенням рівня сечової кислоти (СК) у сироватці крові з 

подальшим відкладенням кристалів урату натрію у суглобах і позасуглобових 

тканинах [2]. За даними  літературних джерел лише 13,5% людей з хронічною 

гіперурикемією (ГУЕ) мають виражені клінічні прояви [3]. Однак, безсимптомна 

ГУЕ  вважається предиктором розвитку маніфестної подагри. Плазмові рівні 

сечової кислоти залежать від балансу між процесами секреції та екскреції уратів. 

Близько 2/3 СК виводиться нирками, 1/3 – через шлунково-кишковий тракт[4]. 

В кишківнику  відбувається бактеріальний розпад СК до вуглекислого газу та 

алантоїну. Саме тому сьогодні з’являється все більше повідомлень про те, що 

порушення балансу мікрофлори кишківника може відігравати важливу роль 

у розвитку хронічної безсимптомної ГУЕ та прогресуванні її у клінічно 

виражену подагру, що робить кишкову мікробіоту потенційним раннім 

маркером зміни концентрації сечової кислоти в плазмі крові[5].  

Мета. Опис нових даних про взаємозвязок між порушенням якісного та 

кількісного складу кишкової мікробіоти та рівнем сечової кислоти при 

безсимптомній та клінічно значимій гіперурикемії. 

Матеріали та методи. Був проведений огляд вітчизняних та закордонних 

літературних джерел з 2008 до 2023 року. Пошук літератури здійснювався в 

базах даних PubMed, Google Scholar, Elsevier, MedLine, Scopus. Вибрані 

публікації підлягали повторному перегляду, а роботи, що не стосувались теми, 

були виключені. Після детального аналізу усіх публікацій було обрано 22 

публікації робіт, що увійшли в дану оглядову статтю. 
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Результати та обговорення. Кишкова мікробіота є цілісною, 

саморегульованою, самопідтримуючою та самовідновлювальною системою. 

Порушення будь-якого елемента може бути пов'язане з розвитком певних 

захворювань. Різні патологічні стани можуть маркуватись відповідними 

кількісними чи якісними змінами складу фекального матеріалу[6]. В останні 

роки науковці приділяють підвищену увагу вивченню фекальних біомаркерів, 

оскільки їх визначення є неінвазивним та перспективним методом діагностики 

захворювань. У ролі фекальних біомаркерів можуть виступати мікроРНК, білки, 

мікроорганізми та метаболіти [7]. Кореляційні звязки між кількісним визначення 

вищезгаданих біомаркерів у хворих в порівнянні із здоровими також можуть 

допомогти у розумінні потенційних шляхів патогенезу захворювань[8]. 

Однією з перших та найбільш значимих робіт по темі стала публікація 

Maiuolo et al.[9], в якій стверджувалось, що нормальний мікробіом шлунково-

кишкового тракту здатен метаболізувати до однієї третини добової кількості як 

екзогенних, так і ендогенних уратів, що робить нормальне функціонування 

мікроорганізмів кишківника запорукою підтримання оптимального балансу в 

обміні пуринів.  

Згідно сучасних уявлень, основну частку видового складу мікробіому 

кишківника становлять Bacteroidetes, Firmicutes , Proteobacteria, Verrucomicrobia, 

Actinobacteria та інші[10]. В оригінальному дослідженні Tiejuan Shao та 

співавтори повідомляють, що кишкова мікробіота пацієнтів з подагрою значно 

відрізнялася від здорових контрольних суб’єктів. Індекси різноманітності α 

кишкової мікробіоти в групі обстежених з верифікованою подагрою були 

меншими, ніж у групі здорових осіб, що свідчить про зв'язок подагри із меншим 

мікробним різноманіттям[11]. У цьому ж дослідження було визначено, що в 

кишковій мікробіоті пацієнтів з подагрою переважають тип Bacteroidetes та його 

похідні тип Chloroflexi та його похідні (Anaerolineae, Anaerolineales 

та Anaerolineaceae), порядок Corynebacteriales і його похідні (Rhodococcus), клас 

Erysipelotrichia та його похідні 

(Erysipelotrichales, Erysipelotrichaceae і Erysipelatoclostridium), і клас 

Negativicutes та його похідні (Selenomonadales) [11]. 

В аспекті поточної роботи встановлено, що переважне клінічне значення 

мають саме представники Bacteroides — кишкового ентеротипу, який, сприяє 

перетворенню уратів в алантоїн і, отже, може брати безпосередню участь у 

регуляції метаболізму уратів[12]. 

Було показано, що Lactobacillus gallinii знижує рівень пурину в кишечнику, 

а його продукти бродіння знижують кількість уратів[13] . Крім того, 

штами Lactobacillus gasseri можуть зменшувати всмоктування пурину в 

кишечнику[14]. Однак не вся кишкова мікробіота є захисною. Xi та 

ін. продемонстрували, що Escherichia-Shigella секретує ксантиндезаміназу, 

перетворюючи гіпоксантин і ксантин у сечову кислоту та підвищуючи рівень 

сечової кислоти в сироватці крові [15]. Крім того, вищий рівень уратів у 

сироватці крові був тісно пов’язаний із нижчою відносною 

кількістю Faecalibacterium при гіперурикемії [16]. 
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Згідно низки досліджень, у пацієнтів із тофусною подагрою спостерігється 

переважання в мікробіомі Proteobacteria, що супроводжується суттєво вищою 

колонізацією представниками Escherichia, Shigella,  Sarcina, Rikenellaceae 

RC9 та Lachnospiraceae NK4B4, а також  бактеріями роду Prevotella.  Висока 

проліферація протеобактерій пригнічує утвоення уратооксидази, а, отже, 

затримує метаболізм уратів в організмі. Таким чином, наявність цих бактерій 

може відігравати значну роль у розвитку подагри [2, 17, 18]. 

Причинно-наслідковий зв’язок між зміною кишкової мікробіоти та 

розвитком гіперурикемії/подагри може стати визначальним фактором для 

вибору специфічних для подагри кишкових мікроорганізмів як достатньо 

інформативного потенційного діагностичного маркеру.  За результатами 

когортного дослідження Guo та співавторів було створено діагностичну модель 

на основі 17 видів бактерій, пов’язаних із подагрою, яка давала 88,9% точності  

[19] . 

Крім того, Yang et al. підтверджено, що кілька бактерій, 

включаючи некласифіковані Enterobacteriaceae , Roseburia та Faecalibacterium , 

мають чудову діагностичну цінність для безсимптомної гіперурикемії 

[20]. Таким чином, дисбаланс специфічної кишкової мікробіоти, може стати 

неінвазивним діагностичним інструментом для скринінгу груп ризику з метою 

вчасного виявлення осіб з гіперурикемією та подагрою і призначення їм 

профілактичних та лікувальних заходів.    

Мікробіом кишечника людей з безсимптомною ГУЕ та подагрою створює 

значні метаболічні зрушення за рахунок зміненого якісного та кількісного 

складу мікробіоти. Так, у дослідженнях неодноразово показувалось, що у хворих 

на подагру мікробіом шлунково-кишкового тракту утворює ацетат у значно 

вищих кількостях, ферментний профіль його, як правило, демонструє зниження 

активності піруватоксидази та глутаматсинтетази. Вищеозначені зміни здатні 

спричиняти локальне виділення прозапальних цитокінів, що, в свою чергу, ще 

більше пригнічує колонізаційну здатність сапрофітної мікробіоти та, відповідно, 

забезпечує утворення  так званого патофізіологічного «зачарованого кола» [2]. 

В свою чергу, збільшення рівнів СК в плазмі крові безпосередньо впливає на 

кишкове середовище, викликаючи зміни мікробіоти кишечника[21]  . Це може 

спонукати кишкову мікробіоту до переміщення в інші тканини, зокрема в нирки, 

викликаючи запалення [22] .  

Висновки: Мікробіом кишківника є важливим компонентом етіопатогенезу 

ГУЕ, а його безпосередні зміни можуть вагомо впливати на  метаболічні процеси 

як у пацієнтів з подагрою, так і в здорових людей та осіб із груп ризику. В той 

же час, підтримка адекватної колонізаційної здатності сапрофітної мікрофлори 

шлунково-кишкового тракту є потенційним «метаболічним буфером» на шляху 

розвитку подагри. На нашу думку, подальше дослідження коригуючого впливу 

на мікробіом кишківника є перспективним напрямком, який дозволить створити 

додатковий важіль впливу на контроль рівня уратів у сироватці крові. 
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Вступ:Деменція та депресія належать до найчастіших причини порушення 

когнітивних функцій [1, 2]. Найчастішою причиною суб`єктивних скарг на 

порушення пам`яті, після деменції, є депресія [3]. Частота виникнення 

депресивних розладівдосягає  5–30% серед даної популяції [3] і частота 

виникнення деменції досягає 10%, що породжує значні труднощі у відмежуванні 

депресії та деменції. По даним метааналіза, розповсюдженість клинічно 

вираженої депресії серед паціентів цієї візкової категорії складає 13,5% 

(Beekman et al., 1999).В досліджені  Кенделла (1974) вказувалось, що  в понад  

8% випадків, які маніфестувались, як депресивні розлади, в основі лежала 

деменція [4]. За здійсненим Редінгом [5] аналізом розпізнавання випадків 

деменції, у 14% пацієнтів, яких трактували як дементних осіб , виступали 

депресивні розлади. Депресія та деменція можуть бути також окремими 

розладами, що виступають незалежно [3]. Фейнберг (1984) виділив чотири  типи 

зв`язку між депресією та деменцією: 1) депресія, клінічні прояви якої нагадують 

деменцію (найбільш близька до псевдодеменції); 2) депресія з вторинним 

зниженням когнітивних функцій, які зменшуються в міру лікування 

депресивного розладу; 3) деменція клінічно розпізнана, як депресія; 4) деменція 
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з вторинно виступаючою депресією [6]. Берріос [7], що займався питанням 

зв`язку між депресією та деменцією,вивів слюдуючі заключення: 1) результати 

тестування когнітивних функцій у хворих на депресію знижені i залежать від 

рівня порушення уваги, нестачі мотивації до виконання завдань чи 

психопатологічних проявів (рівню тривоги чи іпохондрії), а не від розладів 

когнітивних функцій; 2) когнітивні розлади є частиною депресії і проходять в 

стані ремісії, що вказує на безпосередній зв`язок між когнітивними 

порушеннямита механізмами депресії; 3) депресивні розлади є ранніми проявами 

деменції (зменшення депресивних проявів не приносить поліпшення 

когнітивних функцій). 

Зв'язок між деменцією та депресією був помічений давно. Скарги на 

погіршення когнітивних функцій є маскою багатьох хворобливих процесів. За 

оцінкою наявності симптомів депресії у осіб з когнітивними порушенями, 

використання суб 'єктивних шкал (шкала самооцінки депресії Цунга чи 

опитувальник Бека) вкрай утруднено через неможливість адекватної 

інтерпретації отриманих результатів. 

 Симптоми депресії, що погіршуються з часом, у людей похилого віку 

можуть бути ознаками початку розвитку деменції, заявляють вчені з Голландії. 

Вони  дійшли висновку, що депресія, що поглиблюється, може бути ознакою 

появи перших симптомів деменції, або старечого недоумства. 

 Результати дослідження опубліковані у журналі Lancet Psychiatry 

вказують, що симптоми депресії, які погіршуються з часом, вказують на 

можливість розвитку деменції в пізнішому віці. [8]. 

Психічні розлади мали більший вплив на якість життя порівняно з 

хронічними соматичними захворюваннями, причому афективні розлади і 

розлади адаптації значно погіршували загальне функціонування пацієнтів 

похилого віку[9]. 

Мета: Вивчити особливості взаємовпливу когнітивних та емоційних 

порушень ухворих різних вікових груп. 

Матеріали та методи: За методиками ММSE (Mini-MentalStateExamination) 

та Глобальної Шкали Детеріорації (GDS, GlobalDeteriorationScale) оглянуто 78 

осіб, що звернулись за медичною допомогою через наявніть когнітивних 

порушень.  

Результати:Середній вік досліджуваних склав 63,17±13,78 років. Найбільш 

представлену частину, 25% досліджуваних, складали особи в віці 80±10% років. 

Групи досліджуваних розділились за віком  на 5 груп: до  50 років включаючи 

50, та аналогічно до 60 років, до 70 років,  до 80 років, до 90 років та більше.За 

результатами обстеження, у осіб, що звернулись за медичною допомогою, 30-90 

років, спостерігаються інтелектуально- мнестичні порушення, які тісно 

поєднуються з емоційними порушеннями і формують психоорганічний та 

дементний синдроми. 
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Пятидесятилітні склали групу з 13 осіб з бальним  середнім вираженням 

MMSE 19,15±5,063 з модою в 19 балів та коливаннями значень в межах 8-29 

балів, p<0,05. Порушення памяті, в групі 50 літніх розподілились на легкий 

когнітивний розлад- 1 випадок ( 1,28%), легка деменція-4 (5,12%), 6 випадків 

помірна деменція (7,69%). Важка деменція  склала 1 випадок (1,28%). 

Група 60 літніх склала 21 особу з бальним  середнім вираженням MMSE 

18,52±3,53 з модою в 19 балів та коливаннями значень в межах 9-24бала, p<0,05. 

Порушення памяті, в групі 60 літніх розподілились на легкий когнітивний 

розлад- 3 випадки ( 3,79%), легка деменція-2 (2,56%), 15 випадків помірна 

деменція (18,98%). Важка деменція  склала 1 випадок (1,28%). 

Група 70 літніх склала 21 особу з бальним  середнім вираженням MMSE 

16,52±3,1 з модою в 18 балів та коливаннями значень в межах 8-21бала, p<0,05. 

Порушення памяті, в групі 70 літніх розподілились на: легка деменція-2 (2,56%), 

18 випадків помірна деменція (23,07%). Важка деменція  склала 1 випадок 

(1,28%). 

Група 80 літніх склала 15 осіб з бальним  середнім вираженням MMSE 

15±4,75 з модою в 17 балів та коливаннями значень в межах 3-20бала, p<0,05. 

Порушення памяті , в групі 80 літніх розподілились на:легкий когнітивний 

розлад- 1 випадок ( 1,28%),  легка деменція-1 (1,28%), 12 випадків помірна 

деменція (15,18%). Важка деменція  склала 2 випадки (2,56%). 

Група 90 літніх склала 8 осіб з бальним  середнім вираженням MMSE 

14,12±4,32 та коливаннями значень в межах 8-22бала, p<0,05. Порушення памяті 

, в групі 90 літніх розподілились на: легка деменція-1 (1,28%), 6 випадків помірна 

деменція (7,69%). Важка деменція  склала 1 випадок (1,28%). 

На тлі урбанізації,  більше 80% досліджуваних надає перевагу та відмічає у 

себе зменшення рухової  діяльності та потребу в ній,  що тісно пов’язують з 

зниженням  пам’яті та наявними ознаками депресії. На депресивні явища вказує 

як рухове зниження, так і втрата інтересу до життя, сум, відчуття безпорадності, 

нікчемності. Взаємопоєднаність розладів депресивних розладів з когнітивними  

розладами тільки підкреслює формування злоякісного кола, що поглиблює 

проблему та ускладнює і діагностичні заходи, і терапевтичні втручання.  

Тісний взаємовплив когнітивних та афективних порушень потребує 

докладного вивчення стану пацієнта, з визначенням первинного 

симптомокомплексу, що провокує прояви і маскує когнітивні порушення під 

депресивні та навпаки. 
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Таблиця середніх бальних значень за методикою MMSE 

Вік/значення 50 60 70 80 90 

Середнє значення 19,15 18,52 16,52 15 14,12 

Мода 19 19 18 17 - 

Стандартневідхиле

ння 

5,06 3,35 3,10 4,75 4,32 

Кількість 13 21 21 15 8 

Наибільше 29 24 21 20 22 

Найменьше 8 9 8 3 8 

Рівень надійності p>0,0

5 

p>0,0

5 

p<0,0

5 

p>0,0

5 

p<0,0

5 

Таблиця вираженості когнітивних порушень в залежності від віку. 

Порушення/вік 50 60 70 80 90 

Легкий 

когнітивнийрозлад 

1 3 0 1 0 

Легка деменція 4 2 2 1 1 

Помірна 6 15 18 12 6 

Важкадеменція 1 1 1 2 1 

Всього 12 21 21 16 8 

% 15,3 26,9 26,9 20,5 10,25 

64 досліджуваних (82,5%) вказують, що мають проблеми з пам`ятюпорівняно 

з іншими людьми, 62 досліджуваних (82,5%) перестали займатися багатьма 

видами звичної діяльності та  втратили до неї інтерес, 63 (80,77%) надає перевагу 

залишатись вдома, ніж займатись новими справами. 

43 досліджуваних вказують (56,13%), що  не відчувають радості життя, 42 

досліджуваних(52,56%) вказує, що  часто сумує, 41 (52,46%)  відчувають втрату 

енергії.38 досліджуваних(50%) відчуває себе,більшість часу,нещасливими, а 37 

(47,44%) часто відчуває себе безпорадними. 
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38 досліджуваних(48,2%) вважає своє становище менш вигідним, ніж 

більшості людей, 32 досліджуваних (40,03%) відчуває, що їх життя порожнє,31 

досліджуваний (39,78%) вказують, що не  задоволені своїм життям. 

31 досліджуваний  (39,74%) вказує на відсутність настрою,32 (41,7%) 

очікують, що станеться щось погане, 25 досліджуваних (32,05%) вказують, що 

почувають себе нікчемними, 16 досліджуваних(20,51%) вважає своє становище 

безнадійним. 

Звертання за медичною допомогою відмічаються з 32 років, найчастіший вік 

звертання 63 роки. Майже 57% всіх звернень припадає на вік 53-73 роки. 

Вік  

(Мода) 
42,46 56,33 64,61 77 85,12 

Випадки 13 21 21 15 8 

% 16,67% 26,92% 26,92% 19,23% 10,26% 

Висновок: 

Досить раннє звертання, за медичною допомогою через когнітивні та 

депресивні порушення, формують особи (15%), які починають звертатись з 

проблемами ще в 32 роки, формуючи стійку групу в 42 роки. Саме тому 

профілактичні заходи мають починатись рано, адже 16,62 % когнітивних 

порушень, що поєднуються з афективними,  фіксуються при середньому віці 42,5 

роки.  

 Звертання за медичною допомогою, незалежно від віку, спричиняла 

помірна деменція (73,08%), що супроводжувалась інтелектуальними, 

мнестичними та емоційними порушеннями.  

Високий відсоток грубих інтелектуальних порушень  вказує на низьку вчасну  

виявленість  порушень та низьку ефективність лікування, саме через маскування 

і охоплює вікову групу ще працездатного населення, що складає 42,2 % від всіх 

звертань. 

Заходи мають включати психологічні, фізичні та фармакологічні втручання, 

що попереджають когнітивні,афективні та поведінкові порушення, не залежно 

від віку та вираженості цих психічних порушень. 
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Анотація. В роботі наведено аналіз літературних даних щодо порівняльної 

оцінки методів консервативного лікування позаматкової вагітності. 

Встановлено, що гефітиніб в поєднанні з метотрексатом прискорює лікування 

ПВ і знижує ризик потенційної операції. 

Ключові слова: позаматкова вагітність, лікування, метотрексат. 

 

Актуальність. Позаматкова вагітність (ПВ), тобто формування бластоцисти 

поза порожниною ендометрія матки, є важливим фактором материнської 

захворюваності та смертності як у країнах з високим рівнем, так і в країнах з 

низьким рівнем доходу [1]. ПВ спостерігається майже в 2% вагітностей. 

Лікування ПВ є хірургічним або фармакологічним. Оскільки хірургічне 

лікування пов'язане з численними серйозними побічними ефектами, 

консервативні методи лікування постійно знаходяться в пошуку.  

Вибором в більшості випадків є фармакотерапія метотрексатом (МТК) в 

режимі одно- або багатодозового режиму. Хоча ефективність МТК досягає між 

70 і 90%, його використання вимагає конкретних умов щодо загального стану 

пацієнта і характерних особливостей позаматкової вагітності. Більш того, 

препарат може викликати важкі побічні ефекти, в тому числі стоматит, 

гепатотоксичність і мієлосупресію [3, 7]. Тому клініцисти та науковці все ще 

шукають менш токсичне, більш ефективне лікування, яке може запобігти 

операції як варіанту другого вибору.  

Деякі дослідження показують, що інші речовини можуть становити хорошу 

альтернативу МТК в лікуванні ПВ. Ці речовини включають інгібітори ароматази, 

особливо летрозол. Ще однією перспективною речовиною в лікуванні ПВ є 

гефітиніб, інгібітор тирозинового домену EGFR, який, в поєднанні з МТК, 

можливо становить ефективну альтернативу в лікуванні ПВ [2]. 

Мета. Дослідити та опрацювати інформацію щодо лікування позаматкової 

вагітності комбінацією препаратів метотрексату та гефітінібу. 

Обговорення. Медикаментозне лікування ПВ в основному базується на 

застосуванні МТК. Його дія заснована на пригніченні синтезу ДНК в різні стадії 
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клітинного циклу і, як наслідок, загибель клітин, що швидко діляться в тому 

числі трофобластних. Цей механізм призвів до застосування МТК при лікуванні 

позаматкової вагітності [2]. Дані рандомізованих клінічних досліджень [7] що 

порівнюють призначення МТК з лапароскопічною операцією, показали, що 

застосування МТК в деяких випадках трубної ПВ так само успішне, як і 

хірургічне лікування. 

Попри те, що МТК може призначатись у вигляді багатодозового введення, 

найчастіше його застосовують як одноразову внутрішньом’язову дозу 50 мг/м 2. 

Рівень β-ХГЛ у сироватці крові вимірюють на 4-й та 7-й день після призначення 

МТК. Якщо рівень β-ХГЛ знижується більш ніж на 15% між днями 4 і 7, далі 

рівні β-ХГЛ вимірюються щотижня до рівня нижче 15 МО/л. Якщо рівень не 

зменшився на 15%, слід розглянути повторне виконання трансвагінального УЗД, 

щоб виключити серцеву діяльність плода при ПВ та наявність значного 

гемоперитонеуму. Потім розглядається можливість введення другої дози МТК. 

Загалом показники ефективності введення одноразової дози метотрексату для 

лікування трубної ПВ коливаються в діапазоні 65–95%, причому 3–27% жінок 

потребують введення другої дози [3, 6]. 

Гефітиніб є інгібітором тирозинкінази рецептора епідермального фактора 

росту (EGFR) і, як наслідок, блокує рецепторно-контрольовані шляхи росту, 

який використовується при лікуванні недрібноклітинного раку легенів [5]. 

Гефітиніб може легко порушити проведення позаматкової імплантації, оскільки 

тканина плаценти має дуже високу експресію EGFR, і плацента, що 

розвивається, здається критично залежною від цього шляху для виживання [4].  

Перші повідомлення про можливе застосування гефітинібу в лікуванні ПВ 

з'явилися в 2013 році, коли Нільссон та ін. провели доклінічне дослідження з 

використанням цієї речовини. Результати дослідження показали, що зростання 

клітин плаценти in vitro найбільш ефективно гальмується комбінованим 

лікуванням гефітинібу і МТК у порівнянні з роздільним введення цих речовин. 

Ці дослідження підтвердили ефективність застосування такої терапії в лікуванні 

ПВ [2].  

У програмі перше клінічне випробування, Скубіш та ін. [5] проаналізували 

комбіновану терапію у дванадцяти жінок з ПВ з діапазоном β-ХГЛ між 1000 і 

3000 МО/л. Вони спостерігали, що завершення лікування МТК з гефітинібом 

призвело до більшого скорочення рівня β-ХГЛ. Важливо відзначити, що 

комбінована терапія була ефективна у десяти з дванадцяти пацієнтів (85%). Інше 

клінічне дослідження, проведене в більшій групі з 28 пацієнтів, показало ті ж 

самі висновки щодо ефективності комбінованої терапії. Вони помітили, що 

можна порівняти відсоток (86%) ефективності комбінованої терапії. Медіана 

попередньої обробки сироватки ХГЧ була 2039 (1031-8575) МО/л і дев'ять мали 

попереднє лікування ХГЧ рівнів >3000 МО/л [5]. 

Наступне багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-

контрольоване дослідження було проведено в 50 лікарнях Великобританії між 2 

листопада 2016 року та 6 жовтня 2021 року. Учасникам, у яких діагностовано 

ПВ, вводили разову дозу внутрішньом'язового метотрексату (50 мг/м2) і 
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рандомізованого (співвідношення 1:1) до 7 днів додаткового перорального 

гефітинібу (250 мг на добу) або плацебо. Близько 328 учасників були розподілені 

на метотрексат і гефітиніб (n = 165) або метотрексат і плацебо (n = 163). Троє 

учасників групи плацебо знялися. Хірургічне втручання відбулося у 50 (30 %) з 

165 учасників групи гефітиніб і 47 (29 %) з 160 учасників групи плацебо. 

Середній час до вирішення становив 28 днів у групі гефітиніб та 28 днів у групі 

плацебо без хірургічного втручання. Серйозні несприятливі події відбувалися у 

п'яти (3 %) з 165 учасників групи гефітініб і шести (4 %) з 162 учасників групи 

плацебо. Діарея і висип були більш поширені в групі гефітинібів. Результати 

цього дослідження можуть підтримувати можливе застосування гефітинібу для 

лікування ПВ. В даний час ці результати здаються вирішальними в щоденному 

клінічному застосуванні цього методу, оскільки кількість включених пацієнтів 

була значно більшою (328 пацієнтів), ніж у попередніх клінічних дослідженнях 

[4]. 

Висновки. На основі аналізованих досліджень можна зробити висновок, що 

гефітиніб в поєднанні з МТК прискорює лікування ПВ і знижує ризик 

потенційної операції. Останнє проведене найбільш широке дослідження (Andrew 

W Horne at fll.) трактує отримані результати так, що у жінок з ПВ, додавання 

перорального гефітинібу до парентерального метотрексату не дає значної 

клінічної користі над метотрексатом. Тому дане питання залишається відкритим 

і вимагає проведення наступних клінічних досліджень.  
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Довжина долонного м´язу передпліччя (ДМП) не має основної функції 

антагоністів її напруги долонного апоневрозу. У працівників фізичної праці 

постійна напруга долонного апоневроза обумовлена розвитком тригерних точок 

у проксимальному відділі ДМП, чим і обумовлено постійна ізотонічна напруга 

м'язу. 

За даними Дж. Тревел і Сименс Т.Т. локалізуються в ДМП, відображають 

поверхневу колючу біль. Основа відраженої болі концентрується на долоні. Він 

простирається до основи великого пальця і дистальної складки долоні, не 

доходячи до пальців. Пацієнт відчуває біль, як від укола великої кількості тонких 

іголок. Постійна ізотонічна напруга ДМП сприяє розвитку вторинних 

структурних змін в області долонного апоневрозу з настаючим поступовим 

формуванням фіброзних вузлів у жировій клітковині над долонним апоневрозом. 

Потім з них розвиваються фіброзні тяги, що поширюються концентричними 

кругами. У результаті цього долонний апоневроз втрачає еластичність, 

стягується, пов'язана з ним ДМП поступово із стану ізометричної напруги під час 

виконання фізичної роботи переходить у стан постійного ізотонічного тонусу і 

постійною активацією ТТ ДМП.  

Для об'єктивної характеристики фізіологічного стану ДМП у хворих з 

вказаною патологією нами проведена реєстрація біоелектричної активності 

даного м'язу. Дослідження проведені у 18 хворих з контрактурою Дюпюітрена 2-

го ступеню. Сумарна БА зареєстрована за допомогою міографа "Медікор" при 

вивільненому скороченні м'язу. У 9 хворих при записах БА безпосередньо після 

завершення роботи на електроміографі реєструвалося біоелектричне 

«мовчання», що вказує на тетанічний стан м'язів, клінічно визначене тупою 

колючою біллю. 
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У 7 хворих на ЕМГ зареєстрована активність з тимчасовою суммацією 

біопотенціалів. Знижена біоелектрична активність ДМП в середньому з 

частотою 56-78 Гц і амплітудою 376 мкВ була зареєстрована у двох хворих, 

фізична праця яких була пов'язана з постійною зміною положення кісти і 

передплечья.  
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’я України, 

імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна 

 

Дослідження показників периферичної крові і біохімічних параметрів у її 

плазмі мають важливе значення при проведенні діагностики, диференційної 

діагностики, контролю якості і ефективності лікування, прогнозування 

одужання, а також наукових досліджень. Без сумніву, важливою ланкою при 

проведенні досліджень є етап підготовки периферичної крові і її плазми для 

біохімічних аналізів. Стандартизація, співставлення і відтворюваність 

показників периферичної крові і біохімічних параметрів у плазмі крові, що 

досліджуються, можуть бути реалізовані лише за умови, якщо створено 

оптимальні умови для співставлення результатів.  

Мета роботи – дослідити показники периферичної крові і біохімічних 

параметрів у плазмі первинних донорів для подальшого їх використання як 

контрольних значень при проведенні наукових досліджень.  

Матеріали і методи. Група дослідження представлена 70 здоровими 

первинними донорами (32 жінок і 38 чоловіків). Перед донацією крові, донори 
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проходили комплексний медичний огляд, який проводила бригада спеціалістів 

(терапевт, дерматолог-венеролог, а у разі необхідності – гінеколог, хірург, 

невропатолог, очний лікар). Усі 70 осіб були практично здорові. При дворазовому 

лабораторному дослідженні у них не було виявлено маркерів гепатитів В і С, а 

також ВІЛ-інфекції/СНІДу. Всім обстеженим донорам було зроблено 

розгорнутий аналіз периферичної крові та визначено біохімічні показники.  

Згідно з класифікацією віку (ВООЗ, 1991 р.) обстежених донорів ми 

розділили на три підгрупи: донори молодого віку – 14 (8 чоловіків і 6 жінок) 

віком від 20 до 34 років, донори зрілого віку – 38 донорів (20 чоловіків і 18 жінок) 

віком від 35 до 44 років, донори середнього віку – 18 (10 чоловіків і 8 жінок) 

віком від 45 до 60 років (табл. 1). 

Таблиця 1 

Вікова структура обстежених первинних донорів 

залежно від віку (n=70) 

 

Вікова група донорів Чоловіки (n) Жінки (n) Всього (n) 

Молодий, 20–34 років 8 6 14 

Зрілий, 35–44 років 20 18 38 

Середній, 45–60 років 10 8 18 

Разом: 38 32 70 

 

Вік обстежених первинних донорів, у середньому, становив (38,9±1,3) 

років, при індивідуальних коливаннях від 20 до 59 років. Середній вік донорів-

чоловіків становив (39,7±1,5) років, при індивідуальних коливаннях від 20 до 59 

років. Середній вік донорів-жінок становив (37,5±2,5) років, при індивідуальних 

коливаннях від 21 до 57 років. 

Усі 70 первинні донори були практично здорові і за результатами 

анкетування, огляду спеціалістів та визначення вмісту гемоглобіну допущені до 

донації крові. Результати обстеження крові, отриманої при донації на наявність 

маркерів трансфузійнотрансмісивних інфекцій були негативними. 

Донорів було обстежено відповідно до вимог «Порядку медичного 

обстеження донорів крові та (або) її компонентів», затвердженого Наказом МОЗ 

України від 01.08.2005 № 385 «Про інфекційну безпеку донорської крові та її 

компонентів», як донори, кров яких використовується для виготовлення 

компонентів, а також інших чинних нормативних документів [2-8]. 

До донації донорам проводили анкетування та медичний огляд 

кваліфіковані спеціалісти відповідно до вимог чинного «Порядку медичного 

обстеження донорів крові та (або) її компонентів». У кожного донора визначали 

вміст гемоглобіну (норма: чоловіки – не менше 130 г/л, жінки – не 

менше 120 г/л). За результатами обстеження донорам визначали обсяг донації 

крові (максимально допустима доза – 450 мл, без урахування крові, вилученої 

для аналізів, об’ємом до 40 мл). Після донації у крові донорів плазми визначали 

основні біохімічні показники, а також здійснювали перевірку на наявність 

маркерів трансфузійно-трансмісивних інфекцій (ВІЛ-1/2, гепатиту В, 
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гепатиту С, сифілісу).  

При заготівлі зразків крові для дослідження дотримувалися міжнародних 

рекомендацій [1]. Визначення кількості заліза у сироватці крові (ЗС) та 

показника загальної залізозв’язуючої здатності сироватки крові (ЗЗЗС) 

проводили за батофенантроліновою методикою. Ненасичену (латентну) 

залізозв’язуючу здатність сироватки крові (НЗЗС) обчислювали як різницю між 

ЗЗЗС та ЗС. Коефіцієнт насичення трансферину залізом (КНТЗ) визначали як 

відношення вмісту ЗС до ЗЗЗС помножене на 100%. Вміст трансферину 

визначали за ЗЗЗС за методикою А.А. Бугланова і співавт. (1991). Визначення 

вмісту феритину у сироватці крові проводили методом радіоімунного аналізу. 

Отримані результати досліджень обробляли методами варіаційної 

статистики.  

Результати і обговорення. Дані щодо показників кількості еритроцитів, 

лейкоцитів, тромбоцитів, концентрації гемоглобіну та еритроцитарні індекси у 

обстежених осіб наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 

Показники периферичної крові у первинних донорів (М±m) 

Вивчений 

показник, 

одиниця виміру 

всі донори 

(n=70) 

чоловіки 

(n=38) 

жінки 

(n= 32) 

достовірність 

різниці (р) 

 

Кількість 

еритроцитів,·1012/л 

4,49±0,06 4,67±0,05 4,30±0,08 р<0,01 

Концентрація 

гемоглобіну, г/л  

139,14±1,74 145,31±1,9

1 

 

129,70±0,9

1 

р<0,01 

Кількість  

ретикулоцитів,% 

0,88±0,05 0,87±0,05 0,88±0,04 р>0,1 

МСН, пг 30,63±0,25 31,13±0,24 29,39±0,42 р>0,05 

МСV, fl 93,41±0,91 92,29±1,01 94,22±1,69 р>0,05 

МСНС, % 34,38±0,23 34,41±0,41 34,35±0,31 р>0,1 

Кількість 

лейкоцитів,·109/л 

6,06±0,34 5,98±0,71 6,14±0,21 р>0,1 

Кількість 

тромбоцитів,·109/л 

197,44±0,93 199,12±1,3

4 

196,11±0,8

1 

р>0,1 

Примітка: р – достовірність різниці між показниками залежно від статі.  

 

Як видно із наведених в табл.2 даних, кількість еритроцитів у обстежених 

донорів-жінок, в середньому, становила (4,30±0,08) ·1012/л , а у донорів-чоловіків 

(4,67±0,05) ·1012/л, що достовірно більше, ніж у жінок (р<0,01). В цілому, у осіб 

досліджуваної групи кількість еритроцитів, в середньому, становила (4,49±0,06) 

·1012/л, при індивідуальному коливанні показника від 3,95·1012/л до 4,92·1012/л, у 

жінок - від 3,95·1012/л до 4,61·1012/л і у чоловіків, відповідно, від 4,11·1012/л до 

4,92·1012/л.  
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Концентрація гемоглобіну у обстежених донорів-чоловіків, в середньому, 

становила (145,31±1,91) г/л при індивідуальних коливаннях показника від 131 до 

160 г/л, а у жінок -  (129,70±0,91) г/л, при індивідуальному коливанні параметра 

від 124 до 132 г/л. Концентрація гемоглобіну у обстежених нами донорів-

чоловіків також є достовірно вищою, ніж у жінок  (р<0,01). 

Показник МСН у донорів, в цілому, становив (30,63±0,25) пг, при 

коливанні показника від 27 до 33 пг. У донорів-жінок даний показник, в 

середньому, складав (29,39±0,42) пг, при індивідуальних коливаннях від 27 до 31 

пг, а у чоловіків, відповідно - (31,13±0,24) пг, при індивідуальних коливаннях від 

28 до 33 пг. Достовірних відмінностей показника МСН у обстежених нами 

донорів залежно від статі не виявлено (р>0,1). 

Показник МСV у всіх донорів, в цілому, становив (93,41±0,91) fl, при 

коливанні показника від від 84 до 97 fl. У донорів-жінок означений показник, в 

середньому, складав (94,22±1,69) fl при індивідуальних коливаннях від 89 до 97 

fl, а у чоловіків, відповідно -  (92,29±1,01) fl, при індивідуальних коливаннях від 

84 до 96 fl. Достовірних відмінностей показника МСV у контрольній групі 

залежно від статі нами не виявлено (р>0,1). 

Показник МСНС у всіх здорових осіб, в цілому, становив (34,38±0,23) %, 

при коливанні показника від 33 до 35 %. У донорів-жінок показник МСНС, в 

середньому, складав (34,35±0,31)% при індивідуальних коливаннях від 33 до 

35%, а у чоловіків, в середньому, -  (34,41±0,41) %, при індивідуальних 

коливаннях показника від 33 до 35 %. Достовірних відмінностей показника 

МСНС залежно від статі та віку нами не виявлено (р>0,1). 

Як видно із табл.2, у обстежених осіб достовірних відмінностей щодо 

кількості лейкоцитів і тромбоцитів залежно від статі та віку нами не виявлено 

(р>0,1).  

Дані щодо основних біохімічних показників у крові обстежених 

первинних донорів наведено в табл. 3. 

Таблиця 3 

Основні біохімічні параметри крові у обстежених осіб (М±m) 

Вивчений 

показник, 

одиниця виміру 

всі донори 

(n=70) 

чоловіки 

(n=38) 

жінки 

(n= 32) 

достовірність 

різниці (р) 

 

Білок загальний, г/л 76,48±1,45 77,55±1,05 75,31±1,57 р>0,1 

Альбуміни, г/л  39,14±0,74 38,32±1,82 39,70±1,29 р>0,1 

Глобуліни, г/л 30,13±0,25 31,03±0,39 29,99±0,42 р>0,1 

Протромбін,% 88,67±2,65 88,34±2,45 88,94±1,97 р>0,1 

Фібриноген, г/л 3,03±0,23 3,12±0,43 3,01±0,73 р>0,1 

Холестерин загаль- 

ний, ммоль/л 

5,29±0,39 5,37±0,71 5,21±0,61 р>0,1 

Білірубін 

загальний, 

ммоль/л 

12,41±1,39 13,91±1,75 11,17±1,94 р>0,1 
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АЛТ, ммоль/л 0,30±0,08 0,31±0,04 0,29±0,09 р>0,1 

АСТ, ммоль/л 0,27±0,09 0,26±0,07 0,28±0,11 р>0,1 

Глюкоза крові, 

ммоль/л 

4,37±0,05 4,36±0,09 4,37±0,04 р>0,1 

Сечовина крові, 

ммоль/л 

7,29±0,19 7,15±0,21 7,38±0,28 р>0,1 

Креатинін крові, 

ммоль/л 

87,43±0,93 91,07±1,35 86,81±1,57 р>0,1 

Примітка: р – достовірність різниці  показників залежно від статі. 

 

Як видно із даних, що наведені в табл.3, всі основні біохімічні параметри 

у крові обстежених осіб знаходились в межах нормальних значень. Нами не 

виявлено достовірних відмінностей визначених показників залежно від статі та 

віку (р>0,1). 

Дані щодо основних показників обміну заліза у обстежених осіб 

наводимо в табл. 4. 

Таблиця 4 

Основні показники обміну заліза у первинних донорів (М±m) 

Вивчений показник, 

одиниця виміру 

Всі 

донори 

(n=70) 

Чоловіки 

(n=38) 

Жінки 

(n=32) 

Достовірність 

різниці (р) 

 

ЗС, мкмоль/л 21,23±2,3

3 

25,57±1,21 17,91±1,73 р<0,001 

ЗЗЗС, мкмоль/л 63,44±1,7

1 

65,39±1,97 61,75±1,75 р>0,1 

НЗЗС, мкмоль/л 42,21±2,0

2 

39,82±1,59 43,84±1,74 р<0,1 

КНТЗ,% 33,46±1,3

6 

39,10±0,61 29,00±0,99 р<0,001 

Трансферин 

 сироватки, г/л 

2,66±0,31 2,89±0,37 2,43±0,23 р>0,1 

Феритин сироватки, 

мкг/л 

64,47±8,7

1 

81,82±9,53 47,12±7,89 р<0,01 

Примітка: р – достовірність різниці між показниками залежно від статі. 

 

Як видно із даних, що наведені в табл. 4, у донорів-чоловіків, порівняно 

із донорами-жінками, достовірно вищими є показники вмісту заліза в сироватці 

крові (р<0,001), КНТЗ (р<0,001), феритину в сироватці крові (р<0,01). Нами не 

виявлено достовірних відмінностей у обстежених донорів стосовно показників, 

що наведені в табл. 4, залежно від віку (р>0,1). 

Висновок. Отримані нами дані є достовірними, відтворюваними і можуть 

бути використані як контрольні значення при проведенні порівняльного аналізу 

у подальших наукових дослідженнях.  
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Мета роботи: вивчити рівні цитокінового профілю у хворих на артеріальну 

гіпертензію (АГ) в залежності від рівня ендогенного інсуліну (ЕІ) в крові.  

Матеріал і методи. В обстеження включено 117 хворих  (чоловіки – 41, 

жінки – 76) на АГ, віком від 48 до 85 років, які впродовж 1,5-2 роки вживали 

еналаприл в дозі 20-40 мг/д та гіпотіазид 12,5-25 мг/д. Всім хворим проводили 

добове моніторування артеріального тиску та  ехокардіоскопічне обстеження. 

Виконували пероральний глюкозо-толерантний тест (ПГТТ) із паралельним 

визначенням рівня глюкози (глюкозоксидазний метод) та ЕІ в крові до та через 2 

години після навантаження глюкозою за загальновизнаною методикою. 

Визначали інсулінорезистентність в умовах ПГТТ за рівнем ЕІ, HOMA-IR та 

вивчали рівні прозапальних цитоків у крові фактору некрозу пухлин (ФНП-α), 

трансформуючого фактору росту (ТФР-β), інтерлейкіну (ІЛ-6), молекул адгезії 

судинного ендотелію-1 (sVCAM-1) та протизального цитокіну  ІЛ-10. 
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В залежності від віку хворих розділили на 3 групи: перша – 54 хворих 

(чоловіки – 18, жінки – 36) із нормальним рівнем ЕІ (8-20 мкОд/мл); 2 група  - 52 

хворих (чоловіки – 17, жінки – 35) з реактивною гіперінсулінемією (ГІ) (рівень 

ЕІ в крові натще в межах норми, через 2 години після навантаження глюкозою 

>20 мкОд/мл); 3 група – 11 хворих (чоловіки – 6, жінки – 5) із спонтанною ГІ 

(рівень ЕІ натще та через 2 години після навантаження глюкозою >20 мкОд/мл). 

Контрольну групу склали 20 здорових осіб.  

Результати. У пацієнтів 1 групи середнє значення рівня глюкози в крові та 

рівень ЕІ у крові натще та після навантаження глюкозою не відрізнялись від 

показника в контролі (р>0,05). У хворих 2 та 3 груп рівень глюкози натще 

відповідав значенням порушення толерантності до вуглеводів у 34 (62,9%) 

випадках та у 9 (81,8%) випадках відповідно і вірогідно перевищував значення в 

контролі – (5,21±0,38) ммоль/л (р<0,05). При реактивній ГІ рівень ЕІ  натще 

знаходився в межах контролю, після навантаження глюкозою підвищувався 

вдвічі та становив - (31,91±3,71) мкОД/мл, порівняно з контролем (р<0,05). При 

спонтанній ГІ – був підвищений в 2,4 та 2,5 раза, як натще - (37,02±4,43) 

мкОД/мл, так і після навантаження - (39,10±4,89) мкОД/мл порівняно з 

контролем (р<0,05). Рівень HOMA-IR натще у 1; 2 та 3 груп складав (3,61±0,23); 

(4,26±0,37) та (10,43±0,55) відповідно, в контролі – (1,90±0,50) (р<0,05).  

Аналізуючи результати дослідження показників цитокінового профілю 

виявили деякі закономірності їх змін у залежності від наявності чи відсутності 

інсулінорезистентності та ступеня ГІ, хворим була притаманна активація 

імунного запалення. Зокрема, у хворих 1 групи рівень прозапального цитокіну 

ФНП-α в крові був підвищений до (50,53±6,03) пг/мл, в контролі – (21,73±3,45) 

пг/мл (р<0,05). У той же час прозапальні цитокіни ІЛ-6, ТФР-β, sVCAM-1 мали 

лише тенденцію до збільшення та коливалися в межах (9,51±3,38) пг/мл; 

(622±91) пг/мл; (647±66) нг/мл, в контролі – (7,50±2,11) пг/мл; (517±98) пг/мл; 

(618±146) пг/мл відповідно (р>0,05). Рівень протизапального цитокіну ІЛ-10 

виявився підвищеним до (12,17±2,32) пг/мл, в контролі – (4,6±1,78) пг/мл 

(р<0,05). У хворих  2 групи рівні ФНП-α; ІЛ-6; ТФР-β та sVCAM-1 у крові 

виявилися підвищеними більше ніж у 3,1; 2,5; 3,4 раза та на 36,9% відповідно, 

порівняно з контролем (р<0,05). Рівень ІЛ-10 був підвищеним у 6,5 раза, 

порівняно зі значенням в контролі (р<0,05). У хворих зі спонтанною ГІ рівні 

прозапальних цитокінів ФНП-α; ІЛ-6; ТФР-β у крові були підвищеними у 3,9; 

3,4; 4,2 раза та sVCAM-1 – на 48,4% відповідно, порівняно з контролем (р<0,05). 

Рівень ІЛ-10 виявився вищим від значення в контролі у 13,9 раза (р<0,05).  

Висновок. У хворих на артеріальну гіпертензію з реактивною та 

спонтанною гіперінсулінемією, при інсулінорезистентності, характерним є 

підвищення активності цитокінів, як про-, так і протизапальних, що ускладнює 

перебіг АГ та зумовлює прогресування структурних та функціональних уражень 

серця та судин. 
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 На 4-5  тижні внутрішньоутробного розвитку внаслідок інтенсивного 

процесу первинного ангіогенезу в зонах агрегації клітин мезенхіми дискретно 

утворюються первинні мікросудини [1, 2].  

Інтерстиційні канали та щілини, які розвиваються у первинні мікросудини 

типу протокапілярів, вистелені клітинами мезенхімної природи, які мають назву 

«берегових» [3]. «або крайових» клітин. На ранніх етапах  первинного 

васкулогенезу берегові клітини не утворюють суцільного клітинного шару, 

внаслідок чого  стінки первинних  мікросудин в окремих ділянках не замкнені, а 

їх просвіт сполучається із інтетерстиціальним простором. Імовірно, 

протокапіляри, що формуються навколо закладок щитоподібної залози та 

скелетних м’язів, проникають вздовж сполучнотканних тяжів вглиб закладки 

органів.  

 В органах, що мають у своєму складі мезенхіму, первинні кровононосні 

мікросудини типу протокапілярів розвиваються in situ.  

Первинні мікросудини типу протокапілярів, що розвиваються in situ, на 

цьому етапі розвитку  ще не сполучаються із загальним кровоносним руслом 

плода. 

Первинні мікросудини типу протокапілярів, що розвиваються, активно 

анастомозують між собою, формуючи незамкнене внутрішньоорганне 

протокапілярне русло. Ріст протокапілярв у довжину здійснюється за рахунок 

мітотичного поділення берегових клітин. 
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Люмінальна поверхня інтерстиційного каналу вистелена береговими 

клітинами, яким притаманна значна рухливість – визначаються чисельні вирости 

різної форми та розмірів, які звернуті у просвіт цього каналу. Аблюмінальна 

поверхня протокапіляру, що розвивається, більш гладка, однак, також 

визначаються цитоплазматичні вирости, які досить часто контактують із поруч 

розташованими клітинами мезенхіми. Ядро берегових клітин має неправильну 

форму. Визначається тенденція хроматину до концентрації  біля внутрішньої 

поверхні каріолеми. Більша частина хроматину у  вигляді дрібних 

електроннощільних гранул рівномірно розподілена в каріоплазмі. Одне або 

більш рідно два ядерця  невеликих розмірів розташовані ексцентрично. Ядерця 

мають крупнопетлисту будову. В цитоплазмі берегових клітин визначається 

невелика кількість органел синтетичного апарату, а саме: мітохондрії, фрагменти 

зернистої ендоплазматичної сітки, компоненти комплексу Гольджі та рибосоми. 

Досить рідко визначаються лізосоми великих розмірів. В цитоплазмі клітин 

нерідко визначаються вакуолі різних розмірів, які відшнуровуються як до 

просвіту мікросудини, так і до інтерстиціального просвіту. Можливо ці вакуолі 

є прототипом мікропіноцитозних везикул. Берегові клітини з’єднуються між 

собою за допомогою щільних контактів за типом плям та зон облітерації. 

На ранніх етапах ембріогенезу (4-5 тиждень внутрішньоутробного розвитку)  

берегові клітини, що вистеляють  первинні мікросудини типу протокапялярів, 

поступово диференцюються  у примордіальні ендотеліоцити. 

Процеси диференціювання берегових клітин у примордіальні ендотеліоцити, 

супроводжуються сплющенням клітин, які витягуються у довжину. Люмінальна 

поверхня клітин, яка звернута до просвіту мікросудини, стає більш гладкою. 

Досить рідко визначаються цитоплазматичні відростки, які можуть частково 

навіть перекрити просвіт мікросудини. На аблюмінальній поверхні визначаються 

малочислені відростки різної довжини. Зональність клітин  виражено слабо. 

Більш виражена зона перикаріону, яка зрідко виступає у просвіт мікросудини. На 

поперечних зрізах без’ядерних профілей протокапілярів середня товщина 

примордіальних ендотеліоцитів коливається незначно. Ядра примордіальних 

ендотеліоцитів неправильної форми. Хроматин у вигляді дрібних глибок 

рівномірно розташований в каріоплазмі. В цитоплазмі примордіальних 

ендотеліоцитах розташовані малочисельні органели синтетичного апарату. 

Визначаються невеликі за розмірами фрагменти зернистої ендоплазматичної 

сітки і заповнені вмістом середньої електронної щільності. На мембранах 

канальців зернистої ендоплазматичної сітки рибосоми розташовані нерівномірно 

на значній відстані один від одного. Вільні рибосоми розташовані дискретно, 

однак спостерігається тенденція до їх концентрації з утворенням рибосомальних 

розеток. Комплекс Гольджі розвинутий недостатньо і представлений скупченням 

дрібних пухирців і сплощених цистерн. Малочисельні мітохондрії містять 

щільно розташовані кристи, які занурені у мітохондріальний матрикс середньої 

електронної щільності. В цитопзамі визначаються поодинокі  великі за 

розмірами мікропіноцитозні везикули, які схильні до злиття з утворенням 
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мультивезикулярних комплексів. Інколи визначаються  окремі ліпідні краплі та 

гранули глікогену. 

Таким чином, примордіальні ендотеліоцити, які формуються внаслідок 

диференціації берегових клітин і утворюють стінку первинних мікросудин типу 

протокапілярів, за своїми  ультраструктурними особливостями відносяться до 

ендотеліоцитів неперервного типу. 

Первинні мікросудини типу протокапілярів, які вистелені примордіальними 

ендотеліоцитами, не мають базальної мембрани. На аблюмільній поверхні 

ендотеліоцитів визначаються розташовані на значній відстані один від одного, 

поодинокі скупчення хлоп’єподібної і тонковолокнистої речовини середньої 

електронної щільності., які прилягають до плазмолеми клітини. Часто перші 

ознаки базальної мембрани у вигляді поодиноких глибок, з’являються на 

базальній поверхні ядровмісної зони  примордіальних ендотеліоцитів.  

Таким чином,  на ранніх етапах ембріогенезу первинні мікросудини  типу 

протокапіллярів в передциркуляційну фазу розвитку системи мікроцируляції  

вистелені береговими клітинами, які поступово диференціюються у 

примордіальні ендтеліоцити. Стінки первинних мікросудин типу протокапілярпв 

в передциркуляційну фазу розвитку системи мікроциркуляції вистелені 

примордіальними ендотеліоцитами, не мають базальної мембрани і оточені 

клітинами мезенхіми, що розвиваються у паравазальні клітини сполучної 

тканини. 
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Дисципліни, що вивчаються на кафедрах природничо – наукової підготовки 

являються фундаментом для розуміння й засвоєння клінічних дисциплін в 

системі підготовки майбутніх спеціалістів-медиків. Підвищення вимог до якості 

підготовки майбутніх лікарів передбачає розробку науково обгрунтованих 

методів проведення практичних занять та читання лекцій. Це питання набуває 

особливої гостроти на даному етапі розвитку медичної освіти - етапі реформ, які 

відтворені у Законі України «Про освіту» [1], «Національній доктрині розвитку 

освіти України у XXI столітті» [2]. Реформа вищої медичної освіти передбачає 

радикальний перехід до науково обґрунтованої оптимізації навчально-
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виховного процесу вищої школи. Реалізація усіх названих напрямків допомагає 

університету вести навчальний процес на рівні європейських стандартів та 

вимог, успішно втілювати в життя положення та принципи Болонської 

декларації [3]. Одним із основних принципів навчання у вищому навчальному 

закладі є принцип міцності знань, їх довготривалість, усвідомлення і вміння 

використовувати їх на практиці. Як показує досвід, студенти краще засвоюють 

той навчальний матеріал, який є необхідним для розуміння молекулярної і 

структурно-функціональної організації живих систем і метаболізму як основи їх 

життєдіяльності. Тому при вивченні базових дисциплін у медичному ВНЗ, таких 

як: анатомія, фізіологія, біологія, гістологія велике значення має 

міждисциплінарна інтеграція як один із шляхів оптимізації навчальної і 

мотиваційної діяльності студентів [4]. 

На певному етапі життєдіяльності людина повинна усвідомити роль і функції 

знання та почати робити зусилля для їх придбання. Не всі студенти можуть 

переконливо відповісти на питання: «Для чого Ви вивчаєте ту чи іншу 

дисципліну?». Майбутній лікар повинен розуміти, для чого, наприклад, йому 

потрібно вивчати дисципліни перших курсів. Відсутність мотивації - чи не 

найзначніша перешкода на шляху пізнавальної діяльності студента [5]. 

Особливо це стосується студента - першокурсника: адже так далеко ще до 

справжньої професійної відповідальності за свої вчинки. Ось чому колектив 

кафедри нормальної анатомії та фізіології людини ХНУ імені В.Н. Каразіна з 

перших занять зі студентами приділяє значну увагу мотиваційній 

характеристиці тем навчальних дисциплін, інтеграції їх у викладанні інших 

дисциплін, а також побудові навчального матеріалу у відповідності з цим. 

Навіть у переліку тих дисциплін, які викладаються викладачами однієї 

кафедри можна знайти теми, які продовжують теоретичний матеріал із однієї в 

іншу. Для формування у студентів цілісної картини сприйняття біологічних 

процесів, що відбуваються в організмі людини, використовуються методи 

наступності дисциплін одна в іншу. І для того, щоб у майбуніх медиків в голові 

склався пазл цілісного сприйняття того чи іншого процесу, на допомогу 

прийшли вибіркові дисципліни [6]. Наприклад, одна із запропонованих 

вибіркових дисціплін кафедри «Анатомо-фізіологічні аспекти центральної та 

периферичної нервової системи» пропонує студентам розглянути 

закономірності протікання фізіологічних процесів, різноманіття 

функціонування організму в різних умовах, передумови виникнення патологій в 

одному напрямку медицини: неврологія, інша «Анатомо-фізіологічні аспекти 

серцево-судинної системи» дозволяє прослідкувати всі тіж аспекти у напрямку 

кардіології.  

Опрацьовуючи ситуаційні задачі із передумов патологічних станів або 

ушкоджень, на вибіркових дисциплінах викладачами використовуються новітні 

наукові знання поточного сторіччя [7]. До винаходу наукових пошуків 

залучаються і студенти, які вже вибрали для себе напрямок медицини, знання із 

якого вони будуть поглиблювати впродовж свого навчання в медичному виші і 

в подальшій своїй медичній практиці.  
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Особлива увага приділяється висвітленню вікових особливостей, клімато-

географічних коливань параметрів, які можуть призвести до патології, впливу 

інших хвороб та генетичної складової на роботу нервової та серцево-судинної 

систем організму. Коливання добових, расових, циркадних показників 

дозволяють уточнити розуміння параметрів функціонування цих систем, 

поглибити знання про них і пояснити житєві процеси з цих напрямків.  

Ще один бік вагомості вибіркових дисциплін полягає в тому, що під час їх 

проведення розбираються труднощі у виконанні методик обстеження пацієнтів, 

помилки в їх здійсненні, похибки а неточності вимірів, моделі поведінки 

майбутнього лікаря із пацієнтом до, після обстеження, впродовж лікування, і 

навіть потім, після виписки хворого із стаціонару [8]. Тобто теми дисципліни 

розбираються комплексно: із використанням базису попередніх дисциплін, і 

надбудовуючи нові знання, розуміння і навички. 

 Щоб іще більше підігріти зацікавленість студентів вибірковими 

дисциплінами кафедри, в університеті щорічно проводиться міжнародна 

наукова  конференція студентів, молодих вчених та фахівців: «Актуальні 

питання сучасної медицини». Секція, за яку відповідають викладачі кафедри 

включає наукові винаходи з декількох базових дисциплін: нормальної 

морфології, фізіології, біохімії, фармакології. Тому сумісні виступи студентів і 

молодих науковців сприяють інтеграції цих дисциплін одна в іншу і 

формуванню у студентів цілісного відображення новітніх проявів сучасної 

науки.   

У перспективі колектив кафедри нормальної анатомії та фізіології людини 

планує продовжувати тісний взаємозв'язок з кафедрами медико-біологічного і 

клінічного профілю, щоб не розгубити увагу студентів і зацікавленість 

дисциплінами, що викладаються на кафедрі й постійно покращувати 

міждисциплінарну інтеграцію. Тільки така взаємна праця може мати успіх в 

навчанні студентів-медиків. Це допоможе не тільки визначити значимість 

анатомії, фізіології, біології, але і надасть можливість більш раціонального 

відбору інформаційного матеріалу, а також визначення найбільш ефективних 

методик у викладанні базових дисциплін у медичному ВНЗ. 
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Recently, there has been a notable increase in interest in the use of literature as a 

powerful tool for language acquisition.  This is likely due to the fact that foreign 

language teachers are always seeking innovative methods to engage and motivate their 

students during classroom sessions, and motivation plays a crucial role in the learning 

process. The use of literature in the classroom can effectively enhance student 

motivation, as it has the ability to engage and inspire learners, which is a desirable 

outcome in all areas of education. In addition, the use of literature can help improve 

various aspects of language learning, such as increasing vocabulary, raising awareness 

of register and genre, and promoting overall language comprehension. Task-based 

teaching is an approach that focuses on developing students’ language skills through 

the use of real-life tasks that require the use of language. When applied to teaching 

literature, this approach can help students engage more deeply with the text and 

develop their critical thinking skills. 

By using a task-based approach (TBLT) to teaching literature, you can help your 

students develop their language skills, engage more deeply with the text, and become 

more critical readers. TBLT develops critical thinking skills since tasks require 

students to analyze, interpret, and evaluate the text, which helps develop their critical 

thinking skills (Ahmadian,2016). By engaging them in these tasks, students learn to 

read more actively and to engage more deeply with the text. It enhances language skills. 

Tasks encourage students to use language in meaningful ways. They help students 

develop their vocabulary, grammar, and syntax, as well as their ability to use language 

in different contexts. Moreover, TBLT increases motivation. When students are 

engaged in tasks that are relevant and meaningful to them, they are more likely to be 

motivated to learn. Engaging tasks can help students see the relevance of literature to 

their lives, and motivate them to continue studying it. Tasks can be designed to 

encourage students to think creatively and to express themselves in different ways 

(Adeninhun, 2012 p:214). For example, a task might require students to write a poem 

or create a visual representation of a character, which can help them develop their 

creative skills. Engaging in tasks can help students develop confidence in their ability 

to read and analyze literature (Bygate, 2016a). By successfully completing tasks, 

students gain a sense of accomplishment and feel more confident in their abilities. 

Teachers may incorporate a task-based approach to teaching literature by:  

1. Identifying learning objectives to determine the skills and knowledge they want 

their students to gain from the literature. For example, they might want them to 

understand the author’s use of symbolism, or to be able to analyze the themes of the 

work.  
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2. Selecting a task that will help students achieve the learning objectives you 

identified in step one. The task should be relevant and engaging, and require the use of 

language. For example, you might ask students to create a visual representation of a 

scene from the text, or to write a critical analysis of a character. 

3. Give students the resources they need to complete the task successfully. This 

might include providing them with examples, scaffolding the task, or guiding them 

through the process. 

4. Monitor students' progress and provide feedback throughout the task. This will 

help them improve their language skills and achieve the learning objectives you 

identified earlier. 

5. After the task is completed, ask students to reflect on what they learned and how 

they can apply it in other contexts. This will help them consolidate their knowledge 

and develop transferable skills. 

Overall, engaging students in literature classes through tasks can help them develop 

critical thinking skills, enhance their language abilities, increase motivation, promote 

creativity, and build confidence. It is an effective way to make literature classes more 

interactive and enjoyable for students, and can ultimately lead to a deeper 

understanding and appreciation of literature. 
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Важливим завданням підготовки здобувачів вищої освіти в галузі 

міжкультурної іншомовної освіти є навчання їх робити електронну презентацію 

наукового виступу чи доповіді. Студенти бакалаврату виступають на наукових 

семінарах і науково-практичних конференціях, олімпіадах, захистах курсових і 

кваліфікаційних робіт тощо. Студенти магістратури беруть участь у 

міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, виступають з 

доповідями на конкурсах наукових робіт, захистах магістерських 

кваліфікаційних робіт тощо. Студенти аспірантури представляють результати 

своїх досліджень на міжнародних наукових конференціях і симпозіумах, 

наукових вебінарах, захистах дисертацій доктора філософії тощо. Наразі майже 

всі наукові виступи та доповіді  супроводжуються електронними презентаціями.  

Під «електронною презентацією наукового тексту»  слідом за О. М. 

Семеног [1, с. 115] розуміємо спосіб подання наукової інформації за 

допомогою мультимедійних програм, які забезпечують  зображення, звук та  

відео, що несуть відповідальність за різні типи сприйняття інформації (зорове, 

слухове, кінестетичне). Разом з іншими дослідниками основною одиницею 

електронної презентації в середовищі Power Point вважаємо слайд, або кадр 

інформації (кольорове або чорно-біле фотографічне зображення, що 

проєктується на екран), створений з урахуванням ергономічних (допустимих 

фізичних, нервових, психічних) вимог візуального сприйняття інформації [2]. 

Як відомо, якісна електронна презентація дає можливість ознайомити 

слухачів з різноманітними інформаційними матеріалами: картинками, 

таблицями, схемами, графіками, аудіотекстами, відеофрагментами тощо. Крім 

того, вона сприяє систематизації та структурному поділу матеріалу доповіді або 

виступу, візуалізації досліджуваної проблеми, взаємозв’язків між окремими 

питаннями. 

Наш тридцятирічний досвід підготовки студентів до виступу на наукових 

конференціях і захистах кваліфікаційних робіт показує, що значна кількість з них 

не здатні з першого разу підготувати  електронну презентацію на високому рівні. 

Не рідко неякісні презентації демонструються і на захистах дисертацій доктора 

філософії чи доктора наук. 

Для визначення труднощів молодих науковців у підготовці електронних 

презентацій з методики навчання іноземних мов і культур (МНІМіК) та їх аналізу 

ми використали низку методів дослідження: аналіз і синтез недоліків 
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підготовлених електронних презентацій, узагальнення виявлених недоліків, 

педагогічне спостереження процесу підготовки електронних презентацій до 

наукових виступів/доповідей,  порівняння  електронних презентацій  різних 

авторів, вивчення публікацій з проблеми створення електронної презентації, 

бесіди зі студентами бакалаврату, магістратури та аспірантури. 

Проведене дослідження приводить до думки,  що у здобувачів вищої освіти 

у більшості випадків відсутнє чітке розуміння перелічених нижче можливостей 

електронного тексту: 

- демонстрування слайдів різного типу: з текстовим і візуальним 

матеріалом; 

- створення текстовими матеріалами  електронних текстів (писемне 

текстове утворення, що розміщене на електронному носії); 

-  не лише читання адресатом електронних текстів, але й прослуховування  

ним звукових файлів та перегляд відеофайлів, приєднаних до тексту. 

Бесіди з молодими науковцями показали також, що більшість з них не 

дотримується етапів підготовки усної презентації:  

- написання сценарію презентації; 

- складання плану та конспекту; 

- вибору форми та стилю виступу (3); 

- підготовка відповідей на можливі запитання; 

- вибір демонстраційних матеріалів (насамперед, електронної презентації) 

тощо. 

Слід звернути увагу й на те, що студенти не повною мірою додержуються  

етапів підготовки електронної презентації, до яких зазвичай відносять: 

- концептуальне проєктуванння (формування концепції, образу продукту, 

визначення його структури, змістової спрямованості, мети; результатом цього 

етапу є створення ескізу презентації); 

- безпосереднє проєктування, тобто створення шаблонів, заготовок слайдів 

й основних інформаційних компонентів (текстових фрагментів, графічних 

об’єктів) і наповнення їх відповідним змістом); 

- реалізація та аналіз результатів створення електронної презентації (2). 

Аналіз підготовлених  електронних презентацій до захисту курсових робіт, 

кваліфікаційних магістерських робіт, дисертацій доктора філософії, виступів на 

наукових конференціях тощо дозволяє зробити висновок, що студенти не 

додержуються основних принципів розроблення електронних презентацій. 

Назвемо основні з них: 

- принцип додержання оптимального обсягу презентації; 

- принцип урахування вікових особливостей аудиторії; 

- принцип урахування рівня підготовки аудиторії; 

- принцип науковості та достовірності; 

- принцип урахування особливостей сприйняття інформації з екрана; 

- принцип естетичності; 

- принцип обов’язковості оцінювання розробленої презентації. 
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У процесі аналізу обсягу презентацій ми визначали кількість слайдів та їх 

функцію (доповнення чи уточнення інформації). Перевіряли також наявність 

некоментованих слайдів. Згідно з  принципами урахування вікових особливостей 

та рівня підготовки аудиторії ми брали до уваги засоби забезпечення розуміння 

тексту, схем, графіків тощо.   Аналізуючи додержання принципів науковості та 

достовірності, ми перевіряли, чи не суперечать наведені матеріали сучасним 

досягненням у галузі МНІМіК. В аспекті додержання студентами принципу 

врахування особливостей сприйняття інформації з екрана ми аналізували 

співвідношення текстової та зображальної інформації, а також анімації, аудіо- та 

відеофрагментів. Оцінюючи естетичність електронних презентацій, ми 

враховували стиль оформлення слайдів: кольорове поєднання; витриманість в 

оформленні; типи кольорів та їх поєднання; особливості фону; типи шрифтів; 

обсяг тексту на екрані; кількість рисунків, графіків, схем тощо; довжину 

відеофрагменту; логічність у викладі матеріалу; якість оформлення роботи; 

відповідність форми та змісту; ступінь емоційного впливу. 

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що молодих науковців 

слід цілеспрямовано навчати  створення та використання електронних 

презентацій до усних наукових доповідей з МНІМіК. На нашу думку, це 

раціонально робити як у бакалавраті, так і в магістратурі та аспірантурі. 

Змінюватися має тематика занять і вимоги до створених презентацій та методика 

їх використання. Навчання може проходити на практичних заняттях з МНІМіК 

та з іноземної мови, у процесі самостійної позааудиторної роботи, в межах 

навчальної педагогічної та виробничої практик, на засіданнях гуртків, 

проблемних груп тощо.  

Практика проведення таких занять з МНІМіК показала, що основними 

питаннями для розгляду мають бути такі: 

- основне призначення  електронної презентації до усної наукової доповіді  з 

МНІМіК; 

- види  електронних презентацій з МНІМіК; 

- зміст і структура різних видів електронних презентацій з МНІМіК;  

- стратегії написання різних видів електронних презентацій; 

- детальний аналіз помилок молодих науковців у різних видах електронних 

презентацій; 

- аналіз електронних презентацій до виступів на науково-практичних 

конференціях з МНІМіК; 

- аналіз електронних презентацій до захисту курсових робіт з МНІМіК;  

- аналіз електронних презентацій до захисту кваліфікаційних робіт 

магістрантів з МНІМіК;  

- аналіз електронних презентацій до захисту  дисертацій майбутніх 

докторів філософії з МНІМіК; 

- доопрацювання проаналізованих електронних презентацій тощо. 

У результаті опрацювання зазначених питань молоді науковці мають 

насамперед усвідомити призначення і роль електронної презентації в сучасному 

світі; зрозуміти, що електронна презентація до їхньої усної доповіді сприяє 
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підвищенню її інформативності та ефективності, адже з курсу психології вони 

знають, що ефективність слухового сприйняття інформації становить 15%, 

зорового — 25%, а їх одночасне використання підвищує ефективність 

сприйняття до 65%. Їм слід  навчитися уникати основних недоліків електронних 

презентацій, ретельно їх готувати, а не  покладатися на свій попередній досвід та 

імпровізацію.  

Створення якісної електронної презентації забезпечують також знання, 

навички та вмінні, набуті студентами в результаті оволодіння курсом 

«Інформатика». Наприклад,  знання:  типів  інформації, яку можуть містити 

слайди; програмних продуктів, які  можуть бути використані для створення 

електронних презентацій; вимог, що дозволяють створювати найбільш 

ефективні і захищені електронні презентації;  можливостей програмного 

продукту MS PowerPoint. Щодо вмінь, то насамперед назвемо такі: 

користуватися елементами інтерфейсу MS PowerPoint; вставляти в слайди і 

редагувати елементи мультимедіа, у тому числі картинки, фотографії, відео- та 

аудіофайли; використовувати гіпертекстові технології; застосовувати різні 

ефекти анімації та задавати послідовність для всіх ефектів анімації; створювати 

динамічні презентації тощо (4).  

Впевнені, що така системна робота з навчання  здобувачів різних рівнів  

вищої освіти створення електронної презентації дасть свої позитивні результати. 

Зміниться і ставлення студентів до використання електронних презентацій (5). 
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Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrin 27 sentyabr 2020-ci il tarixdə atəşkəs 

rejimini kobudca pozması və mülki infrasruktura ciddi ziyan vurması nəticəsində 

Azərbacan Respublikası Silahlı Qüvvələri cavab vermək məcburiyyətində qalıb. 

Prezdentimiz,Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin əmri ilə “Dəmir yumruq” 

əməliyyatları başlandı. 1980-ci illərin sonu 1990-cı illərin əvvəllərində ermənilərin 

Dağlıq Qarabağda guya Azərbaycan dövləti və xalqı tərəfindən aparılan antierməni 

siyasətini və xalqların öz müqəddaratını təyinetmə prinsipini əsas tutmuşdur. 

Ermənilər burada yaşayan Azərbaycanlılara qarşı təxribatlar törətmişlər. Onlar 

“Azadlıq hərəkatı” başladaraq iki dövlət arasında münaqişə yaratdılar, bu münaqişə isə 

böyüyərək müharibəyə səbəb oldu. 

Heç bir insanlıq hissi olmayan vəhşi ermənilər Qarabağ xanlığının paytaxtı olmuş 

Şuşa şəhərini talan etmiş, neçə əsrlik tarixə malik olan abidələrini, Nadir tarix-

memarlıq tikililərini,yaşayış binalarını, məhv etmişdirlər. Ermənilər buradan 

Azərbaycanlıların izlərini silmək üçün 600-ə yaxın tarixi memarlıq abidələrini , 

Pənahəli xanın sarayını, Cümə məscidini Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini və bir  çox 

məqbərə və abidələri yerlə-yeksan etmişlər. 

Bir vaxtlar təkrarolunmaz təbiətinə görə “Qafqazın cənnəti” adlandırılan yerlər 

artıq xarabazara çevrilmişdir[2].  

Milli Ordunun müdafiə qüdrətinin və döyüş qabiliyyətinin artırılması,maddi-

texniki təchizatının yaxşılaşdırılması,o cümlədən hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsi 

tədbirlərinin gücləndirilməsi vacib inkişaf istiqamətlərindən biri olmuşdur. Azərbacan 

Respublikasının Silahlı Qüvvələri 1990-cı illərdəki ordu deyildi...! 

Ordumuzun ermənilərin hücumlarına cavab olaraq başlatdığı Vətən müharibəsi 

xalqımızın 30 illik həsrətinə 44 gün də son qoydu.Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi 

ilə bütün döyüş əməlliyatları yüksək səviyyədə həyata keçirildi. Şanlı Zəfər 

qazandı,ordumuz tarixi ədaləti bərpa etdi. 

Erməni ideoloqlarının yaratdıqları “Böyük Ermənistan” ideyası reallaşmadı. 

Azərbaycan Ordusu ermənilərin faşist üzünü bütün dünyaya göstərdi. Azərbaycan 

Ermənistanı məğlub etdi, işğala son qoydu.  Hər gün Azərbaycan Ordusu irəli gedirdi, 

hər gün yeni şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr, yüksəkliklər azad edilirdi. Azərbaycan əsgəri, 

Azərbaycan zabiti bir amalla vuruşurdu ki, bu işğala son qoyulsun,  tarixi ədalət zəfər 

çalsın.  
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 İ.Əliyev çıxışında qeyd etmişdi ki, “İkinci Qarabağ müharibəsi şanlı tarix kimi, 

şanlı qələbə kimi Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə əbədi yazıldı. Azərbaycan bundan 

sonra müzəffər ölkə kimi yaşayacaq, Ermənistan isə bundan sonra məğlub edilmiş ölkə 

kimi yaşayacaq”. 

 Müharibənin taleyini müəyyənləşdirən başda Ali Baş Komandanımız olmaqla, 

döyüş meydanında əsl qəhrəmanlıq göstərən Azərbaycan əsgəri və onun cəsur 

komandirləri idi. Hərbçilərimizin şücaəti, canı, qanı bahasına qazanılan bu qələbə hər 

bir azərbaycanlı üçün son dərəcə əziz və qiymətlidir. 

Vətən müharibəsində Azərbaycan xalqının qəhrəman övladlarının göstərdiyi 

igidlik və şücaəti nəticəsində tariximizin yeni mərhələsi- Zəfər mərhələsi başlandı.  

Azərbaycan İkinci Qarabağ Müharibəsi boyunca hərbi itkilərini açıqlamayıb, 

amma sonradan 2823 hərbçinin həlak olduğunu bəyan edib. İkinci Qarabağ 

müharibəsində mülki itkilərin sayı isə 100-dən çox olub. 

Müharibə başa çatsa da, Hadrut rayonunun Çaylaqqala və Hin Tağlar kəndləri 

istiqamətində 11 və 12 dekabrda döyüşlər gedib. Dekabrın 13-də Rusiya 

sülhməramlılarının müdaxiləsi ilə döyüşlər dayandırılıb. Azərbaycan Hadrutda "terror 

əməliyyatları zamanı" 4 hərbçisinin öldüyünü açıqlayıb. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa 

edən Azərbaycan ordusu 44 gündə 5 şəhər, 4 qəsəbə, 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsi,  

xeyli sayda strateji yüksəkliklər işğaldan azad etdi.  Noyabrın 8-də Şuşa şəhərinin 

işğaldan azad edilməsi müharibənin müqəddəratını həll olundu və noyabrın 10-da 

Ermənistanın baş naziri kaputilyasiya aktına imza atdı. Ağdam,  Laçın,  Kəlbəcər 

rayonları bir güllə atılmadan  qaytarıldı və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edildi. 

Həmin gündən bir çox vacib yüksəkliklər, şəhərlər və kəndlər Azərbaycan 

Respublikası Silahlı Qoşunlarının  nəzarəti altına keçdi. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi 

strateji və əməliyyat səviyyəsində qətiyyətli qələbənin qazanılması üçün bu kimi 

qətiyyətli taktiki qələbələrin qazanılması şərtdir. Bunu nəzərə alaraq əminliklə deyə 

bilərik ki, 27 sentyabr tarixində Murovdağ silsiləsində hakim yüksəkliklərin 

əksəriyyətinin, 4 oktyabr tarixində Cəbrayıl şəhərinin, 9 oktyabr tarixində Hadrut 

qəsəbəsinin, 17 oktyabr tarixində Füzuli şəhərinin, 20 oktyabr tarixində Zəngilan 

şəhərinin, 25 oktyabr tarixində Qubadlı şəhərinin və Laçın rayonunun “Laçın 

dəhlizinə” yaxın bəzi kəndlərinin və bütün əməliyyat sahəsi boyu hakim yüksəkliklərin 

işğaldan azad olunması taktiki səviyyədə qazanılan ən uğurlu qətiyyətli qələbədir [1]. 

Yeri gəlmişkən, burada mühüm bir məqamı da xatırlatmaq istərdim. Möhtəşəm 

qələbəmizin əldə olunmasında Azərbaycanın mədəniyyət məbədi və incisi olan, 

Qarabağın simvolu sayılan Şuşanın işğaldan azad olunması mühüm önəm kəsb etdi. 

Bu şəhərinin yağı tapdağından xilas edilməsi Silahlı Qüvvələrimizin yenilməzliyinin 

təsdiqinə çevrilməklə bərabər, düşmənin əzmini, iradəsini sındırdı, işğalçının 

“məğlubedilməz ordu” mifini tamamilə dağıtdı.  

Dekabrın 10-da isə xalqımızın illər boyu gözlədiyi Zəfər paradı keçirildi və 

Ermənistan ordusunun qənimət kimi ələ keçirilmiş hərbi terxnikası nümayiş etdirildi. 

Tarixi qələbənin böyük əhəmiyyəti və əvəzolunmaz yeri qədirbilən xalqımız tərəfindən 

həmişə yüksək qiymətləndiriləcək, tarixdə əbədi qalacaq və heç vaxt 

unudulmayacaqdır.  Bu müharibə Azərbaycn tarixinə əbədi  həkk olunacaq.  Bu gün 

biz qürurla deyə bilərik ki, biz qalib ölkənin vətəndaşlarıyıq. Hər bir Azərbaycan 
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vətəndaşı  xoşbəxtdir ki, bu tarixi qələbənin şahidi oldu.     Buna görə xalqımıza bu 

xoşbəxtliyi  və tarixi qələbə sevincini yaşadan müzəffər ordumuza borcluyuq.    

 Xalqımızın  müzəffər ordumuza inamı və dəstəyi,  həmçinin ölkəmizdə yaşanan 

milli və siyasi həmrəylik yaşadığımız qələbə sevincinin ideoloji əsasını təşkil etdi. 

Vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsi  qəlbimizdə daim 

yaşayacaq.  

Ədəbiyyat siyahısı: 

1. İşğaldan azad olunan şəhər, qəsəbə və kəndlərimiz: [Elektron resurs] / – 01 

dekabr, 2020. URL: https://mod.gov.az/az/news/isgaldan-azad-olunan-seher-kend-ve-

qesebelerimiz-28583.html 

2. https://genprosecutor.gov.az/az/page/azerbaycan/i-ve-ii-qarabag-

muharibesi/44-gun-suren-veten-muharibesi-ii-qarabag-muharibesi 

3. https://www.virtualkarabakh.az/az/post-item/52/2871/ikinci-qarabag-

muharibesi.html 

 

 

  

  



PEDAGOGY 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 244 

ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА 

ІНСТРУМЕНТИ ЇХ ПРАКТИЧНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ 
 

Бабакова Лариса Михайлівна 
Старший викладач  

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» 

 

Так склалося, що плагіат обговорюють разом із проблемами, які стосуються 

академічної доброчесності, і в багатьох випадках ці два поняття замінюють одне 

одного. Однак, треба зазначити, що хоча плагіат дійсно є актом академічної 

нечесності та прикладом неправомірної поведінки, він не охоплює всю сферу 

академічної чесності. 

Академічна чесність передбачає зобов'язання учасників освітнього процесу 

дотримуватись відповідних цінностей, а плагіат є однією з граней академічної 

чесності та виявом непорядності використання чужих ідей, слів, теорій, 

ілюстрацій чи графічних матеріалів, думок чи фактів без згадування 

першоджерела. 

В даному матеріалі пропонуємо розглянути цю проблему детальніше шляхом 

аналізу та визначення поняття «академічна доброчесність» в цілому. 

Міжнародний центр академічної чесності (ICAI) визначає академічну 

чесність як прихильність до шести основних цінностей - чесності, довіри, 

справедливості, поваги та відповідальності за  будь-яких, навіть найскладніших 

обставин. Саме на цих цінностях засновані принципи поведінки, які дозволяють 

академічним співтовариствам втілювати у життя науково-освітні проекти та 

задуми. 

Розглянемо п'ять основних принципів академічної чесності: 

 Перший і надважливий з етичної сторони є чесність. Бути правдивим — це 

основоположний принцип академічної чесності, який у письмових роботах 

проявляється у необхідності вказівки авторства ідеї як посилання на 

першоджерело; йдеться також про об'єктивність - для викладачів, в першу чергу, 

вона проявляється у неупередженому оцінюванні студентських робіт. 

 Другий принцип - довіра: з боку викладача віра в сумлінність студентської 

роботи має важливе значення для академічної чесності. У класі це 

демонструється шляхом чіткого встановлення очікувань та їх підтвердження під 

час оцінювання. З боку студента це не уклінне дотримування вимог і 

встановлених очікувань без контролю, на основі взаємної довіри.  

 Третій - справедливість: відмова від фаворитизму є ще одним виявом 

академічної чесності. Потрібно застосовувати правила послідовно та брати 

відповідальність за власні дії у формі рубрик та інших актів справедливості 

освіти. 

Четверте - повага до всіх сторін і взаємоповага всіх сторін – це також частина 

академічної чесності. Повага з боку студентів проявляється у серйозному 

ставленні до завдань та навчання загалом, а також в аналізі отриманого 
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зворотного зв'язку. Викладачам, у свою чергу, теж необхідно встановлювати 

зворотний зв'язок та виявляти емпатію до студентів. 

І, нарешті, останній п’ятий принцип - відповідальність: бути надійним і 

гідним довіри — основа академічної доброчесності. Студенти повинні 

протистояти провинам, а викладачі — розробити та підтримувати політику 

класів та освітніх закладів  

У дослідженнях стверджується, що «академічна чесність — це набагато 

більше, ніж недопущення нечесних дій, таких як списування під час іспитів, 

плагіат чи написання робіт на замовлення. Вона має на увазі участь у навчанні та 

роботі, яка зроблена добре, виконана в повному обсязі та зосереджена на добрій 

меті – навчанні. Академічна чесність також передбачає використання 

відповідних засобів, щирих зусиль та розвинених навичок. В основному вона 

передбачає необхідність ретельного використання всіх можливостей навчання» 

[1]. 

Академічна нечесність або порушення принципів академічної чесності, як 

говорилося раніше, проявляється по-різному і в різних формах неправомірної 

поведінки таких як змова, списування, використання електронних пристроїв для 

списування, онлайн тестів, зловживання інструментами перефразування, 

самоплагіату, і, зрозуміло, безпосередньо плагіату. 

Плагіат, тобто використання ідей чи слів іншої людини як власних, 

суперечить усім складовим академічної доброчесності. Зокрема, плагіат — це 

підвид академічної нечесності та один із способів порушення академічних 

цінностей [2]. 

Збоку може здатися, що академічна нечесність та плагіат — взаємозамінні 

поняття. Але все ж таки кожному студенту необхідно навчитися розуміти 

різницю між ними самостійно на власному досвіді в процесі навчання. 

Окрім п’яти принципів академічної доброчесності не зайвим буде зауважити 

і про  етичні засади академічної практики. 

Вважається, що основні етичні (моральні) принципи наукової етики 

запровадив Р. Мертон: колективізм (відкритість), універсалізм (незалежність 

наукового продукту від статусу її автора), безкорисливість (для фундаментальної 

науки), скептицизм щодо наукового продукту. Однак найвідоміший приклад  

самої ідеї етики науки можна знайти багато століть тому у стародавній Греції, де 

й були закладені принципи справедливої освіти і науки. Широко знайоме 

висловлювання «Платон мені друг, але істина дорожча», яке приписують 

відомому філософу і педагогу Аристотелю, в повній мірі можна вважати 

основою поняття академічної доброчесності. 

У сучасному академічному співтоваристві до ідеалів стали відносити 

універсалізм, відкритість та/або справедливість академічного середовища, а 

також чесність (репутацію), професійну компетентність члена цього середовища 

та/або затребуваність його академічного продукту в суспільстві.  Також можна 

виділити ще деякі принципи сучасної доброчесної академічної практики.  

1. Презумпція доброчесності академічних продуцентів 
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Ключовими цінностями під час продукування академічного продукту є 

чесність, довіра, повага, відповідальність та підзвітність. Академічна спільнота 

довіряє своєму члену в тому, що він чесно і відповідально продукує академічний 

продукт, доки переконливо не доведено протилежне; поважає його академічні 

права та/або має право на перевірку та оцінку цього продукту. 

2. Моральна солідарність академічних продуцентів 

Ключовими цінностями при взаємодії членів академічної спільноти з 

приводу продукування академічних продуктів є публічність (колегіальна 

відкритість), розумний скептицизм до цих продуктів та/або доцільність їхнього 

продукування, доки не доведено наявність їхньої необхідності. 

3. Інтелектуальна свобода академічних продуцентів та їхня моральна 

відповідальність перед суспільством 

Базовими цінностями академічного продукування є творча свобода, яка 

обмежена особистісним самообмеженням, стандартами доброчесної академічної 

практики та/або відповідальністю митця перед людством. 

Особливістю цінностей добропорядної академічної практики є те, що її 

учасники, які займаються творчим продукуванням, самостійно формують ці 

цінності та виробляють етичні рекомендації, які у добровільному порядку 

визнають усі члени академічної спільноти. 

Очевидно, що за зразки для формування етичних рекомендацій беруться 

міжнародні визнані правила. Однак самі етичні комітети, які їх приймають, 

зазначають, що вони потребують безперервного вдосконалення та врахування 

національних особливостей, а також місії конкретної академічної структури: 

етичні інститути, інфраструктура та інструменти академічного середовища. 

Для нормального функціонування академічне середовище повинне 

спиратися не лише на інститути саморегулювання, а й повинно мати елементи 

етичної інфраструктури та інструменти надання етичної дії (пресингу) на 

недобросовісних суб'єктів цього середовища. 

Тому етичні академічні засади мають не лише декларуватися, а й 

інституалізуватись. Етична академічна інфраструктура має базуватися на 

етичному органі (комісії), який здійснює моніторинг, нагляд та/або контроль над 

діяннями в академічній практиці. Етична комісія має працювати на підставі 

Положення, в якому має бути встановлене її право здійснювати функції щодо 

винесення громадського осуду та ініціювання (напряму) відомостей про 

порушення академічної практики до органів управління академічної структури 

для вжиття їй дисциплінарних заходів [3]. 

Стандарти добропорядної академічної практики приймаються суб'єктами 

академічного середовища для впорядкування правил академічної практики, 

добровільного їх дотримання у своїй практиці та/або самостійного регулювання 

цієї практики. 

Етичні впливи у вигляді етичних наслідків можуть виражатися, наприклад, у 

вигляді осуду, зауваження та/або позбавлення академічного статусу, що впливає 

на професійну кар'єру особи, яка вчинила неетичний вчинок. 
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Перехід від етичних принципів до стандартів добропорядної академічної 

практики може дозволити уникнути декларування цих принципів та практично 

сприяти реалізації місії університету. 

З іншого боку, реалізовані етичні засади стають інструментом зміцнення 

конкурентоспроможності, престижу та репутації університетів [3]. 

 Проаналізувавши викладений матеріал можна зробити висновок, що 

розвиток академічного середовища показує, що воно повинно бути, не тільки 

етично інституалізованим, а й мати етичну інфраструктуру та інструментарій 

етичного впливу на осіб, які здійснюють неетичні дії. Основним таким 

інструментом є стандарти доброчесної академічної практики. 
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РОЗВИТОК ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГРАМОТНОСТІ В 

УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Василенко Олена, 
кандидат педагогічних наук, доцент, 

Національна академія внутрішніх справ 

 

Необхідність динамічного реагування української освітньої системи на 

швидкозмінні соціально-економічні та виробничо-технологічні умови 

обумовлює зростання значущості освіти впродовж життя, оскільки сучасний світ 

вимагає від фахівця постійного професійного, інтелектуального та особистісного 

самовдосконалення. Водночас від сучасної людини вимагається володіння не 

лише професійними компетентностями, а тими знаннями й уміннями, що 

забезпечують повноцінне функціонування суб’єкта в інформаційному світі, його 

ефективну діяльність як в житті суспільства, так і для власного розвитку. Таку 

здатність людини вступати у відносини з зовнішнім середовищем і максимально 

швидко адаптуватися та успішно  існувати в ньому визначають як функціональну 

грамотність. Розвиток функціональної грамотності молоді та дорослих, які вже 

завершили заклади формальної освіти стає актуальним напрямком освіти 

впродовж життя і можливий переважно в системі неформальної освіти дорослих. 

При тому, що поняття функціональної грамотності було введено в науковий 

обіг у 60-ті роки минулого сторіччя, і вперше цей термін прозвучав на 

Всесвітньому конгресі з ліквідації неграмотності у Тегерані у 1965 році, активні 

наукові дослідження з цієї проблеми розпочалися на початку 80-х років ХX  ст. 

У зарубіжній педагогіці проблема функціональної грамотності активно 

розроблялася і досліджувалася такими науковцями як: Ф. Лаубах, Р. Колвін, 

П. Фрейре, Г. Джонс, М. Клей, К. Скотт, У. Гір та ін.  

Отже, проблема функціональної грамотності привернула увагу науковців і 

практиків ще наприкінці минулого сторіччя у зв’язку з загостренням 

суперечностей між рівнем професійної підготовки випускників ВНЗ та їх 

неспроможністю адекватно реалізовувати професійні та соціальні функції у 

зв’язку з постійним ускладненням інформаційних, комунікаційних і 

технологічних ресурсів. З іншого боку, поширення функціональної 

неграмотності пов’язують із невідповідністю результатів освіти (і середньої, і 

вищої) вимогам сучасного суспільства (технологічним, інформаційним, 

комунікативним) внаслідок стрімкого розвитку інформаційного суспільства, 

надзвичайного прискорення продукування та розповсюдження знання. У зв’язку 

з актуалізацією проблеми функціональної грамотності розпочався процес 

реформування освітніх систем у багатьох розвинених країнах світу.  

Функціональну грамотність визначають як здатність людини вступати в 

стосунки з зовнішнім середовищем і максимально швидко адаптуватися і 

функціонувати в ньому. У педагогічних джерелах функціональну грамотність 

розглядають також як: 
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- здатність використовувати універсальні методи діяльності з метою 

вирішення проблем соціальної адаптації на основі застосування правил,  норм 

щодо конкретної ситуації; 

- рівень освіченості, що характеризує здатність майбутнього фахівця 

вирішувати стандартні життєві та професійні завдання у різних сферах 

діяльності на підставі переважно прикладних знань; 

- здатність людини вступати у відносини із зовнішнім середовищем і 

швидко адаптуватися і функціонувати і ньому [1, с. 76]. 

Важливо розрізняти елементарну грамотність як здатність особистості 

читати, розуміти прочитане, складати прості короткі тексти і здійснювати 

найпростіші арифметичні дії (читати-писати-рахувати) і функціональну 

грамотність, що становить собою такий рівень знань, умінь і навичок, що 

забезпечує нормальне функціонування особистості в системі соціальних 

відносин, який вважається мінімально необхідним для здійснення 

життєдіяльності особистості в конкретному культурному середовищі [2]. 

Функціональна грамотність вважається ситуативною характеристикою особи і 

проявляється в конкретній життєвій ситуації, так само як і функціональна 

неграмотність виявляє себе при зміні ситуації, способу життя або типу 

професійної діяльності. 

Г. Бугаєвська виділяє такі форми функціональної грамотності, як: загальна 

грамотність, комп’ютерна грамотність, володіння іноземними мовами, 

інформаційна грамотність, комунікативна грамотність, побутова грамотність, 

грамотність поведінки в надзвичайних ситуаціях, суспільно-політична 

грамотність та ін. [1, с. 76]. Водночас, у дослідженні Є. Воронович 

функціональна грамотність визначається як «грамотність для всіх», що 

передбачає сукупність: правової і загально-професійної грамотності, екологічної 

грамотності (знання характеристик оточуючого середовища); громадянської 

грамотності (здатність оцінювати політичну й економічну ситуацію і приймати 

відповідні рішення до дії тощо [3]. 

Радою Європи було визначено такі ключові компетентності, що 

забезпечують готовність фахівців до адаптації і самореалізації в умовах ринку 

праці сучасного інформаційного суспільства, тобто можуть бути складовими 

функціональної грамотності :  

- соціально-політична компетентність, або готовність до рішення проблем, 

яка визначає не стільки реальну ефективність рішень, що приймаються, скільки 

психологічну готовність брати на себе відповідальність за прийняті самостійно 

рішення; 

- інформаційна компетентність, яка означає сукупність готовності і потреби 

працювати з сучасними джерелами інформації в професійній і побутовій сферах 

діяльності; 

- комунікативна компетентність, яка складається з трьох складників  (мовної, 

мовленнєвої та соціокультурної) і життєво потрібна для успішного професійного 

функціонування та кар’єрного росту практично у будь-якій галузі; 
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- соціокультурна компетентність, або готовність та здатність жити і 

взаємодіяти у сучасному полікультурному світі [1, с. 77]. 

Розглядаючи проблему функціональної грамотності, на практиці зазвичай 

стикаються з її відсутністю, тобто, функціональною неграмотністю, яка, на 

думку дослідників, є суттєвим чинником ризику існування сучасного людства, 

пов’язаним з втратами і збитками для суспільства. Не дивно, що у багатьох 

країнах поряд із безробіттям існує значна кількість робочих місць, що не можуть 

бути заповнені через недостатню освіченість претендентів [4]. 

Сьогодні зміст поняття «функціональна грамотність» розширюється до 

володіння певним комплексом різних суспільно необхідних знань і навичок, які 

дозволяють людині свідомо брати участь у соціальних процесах. 

Прослідковується закономірність, що чим вищий рівень розвитку суспільства, 

тим вищі вимоги висуваються до рівня функціональної грамотності громадян. 

Тому у сучасних зарубіжних дослідженнях це поняття визначають як соціально-

економічне явище і тісно пов’язують рівень її сформованості з рівнем добробуту 

населення і держави в цілому [5; 6]. 

Характеристики функціональної неграмотності також варіюються від однієї 

культури до іншої. Якщо говорити про рівень освіченості людини в західних 

розвинених країнах, то характеристиками функціональної неграмотності є: 

стереотипність мислення; невміння застосовувати знання й уміння на практиці; 

низький рівень культури;  пасивна поведінка (життєва позиція); пасивне читання 

(небажання читати); невміння зробити висновок з прочитаного тексту, вирішити 

завдання з декількох дій, написати твір, різні документи; нездатність 

аргументувати і відстоювати власну позицію тощо [6]. 

У розвинених країнах рівень функціональної грамотності індивіда 

пропорційний рівню доходів громадян. Наприклад, за даними Національного 

центру статистики в галузі освіти в Сполучених Штатах: більше 60% дорослих, 

які відбувають покарання у в'язницях США читають на рівні або нижче 

четвертого класу середньої школи, тобто є функціонально неграмотними; 85% 

американських неповнолітніх в'язнів є також неписьменними. Серед дорослого 

населення США 43% тих, хто живе за межею бідності, є функціонально 

неграмотними, і лише 4% володіють високим рівнем грамотності [7]. 

Широкі можливості для розвитку у молоді та дорослих різних видів 

функціональної грамотності: правової, екологічної, соціально-культурної, 

комунікативної та інших, – впродовж усього життя надає система неформальної 

освіти (НФО). Робота і навчання в системі НФО відбувається за різноманітними 

напрямками: соціально-психологічним, медично-психологічним, правовим, 

громадянським, лінгвістичним, побутово-дозвіллєвим, спортивним, художньо-

естетичним і т. ін., що дозволяє молодій чи дорослій людині оволодіти будь-

яким видом функціональної грамотності, що потребує формування або 

покращення. Переваги НФО полягають у тому, що цей вид освіти дозволяє 

обирати конкретні форми роботи з урахуванням специфічних потреб у знаннях 

різних категорій населення. Відповідно, в системі НФО існують можливості 

створення комунальних навчальних центрів для сільських або міських жителів, 
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створення груп грамотності для дорослих, проведення навчання трудовим 

навичкам, професійної підготовки на робочому місці, забезпечення дистанційної 

освіти для жителів віддалених районів, санітарно-гігієнічної освіти, а також 

проведення курсів суспільствознавства та неперервної освіти молоді та 

дорослих. Форми роботи і тематика НФО різноманітні, але всі вони засновані на 

спільних принципах – навчання з урахуванням потреб дорослих учнів, зв'язок з 

практикою, гнучкі програми, розклад і вибір місця проведення, що суттєво 

відрізняє її від формальної освіти.  

Отже, формування функціональної грамотності у різних сферах 

життєдіяльності стає реальним пріоритетом освітньої політики у багатьох 

розвинених країнах, що підтверджується активною законодавчою політикою і 

практичними заходами, а також увагою міжнародних організацій до цієї 

проблеми. Попри те, що у більшості країн світу запроваджуються значні кроки 

для підвищення рівня функціональної грамотності, і відбувається активний 

розвиток системи НФО, в українській освіті і педагогічній науці дані поняття є 

достатньо новими і потребують дослідження на основі аналізу наукового і 

практичного досвіду зарубіжних країн.  
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Актуальність теми. Всесвітня пандемія та воєнні дії на території України 

змінили підходи до проведення традиційного навчального процесу у вищих 

навчальних медичних закладах (ВНМЗ) у звичному варіанті, який передбачав 

постійний доступ студентів до пацієнтів на клінічних базах. Ситуація яка 

склалася заставила адміністрацію та викладачів ВНМЗ шукати і впроваджувати 

інші форми і засоби підготовки, які змогли б доповнити або замінити традиційні 

методи навчання. 

Заклади вищої освіти почали широко використовувати комп’ютеризацію 

освітнього процесу та всесвітню мережу Інтернет. Розпочалося впровадження в 

звичний освітній процес нових нетрадиційних методів, серед яких виділяється 

дистанційне навчання.  

Дистанційне навчання – це набір сучасних технологій, які дають змогу 

викладати інформацію в інтерактивному режимі шляхом використання 

інформаційно-комунікативних технологій, де викладач та студент знаходяться 

на відстані, але мають можливість спілкуватися за допомогою сучасних 

інформаційних технологій [1].  
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Вчена рада Івано-Франківського національного медичного університету 

(ІФНМУ) затвердила нормативні документи, які регулювали освітню діяльність 

університету в період запровадження карантинних заходів. Так, викладання 

дисциплін було переведено у дистанційний формат відповідно до Положення 

про дистанційне навчання у ІФНМУ [2].  

Для забезпечення повноцінного процесу освіти в ІФНМУ в дистанційному 

режимі була використана платформа сайту «Хмарні сервіси Office 365» та 

найбільш досконала навчальна платформа Microsoft Teams від Microsoft. До 

даного сайту мають доступ усі викладачі та студенти вузу.  

Під час онлайн навчання лекції та практичні заняття із студентами 

проводилися згідно розкладу занять. 

Практичні заняття проводилися в форматі онлайн-конференції в програмі 

Microsoft Teams. З цією метою напередодні в календарі відповідно до розкладу 

створювалася команда з типом «Клас» для кожної підгрупи, кожен студент 

отримував запрошення.  

Програма об’єднувала в спільному робочому середовищі викладачів і 

студентів, містить чат для обговорень та файлобмінник. Під час онлайн-заняття 

викладач опитував тему, корегував відповідь, пояснював незрозумілі моменти, 

використовуючи попередньо завантажені матеріали - презентації, відео, 

результати лабораторних та інструментальних методів обстеження, що 

допомагало краще засвоїти матеріал. Для кожної теми були розроблені тести, які 

студенти проходили в системі, а результати тестів викладач конвертував в бали, 

згідно з критеріями оцінювання.  

Надзвичайно важливими для студентів-медиків є відпрацювання практичних 

навичок та робота з реальними пацієнтами, тому під час дистанційного 

практичного заняття розбиралися алгоритми виконання практичних навичок а з 

метою максимального наближення студентів до практики вирішувалися 

ситуаційні задачі [3].  

Дистанційна форма навчання має переваги та недоліки. Основними 

перевагами є навчання в спокійній обстановці та в безпечному місці, можливість 

одночасного підключення ppt-презентації, схем, графіків, рисунків, відео-

матеріалів під час онлайн-заняття, не витрачають час на добирання до місця 

проведення заняття.  

Однак, незважаючи на переваги дистанційної системи освіти, навчання 

студентів-медиків за такою формою в повному обсязі є неможливим, так як 

відсутня робота на клінічних базах, де відпрацьовуються практичні навички при 

спілкування з хворими, що вкрай необхідно для майбутнього лікаря. Крім того, 

недостатньо якісний, а інколи і відсутній Інтернет-зв’язок утруднював онлайн-

спілкування. 

Протягом останніх років в структурі викладання дисциплін у медичних 

вишах суттєво зменшилася частка лекцій, перевага надавалася наданню 

інформації під час практичних занять.  

Лекція є однією з головних ланок навчання, яка є базою для подальшого 

засвоєння студентами навчального матеріалу. Вона не може бути замінена 
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жодною іншою формою навчального процесу, оскільки містить матеріал, що 

постійно оновлюється відповідно до сучасних вимог, наказів та протоколів. 

Лекції представлені у формі мультимедійних презентацій у яких висвітлюються 

основні аспекти даної теми. Презентації містили не тільки текстові матеріали, а 

й слайд-шоу, відео фрагменти і анімацію, фотографії та малюнки. Візуалізація 

матеріалу значно покращила його сприйняття. Велику зацікавленість у студентів 

викликали клінічні випадки. 

Таким чином, відбулася модернізація освітнього процесу до якісно нової 

дистанційної форми і активне її впровадження в освітній процес ВНМЗ. Для 

ефективного онлайн навчання необхідним є вибір безпечної і надійної 

платформи відео зв’язку, яка забезпечує роботу викладач-студент та має 

можливість демонструвати навчальні матеріали. 

Висновки.  

1. Організація якісної дистанційної освіти – надзвичайно клопіткий процес, 

який потребує постійного вдосконалення.  

2. Не дивлячись на можливості сучасних інновацій, дистанційне навчання у 

підготовці майбутніх лікарів може тільки доповнити частину класичного 

навчального процесу, так як не заміняє живого спілкуванням студента і пацієнта. 

Пріоритетним в медичних закладах вищої освіти повинне залишатися очне 

навчання. 
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Актуальність проблеми пошуку раціональних шляхів інтеграції різних 

дисциплін в процес початкової школи посилюється також перевантаженістю 

учнів навчальними предметами, одноманітністю тематичного навчання і 

необхідністю формування цілісного світогляду, пов'язаного з його елементами. 

Такий підхід до інтеграції в освітній процес початкових шкіл, що враховує всі 

основні етапи, функції, аспекти і фактори цього багатогранного педагогічного 

явища, сьогодні має першорядне значення. 

Ідея педагогічної інтеграції, на думку дослідників, не є новим явищем в 

вітчизняній педагогіці. Слід згадати роботи К.Ушинського, уроки мислення в 

натуральному вигляді В. Сухомлинського, а також педагогічну теорію співпраці 

С. Амонашвілі, засновану на принципах інтеграції. Серед сучасних дослідників, 

що займаються цією проблемою, можна виділити Т. Браге, А.Гільзову, М. 

Масола, А. Савченко, Н. Сердюкова,  В. Фоменко та інших. 

Необхідність формування повноцінної, висококультурної особистості, 

здатної до ефективної продуктивної діяльності в певній сфері, визначається 

потребами демократичного суспільства в Україні. Проблема компетентного 

підходу до освіти, розвитку та виховання молоді особливо актуальна останнім 

часом, що призводить до ситуації, типової для сучасної школи: учні можуть 

засвоювати теоретичні знання, але відчувають значні труднощі з використанням 

цих знань для вирішення конкретних життєвих проблем. Школа закладає 

фундамент для формування світогляду, допомагає не тільки оволодіти основами 

знань, а й прищепити певні компетенції, які при відповідному розвитку можуть 

сформувати загальний життєвий навик. І тут важливу роль відіграє викладання 

літературного читання , яке необхідне для інтеграції інших предметів.  

Ідея інтегрованого навчання зараз є надзвичайно актуальною, оскільки при її 

успішній методологічній реалізації досягається мета якісної освіти, тобто 

конкурентоспроможної освіти, здатної забезпечити кожній людині самостійне 

досягнення певної життєвої мети і творче самоствердження в різних соціальних 

сферах [5]. 

Сучасна педагогічна наука стверджує, що встановлення широких зв'язків між 

різними розділами курсу, що вивчається, і між різними дисциплінами в цілому 
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важливе для продуктивного засвоєння знань учнями та їх інтелектуального 

розвитку. Досвід показує, що комплексне навчання, при якому матеріал 

доповнюється і повторюється в інших областях, дає набагато кращий результат 

в порівнянні з традиційним вивченням дисциплін. Комплексний підхід сприяє 

розвитку системи знань, розвиває здатність передавати її в інші галузі. 

Інтеграція - одне з найбільш перспективних нововведень, яке може вирішити 

численні проблеми сучасної системи початкової освіти. Вже очевидно, що 

інтегроване навчання, як ніяке інше, створює нові умови праці для викладачів і 

учнів , є діючою моделлю активізації інтелектуальної діяльності та розробки 

методів навчання. Інтеграція вимагає різних форм навчання, які впливають на те, 

як учні сприймають навчальний матеріал. Це стає школою співпраці та взаємодії 

для всіх учасників – вчителів, учнів та батьків – дозволяючи їм рухатися разом 

до спільної мети. 

Використання комплексного підходу у викладанні літературного читання 

позитивно впливає на ефективність формування мовних навичок в учнів. Вони 

будуть характеризуватися більш високою системою, отримають узагальнення, 

життєву орієнтацію, складність і усвідомленість [4]. 

Узагальнені методи роботи, отримані при комплексному навчанні 

літературного читання , стають засобом і умовою для розвитку учнями 

сприйняття, мислення, уяви, емоційно-вольової сфери, здібностей, оволодіння 

рефлексивною діяльністю , оволодіння компетенціями - ключовою 

(комунікативною) і предметною (лінгвістичною). 

Досвід показує, що комплексне навчання, при якому матеріал доповнюється 

і повторюється в інших областях, дає набагато кращий результат у порівнянні з 

традиційним вивченням літературного читання . Комплексний підхід сприяє 

розвитку системи знань, розвиває здатність передавати її в інші галузі. 

Комплексний підхід до навчання сприяє розширенню соціального і когнітивного 

досвіду учнів в рамках конкретних освітніх завдань, поставлених викладачем, 

інтенсивному розвитку молодших школярів в аспекті обраної теми; формування 

інтересу до подій і явищ дійсності, виховання особистості, розвиває 

загальноосвітні здібності дітей [7]. 

В історії розвитку науки проблема інтеграції є однією з найстаріших і 

вивчалася в різних аспектах. З точки зору педагогічних наук, інтеграція – це 

процес зближення і проникнення, спрямований на те, щоб привести учнів до 

розуміння єдиної наукової картини світу. Необхідність інтеграції обумовлена не 

тільки значним приростом наукових знань, а й центральним завданням освіти – 

розвитком і саморозвитком основних сил дитини в їх єдності і цілісності. У 

розвитку сучасних систем освіти провідним принципом є інтеграція, яка 

проявляється як спосіб і процес створення багатовимірної картини світу, що 

поєднує в собі різні форми відображення реальності. Інтеграція як поєднання 

окремих частин або елементів розглядається як необхідний дидактичний 

інструмент, за допомогою якого в освітньому процесі створюється цілісна 

картина світу. 
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Вітчизняна і міжнародна психолого-педагогічна наука визначає об'єктивну 

необхідність відображення в знаннях учнів реальних взаємозв'язків об'єктів і 

явищ природи і суспільства; підкреслюється ідейно-розвиваюча функція 

інтегративних зв'язків, що становлять основу інтеграції, їх позитивний вплив на 

формування системи знань і загальний інтелектуальний розвиток [1]. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що інтегроване навчання має 

наступні переваги:сприяє розвитку здатності бачити зв'язки між різними 

природними явищами, більш глибокому розумінню кожного предмета шляхом 

вивчення його з декількох точок зору, чіткіше визначати призначення кожного 

предмета в різних контекстах, усвідомлювати комплексний підхід: теми, 

навички, ідеї, задуми і різні точки зору пов'язані з реальним світом; є можливість 

підвищити компетентність. 

Таким чином, інтеграційний підхід, який використовується в початковій 

освіті, сприяє формуванню цілісної картини світу у молодших школярів, 

розвитку системного мислення, здатності всебічно сприймати об'єкти і явища, 

дозволяє учням освоювати якісно нові знання на найвищому рівні мислення, 

динамічно застосовувати набуті знання в нових ситуаціях, розвиває гнучкість 

мислення, здатність до передачі та узагальнення знань з різних предметів, 

передбачає творче ставлення до роботи, вміння вирішувати складні практичні 

завдання.  
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Метою даної лабораторної роботи є вивчення явища дифракції на прикладі 

дифракційної картини від металевої лінійки та вимірювання довжини хвилі 

червоного лазера. 

Сукупність явищ, обумовлених хвильовою природою світла, які 

спостерігаються при його розповсюджені  в середовищі з різкою оптичною 

неоднорідністю, зветься дифракцією [1]. 
1. Теоретичний вступ.  

   Дифракційні гратки, які звичайно використовують  для ідентифікації спектрів, 

мають період d, який може бути порівняним з довжиною світла  видимого 

діапазону. Для грубих решіток (d≫ 𝜆) вивчати дифракційну картину практично 

неможливо тому, що кут дифракції 𝜑~
𝜆

𝑑
  є дуже малим. В цьому випадку можна 

використовувати ковзані промені, коли кут падіння є близькими до 90 0. 

Якщо  плоска хвиля  складає з грубою дифракційною решіткою кут ковзання 

𝜃0 ,а кут ковзання відбитого промені дорівнює 𝜃(мал.1) ,то умова  спостерігання 

головних максимумів буде: 

𝑑(cos 𝜃0 − cos 𝜃𝑚) = 𝑚𝜆 (1) 

 
Мал.1 

де 𝜃𝑚  –  кут, який відповідає головним максимумам  порядку m, а 

m=0,±1, ±2 … [2] 
При малих кутах 𝜃0 і 𝜃𝑚,  враховуючи той факт, що при малих кутах (менш 

150) синус кута дорівнює самому куту, отримаємо умову  спостерігання головних 

максимумів : 

𝑑 sin 𝜃0(𝜃𝑚 − 𝜃0) = 𝑚𝜆 (2) 
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Видно, що роль ефективного періоду гратки грає  величина d sin 𝜃0 . Ця 

величина може бути зроблена дуже малою. Тому ковзане падіння променів 

зменшує період гратки і дозволяє отримати досить ясну дифракційну картину від 

грубих граток, наприклад , від металевої лінійки довжиною 10-20 см з 

міліметровими чи  пів міліметровими поділами (мал.2). 

 
Мал.2 

Якщо відстань між точкою падіння проміння на гратки до екрану позначити 

L, то координата максимуму m-порядку буде: 

𝑋𝑚 = 𝐿 tan 𝜃𝑚 = 𝐿𝜃𝑚(3) 

 залежність координати максимуму m-   порядку від m: 

𝑋𝑚
2 = 𝑋0

2 +
2𝜆𝐿2

𝑑
𝑚(4) 

Тут 𝑋0 = 𝐿𝜃0    -координата максимуму нульового порядку, яка відповідає 

дзеркальному  відбиванню від решітки. 

   Таким чином, якщо збудувати залежність квадрату координати 𝑋𝑚
2  

дифракційного максимуму від його порядку m (мал.3), то по кутовому 

коефіцієнту 𝛾 =
2𝜆𝐿2

𝑑
 лінії, що проведена  крізь експериментальні точки, можна 

розрахувати довжину хвилі лазерного випромінювання по формулі: 

𝜆 =
𝛾𝑑

2𝐿2
 (5) 

2. Обладнання 

   В домашніх умовах треба використовувати червоний напівпровідниковий 

лазер (лазерна вказівка), металеву лінійку довжиною 10-20 см з міліметровими 

або пів міліметровими  поділами , невелике дзеркальце, камеру телефону або 

смартфону. Лазер і лінійку треба закріпити. Відстань від точки падіння промінню 

до екрану, а також відстань до максимумів дифракційної гратки треба  

вимірювати  ще одною лінійкою, зробленою з будь якого матеріалу. 

   Дзеркальце може бути використовувано при юстировці оптичної системи для  

визначення відстані X0. 

   Робота була проведена авторами повністю в домашніх умовах. На малюнку 3 

показано дифракційна картина , яка була отримана авторами. 



PEDAGOGY 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 261 

 
 

Мал.3. На  шкалі  значення подані в мм. 

 

3. Практичні вправи 

Довжина хвилі  лазера визначається для двох різних малих кутів ковзання. 

    В роботі пропонуються дві вправи, кожна з яких має подрібній хід дій і таблиці 

для занесення експериментальних даних і результатів обчислення 

Робота може бути виконана в домашніх умовах , що дуже важливо  в сучасній 

ситуації в Україні.  

Список літератури 

1. Воловик П.М. Фізика для університетів. – Київ: ІРПІНЬ: Перун, 2005. – 860 с. 

2.  Навчальний посібник. «Оптика» для студентів усіх спеціальностей», Укл: Н. 

М. Корнєва, М. Є. Дюбченко, О. Н. Богданова.-Одеса : ОНПУ, 2020, 45с. 

 

 
 

 

  

  



PEDAGOGY 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 262 
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Анотація: Академічна доброчесність є важливим елементом освітнього 

процесу, оскільки підтримує етичну справедливість під час освітнього процесу. 

Тому важливо заохочувати здобувачів освіти до підтримання правил цієї 

складової. Запропоновано основні напрями щодо забезпечення академічної 

доброчесності в рамках покращення якості освітнього процесу.  

Ключові слова: академічна доброчесність, етика освітнього процесу,  

популяризація принципів, професійне становлення, дотримання правил. 

 

Вступ. Дотримання академічної доброчесності є важливим елементом 

освітнього процесу, оскільки забезпечує довіру до наукової спільноти та 

дозволяє зберегти репутацію. Академічна доброчесність визначається як 

політика навчального закладу, що регулює його кодекс честі, правила, статут і 

передбачає дотримання суворих вимог, боротьбу зі списуванням, плагіатом та 

корупцією у академічному середовищі [1]. 

Недотримання цих стандартів може призвести до втрати довіри та 

негативного впливу на наукову спільноту в цілому. Формування принципів 

академічної доброчесності веде до нормалізації освітнього процесу за 

допомогою певних правил, з якими повинен бути ознайомлений кожен здобувач 

освіти.  

Мета роботи: охарактеризувати підхід для популяризації принципів 

академічної доброчесності. 

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб створити сприятливу 

атмосферу в освітньому середовищі, зберегти високі стандарти моральності та 

інтелектуальності в нашому суспільстві повинні виконуватися правила 

академічної доброчесності  [2].  

Для популяризації принципів, що лежать в основі цих правил, серед 

учасників освітнього процесу можуть бути використані наступні підходи: 

1. Пропагування студентам принципів академічної доброчесності. 

Проведення освітніх заходів (конференцій, тренінгів, майстер-класів, семінарів, 
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лекцій). Дані заходи повинні бути спрямовані на обговорення проблем порушень 

академічної доброчесності та пошуків шляхів її вирішення. 

2. Запровадження кодексу поведінки для викладачів та студентів. Він 

повинен містити основні принципи академічної доброчесності та вимоги щодо 

їх дотримання.  

3. Впровадження інструментів для виявлення плагіату та інших порушень 

академічної доброчесності. Зокрема, можуть бути програмні засоби для 

перевірки оригінальності текстів або механізми для виявлення шахрайства під 

час іспитів. 

4. Встановлення механізмів нагородження та покарання за дотримання або 

порушення правил академічної доброчесності: стипендії, гранти, дипломи та 

інші нагороди для відмінників. 

5. Розробка документів та посібників з академічної доброчесності, які містять 

інформацію про принципи, правила та наслідки порушень академічної 

доброчесності. Такі документи повинні бути розміщені на веб-сайтах вищих 

навчальних закладів  та коледжів або роздаватися студентам та викладачам на 

початку навчального року. 

6. Включення тематики про академічну доброчесність до навчальних планів 

та програм, що допоможе студентам зрозуміти важливість правильного 

оформлення та цитування джерел, а також уникнути порушення академічної 

доброчесності в процесі своєї роботи. 

7. Розробка системи підтримки для студентів та викладачів, які мають 

питання про академічну доброчесність або її порушення. Це може бути 

включення до програми психологічної підтримки, консультації або гарячої лінії, 

яка надає інформацію та рекомендації щодо дотримання принципів академічної 

доброчесності  [3, 4]. 

Популяризація принципів академічної доброчесності серед учасників 

освітнього процесу є надзвичайно важливою для підвищення якості освіти та 

формування майбутніх професіоналів, які дотримуються етичних стандартів у 

своїй діяльності. 

Висновок.  Таким чином, впровадження та вдосконалення даних заходів у 

роботі вищих навчальних закладів зумовить зростання іміджу та рейтингу 

освітнього закладу за рахунок чесного, відкритого і прозорого підходу до 

освітньої, виховної та наукової діяльності, що вказує про дотримання норм 

академічної доброчесності кожним здобувачем освіти.  
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Казахский национальный женский педагогический университет 
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Аркабаева Сауле Кайраллаевна 
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Сағындыков Рауан Шагдарбайулы 
Satbayev University Lector 

 

Укешов Талғат Рамазанұлы 
Satbayev University Lector 

 

Спортшының психологиялық дайындығы.  Адамды белгілі бір іс-

əрекетке дайындау-бұл сол іс-əрекетке жемісті қатысуға дайындықты 

қалыптастыру процесі деген сөз. Осы дайындық ішінде бірқатар компонентерді 

атап көрсетуге болады: олар-бұлшықеттік, функционалды, операциялы, 

психологиялық жəне т.б. Кез-келген іс-əрекетке адам психологиялық жəне т.б. 

Кез-келген іс-əрекетке адам психологиялық жағынан дайын болуы керек. 

Əсіресе, өзгермелі жағддайларға, мақсатқа жету кезеңдерінде, қажеттіліктер 

секірулерде жəне құнды бағыт-бағдар қажет. Спортшы іс-əрекеті дəл осындай 

белгілерге ие. Енді іс-əрекет нəтижесі де оған риза болу, ішкі психологиялық 

жағдайы, адамның қобалжулары да оның іс-əрекет процесінде психологиялық 

дайындығына ғана емес, сонымен бірге, кез-келген іс-əрекетпен жүретін оның 

шарттарына: нақты күн тəртібіне, жеке тұлға бағалануына, мүмкін болатын 

жазалаулар мен мадақтауларға адамдардың белгілі бір тобымен араласу 

ерекшеліктріне жəне қуаттылығына қатысты болады. 

Іс-əрекетке психологиялық дайындық. Іс-əрекетке психологиялық 

дайындық - əрқашан психологиялық дайындықтың нəтижесі болады. Бірақ кейде 

ол бей-берекет, ұйымдаспаған түрде іске асатын болдандықтан, онша көріне 

бермейді. Адамнан ерекше жинақтылықты, күштерін жұмылдырып, барын 

салуда, жоғары шеберлікті қажет ететін іс-əрекеттің кейбір түрлерінде 

психологиялық дайындық іс-əрекет барысына дейін жəне сол əс-əрекет кезінде 

ұйымдастырылады жəне жоспарлы түрде іске асырылады. Осындай іс-əрекет 

түрлеріне спорттық іс-əрекет жатады. Бір  кездерде спорт психологиясында 

негізгі мəселе-дағдылар болды. Одан кейін 50-жылдар мен 60-жылдардың 

басында бірінші орынға спортшы ерік-жігері қойылды. Ал қазір міне, жиырма 

жылдан көп уақыттан бері, басқа көптеген мəселелерді артта қалдырып, 
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психологиялық дайындық мəселесі ғылыми-практикалық да, ғылыми зерттеу 

жұмыстарында да алдыңғы орынға шықты. Спортшының психологиялық 

дайындығы-бұл спорттағы оқу-тəрбие жұмыстарының үлкен бір бөлігі. 

Психологиялық дайындықтың түпкі мақсаты деп, спортшы қарым-қатынас 

жүйесін өзгерте отырып, жеке тұлғада спорт үшін маңызы бар қасиеттерді 

қалыптастыру жəне жетілдіруді айтамыз. 

Жалпы психологиялық жəне арнаулы психологиялық дайындық. Бұл 

процестің негізгі мақсаты-спортшының психологиялық дайындығын Жасау 

болып табылады: 1) Ұзаққа созылатын жаттығу процесіне; 2) жалпы жарыстарға 

жəне 3) нақты жарысқа спортшының психикалық дайындығын жасау, 

қалыптастыру, болып табылады. Ұзаққа созылатын жаттығулар мен жарыстарға 

психологиялық дайындық алдын-ала жүргізілетін жəне жалпы пстхологиялық 

дайындық деп аталады, ал нақты бір жарысқа тікелей дайындық арнайы 

психологиялық дайындық деп аталады. Осы жалпы жəне арнайы психологиялық 

дайындықтар арасында дайындықтың соңғы кезеңіндегі спортшының 

психикалық жағдайын түзету мақсаты көзделген арнаулы іс-шаралар өткізілуі 

мүмкін. Мұндай іс-шараларға деген қажеттілік жалпы психологиялық 

дайындықты бір жүйенің жоғтығынан туындайды жəне де олар өткізілген 

жұмыстарды нақтылайды. Психикалық жай-күйлер корекциялық бағдарламасы 

алдын-ала жəне нақты психологиялық дайындықтың біріктірілген іс-

шараларының қысқартылған нұсқаларын білдіреді. Бірақ, жеке тұлғаның 

қасиеттерін қалыптастыру мен жетілдіру-бұл дайыедықтың түпкі мақсаты болып 

табылады. Күнделікті іс-шаралардың мақсаты нақты қойылады.  Ол-спортшы 

бойында жаттығу немесе жарыстың табысты болуын қамтамасыз ететін 

жағымды психикалық жай-күй жасау болып табылады. Актуальды 

психологиялық жай-күй жаттығудың жемістілігі мен сапасын анықтайды, бірақ, 

ол келесі дəріс-сабақта болмауы мүмкін. Ол іс-əрекет уақытша іске асатын 

фонды айқындайды. Енді осы жай-күй созылмалы, бір қалыпты болуы үшін 

оның негізіне спортшының іс-əрекет процесіне, осы процесс шарттарына, өз-

өзіне, жүктемелерге жəне т.б. деген қарым-қатынасы жатқызылуы тиіс. 

Қалыпты жағдайға түсе отырып, актуальды жай-күй негізге айналады жəне 

іс-əрекеттің едəуір ұзақ мерзімге созылатын өзіне тəн нақтылықпен 

ерекшеленетін психикалық білімділік сияқты жеке тұлға қасиеттерін анықтайды. 

Мысалы, бір спортшы жаттықтырушы тапсырмасын үнемі сапалы əрі жемісті 

орындайды, ал екінші мұнй анда-санда істейді. Біріншісінің жұмысқа 

қабілеттілігі жаттығу процесіне деген шын көңілмен қарым-қатынасынан 

көрінеді, ал екіншісі-бүгінгі көңіл-күймен байланысты болады. Сондықтан 

осындай психикалық жай-күй сайын əрбір жаттығу, сабақ барысында 

психологиялық-педагогикалық əсер етулерін жиынтығын қолдана отырып, 

қалыртастыру қөажет. Сөйтіп, психологиялық дайындық-бұл психикалық жай-

күй негізге айналғанша, одан кейін жеке тұлға қасиеті болғанша реттелетін 

күрделі процесс. Осы аталған процестің орталық мақсаты-психологтар, ата-

аналар, жаттықтырушылардың əсерінен, яғни тəрбиелеу ьарысында жəне өзін-

өзі іштей ұйымдастыру мен жұмылдыру, яғни спортшының өзін-өзі тəрбилеу 
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процесінде болатын спорттық мінез-құлық негізін құрайтын тиісті қарым-

қатынастарды қалыптастыру мен пысықтау болып табылады. 

Спортшының психологиялық дайындығында негізгі психологиялық 

құбылыстардың үш тобын: процестер, жай-күйлермен қасиеттерді жетілдіру 

негізінде психика дамуының классикалық жалпы кестесі айқын көрініс табады. 

Тəрбиелену мен өзін-өзі тəрбиелеу барысында психикалық жай-күйлер мен 

процестердің өзгерулері болып тұрады. Осы айтылғандардың бəрі спортшының 

психологиялық дайындығының мақсаты-спорттық жарыс пен жаттығудың 

табыстылығын білдіреді. Жеке тұлғак қасиеттерін қалыптастыру мен жетілдіру 

болып табылатындығы дəлелдейді. 

Дамудың осындай күрделі процесі спорттық іс-əрекеттің əртүрлі 

жағдайларында спортшының мінез-құлқы мен жай-күйін басқару арқылы іске 

асады. Психологиялық жай-күйді басқару мен жеке тұлға қасиеттерін тəрбиелеу 

іс-əрекет пен оның нəтижесі ретінде бір-бірімен тығыз байланысты. Жақсы 

ұйымдастырылған жəне жеткілікті ұзақ психологиялық дайындық, спортшыны 

басқару қажеттілігінің одан əрі азаюына əкелуде. Өзін-өзі басқаруды, өзін-өзі 

реттеуді жетілдіру жүйесі спортшының жеке тұлғасының маңызды мінездемесі 

ретінде оған жаттығу кезінде де, жарыстар кезінде де көп байқала бермейтін 

резервті мүмкіндік. 

1. Тəсілдік дайындықтың психологиялық негіздері.  Спортшының 

тəсілдік дайындығы дегеніміз - жарыс кезінде кездесетін мақсаттарды тиімді 

шешу əдістерін жетілдіру мен осы мақсаттардың тиімділігін анықтайтын арнайы 

қабілеттерді дамыту болып табылады. Тəсілдік дайындықтың психологиялық 

ерекшеліктері мен мəнін түсіну үшін мынадай ұғымдарға түсінік беру керек: 

тəсіл, мақсатқа жету; Тəсіл-бұл жарыс жағдайына орай əдістік амалдарды 

қолдану құралдарының жиынтығы. Қызу жарыс кезінде спортшы немесе бүкіл 

команда тəсілінде белгілі бір өзгермелі қимыл сызығы көрінеді. Мысалы, 

семсерлесуші қарсыласының финттеріне назар аудармастан тұрған жерінде 

қатып қалуы мүмкін. Бұл оның жарысты жалғастырус үшін өз ойлары туралыч 

қарсыласында қате пікірлер тудыру тəсілі.Сонымен, тəсілдік іс-əрекет жарысч 

басында спортшы алдындағы шешімдер жиынтығынан құралады. Бұдан келіп 

тəсілдік дайындықтың белгілі бір жағдайларда алға қойылған мақсаттарды 

білдіретіндігін көреміз. Екі жағдайда да спортшының мақсапттары əр түрлі. 

Мысалы, ойын кезінде өз қарсыласынан құтылу, оған тосқауыл жасау 

шабылдаушың позицияға шығуы керек болады. Осы мақсаттарға орай, ол жеке 

өзі, арнайы шешімдер қабылдауы керек. Жарыс кезіндегі спортшы қимылы 

мақсаттарды шешудің үзіліссіз шешімдер-күрделі реакциялар арасындағы 

спортшының тəсілдік ойлауының бірден-бір ерекшелігі. 

Тəлілдік ойлау барысында спортшы мақсаты мен шешу құралы арасында 

байланысты орнатуға тырысады. Бұл жерде оқиғалар барысын алдын-ала түсіне 

білуі жағдайлардың мүмкін болатын өзгерісін алдын-ала байқау ерекше орын 

алады. Қандай да бір шешім қабылдау кезінде спортшы қарсыласының əлсіз 

жəне күшті жақтарын тез анықтап, ескерттуді, жарыс өтіп жатқан жағдайларды, 

сыртқы факторларды тез анықтауды үйренуі тиіс.  
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У запропонованій статті розглянуто сфериреалізації й взаємозв'язок 

зкорелюючими поняттями: державні рамки змін у НУШ, вдосконалення, 

реформування, оптимізація й інтенсифікація, ефективність і готовність 

керівних кадрівдо управліннявпровадженням сучасних 

методикздоров'язбережувальних технологій, організації освітнього 

просторута його вплив на якість життєдіяльності всіх суб'єктів закладу 

освіти: безпеки життя, створення здоров'язбережувального освітнього 

простору,формуванняіміджу закладу освіти, екологічної культури,здоров'я. 

Узагальнено різні підходи до визначення змісту та структури поняття 

«механізм державного управління». Проаналізовано використання терміну 

«механізми державного управління» у стратегічних документах щодо 

розвиткусистеми освіти. Запропоновано визначення та структурну модель 

механізму державного управління розвитком загальної середньої освіти. 

Ключові слова: державне управління, державні механізми державного 

управління ,освітній простір, розвиток освіти, здоров’язбережувальні 

технології, здоров’я, безпека життя, управління. 

Актуальність теми. Сьогодні, у вітчизняній сфері освіти відбувається 

формування нових стандартів щодо забезпечення високої якості, доступності та 

конкурентоспроможності освітніх послуг. У зв’язку з цим, виникла потреба 

впровадження нових, науково обґрунтованих підходів щодо модернізації системи 

державного управління освітою в Україні, удосконалення взаємозв’язку 

державного управління та самоуправління навчальних закладів, перерозподілу 

адміністративних функцій з делегуванням оптимального обсягу державних 

механізмівна всі вертикалі державного управління. В умовах проведення в 

Україні реформи публічного управління та децентралізації особливої 

актуальності набуває проблема науково-методологічного забезпечення 

здійснюваних реформ. Виникнення нових процесів упублічному управлінні 

зумовлює створення нових механізмів, які ще не достатньо досліджені 

науковцями. Розгляд основнихнаукових підходів до класифікації механізмів 

державного управління з впровадження здоров’язбережувальних технологій 

України сприятиме визначенню змісту наукової категорії механізм державного 

управління здоров’язбережувальним процесом. Зазначенедопоможе з'ясувати 

класифікацію механізмів державного управліннястворенням 
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здоров’язбережувального освітнього просторув Українівідповідно до 

розглянутих наукових класифікацій. Розглянуті основні наукові підходи щодо 

визначення змісту наукової категорії «механізм державного управління» в умовах 

проведення реформування системи вітчизняної освіти. Особливої актуальності 

набуває проблема ефективності освітнього просторучерез удосконалення діючих 

і запровадження нових механізмів державного управління НУШ. Однак, у 

нормативно-правовій базі недостатньо конкретизовано визначення поняття 

«механізм державного управління”. Визначення механізмів державного 

управління (МДУ), їх ідентифікація та розроблення належать до актуальних 

наукових проблем та здійснюються дослідниками за багатьма підходами: 

«структурний» і «системний» підходи, аспектний підхід (адміністративні, 

економічні, інформаційно-психологічні), і в різних наукових галузях – у 

суспільствознавчих науках, у теорії управління організаційними системами 

(механізми функціонування, управління, управління проектами), в економічній 

теорії (механізм як стратегічна гра між суб'єктами та центром), в організаційному 

дизайні (координаційні механізми). Наукові парадигми постачають теорії 

державного управління науково-методологічні та організаційно-правові основи 

формування і функціонування механізмів державного управління загальною 

середньою освітою, які потребують свого використання в практиці державного 

управління [1, С.91]. Адже недостатня розробленість на науковому 

рівніфункціонування механізмів державного управління впровадженням 

здоров’язбережувального контенту розвитку освітнього простору в Україні, 

наявність значних недоліків у нормативно-правовому забезпеченні управління 

вказаним спектром освітньої сфери вимагає уваги різних вертикалей влади.За 

статистичними даними спостерігається постійне зростання рівня поширеності 

захворювань серед населення України.. Первинна захворюваність практично не 

падає з 2015 року, хоча у період 2011–2014 рр. спостерігалася тенденція до 

зниження рівня поширеності захворюваності населенняУкраїни.Пошуки 

удосконалення державного управлінняосвітою, оптимального розподілу 

повноважень між різними рівнями управління є предметом постійної уваги 

теоретиків і практиків державного управління. Удосконалення механізмів 

державного управлінняосвітою в Україні, на сьогодні, є досить актуальним. 

Мета.На підставі ґрунтовного аналізувстановлення сутності механізмів 

державного управління створення здоров’язбережувального освітнього 

просторув Україні. 

Виклад основного матеріалу.Аналіз філософських, психологічних і 

педагогічних зарубіжних і вітчизняних джерел, присвячених різним аспектам 

організації здоров’язбережувального освітнього простору дає змогудослідити 

проблемив працях такихвітчизняних науковців:Л. Горяної[1. С,36], Співак М.В. 

[2,С.155], Семенець - Орлової [3, С.26-33] Н. Терентьєвої [4,С.26]. Не зважаючи 

на значний науковий та практичний інтерес до окресленої предметної галузі, 

невирішеною частиною проблеми є дослідження державних механізмів 

управлінняосвітою в контексті здійснення реформи освіти в Україні. 
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Для детальнішого дослідження різних аспектів державних механізмів 

здоров’язбережувальної діяльності системиосвіти України, її необхідно 

розглядати також як багатоаспектнусистему, що функціонує на основі 

вертикальних і горизонтальних державних вертикалей. Наукове обґрунтування 

особливостей функціонування системиосвіти в територіальному аспекті 

потрібне для адекватного відтворення різноманітності соціо-економічних, 

природних, культурних умов громад України. 

Отже, актуалізуємо сутність державних механізмів впровадження 

здоров’язбережувальних технологій в освітній простір з метою збереження 

здоров’я дітей і молоді, працездатного дорослого населення; усвідомлення 

педагогічними, науково-педагогічними працівниками відповідальності за 

збереження власного здоров’я як суспільної цінності. Окремі автори розглядають 

здоров’язбережувальні технології як частину педагогічної науки, зокрема, вони 

обґрунтовують, що аналіз уявлень пропоняття «здоров’язбережувальні 

технології» у системі освіти свідчить про необхідність вичленення 

здоров’язбережувальних освітніх технологій з гігієнічного, медичного і 

реабілітаційного контекстів, і удосконалення педагогічного наповнення даного 

поняття.[1, С.12.]. 

Важливою частиною державного управлінського процесу є кінцеве 

оцінювання його ефективності. Ефективність управлінської діяльності органів 

державної влади є однією з необхідних умов успішного функціонування системи 

державного управління. На фоні кількісного експонентного розширення 

освітньої системи (збільшення кількості закладів освіти) різко загострилися 

проблеми розвитку освіти. Такими нагальними проблемами є [3, С.29]: 

 - відносне зниження якості й релевантності освіти, неадекватність її змісту 

сучасним вимогам, не врахування державних механізмів управління створенням 

здоров’язбережувального освітнього простору; 

- невідповідність підготовки керівних кадрів освіти державним механізмам 

для задоволення потреб освіти; 

 -необхідність реформування системи підготовки науково-педагогічних 

кадрів, системи підвищення кваліфікації викладачів відповідно до державних 

механізмів управління. 

У контексті нашого дослідженнями ставимо завдання довести причинно - 

наслідкові зв'язки різних складових культури здоров’язбереження та успішності 

організації (наприклад, фінансових результатів). Культура здоров’язбереження як 

державний механізм у всьому різноманітті індивідуальних установок численних 

співробітників може не мати прямого впливу на відносини до сфери їх 

діяльності. Однак, безсумнівно, вона здатна грати величезне значення в 

розв’язанні здоров’ятворчих і здоров’яформуючих організаційних питань серед 

усіх учасників освітнього простору. Наприклад, державні механізми 

здоров’язбережувального управління фізкультурно - спортивної діяльності 

суттєво зміцнюють ціннісні здоров’язбережувальні орієнтації, що слугує свого 

роду соціальним механізмомоб’єднання управлінських рішень 

створенняздоров’язбережувального освітньогопростору воєдино, а участь у 
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спільних здоров’язбережувальних заходах,поза форматом професійної 

діяльності, підсилює почуття лояльності учасників навчально-виховного 

середовища до педагогічних працівників і керівництва, знижує плинність кадрів, 

підвищує готовність до виконання роботи в ситуаціях, коли це не дуже 

привабливо. 

 Результати вивчення морально-ціннісних позицій державних 

механізмівздоров’язбереження в самоменеджменті управлінських кадрів 

восвітньому середовищі, виявили деяку недосконалість соціально-

психологічних установок на відповідальність за формування, розвиток і 

збереження власного здоров'я та здоров'я суб'єктів освітнього простору (у 

більшості співробітників), слабо розвинуту здоров’язбережувальну 

компетентність, яка, або взагалі відсутня, або немаєдомінанти 

здоров’язбереження та здоров’ятворення. Стосовно керівників закладів освіти 

виявляєтьсянезнання державних механізмів управлінняпроектами і методичного 

супроводу моделей освітньої здоров'язбережувальної діяльності, які в якості 

експерименту нами розроблялись та пропонувались керівникам, свідчить про 

недостатній рівень їх здоров’язбережувальної компетентності. При цьому 

сьогодні професійне здоров'я і творче довголіттяпедагогічного працівника є 

стратегічним чинником, яке визначає успішність розвитку освіти вцілому. 

Перспективи використання. З огляду на вищевикладене, особливе 

значення має сформованістьздоров’язбережувальної компетентності. При цьому 

особливого значеннянабуває проблема державних механізмів посилення 

процесуальної сторони управліннястворенням освітнього 

здоров’язбережувального простору,в розв’язанні якої провідна роль надається 

сформованості готовності керівних кадрівдо проєктування і побудови 

педагогічного процесу наоснові культурологічного та аксіологічного підходів, 

що простежується в дослідженнях проблеми модернізації державного 

управліннясучасною освітою[1. С.136]. 

 Висновки. Механізми державного управління підготовкою кадрів для 

створення здоров’язбережувального освітнього просторуможуть бути виконані 

на основі гуманістичної тріади сучасної філософії освіти «людина – освіта –

екологія – педагогічна культура». Базовими компонентами вдосконалення 

зазначеного механізму постають гуманізація і демократизація освітнього 

процесу в системі професійної освіти. Необхідним є створення дієвих механізмів 

державно-громадського управління системою освіти як шляхом утворення нових 

інститутів, так і удосконалення діяльності вже існуючих. Доцільним є створення 

при державних органах управліннянизки експертних рад – постійно діючих 

дорадчих органів, функціонування яких підвищить рівень участі 

працедавцівзакладів освіти, громадських і професійних об’єднань, у виробленні 

рішень з найважливіших питань створення державних механізмів 

здоров’язбережувального просторуосвіти України. Мінімальний набір 

експертних рад повинен включатиосвітні здоров’язбережувальністандарти з 

моніторингу та контролю якостіосвіти. 
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Сьогодні проблема жорстокого поводження з дітьми в сім’ї є поширеною, 

проте влада намагається боротися з цим явищем. Створені гарячі лінії для людей, 

які постраждали від насилля, проводяться благодійні акції, розробляються 

навчально-тренінгові програми, відбувається взаємодія з правоохоронними 

органами і організовуються центри для сімей, в яких є випадки насилля. Хоча 

заходи і вживаються, але є чинники, що породжують насилля над дитиною в 

сім’ї. На  даний час наша країна переживає нестабільне положення, цьому є 

багато причин, серед яких: економічні кризи, пандемія COVID-19, війна тощо. 

Багато батьків втратили роботу та почали більше часу проводити вдома, 

виливати свою агресію на дитину, наче дитина винна у звільненні з роботи чи 

інших труднощах. 

Актуальність даної проблеми підтверджується прийняттям Закону України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» [1].  

Проблема насильства в сім’ях підтверджується статистичними даними: у 

2018 році було засуджено 225 людей, які вчинили  насилля над дитиною, а в 2020 

році – 921 людина.  За даними Національної соціальної сервісної служби 

України, за минулий рік органи і установи, що протидіють домашньому 

насильству, зафіксували 211 362 звернення щодо насильства в сім'ї. 

Аналіз робіт сучасних дослідників дозволив нам виокремити декілька 

напрямів розгляду цієї проблеми: обґрунтування проблеми попередження 

жорстокого ставлення до дітей (В. Боровик, А. Мірошниченко, О. Калашник та 

ін.); соціально-правовий захист дітей від жорстокості (В. Голіна, С. Котова-

Олійник, Г. Черепанова та ін.); аналіз зарубіжного досвіду попередження явища 

жорстокості щодо дітей ( З. Зайцева, І. Звєрєва, В. Оржеховська, О. Пилипенко, 

І. Мачуська, В. Желєзнов, А. Піонтковський та ін.); визначення загальних питань 

превентивного виховання з проблеми негуманної поведінки дорослих щодо дітей 

(Я. Бордіян, О. Докукіна, В. Оржеховська, К. Мілютіна, Л. Пономаренко, 

Е. Кант, В. Постовий, Н. Стрельникова, П. Щербань та ін.). 

Відповідно досліджень Державного комітету України у справах сім'ї та 

молоді, 33 440 неповнолітніх з 52 600 сімей потребують соціального та правового 
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захисту; 90% дітей, які втекли з дому, навіть якщо у них є батьки, не можуть 

повернутися через негативне ставлення до них в сім'ї. Статистика в Україні 

просто вражаюча: кожна третя дитина не доживає до трирічного віку; кожен 

п'ятий стає бездомним; кожний десятий позбавляє життя самогубством; тільки 

кожен дев'ятий ходить у школу здоровим; тільки кожні двадцяті закінчують 

школу здоровими; кожна тридцять друга дитина покинута; дев'яносто покинутих 

немовлят містяться на шістдесяти ліжках у кожному дитячому будинку. Щодня 

на телебаченні, в соціальних мережах і пресі з'являються шокуючі повідомлення 

про побиття дитини батьками. Проте дуже багато випадків не зареєстровані [2] . 

У звичному розумінні, насильство це незаконне застосування сили, тобто 

примусовий вплив на іншу людину проти її волі. Поняття «насильство» має 

юридичні та фактичні ознаки: незаконність насильства; умисний характер дій; 

фізичний і (або) психічний вплив; предмет впливу – фізична та психічна основа 

особистості; об'єкт впливу – свідомість і воля жертви; функція насильства – 

придушення (руйнування) або примус; суспільно шкідливі наслідки 

насильницького впливу у вигляді значної шкоди або небезпеки її нанесення [3]. 

Україна, за часи незалежності, ратифікувала Конвенцію ООН проти 

катувань, інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів 

поведінки чи покарань, положення якої розробляє й уточнює міжнародні 

стандарти в цій галузі [4], Європейську конвенцію про запобігання катуванням 

та нелюдській або принижуючій поведінці чи покаранням, де не визначається 

катування, але передбачається дієвий міжнародний механізм реалізації статті 3 

Конвенції про захист прав людини та основних свобод [5].  

Соціальна робота з профілактики насильства щодо дітей – це одна із форм 

соціально-педагогічної діяльності, що здійснюється уповноваженими 

структурами, що спрямована на попередження, усунення та подолання чинників 

ризику виникнення насильства щодо дітей; раннє виявлення насильства; 

організацію системи заходів, спрямованих на надання допомоги дитині, яка 

постраждала від насильства, а також на роботу з агресором з метою недопущення 

повторних випадків насильства [6]. 

Першою стадією є профілактика. Важливість її полягає в тому, що у людей 

формують певну систему із допустимих цінностей, які притаманні суспільству. 

Друга стадія – це запобігання. Це дії та заходи, що перешкоджають виникненню 

ситуацій, які б могли нести в собі загрозу для життєдіяльності самої особи, а 

також найближчого для неї оточення. Третя стадія – присікання. Це діяльність, 

яка спрямовується на застереження протиправної поведінки, що може нести в 

собі пагубні наслідки для індивідів і суспільства загалом.  

Соціально-профілактичну роботу щодо протидії жорстокому поводженню з 

дитиною в сім’ї потрібно проводити з батьками, дітьми, а також з педагогами 

закладів освіти. Зокрема, робота з батьками передбачає, насамперед,  їх 

інформування про: права та потреби дітей, права й обов’язки батьків щодо дітей, 

особливості розвитку дітей, родинного виховання, жорстокого поводження з 

дітьми та насильства в сім’ї (його сутність, наслідки, відповідальність); 

формування толерантності, життєвих сімейних умінь і навичок (комунікативних, 
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прийняття рішень, прогнозування, управління собою). Формами соціально-

профілактичної роботи з батьками є: лекторії, батьківські університети, 

батьківські збори, тренінги, школи батьківських почуттів, школи молодих 

батьків.  

Водночас треба здійснювати соціально-профілактичну роботу з дітьми. 

Результатом такої роботи є: знання дитини про власні права у сім’ї; вміння 

захиститись від насильства; знання дитини про дії у кризовій ситуації; 

інформованість, до кого і як звертатись у таких випадках.  

Вважаємо, що для створення системи роботи з профілактики насильства та 

жорстокого поводження з дітьми, доцільною буде саме поетапна організація 

діяльності працівників відповідних соціальних служб:  

1. Етап діагностування або визначення масштабів проблеми, який 

передбачає проведення психодіагностичної роботи шляхом систематичного 

спостереження за учасниками освітнього процесу, вивчення мікроклімату в 

учнівському, батьківському, педагогічному колективах; анкетування усіх 

учасників на предмет поширення у навчальному закладі та у сім’ї явищ 

насильства та жорстокості; встановлення стосунків довіри та взаєморозуміння 

соціальних служби із адміністрацією, учнями, батьками, педагогами. 

 2. Сутність етапу інформування або психологічної просвіти учасників 

навчально-виховного процесу полягає в тому, що психолог спільно із соціальним 

педагогом і адміністрацією здійснює організацію та проведення різноманітних 

заходів щодо висвітлення положень законодавчої бази з метою захисту дітей від 

насильства та жорстокого поводження; створює інформаційні стенди, куточки, 

готує інформаційні матеріали для класних керівників, батьків, педагогів, учнів; 

проводить просвітницькі заходи для учнів, педагогів, батьків; залучає до їх 

проведення представників громадськості. 

 3. Етап розвитку навичок альтернативної поведінки або психокорекційного 

впливу передбачає проведення індивідуальних та групових занять для учнів, 

педагогів, батьків. 

 4. Етап психологічного консультування або власне психологічної допомоги 

дає можливість надавати індивідуальні чи групові консультації для учасників 

освітнього процесу, які постраждали від насильницьких дій чи здійснили такі дії 

[7]. 

Особливість змісту соціально-педагогічної роботи, спрямованої на 

розв’язання проблеми домашнього насильства, можна уявити як поєднання 

чотирьох основних елементів: запобігання домашньому насильству; робота з 

сім’ями і окремими категоріями, де поєднання макро- та мікрофакторів створює 

/ може створити підвищений ризик зловживання батьківськими правами; 

надання підтримки та допомоги потерпілим, свідкам насильства й особам, яким 

загрожує насилля. 

Зміст соціально-профілактичної роботи щодо жорстокого поводження з 

дітьми становить: формування толерантності в сім’ї, мікросередовищі, школі;  

просвіта про права дітей, суб’єктів їх захисту; формування вміння протистояти 

насильству та жорстокому поводженню; формування життєвих умінь і навичок 
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щодо ситуації жорстокого поводження та насильства; організація дозвілля та 

відпочинку дітей на засадах гуманізму; створення умов для самовиявлення 

лідерів, позитивних якостей особистості. 

Технологіями роботи в напрямі подолання сімейного насильства над дітьми 

є: особистісно-орієнтована, технологія «рівний-рівному», рекламно-

інформаційні технології. Розглянемо короткий зміст даних технологій. 

1) Особистісно-орієнтована – це методологічна орієнтація в професійній 

діяльності, що дозволяє за допомогою опори на систему взаємопов’язаних 

понять, ідей і способів дій забезпечити та підтримати процеси самопізнання, 

саморозвитку та самореалізації особистості дитини, тобто її неповторної 

індивідуальності. В цій технології дитина – суб’єкт взаємодії, а суб’єкт це індивід 

чи група, які характеризуються усвідомленою та творчою активністю і свободою 

у пізнанні та перетворенні себе і навколишньої дійсності [8]. 

2) Технологія «рівний-рівному» передбачає роботу волонтерів, членів 

громадських організацій серед однолітків (як серед дітей, так і серед батьків). 

Предметом роботи з однолітками в аспекті запобігання жорстокого ставлення до 

дітей можуть бути: права дітей, їх захист; установи і особи, які захищають дітей, 

надають їм підтримку і допомогу; навички спілкування з дорослими, дітьми; 

навички відмови у тому, що є маніпуляцією; навчання самозахисту в дитячому 

середовищі, сім’ї, на стадії підліткових побачень, у дитячому закладі; права та 

обов’язки батьків, педагогів, їх відповідальність; побудова міжособистісних 

стосунків; формування толерантності. Ця технологія ґрунтується на провідній 

діяльності підлітків – спілкуванні та бажанні зайняти гідне місце в колективі, 

мати роль лідера, бути авторитетним (за теорією Берна – дорослим і рівним); 

самореалізованим і корисним [9]. 

3) Соціальна реклама та соціальні інформаційні кампанії належать до 

первинних засобів профілактики, адже метою соціальної реклами є зміна 

ставлення суспільства або окремих його представників до проблеми чи групи 

людей, а в перспективі – створення нових соціальних цінностей.  

4) Соціальний патронаж – одна з універсальних форм роботи, що передбачає 

надання різних видів домашньої допомоги: матеріальної, психологічної, 

освітньої тощо. Патронат може бути одноразовим або регулярним, залежно від 

родини, покладених завдань, змісту патронатної допомоги.  

Соціальна робота в аспекті протидії жорстокому поводженню з дітьми має 

такі завдання: інформувати про сутність і наслідки жорстокого поводження з 

дітьми, відповідальність за них; показати моделі сімейного та соціального 

виховання, людських відносин, які ґрунтуються на гуманних і демократичних 

принципах; пояснити права членів сім'ї, навчити їх реалізовувати та захищати й 

на цій основі будувати власні моделі сімейного життя та сімейного виховання; 

змінити ставлення суспільства до жорстокого поводження з дітьми, активізує 

громадянську позицію людей; сприяти самореалізації дітей та дорослих [10]. 

Отже, соціально-педагогічна профілактика насильства щодо дітей – вид 

діяльності, що здійснюється уповноваженими структурами та спрямований на 

запобігання, подолання ризику виникнення насильства; раннє виявлення проявів 
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насилля; організація системи заходів, що спрямовані на надання допомоги 

постраждалій дитині, а також на роботу з особою-агресором задля недопущення 

повторних фактів насилля [11]. 

Проаналізувавши дані щодо цієї проблеми, ми дійшли висновку, що 

жорстоке поводження з дітьми є великою проблемою та вимагає подальшого 

вивчення та розробки профілактичних заходів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА-

МЕДИКА 
 

Тимків Ірина Володимирівна 
к.мед.н., доцент кафедри пропедевтики  

внутрішньої медицини ім. проф. М.М. Бережницького 

Івано-Франківський національний медичний університет 

 

Ромаш Іван Романович 
к.мед.н., доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології  

Івано-Франківський національний медичний університет 

 

Тимків Ігор Степанович 
к.мед.н., доцент кафедри акушерства та гінекології ім. проф. І.Д. Ланового 
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Близнюк Марія Володимирівна 
к.мед.н., доцент кафедри пропедевтики  

внутрішньої медицини ім. проф. М.М. Бережницького 

Івано-Франківський національний медичний університет 

 

Венгрович Володимир Всеволодович 
асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 

Івано-Франківський національний медичний університет 

 

Для оволодіння студентами-медиками професійною компетенцією лікаря 

необхідним є засвоєння ними практичних навичок. Виробничу практику (навики 

роботи молодшої медичної сестри, медичної сестри та лікаря) проводять за 

сучасними держстандартами та принципами кредитно-модульної системи 

(КМС).  

При впровадженні в Івано-Франківському національному медичному 

університеті у 2005 році КМС виробнича практика на різних курсах навчання 

зазнала суттєвих змін і буда переведена з літнього періоду -  в рамки семестру на 

базі клінічних кафедр. Введення практик у ранг дисциплін зумовило більше 

теоретичне навантаження (тести, ситуаційні задачі) через необхідність виставити 

кожному студентові оцінку за проведене заняття. Основний час практики 

відводився для роботи у відділеннях, безпосереднє засвоєння практичних 

навичок утруднене обмеженим часом перебування студента у клініці (4-6 

академічних годин) один раз на тиждень і великим скупченням студентів на 

одній базі. Для безпосереднього засвоєння практичних навичок кафедрою було 

введено два обов'язкових чергування у відділеннях в позаурочний час із записом 

виконаних маніпуляцій у щоденнику практики з візуванням черговим 

викладачем.  
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У 2021/22 та 2022/23 навчальних роках в Івано-Франківському 

національному медичному університеті відбулися нові позитивні зміни в 

організації всіх видів виробничих практик.  

Розглянемо на прикладі сестринської практики, яку проходять 

третьокурсники за ОПП Медицина та ОПП Педіатрія. Розподіл начального 

плану: 6 аудиторних годин та 44 години самостійної роботи (для одного модуля 

(підрозділу) практики, наприклад, терапевтичного). Аудиторні години мають 

таке цільове використання: 2 години – вступне, інструктажне заняття та 4 години 

– кінцевий контроль рівня знань, підсумковий модульний контроль. Всі години 

самостійної роботи – це робота у відділенні лікарні. Студенти мали змогу 

проходити практику або за власним вибором (наприклад, за місцем поживання), 

надавши відповідні документи про можливість проходження практики в певній 

лікувальній установі, або за направленням університету в одній з клінік м. Івано-

Франківська.  

Така методика проведення практики має безумовну перевагу – студенти 

повністю «занурені» у лікарняну структуру, ієрархію, відчувають себе 

складовою лікувального процесу щодо конкретних пацієнтів, яких мають змогу 

спостерігати впродовж 5-7 днів. Також новим для здобувачів освіти є те, що вони 

перебувають в лікарні/поліклініці без викладача.  

В кожній новій справі є не тільки очікувані переваги, а й виявляються 

проблеми, які потребують вирішення. Під час ПМК студенти демонструють 

практичні навички згідно конкретної дисципліни. Бачимо не завжди високий 

рівень оволодіння ними, в основному корелюючий з поганою теоретичною 

підготовкою. Цю проблему пов’язуємо не тільки з власним рівнем підготовки 

студента, а і в тому, що не було практичних занять з відповідних тем до 

проходження практики. Під час практики, і це закономірно, медична сестра- 

наставник чи лікар-наставник не мають такого завдання та повноважень (та і 

часу) на розбір питань теоретичної підготовки практиканта. Ця проблема є, на 

жаль, поки що невирішуваною, оскільки навчальний план не передбачає 

можливості збільшення кількості годин аудиторних занять. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНОГО 

СЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM В ІНФОРМАЦІЙНО-

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОБЛАСНОГО НАУКОВОГО 

ЛІЦЕЮ М. РІВНЕ 
 

Трофімчук Людмила Олексіївна 
вчитель 

Обласний науковий ліцей в м.Рівне 

 

Семенчук Софія Сергіївна 
учениця 11 класу, дійсний член МАН України 

Обласний науковий ліцей в м.Рівне 

 

Євроінтеграція України спонукає до цифрової трансформації усіх базових 

сфер життєдіяльності. З урахуванням процесів цифровізації, 30 березня 2021 

року Міністерство цифрової трансформації оприлюднило Рамку цифрової 

компетентності для громадян України [1]. Колегія Міністерства освіти і науки, в 

свою чергу, розпочала реформування системи загальної середньої освіти і, як 

результат, розпорядженням Кабінету Міністрів України № 167-р було схвалено 

Концепцію розвитку цифрових компетентностей до 2025 року [2], яка розглядає 

цифрову компетентність, як одну з ключових, що рекомендовані Європейською 

довідковою рамкою ключових компетентностей для навчання впродовж життя 

«Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Key Competences for lifelong 

Learning», Брюссель, 17.01.2018 [3]. Тому, освітні установи всіх існуючих 

сегментів повинні бути орієнтовані на наскрізне застосування в навчальній 

практиці «цифрових технологій».  

Обласний науковий ліцей м. Рівне також не стоїть осторонь цих процесів і 

впроваджує цифрові технології, що спрямовані на реалізацію ініціатив 

«цифрової стратегії» України. 

Нині найбільш поширеною системою сервісів, що застосовується в 

освітньому процесі Обласного наукового ліцею м. Рівне, на основі хмарних 

технологій є служба G Suite for Education, яка складається з набору стандартних 

хмарних додатків для планування спільної діяльності, колективної роботи і 

спілкування, публікації матеріалів, хостингу відеоматеріалів та багатьох інших 

інструментів [4; 5].  

На уроках педагоги використовують хмарне середовище Google Classroom, 

яке дозволяє створювати віртуальні класи, для організації освітньої діяльності. 

Коди передаються учням для приєднання, причому, для кожного створеного 

класу генерується свій код доступу. 

В середовище Google Classroom можна увійти з обліковими даними 

наступних типів акаунтів: аккаунт навчального закладу; персональний вхід 

Google; аккаунт G Suite. Аккаунт навчального закладу надається 

акредитованим навчальним закладом, в якому використовується G Suite for 
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Education. Такі акаунти створюються і керуються адміністратором навчального 

закладу [6]. Для того, щоб вперше увійти в клас, потрібно перейти на сторінку 

classroom.google.com, ввести ім’я користувача та пароль. Середовище Google 

Classroom дозволяє працювати в двох режимах – вчителя (рис. 1) та учня (рис. 2), 

які відрізняються, у першу чергу, функціональними можливостями. 

 
Рис. 1. Віртуальні класи середовища Google Classroom в режимі вчителя  

  
Рис. 2. Віртуальний клас середовища Google Classroom в режимі учня  

Віртуальна класна кімната у режимі вчителя має 4 вкладки «СТРІЧКА», 

«ЗАВДАННЯ», «ЛЮДИ» та «ОЦІНКИ». Вкладка « СТРІЧКА» 

використовується для відображення новин, коментарів, питань; вкладка 

«ЗАВДАННЯ» з інструментами для створення, налагодження та публікації 

завдань в класі. Слід відмітити, що завдання в електронному класі 

систематизуються не лише по класах, але й по темах, що значно спрощує роботу 

з матеріалом. Крім того, середовище Google Classroom дає унікальну, на наш 
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погляд, можливість прикріплювати до завдання не лише текстові документи, а й 

відео та аудіоматеріали, зображення, тестові завдання тощо. 

Так, зокрема на уроках доречно використовувати Google Drive – для 

створення і обміну завданнями, Google Docs – для заповнення бланків-

відповідей, Slides – для створення презентацій-супроводу при вивченні 

теоретичного матеріалу, Google Calendar –для розкладу та планування занять, 

Google Forms – для створення тестів, анкет, опитувань та інші сервіси й 

інструменти Google. 

Очевидна перевага даного сервісу – це можливість навчатися дистанційно 

(проведення онлайн уроків в умовах військової агресії держави-сусідки та 

пандемії Covid-19), використовуючи додаток Google Meet, інтегрований в 

середовище Google Classroom. Крім того, завдання можна створити наперед та 

встановити час публікації його у електронному класі, а також налаштувати 

терміни здачі роботи [4]. Система автоматично фіксує час здачі, а якщо робота 

здана із запізненням, то поруч з’явиться відповідне повідомлення. Разом з тим, 

викладач не обмежений системою оцінювання, адже градація балів для оцінки 

роботи варіює від 0 до 100 балів або взагалі «Без оцінки». У віртуальному класі 

вчителі публікують, збирають, перевіряють та оцінюють завдання, а оскільки 

виконані роботи учнів автоматично структуруються на Google диску, то кожен 

педагог має можливість бачити кількість виконаних, зданих та призначених 

робіт здобувачів освіти у своєму електронному класі. 

  
Рис. 3. Відкрите завдання середовища Google Classroom в режимі вчителя 

Вкладка «ЛЮДИ» в режимі роботи вчителя відображає список учнів у класі, 

а «ОЦІНКИ» – містить таблицю згенерованих оцінок учнів та відмітки про 

невиконані роботи. 

Для перевірки та оцінювання роботи здобувачів освіти достатньо відкрити 

виконане завдання, переглянути його та поставити оцінку, яка автоматично 

генерується з журналом виконаних робіт у тому ж віртуальному класі. За потреби 

є можливість переглядати оцінки як окремого учня класу, так і всіх, відстежувати 

прогрес кожного, повертати роботу з оцінкою і коментарями, які можуть мати як 

приватний так і загальний характер. Таким чином, вчитель та учні мають 
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можливість підтримувати зв’язок постійно. 

Віртуальна кімната учня відрізняється від вчительської функціональними 

можливостями та має вкладки: «ЛЮДИ», «ЗАВДАННЯ», « СТРІЧКА». На 

вкладці «ЛЮДИ» учень може бачити список своїх однокласників. Вкладка 

«ЗАВДАННЯ» – містить структуровані за темами завдання (для того, щоб 

почати роботу над якимось з них слід просто натиснути на назві завдання), 

терміни здачі, оцінки. Крім того, учень має можливість редагувати виконану 

роботу, доки вона не здана, або лише після того, як вона оцінена та повернена 

вчителем. Вкладка « СТРІЧКА» відображає новини у класі, загальні коментарі. 

Здача роботи теж не потребує великих зусиль – учню потрібно виконати лише 

вказівки вчителя (приєднати чи створити файл, пройти тест тощо) та натиснути 

кнопку «ЗДАТИ». Оцінку учень може бачити відразу після її виставлення 

вчителем [6]. 

Отже, віртуальне освітнє середовище Google Classroom є безкоштовним 

хмарним сервісом, досить простим та зручним для використання як педагогами 

так і здобувачами, що забезпечує автоматичне зберігання всіх матеріалів курсу 

на Google Диску, в тому числі завдань, виконаних учнями (унеможливлюючи 

при цьому раптової втрати даних), сприяє здійсненню постійної комунікації між 

вчителем та учнями, і, що найголовніше, забезпечує ефективний розвиток 

цифрової компетентності останніх. Крім того, важливою функцією цифрових 

технологій в освіті, в нашому розумінні, повинна стати побудова принципово 

нової моделі навчання, де питома вага пошукової діяльності здобувачів значно 

збільшується та в перспективі зможе змінити навчальний процес у контексті 

самостійного оволодіння інформацією. Проте, доречно зазначити, що існують 

ризики, пов’язані з «розривом» у розумінні важливості цифрових технологій між 

поколіннями. Адже, як доводить практика сучасні здобувачі освіти вже змалечку 

інтегровані в інформаційно-цифровий простір, що потребує відповідного 

підходу в процесі передачі знань від старшого покоління до молоді.  
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ У ГРОМАДАХ 

 

Хоменко Володимир 
науковий співробітник 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

 
 Централізована система управління освітою, яка існувала в Україні 

донедавна, недостатньо ефективно впливала як на якість, так і на доступність 

середньої освіти, особливо в селах та невеликих містах. Тепер, з передачею 

повноважень громадам і закладам освіти та зміною розподілу фінансування, 

громади мають можливість вирішувати свої потреби на місцях. Отож, важливим 

є аналіз процесу децентралізації освіти на місцевому рівні.  

Процеси децентралізації освіти були в центрі уваги таких зарубіжних 

науковців, як: Х.Волберг, Д. Рондінеллі Д. Чепмен та ін. У вітчизняній науці 

останніми роками також з’явилася низка теоретичних й аналітичних робіт з 

тематики децентралізації в освіті таких науковців і практиків, як:  

Л. Антонова,  Д. Дзвінчук, Г. Єльнікова, С. Крисюк,  В. Луговий, Л Левченко,  Н. 

Протасова, В. Пальчук, Ю. Семенюк та інших. Результати аналізу показують, що 

висвітлення децентралізації в освіті актуалізується з огляду на процеси 

децентралізації влади та формування об’єднаних територіальних громад. 

Незважаючи на вагомі напрацювання науковців та практиків, актуальними 

залишаються освітні виклики в умовах становлення громад.  

Доцільно з’ясувати саме поняття «децентралізація». Отож, децентралізація 

лексично тлумачиться як «відхід від центру» [1, с. 112].  

Х. Волберг аналізує двадцять два визначення децентралізації, отримані з 

наукових робіт і документів відомих організацій з кінця 1960-х до кінця 1990-х 

рр. Цей аналіз свідчить, що з часом тлумачення цього поняття змінювалося. 

Деякі визначення мають тенденцію до узагальнення, підкреслюючи зміщення 

влади та повноважень щодо прийняття рішень від центрального уряду на місцеві 

рівні, інші визначають функції, які необхідно перерозподілити від центральних 

органів влади до нижчих рівнів врядування. 

Загальноприйняте визначення децентралізації, надане Д. Рондінеллі та Д. 

Чіма, включає такі питання, як: планування, прийняття рішень або передача 

адміністративних повноважень від центральних органів влади до місцевих 

одиниць [1, с. 112]. 

Отож, під децентралізацією влади слід розуміти  реформування системи 

управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих 

органів самоуправління задля послаблення централізації й розширення прав 

низових органів самоуправління відповідно до положень Європейської хартії 

місцевого самоврядування, а також реалізації у повній мірі принципів 

субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого 

самоврядування [2].  
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З децентралізацією влади синхронно відбувається і децентралізація освіти - 

процес розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади в 

управлінні закладами освіти, надання їм самостійності у вирішенні 

організаційних, управлінських, фінансових питань задля забезпечення якості 

освітніх послуг [2].  

Ефективною формою децентралізації освіти (зокрема, у країнах, що 

розвиваються) є освітня/шкільна кластеризація (кластеризація шкіл), яку 

розглядають як стратегію для об’єднання обмежених ресурсів і вдосконалення 

доступу до ресурсів – навчальних матеріалів і шкільного обладнання. Термін 

«шкільний/освітній кластер» означає групування сусідніх шкіл для формування 

кластера або мережі. Одна школа в кластері є головним (опорним) навчальним 

закладом, або «ядром», «центром кластерів», центральним «закладом». Зазвичай 

головна школа – це великий та краще обладнаний заклад освіти. Керівник 

головної школи відповідає за координацію діяльності в кластері. Школи, 

пов’язані з центром кластерної мережі, називаються «школи-супутники». Розмір 

кластерів залежить від географії та доступності шкіл. Передбачається, що 

кластеризація робить крок уперед щодо управління школами [1, с. 114]. Схоже 

групування в «кластери» - опорні заклади  реалізується в наш час на місцевому 

рівні в ОТГ. 

Таким чином, завдяки децентралізації освіти, органи місцевого 

самоврядування отримали можливість самостійно оцінювати та аналізувати 

спроможність освітньої мережі, що належить до сфери їх управління, 

передбачити необхідні заходи в стратегії розвитку громади. Такі кроки ТГ 

здійснюють у рамках реформування у сфері освіти, що полягає не тільки у 

впровадженні нових методик нової української школи. Це створення абсолютно 

нового освітнього середовища для дітей, навчальної інфраструктури, що 

включає чотири обов’язкові компоненти: енергоефективність, безбар’єрність, 

безпека й новий мотивуючий дизайн [3, с.65].  

Кожна з територій має свої умови, менталітет для реалізації реформ. Доречно 

визначити причини, що затримують здійснення децентралізації освіти. Отож, 

таке «гальмування» існує внаслідок:  

▪ неузгодженості між очікуваними та встановленими часовими рамками 

реформування влади, зокрема у частині формування спроможних 

територіальних громад; 

 

▪ розбіжності реальних цілей децентралізації освіти та її сприйняття на 

місцях; 

▪ ускладнення кадрового забезпечення викладання предметів відповідно до 

отриманої спеціальності викладачів; 

▪ ускладнення доступності отримання якісних освітніх послуг в опорних 

школах, розташованих у сільській місцевості; 

▪ недосконалості розрахунку обсягів освітніх субвенцій [2]. 
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В регіонах децентралізація освіти здійснюється по-різному, адже громади 

самі визначають головні освітні проблеми, які слід вирішити негайно. Водночас 

в громадах присутня чимала кількість проблемних питань(кадрові, матеріально-

технічні, інфраструктурні, фінансові тощо), які неможливо вирішити швидко, а 

це в свою чергу, стримує і розвиток освітнього напрямку в ТГ. Для того, щоб 

децентралізація освіти в ТГ реалізовувалась максимально ефективно та якісно, 

потрібна постійна співпраця, комунікація з органами місцевого самоврядування, 

державними органами влади, громадськістю та вивчення й запровадження 

досвіду країн, та своїх громад що вже успішно реалізували децентралізацію 

влади. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
 

Чубенко Валентина Анатоліївна 
викладач 

Черкаська медична академія 

 

Ігрові техніки та технології з давніх часів використовуються у педагогічній 

практиці. Поряд з працею та вченням гра – один із основних видів діяльності 

людини, якій іманентно властива потреба у грі. Значення та ефективність 

людських практик у різних галузях культури вивчалися та вивчаються вченими 

у галузі філософії, філології, соціології, політології, психології та ін. 

Сучасний етап розвитку гуманітарної думки характеризує висування гри на 

роль основи інноваційної діяльності та тригера креативного мислення. Здавалося 

б, феномен гри вже не такий актуальний для педагогічних досліджень. Проте 

поява покоління «цифрових аборигенів» (так стали називати дітей, які виросли в 

епоху інтернету), що стимулювало, у ряді інших факторів, «перехід до нової 

освітньої парадигми (парадигми постіндустріального суспільства) та до нового 

типу освіти (технологічного чи проєктно-технологічного)» [1, с. 114], змушує 

заново поглянути на роль ігор, зокрема комп’ютерних, в освітньої діяльності. 

Вважаємо, що феномен людської активності, званий гейміфікацією, здатний 

зробити більше керованою та запланованою освітню діяльність, а отже, сприяти 

досягненню найбільш продуктивного освітнього результату. 

Гейміфікації приділяється багато уваги в контексті того, як новітні технології 

можуть допомогти сучасній системі освіти. Протягом тривалого часу вважалося, 

що ігрові технології зазвичай відривають від навчання. Виникає питання: чи 

можна застосувати ігри, як інструмент підвищення ефективності навчання? На 

це питання ми спробуємо дати відповідь у нашому дослідженні. 

Термін гейміфікація (gamification), вперше використаний у 2002 р. Ніком 

Пеллінгом (Nick Pelling), американським програмістом та винахідником, до 

2010 р. став популярним, а сьогодні вже впевнено звучить у багатьох галузях 

людської діяльності (бізнес, управління персоналом, охорона здоров’я, освіта) і 

застосовується для позначення особливого способу вирішення різноманітних 

завдань різного ступеня складності. Областю застосування гейміфікації може 

стати будь-яка складна і досить рутина діяльність, неігровий контекст, що 

викликає у користувача, здобувача освіти, індивіда засмучення та зниження 

мотивації. Гейміфікація покликана зробити захопливою необхідну рутину, але 

при цьому залишивши людину в її реальності, собою, дозволяючи 

вдосконалювати необхідні саме даному суб’єкту навички. 

Гейміфікація в освіті – це процес поширення гри на різні сфери освіти, що 

дозволяє розглядати гру як метод навчання й виховання; як форму виховної 

роботи, і як засіб організації освітнього процесу в цілому [4, с.23]. 
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Гра так чи інакше завжди була у навчанні. Але в останні роки відбулося 

зростання інтересу до комп’ютерних ігор, що змусило говорити про 

гейміфікацію як про один із ключових трендів освіти [2. с.198]. 

Ігрове середовище, що розвиває, поступово стає реальним конкурентом 

традиційним методам навчання. Практика комп’ютерних ігор часто визнається 

громадською думкою як небезпека залежності та марна трата часу. Проте такі 

вітчизняні дослідники як С. Переяславська, Г. Козуб зазначають, що негативний 

вплив комп’ютерних ігор сильно перебільшено, а позитивне не вивчено. 

Питання реалізації гейміфікації у всіх сферах людської діяльності, зокрема в 

освітній, вивчають О. Ткаченко, А. Мітьєва, Л. Сергєєва, М. Стамблер, Супутні 

питання використання комп’ютерних ігор з навчальною метою досліджують 

А. Бершадський, Є. Янко. 

Основною метою гейміфікації є залучення уваги студентів, підвищення 

їхньої зацікавленості у вирішенні навчальних завдань та подальше застосування 

отриманих знань. 

Можна відзначити основні причини, з яких варто спробувати гейміфікувати 

якщо не весь курс, то хоча б якусь його частину. 

Причина 1. Зробити навчання таким, що мотивує. Цього можна досягти, 

шляхом використання конкуренції у процесі «гри», і рахунок особистого 

інтересу здобувача освіти. 

Причина 2. Зробити навчання інноваційнішим. Для багатьох студентів 

інститут, академія чи інший ВНЗ представляється як система із застарілою 

системою навчання. Таке сприйняття характерне для студентів, які вивчають 

фундаментальні математичні дисципліни, особливо на перших курсах. Якщо у 

навчанні виникають сучасні тренди, характерні для молоді, то навчання стає 

більш успішним. 

Причина 3. Зробити навчання функціональнішим. Гейміфікація допомагає 

змусити «гравців», а у разі навчання у ВНЗ «гравців» – здобувачів освіти, діяти. 

Причина 4. Зробити навчання більш цікавим та приємним. Гейміфікація взяла 

свій початок із реальності, а лише потім транспонувалася в електронні 

середовища та онлайн навчання. Джерела гри – у дитинстві людини. Гра – 

природний стан. У кожного потреба у грі різна, але в усіх ця потреба є. Якщо 

правильно «увімкнути дитину», яка любить гру в кожному гравці-студенті, то в 

результаті можна отримати ту саму «дитину», захоплену грою, яка забуває про 

все на світлі, крім самої гри [5, с.32]. 

Основна мета гейміфікації в освітньому процесі – організувати навчальну 

діяльність студентів, мотивувати їх на своєчасне виконання завдань та прагнення 

отримати високу оцінку контрольних блоків завдань. Але основне, що може дати 

гейміфікація, що не завжди дає процес навчання, – сформувати відчуття прогресу 

та почуття задоволення від витрачених зусиль та отриманого результату, що 

безсумнівно, спрямовано на підвищення мотивації навчання [4]. 

Будучи ігровою практикою, гейміфікація докорінно відрізняється від відомих 

раніше освітніх ігрових форм Суть цієї відмінності в тому, що реальність 

залишається реальністю. Гейміфікація як спосіб організації навчання не 
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перетворюється на гру, а ігрові установки вводяться в систему операцій суб’єкта 

з цією реальністю. Так, гейміфікований освітній курс не є комп’ютерною грою 

(хоча часом дуже схожий на неї за рахунок ігрової оболонки, якщо існує 

підтримуюче курс програмне забезпечення). По ходу руху за курсом студент 

виконує і освітні та ігрові завдання. Причому освітні цілі завжди залишаються у 

пріоритеті, а ігрові – покликані лише допомогти утримувати внутрішню 

мотивацію до виконання освітніх завдань. 

Слід зазначити, що ігрофікація передбачає постійний зворотний зв’язок з 

студентами, який передбачає важливі пункти до виконання викладачами:  

- постійне коригування процесу навчання через гру;  

- підтримання динаміки гри, створення історії, застосування та вигадування 

прийомів, які сприяють створенню у гравців відчуття причетності, створення 

інтересу до вигаданих цілей;  

- поетапне ускладнення цілей та завдань у міру отримання гравцями досвіду;  

- вміння поєднати конкуренцію кожного окремо взятого гравця та роботу у 

команді, дух товариства. 

Зазначимо основні етапи, які мають бути пояснені під час зв’язку 

гейміфікації курсу та процесу навчання: 

- ефективне використання часу, виділене для самостійної роботи студентів; 

- надання студентам можливості контролювати свій прогрес; 

- участь у ігровому процесі має бути, скоріше, добровільною, інакше гра 

перетворюється на обов’язковий елемент навчання і перестає бути грою, а стає 

обов’язковою частиною програми; 

- ускладнення етапів гри, що повинно призвести до підвищення якості 

виконуваних студентами робіт. 

Особливо важливо враховувати, що студенти перших курсів більш емоційно 

реагують на оцінювання їх і викладачем, і одногрупниками, ніж студенти 

старших курсів. У процесі вивчення предмета та виконання завдання студент 

«залишається наодинці» з формальною постановкою завдання. Особливо це 

характерно для студентів перших курсів, що вивчають математичні дисципліни, 

оскільки мова математики будується абстрактних поняттях. Для подолання 

бар'єру між студентом та абстрактною мовою математики можна 

використовувати гейміфікацію, як зв’язуючої ланки. 

Суть гейміфікації навчального процесу у тому, щоб використовувати 

схильність людини до гри як ключ залучення до процеси обміну та споживання 

інформації. До ігрових елементів, що формують механіку процесу гейміфікації, 

відносяться: виклик (ціль для досягнення); завдання, випробування; 

співробітництво (виконання роботи над помилками, взаємодопомога під час 

вирішення завдань); зворотний зв'язок (інформація про успіхи гравця); 

накопичення ресурсів (накопичення показників знань); винагороди (бонусні 

бали, нагороди, бейджики, віртуальна валюта); стан перемоги (шкала досягнень, 

сумарний показник балів, поточний показник знань із урахуванням бонусів, 

підсумкова оцінка, рейтинг) [3, с. 275]. 
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Отже, переваги гейміфікації очевидні: збільшення залученості до освітнього 

процесу, покращення сприйняття інформації, отримання позитивних емоцій від 

процесу навчання. У грі активізуються психічні процеси учасників ігрової 

діяльності: увага, розуміння, інтерес, сприйняття, мислення.  

Здавалося б, гра привносить у навчання азарт та мотивацію, проте необхідно 

розглянути ризики застосування геймофікації у освітньому процесі. студент, 

який грає в освітні ігри, як правило не знаходиться «тут і зараз». Він занурюється 

в уявний простір, простір ігри. Ототожнивши себе з персонажем, гравець 

підміняє свої реальні цілі на потреби персонажа. Активне використання ігрових 

механік на заняттях сильно загострює конкуренцію. Дух боротьби підхльостує 

студентів швидше і краще виконувати завдання, але якщо хтось із учасників 

отримує дуже далекий від лідерів результат, то, при певних установках, може 

впасти духом і вирішити, що займатися немає сенсу. Часто відзначається 

небезпека відриву змісту ігор від необхідного для навчання матеріалу, 

надлишкова захопленість студента формальними аспектами навчання (оцінки, 

рівні, соціальні зв’язки) на шкоду змісту навчального предмета. 

Деякі студенти можуть вважати підхід «навчання через гру» позбавленим 

сенсу, тому що вони прийшли отримувати знання, а не грати в ігри. Значним є 

ставлення самих викладачів до комп’ютерних ігор. Багато викладачів 

відзначають це шкідливим і марним проведенням часу. Важливим аспектом є 

складність правильної інтеграції гейміфікації до загальної стратегії навчання. 

Таким чином, ми можемо говорити про гейміфікацію як про новий метод 

організації навчання. Вважаємо, що для застосування гейміфікації в освітньому 

процесі слід спочатку позначити проблеми та сформулювати завдання, 

правильно поставити цілі і тільки тоді використовувати стратегії та 

застосовувати гейм-механізми. Гейміфікація працює, але лише тоді, коли ми 

застосовуємо її інструменти свідомо. 
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ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
 

Юе Цзунлян 
магістрант кафедри музичного мистецтва 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.  Сковороди 

 

Сучасність висуває нові завдання для вдосконалення підходів до 

теоретичного розуміння мистецької педагогіки та реалізації необхідності 

фактичної зміни освітніх визначених орієнтирів. Змістом мистецької освіти є 

система педагогічно адаптованих художньо-практичних умінь, навичок, знань, 

компетентностей та досвіду ціннісного ставлення до мистецтва, творчої 

діяльності. Сучасний розвиток мистецької освіти акцентує увагу на формуванні 

ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів музичного мистецтва. 

Система людських цінностей та їх існування в конкретному історичному 

суспільстві завжди була предметом дослідження як всесвітньовідомими 

вченими-філософами (Аристотеля, О. Канта, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра, 

Г.- Г. Гадамера, та ін.), так і українських науковців (С. Анісімова, І. Беха, 

М. Боришевського, М. Романенка, П. Кононенка, М. Марчука, Р. Сеульського, О. 

Висоцької, О.Сухомлинської). У філософських дослідженнях закордонних 

вчених утверджується думка, що людина втрачає свій сенс поза аксіологічною 

сферою буття, тісно пов'язаною з навчальним процесом. Українські науковці 

наголошують на тому, що навчання і виховання завжди перебувають у постійній 

взаємодії, а філософське осмислення даного процесу з позицій аксіології сприяє 

удосконаленню суспільства. 

Метою статті є спроба визначити основні положення процесу формування 

ціннісних орієнтацій фахівців. 

Пошук підходів у формуванні ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя 

музичного мистецтва зумовлений перш за все тим, що проблема духовного 

становлення молодого покоління у всі часи була значущою для розвитку як 

особистості, так і суспільства в цілому. 

У Національній доктрині розвитку освіти України відмічено, що освіта 

повинна бути гуманістичною, а загальнолюдські цінності, життя і здоров'я 

людини, її вільний розвиток – пріоритетні позиції у функціонуванні освітньої 

сфери [1]. В зв'язку з цим виховний процес з підготовки майбутнього вчителя 

музичного мистецтва актуалізує процеси залучення до духовних і матеріальних 

цінностей суспільства, традицій і культури через власну активність особистості. 

Зазначимо, що вибудовування аксіологічної основи освітньої стратегії 

підготовки учителів ґрунтується на загальнокультурних цінностях, що є 

засадничими в просторі міжкультурної взаємодії. Вони проголошені у ст. 128 

Договора Європейського Співтовариства і хартії соціальних прав, прийнятою 

Радою Європи (1989). У контексті проблематики пошуку аксіологічних ідей 

нової освітньої стратегії підготовки фахівців важливим є врахування принципів 

рівності, свободи, безпеки особистості. Передусім важливими є поняття, що 



PEDAGOGY 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 295 

отримали визнання європейської спільноти, а саме: пожиттєва освіта з 

урахуванням індивідуальних потреб людини та тих, що є домінувальними на 

ринку праці; розвиток універсальних здібностей до яких належать: 

самостійність, відповідальність, сформоване критичне мислення, робота в групі 

(команді), комунікація.  

Заслуговує на увагу практика розвитку європейської свідомості молодих 

громадян у країнах Європейського Союзу, де метою освіти, зокрема й 

професійної є створення умов для розвитку нового типу особистості: 

високоморального й відповідального громадянина, готового змінюватися й 

змінювати світ довкола себе. В європейському освітньому просторі концепції 

загальної культури молоді інтегрує гуманістичну, наукову й технологічну 

складові. Саме культура становить основу розвитку ідентичності людини, 

сприйняття світу й усвідомлення результатів власних дій.  

Складність у підготовці фахівця полягає в тому, що знання швидко втрачають 

свою освітню, процесуально-діяльнісну функції в інформаційно-мобільному 

полікультурному суспільному вимірі. З іншого боку, нове покоління людей має 

нові потреби, що зумовлюють чутливість усього процесу підготовки учителів. 

У історичному та освітньому контексті ХХ століття українські педагоги 

долучилися до розвитку положень про ціннісні засади освіти. Дуже цікавим є 

досвід попереднього покоління українських педагогів щодо соціального та 

соціокультурного середовища як фактору розвитку особистості. 

На початку ХХ століття Я. Чепіга у статті «Народний учитель і національне 

питання» розвинув ідею про роль природи та соціального середовища для 

розвитку дітей. Ці ідеї не втратили актуальності й під час розбудови нової 

української школи. За словами Я. Чепіги, школа не враховує характеристики 

природи та соціально-культурних факторів далека від дітей, їхніх переживань і 

потреб [2, с.15-24].  

В умовах розбудови Нової української школи цікавими є наукові ідеї 

С. Русової. Вчена приділяла багато уваги розкриттю різних аспектів впливу 

соціально-культурного середовища на розвиток особистості, виховання почуттів 

та підготовки до громадянського життя. С. Русовій належить авторське 

тлумачення понять «осередок соціального життя і соціальних взаємовідносин» 

[3, с. 147]. 

У руслі дослідження аксіологічного концепту нової освітньої стратегії 

значущою є думка А. Ярошенко про взаємозв’язок стратегій розвитку культури 

та досвіду індивідуально особистісного життя [4, с. 91]. Означена ідея є 

важливою для розуміння вартості минулих здобутків соціально-культурного 

зростання для вибудовування індивідуально особистісних стратегій, що 

ґрунтуються на базових цінностях. 

Свій погляд на проблему ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя 

висловлює О. Отич. Науковиця вважає, що його гідний потенціал формується на 

основі того, що система цінності певного вчителя адаптується до ієрархії 

цінностей суспільства та освітніх систем.. На думку авторки, він охоплює 

гуманістичні цінності, що утворюють гуманістичну спрямованість особистості 
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педагога; педагогічні цінності, що створюють основу для здобуття ним 

педагогічної майстерності та неперервного професійного самовдосконалення; 

цінності творчості, які підтримують інтерес і творчу активність педагога та учнів 

у навчально-виховному процесі й забезпечують його найвищі результати; 

естетичні цінності, які сприяють досягненню високої естетики професійно-

педагогічної діяльності і перетворюють її на педагогічне мистецтво [5, с. 7].  

Досліджуючи аксіосферу гуманістичної педагогіки О. Отич приходить до 

висновку про важливість на сучасному етапі розвитку вищої освіти науково-

мистецької парадигми як методологічного орієнтиру і як моделі постановки й 

розв’язання проблеми проектування аксіологічно, акмеологічно й творчо 

зорієнтованого змісту та розробки розвивальної креативної технології 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів на засадах інтеграції 

мистецтва з науковими теоріями навчальних дисциплін та інтерактивними 

художньо-творчими формами і методами навчання [5, с. 7]. 

З позицій змісту та технологій мистецької педагогіки, підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва важливим є затосування аксіологічно 

зорієнтованих змістових компонентів та організації навчання для формування 

ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів музичного мистецтва. 

На розвиток світогляду, свідомості та поведінки молодого покоління 

могутній вплив мають засоби масової інформації, комунікаційно-інформаційні 

технології із їхньою загрозою віртуалізації людської свідомості, коли зникає 

межа між реальністю та ілюзією. Маніпулювання нестійкими ціннісними 

установками молоді, створення уявних світів, стандартизація мислення 

призводить до знеособлення особистості, яка втрачає здатність спиратися на свій 

досвід, розвивати розумові здібності.  

Отже, проблема цінностей в освіті є предметом осмислення на різних етапах 

цивілізаційного вибору. У руслі модернізації освіти в Україні йде пошук нових 

моделей підготовки учителів. Вважаємо, що за цих обставин,  формування 

аксіологічних орієнтацій майбутніх учителів музичного мистецтва є 

першочерговим завданням. Як засвідчує досвід, збільшення кількості 

навчальних дисциплін, спецкурсів не веде до стратегічних результатів щодо 

підвищення якості освіти. Актуальним стає розроблення освітніх програм, що 

мають вибудовуватися на ціннісних засадах і забезпечувати інтеграцію знань про 

розвиток людини у всіх вимірах: психофізичному, культурному, соціальному. 
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Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) – also known as medications, 

which provide analgesic and anti-inflammatory effects and don’t cause an addiction. 

NSAIDs are indicated to relieve the symptoms that occur in the states like rheumatoid 

arthritis, inflammatory arthropathies (ankylosing spondyloarthritis, psoriatic arthritis, 

Reiter’s syndrome), acute podagra attack, dysmenorrhea with pain feeling, metastases, 

headache and migraine, postoperative pain, mild and moderate pain due to the 

inflammation and damage of the tissue, rigidity and pain in muscle as a consequence 

of Parkinson’s disease, fever, intestinal obstruction, renal colic etc. [1-5]. It is 

established, that the main mechanism of therapeutic effect of NSAIDs lies in the 

interruption of cyclooxygenase pathway of arachidonic acid metabolism. As a result, 

the synthesis of prostaglandins is inhibited, which are important factors of 

inflammatory process development [2]. There are two forms of cyclooxygenase (COX) 

that are well-known: structural (COX-1) and induced (COX-2). COX-1 is responsible 

for protective properties of mucous membranes of the gastrointestinal tract, and COX-

2 participates in prostaglandins formation in the area of inflammation. Moreover, 

NSAIDs inhibit the formation of prostaglandin not only in the area of inflammation, 

but also on the systemic level, so that well-known side effect of gastropathy often 

occurs during the administration of non-selective NSAIDs. Even during short-term 

administration, the alteration of mucous membranes develops, that has a dose-

dependent character and is characterized by an ultrastructure damage of superficial 

epithelium in a few minutes and endoscopic visible submucosal bleedings and erosions 

in a few hours after its administration (acute NSAIDs-gastropathy) [5-7]. 
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That is why modern pharmacy sets a goal to minimize the toxicity of medications 

and draw attention on the establishment of the new modern domestic pharmaceutical 

medications, that is more effective and have minimal quantity of side effects [5-7].  

During the last decades the new group of NSAIDs was included in medico 

pharmaceutical practice – it is coxibs, the most popular representative of them on 

pharmaceutical market of Ukraine is 4-(4-(methylsulfonyl)phenyl)-3-phenyl-2(5H)-

furanone (rofecoxib) – highly selective inhibitor of COX-2, its chemical structure is 

the sulfonamide derivative. However, the creation of a highly selective inhibitors 

doesn’t completely solve the problem of safety during NSAIDs administration, because 

by replacing classical side effects, the new ones occur (cardiotoxicity etc.) [8-11]. 

To increase the effectiveness of pharmacotherapy in medical practice, 

pharmaceutical compositions are used. Combined effect is observed during applying 

different combinations of medications with the purpose of increasing the therapeutic 

effect, of reducing the time of treatment and preventing complications. During 

applying combined, the pharmaceutical components influence each other and, as a 

result, the efficiency of pharmacological effects changes. It can be due to their 

interaction on the level of pharmacokinetic processes (absorption, distribution, 

metabolism, excretion) or pharmacodynamic reactions, which are manifested as a 

synergism or antagonism. The opportunity of obtaining more significant 

pharmacological activity from the pharmaceutical combination, compared to every 

individual medical component, became the basis of creating a new two-component 

pharmaceutical composition [12]. 

Earlier in the medical and bioorganic chemistry department of Kharkiv national 

medical university (KNMU) we studied the pharmaceutical composition of NSAIDs 

different chemical structure: 2,4-dichlorobenzoic acid, sodium (2-[(2,6-

dichlorophenyl)amino]phenyl] acetate, N-(4-hydroxyphenyl) acetamide, (2RS)-2- [4-

(2-Methylpropyl)phenyl] propanoic acid, 4-Hydroxy-2-methyl-N-pyrid-2-yl-2H-1,2-

benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, (4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-

thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide with the adjuvant 1,3,7-

trimethylxanthine (caffeine). The results of our investigation showed us that the 

caffeine enhances the analgesic and antiexudative effects of NSAIDs different 

chemical structures [13-22]. But its influence on pharmacological activity of coxibs, in 

particular the rofecoxib, has not been examined earlier. Therefore, in our investigation 

we set a goal to create the pharmaceutical composition of 4-(4-

(methylsulfonyl)phenyl)-3-phenyl-2(5H)-furanone (rofecoxib) with 1,3,7-

trimethylxanthine (caffeine) and examine its analgesic activity (AA) in the experiment 

on rats with the formalin edema conditions. 

 Materials and methods of investigation. 

The study was made, and doses of preparation were selected due to the existing 

recommendations. AA of pharmaceutical preparations was studied on white male rats 

by using the experimental model of formalin edema. The animals were divided on 5 

groups of 6 animals each. In this experiment, aseptic exudative inflammation was 

induced in animals by subplantar injection of 0.1 ml of 2% formalin solution into the 

hind paw [23-24]. The animals of the 1st group were the control. They were given a 
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single intragastric injection of 3% starch mucus (2 ml per 200 g of the animal's body 

weight) 1 hour before the development of maximum edema. Analogically, in form of 

suspension on starch mucus the rofecoxib, caffeine and its pharmaceutical composition 

and a reference drug were injected: the 2nd group of rofecoxib in dose of 1,5 mg per a 

1 kg of animal’s body weight; the 3rd group of caffeine by the calculation of 0,6 mg 

per 1 kg of animal’s body weight; 4th group of pharmaceutical composition of 

rofecoxib (1,5 mg per kg of animal’s body weight) and caffeine (0,6 mg per a 1 kg of 

animal’s body weight), the animals of 5th group – the reference drug diclofenac sodium 

by calculation of 8 mg per 1 kg of rat’s body weight. 

The AA evaluation was carried out on the device for measuring the threshold of 

tactile sensitivity by the von Frey method by using an algesimeter (IITC Life Science 

(USA)). The essence of the experiment lies in the impact on the central fold of the 

animal's hind paw with of the sensor tip. Paw withdrawal is recorded as a response to 

irritation. Measurements of the threshold of tactile sensitivity of pain were carried out 

in grams before and 4 hours after the subplantar administration of formalin. The 

obtained data was recalculated in percentage of activity by using a formula: 

АА =
∆Нс−∆Не

∆Нс
∙ 100%, 

where AA – the analgesic activity (%); 

ΔНc – the load on a paw in control pathology group (g); 

ΔНe – the load on a paw in examined group (g). 

The animals were kept in standard conditions of vivarium CSRL KNMU, 

according to SOP CSRL in polypropylene cages on standard food ration with free 

access to water and food, by a temperature 19-24° С, by a relative air humidity no more 

than 60%, by the implementation of sanitary-hygienic norms. Following the principles 

of Directive 210/63/EU of the European Parliament and The Council of EU “On the 

protection of animals used for scientific purposes” (Brussels, 2010) and “General 

ethical principles of experiments on animals” (Kyiv, 2001), the Law of Ukraine “On 

protection of animals from cruel treatment” №3477-IV from 21.02.2006 with changes 

and The Order of the MES of Youth and Sport of Ukraine “On approval of the 

procedure for conducting tests, experiments on animals by research institutions” №249 

from 01.03.2012. 

The results and discussion. 

The results of experimental study of AA proved that all examined pharmaceutical 

preparations are pharmacologically effective during the single dose injection: 

rofecoxib revealed AA 51,3%, that can be explained by its classical mechanism of 

action. AA of caffeine was 57,9%, that can be explained by its purine structure (it can 

influence on that target structures, on which adenosine does, which bounds with 

nucleosides and nucleotides). The caffeine molecule has structure similarity to 

adenosine, the caffeine quickly penetrates to the brain and acts as a substance-

antagonist to adenosine receptors, which are in the brain. The caffeine bounds with 

adenosine receptors as a competitive inhibitor. It is known that the caffeine is a 

competitor to adenosine for purinergic А1 and А2 – receptors [25-26]. However, the 

AA of rofecoxib and caffeine yield to AA of reference drug (59,6%).  
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The pharmaceutical composition of rofecoxib with caffeine showed higher AA 

(60,1%) than during injection of monocomponents and higher than during injection of 

comparison drug – diclofenac sodium. The mechanism of caffeine potentiation of 

analgesic effect of rofecoxib can be associated with the improvement of bioavailability 

of NSAIDs in case of its combination with the caffeine, caffeine induction of central 

cholinergic analgesia, the structure similarity of adenosine and caffeine molecules, that 

promotes the neurochemical mechanism of action of 1,3,7-trimethylxanthine (caffeine) 

in form of blocking specific P1“purine” receptors in the brain, also it can be explained 

by the well-known fact, that was above-mentioned (caffeine is an adenosine competitor 

for purinergic A1 and A2-receptors, and “purine analgesia” is mediated by an 

activation of inhibitory А1-receptors on the peripheral, central and supersegmental 

levels) [25-26]. 

The results of study of AA are showed in the table 1. 

Table 1 

Analgesic activity of composition of 4-(4-(methylsulfonyl)phenyl)-3-phenyl-

2(5H)-furanone (rofecoxib) with 1,3,7-trimethylxanthine (caffeine) on the background 

of formalin edema in the rats. 

Conclusions 

1. The analysis of results, which were experimental studied, indicates that all 

examined pharmaceutical preparations are analgesic active. According to the AA, the 

investigated preparations can be arranged in a series:  

Diclofenac sodium (sodium 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl] acetate) > 

Caffeine (1,3,7-trimethylxanthine) > Rofecoxib (4-(4-(methylsulfonyl)phenyl)-3-

phenyl-2(5H)-furanone) 

2. The pharmaceutical composition of rofecoxib with caffeine in the experiment on 

laboratory rats proved to be more analgesic effective (60,1%), than the reference drug 

(59,6%). 

3. The 1,3,7-trimethylxanthine (caffeine) potentiates the AA of 4-(4-

(methylsulfonyl)phenyl)-3-phenyl-2(5H)-furanone (rofecoxib), so we consider this 

composition is perspective to further studying.  
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The Nizami era is famous for its Persian culture, ancient roots, splendor and luxury. 

Despite the fact that it was constantly influenced by foreign peoples who marched on the 

territory of the country, pre-Islamic Persian culture had the property of retaining itself, 

partially changing and adapting foreign elements to itself, forming rich traditions of self-

expression in music, architecture and literature. Alexander The Great, to whom Nizami 

also dedicated his last poem, is one of many historical figures who became a prisoner of 

Persian culture. 

Nizami used a large amount of proverbs, riddles, aphorisms and idiomatic 

expressions in Khamsa and increased the artistic value of his work. Also, his statements 

from folk art and folklore were mainly related to the Azerbaijani people. Therefore, 

without knowing the customs and traditions of the Azerbaijani people, the peculiarities 

of language and expression, it is impossible to completely grasp the deep meaning 

expressed in aphorisms and riddles-parables in the “Treasure of Secrets”. Speaking about 

the artistic language of the “Treasure of Secrets”, Bertels shows that in this work the 

poet uses all the true and figurative meanings of the artistic word. 

Dara was the 9th and last ruler of Iran, one of the ancient dynasties of the Sassanid 

dynasty, who made a name for himself with his extremely ruthless, tyrannical. 

Your crown is half, and give me a sword, 

If you have a crown, I have a sword. 

Do not trust that the stone fence laid mountains, 

This verse refers to the mountains of Gaf. Gaf is used in classical poetry as a symbol 

of exaltation, and it is likely that the mountains of the Caucasus Range are supposed to 

be here with the expression mountains. The mountains of the Caucasus range in the 

geographical environment pass through the border of the country of Iran.  

Do not think that unbreakable stones. 

I know, here's the soul of your mind, 

An elusive scales two Batman [1, p. 433]. 

Note: Batman is a unit of measure, it means weight (A.U.) 

Come with your stone me do not pull more, 

Bahman struck for this dragon. 

I have armor, you play sword 

(Armorpush-means combat wear (A.U). 

I also agree to peace, if you resort to peace [1, p. 433]. 
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With these verses, most likely, the poet refers to the fighting of the yaznah and the 

commander of Bahman Ardashir Mekabiz. Bahman, who relies on his own strength, is 

powerless in this shot. 

And the statement of the meaning of the verse is as follows: do not consider me as 

in your imagination. Bahman was also reassured because he did not properly appreciate 

the power of the Dragon, and therefore was defeated by the Dragon and the Dragon 

swallowed it. 

Poured on the roads thorn from iron, 

The trumpets broke with enthusiastic excitement. 

Both armies were facing each other 

No peace in the heart, no sleep in the eyes. 

It is as if the Earth and the sky are falling apart, 

Israfil violently rings the trumpet [1, p. 434]. 

In these verses, the poet combines those moments on the battlefield with inimitable 

phrases with the Sura that will be played by the Angel Israfil, who is often mentioned in 

the Holy Quran and brings people together and terrifies them on the day of the meeting. 

There is detailed information about this in the Surah Naziat of the Holy Quran: “on that 

day when the trumpet is blown, the Earth will be shaken by a jolt, and a jolt will follow it. 

Hearts will be warned that day”. 

Having written this magnificent historical battle scene, Nizami skillfully puts the 

knightly power of both rulers into order expressively with impressive evidence, resorting 

to a rich vocabulary: 

He was so hot from the battle square, 

The spark jumped out of the horseshoes. 

The blood of the Greeks, 

A thousand athletes were laid on the ground. 

In a terrible moment 

A bad one would be solid on the pitch. 

Again with luck as my companion 

Stood in its place from solid to solid [6, p. 435].  

The unique, wonderful treasurer of the word Nizami, a deep connoisseur of 

eloquence, while engraving all historical moments in his works, every time he appeals 

to the “Holy Quran”, which has no value revealed by our almighty, which has not lost 

its value despite the passage of time, he sensitively treats the stories and events in the 

Bible, without distorting So, in the “Rum” Surah of this great Furqa, the scenes of this 

hot battle are narrated in the 2nd and 3rd verses of the Surah:  

As Verse 2 of the Holy Quran says, the Greeks were defeated.  

Verse 3: after being defeated near this land, they will triumph once again [2, p.404].  

This interesting scene was also translated by the outstanding philologist, scientist 

Krachkovsky, without distorting words, as in his “Koran”(the work was published in 

Moscow in 1963 by the science publishing house), which he translated and interpreted 

with explanation [3, p. 304] 

2. (3). in the nearest land, but they will win after defeating them.  
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Having written the scene of the victory of Alexander, Nizami again boasted the 

verses with unique phrases and, noting his fortitude, once again plunges the Great 

Commander into praise.  

Full of honor with courage again, 

It became unmovable like a mountain. 

Respectfully caught getting the flag, 

The ruthless oil of loot Almas [1, p. 435]. 

The poet also sows the scene of Darius’ death with seeds of eloquence in order to 

prove that the pure-hearted, full of mercy Alexander is worthy of praise: (with the 

speech of Alexander, who is sorry for Darius’ death): 

Alexander cried: “Oh, tajidar! 

Your servant Iskander, I am Shahriyar! 

I would not like to see you in the land, 

His body, which is shrouded in his own blood. 

By the knower of every heart, 

I wholeheartedly ask Dara for healing” [1, p. 436]. 

With these verses, Nizami describes in gentle and elegant terms how proud and 

ruthless Alexander is in battle, the child with a pure heart, who hurts the dying tajidar. 

This is how Nizami, who values the science of eloquence, lovingly describes the 

impact force of the most eloquent speech in the “Igbalname” part of the work 

“Iskendername”, a skillful orator who speaks the fighting power of Iskender sent by 

Zanzibar Shah Tigerr in his messenger Sims, who knows several languages with his 

eloquent speech, capable of subduing hearts and extremely brave, who. 

There was a rumian quite human, 

He was a speaker who spoke several languages. 

Every thought is a scientist, in building the word, 

He is adept at shooting arrows and striking swords. 

Chat with Tutin in the Lasso, 

He himself received the name Tutiyanush. 

He was so sharp word, audacity, 

He would attract those who listen to him [1, p. 413]. 

As mentioned above, Nizami, who gave a place to the rulers in his works “Khosrov 

and Shirin”, also appealed to the legends and legends about the love of the Azerbaijani 

beauty Shirin by the powerful Iranian ruler Khosrov Parviz: 

The well-known story was “Khosrov and Shirin” 

No Saga never so sweet. 

This beautiful saga that caresses the soul, 

This bride has been on the curtain for a long time. 

No one knows this beautiful apple, 

There was a manuscript in Barda [1, p. 94]. 

On the basis of scattered, unsystematic stories in historical sources and other sources 

about immortal love, he created a whole epic of immortal love, all parts of which are 

connected with each other, as he said. 



PHILOLOGY 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 307 

Note: Khosrov Parviz was the 22nd Ruler of the Sassanid dynasty of the ancient Shahs 

of Iran. 

As a continuation of this idea, Nizami continues in the next verses his eloquent speech 

to the great poet of Iran Firdovsi with great respect and gentle expressions: 

Saying that doctor this pleasant saga, 

Love, yell out of it 

He was sixty years old when he wrote that, 

He could not keep his arrow in the bow [1, p. 94]. 

In these lines, Nizami points out that this historical theme was developed by the 

great Iranian poet Firdovsi before him, but in very subtle terms he draws attention 

to the fact that he did not write an epic of love without insisting on the poet's rights, 

but in general wrote Khosrov’s life, wars and adventures in the epic: 

Love at sixty, the thrill of love 

He could not shudder the tired old man. 

The Knight's love he wrote 

What I write is a charming love [1, p. 94]. 

According to Nizami, who created colorful shades of the word art with his 

creativity, a new word means an idea, although it is said that a beautiful word also 

means a beautiful work. Therefore, the poet takes into account the difficulties of saying 

new words in subtle terms: 

The word is qawwas, and the word is govhar 

It is very difficult to form [6, p. 93]. 

Sensitive to the science of eloquence, putting before him very important and great 

tasks, highly appreciating the word, Nizami always defended the honor of the word, 

created immortal examples of the artistic word with his works decorated with unique 

expressions.  

You hit my fingers on my mizrab, 

Let me keep my bright voice firm. 

Let me tie a charm to every tender word 

Let me cry one day to the work I put [1, p. 398]. 

This is how Nizami paid attention to the first lines of the poem “Khosrov and 

Shirin” is one of the unique contributions of this immortal art creation: 

Open the door of help, O creator! 

Show The Straight Path to Nizami at any moment! 

Renew your heart like David every moment, 

May he rise the glory of his Psalms haman! [1, s. 92] 

In these verses, the poet likens himself to the beautiful-voiced David, referring to 

“Khosrow and Shirin” by saying “The Voice of his Psalter: 

Let the heart cheer up when you read it 

Let the place where Musk sows be called Khalux [1, p. 92]. 

Note: we also consider it our duty to give at least a little additional information about 

the Prophet Dawood, as he often mentions the prophets of the poet, the people of the Lore, 

who gave a special place in his works to the qissas from the Holy Quran. 
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According to religious legend, his holiness David is considered both a prophet and 

King of the Jews. He had a very sweet, heartfelt, beautiful voice, and he could hear 

everyone sing the “Psalms”, the Jewish Bible, which was revealed to him by God. For this 

reason, in eastern classical poetry, The “Voice of David” is popular as an expression that 

expresses a beautiful voice. 

As he speaks of eloquent speech, the poet also emphasizes vanity in speech: 

Let the light always shine on the eyes 

Let Avaz drive a thousand to the heart. 

(The meaning of the word “drives” means cheerfulness) 

Let them say that this is a celebration book, 

That thereby muskets quickly becomes easier [1, p. 92]. 

The philosophy of Love, which is the first source of poetic humanism with a deep 

social meaning, not only elevated him to the level of translation of higher ideals and human 

feelings, but also deeply mastered the secrets that will achieve the beauty of eloquence 

and eloquence. According to the philosophy of Nizami with a humanistic heart and a 

powerful pen, pure love with a higher feeling is a unique source of power that not only 

exalts a person, but also ennobles him and gives him Bahadir strength. The heroes created 

by the poet, exalting him with exquisite architectural taste, are also ideal heroes. 
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The national linguistic picture of the world is the object of study of linguistics, 

linguoculturology, philosophy, historiography and many other sciences. The study of 

the national and cultural specifics of various aspects of the picture of the world has a 

specific scientific interest and is relevant in our time. 

  In the structure of any language picture of the world there are universal and 

national content components. These components are due to the presence of many 

language factors. For example, the factors that determine the presence of a universal 

component in the picture of the world include: 1) belonging of all people of the Earth 

to one civilization, to one historical time; 2) the course of people's life activity in the 

environment of the same material world; 3) the universality of the biological and social 

essence of a person, regardless of belonging to a particular nation; 4) the presence of 

the same laws of thinking and one mechanism of human thought processes. All these 

factors determine the common logical and semiotic basis of languages, which provides 

the possibility of mutual understanding of people who speak different languages, but 

use the universal system of signs to form, transmit thoughts and communicate – a 

language. 

Each national language, together with the national features and properties of the 

languages of one language group, is characterized by the specificity of the reflection 

of the world at the level of its worldview by native speakers. Different nations see the 

world differently, depending on their national understanding. Moreover, 

representatives of different peoples hear the surrounding world (the world of sounds) 

in different ways and, accordingly, convey the world of sounds differently using the 

phonetic system of the national language. 

The factors that determine the presence of a national component in the content of 

the language picture of the world include: 1) geographical and climatic conditions of 

the people's residence; 2) a kind of cultural and historical experience in the 

development of the way of life of the people, the native speaker; 3) the way of life of 

the people; 4) the mentality of the people, the psychological characteristics of the world 

outlook; 5) beliefs, traditions and customs; 6) structural features of the language 

system [1].   

The linguistic picture of the world reflects the national and cultural specifics of the 

worldview of a certain people. Any national language performs important functions: 

communicative, informative, the function of storing all the knowledge and ideas of a 

certain language community about the world. The participation of the national 

language in the preservation of knowledge about the world is carried out at two levels: 

1) in the language itself, in the semantic systems of the dictionary and grammar; 2) with 
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the help of language in speech, in written and oral messages that are created with the 

help of language. 

The national linguistic picture of the world is a phenomenon that unites many 

linguistic worlds, the existence of which is determined both by the functionality of the 

language and by the goals of people's communication in various spheres of their 

activity and existence in general. 

The national linguistic picture of the world is a component, the level of linguistic 

mentality, which is responsible for the embodiment of knowledge about the world, its 

linguo-cognitive level. 

O. Kornilov argues that the national linguistic picture of the world is the result of 

the collective consciousness reflecting a certain linguistic community of the outside 

world in the process of its historical development. The external world and 

consciousness are the main two factors that contribute to the formation of the language 

picture of the world of any national language.  

According to G. Gachev, the national image of the world contains three levels: 

1) national space, language and way of life; 2) national character, national soul; 3) the 

national way of thinking, the way of representing the world, the opinion of the people 

about life and the hierarchy of values [2]. 

The national linguistic picture of the world is a system of images reflected in the 

language semantics that interpret the experience of native speakers of a particular 

language. The national picture of the world determines the national language picture 

of the world of a certain language community. The process of conceptualization of 

knowledge is one of the main processes that realize the national picture of the world. 

The national linguistic picture of the world reflects the perception of the world by the 

nation [3]. 
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In linguistics and linguoculturology, the concepts of "linguistic picture of the 

world" and "mentality" are frequent topics for discussion. Despite the fact that the 

linguistic picture of the world is associated with the mentality, these concepts have 

certain differences. 

There is a huge variety of definitions of mentality in science. Indeed, there are 

definitions that bring mentality closer to the concept of a linguistic picture of the world 

and linguistic perception: 

1) mentality is a complex image of the internal picture of the world, reflecting the 

culture of society; 

2) mentality - a model of the world inherent in the ordinary consciousness of 

people belonging to the same ethnic group; 

3) mentality is a way of thinking, a set of mental skills and spiritual attitudes 

inherent in an individual or a social group;  

4) mentality in cultural studies is a worldview, a worldview that is formed at a deep 

mental level of individual or collective consciousness, arises in the depths of 

culture, traditions, social institutions, human environment and is a set of 

psychological, behavioral attitudes of an individual or social group; 

5) mentality is the main factor that forms the appropriate cultural picture of the 

world and largely determines the way of life, human behavior and the form of 

relations between people; 

6) mentality is a special way of perceiving reality, the result of which is a model 

of the world that reflects the national characteristics of an ethnic group and is 

often determined by its culture and history [1]. 

It can be concluded that mentality is a culturally and historically conditioned view 

of the world. If we pay attention to the relationship between the concepts of "mentality" 

and "linguistic picture of the world", we can assume that in fact the linguistic picture 

of the world is the mentality of the people reflected in the language. Moreover, these 

concepts are not the same. Both the linguistic picture of the world and the mentality 

work with different aspects of the perception of the world, have different accents: the 

mentality has a cultural aspect, and the linguistic picture of the world has a 

linguocultural aspect. At the same time, they have a lot in common. Analyzing the 

scientific works of linguists and linguoculturologists, one can note the fact that 

scientists call mentality an internal picture of the world or a picture of the world in the 

human mind. The mentality operates with concepts, as well as the language picture of 

the world [1]. 
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It is wrong to directly link the structure of the language and the national mentality. 

It is necessary to more accurately distinguish between the concepts of "linguistic 

consciousness" and "national mentality". 

What is the difference between linguistic consciousness and national mentality? 

Linguistic consciousness is a specific linguistic way of reflecting reality fixed in 

grammatical meanings by a people speaking a particular language. It is the linguistic 

consciousness that determines the way of thinking of the individual, which he does not 

suspect, but which he perceives as a given. Linguistic consciousness practically does 

not change, it is more stable. The consciousness of an individual can change when 

learning a foreign language. A second linguistic consciousness begins to take shape. 

Consequently, an individual can move away from the national mentality, but the 

linguistic consciousness for a native speaker remains the same [2]. 

Linguistic consciousness affects the national mentality, but the mentality is a 

broader concept. Its formation is influenced not only by linguistic phenomena, but also 

by genetic, historical, geographical, political and other factors. The national mentality 

is subject to slow change. In this regard, it is more correct to speak about the direct 

connection of linguistic structures with linguistic consciousness [2]. 

Taking into account the peculiarities of the mentality is very important in the 

selection of adequate language means, since in each case it is necessary to achieve the 

deepest understanding of the text. In addition, the choice of words in language teaching 

is important, explaining the differences in the meanings of the same word. It must be 

remembered that ignoring the peculiarities of the mentality can lead to undesirable 

consequences. Successful communication in any situation is possible only with 

maximum attention to the peculiarities of each specific language and national 

mentality. 
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  Nowadays, scientists pay special attention to studying different types of 

discourse: media discourse, pedagogical, political, religious, scientific discourse and 

others. The problem of scientific discourse is actively discussed in the works of 

domestic (О.L. Visocka, O. I. Meleshko, Yu. G. Rozhkov, S. M. Sherbina, 

I. V.Holyavko), and foreign linguists (T. van Dijk, C. Sionis, A. F. Fried and others). 

The notion of “scientific discourse” in linguistics means “a scientific text as a 

result of purposeful social action, the focus of actions of language and speech, 

sociocultural and pragmatic, cognitive and psychological factors” [2, p. 6]. 

Linguists T. van Dijk, V. I. Karasik, T. B. Maslova, Yu. G. Rozhkov focuse their 

attention on the consideration of scientific discourse as an institutional type of 

communication, which is characterized by specific features. 

The term “insitutionality” presupposes the presence of status-role 

communication within a certain social institution. 

According to A. F. Fried, institutional discourse “refers to verbal exchanges 

between two or more people in circumstances where at least one speaker or participant 

is a representative of (or a spokesperson for) a work-related institution” [11, p.1]. 

The participants of the scientific discourse are researchers who belong to a 

certain scientific society. According to V. I. Karasik, scientific discourse is 

characterized by the equality of all participants in scientific communication. By 

equality, the scientist understands “the absence of a monopoly on the truth among 

scientists, the complexity of the process of knowledge determines the critical attitude 

of scientists both to other people’s and to their scientific achievements” [1, p. 346]. 

C. Sionis singles out two main elements in scientific discourse: personal, 

intratextual, which is represented by the researcher’s line of reasoning and intertextual 

which concerns all exterior reference – quotations, mathematical formulae, previous 

well-established approaches [9, p. 4]. 

Researchers endow scientific discourse with several features. O. Barabash, A. 

Sibruk refer to the main features of scientific discourse: intertextuality, dialogueness, 

pragmatism and genre variability [8, p.42]. 

Yu. G. Rozhkov singles out such constitutive features of scientific discourse as: 

1) a special goal (problem), which, according to the scientist, should be the study of 

the surrounding world; 2) equal status of participants; 3) the method of implementation 

is in the form of creative dialogue [6, p.380]. 
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Scientific discourse as a kind of institutional type of discourse has such features 

as: creativity, objectivity, logic, professional value [8].  

According to Yu. G. Rozhkov, the scientific discourse exists in a form of 

dialogue, during which the author addresses the addressee, his thinking, and 

imagination, prompting him to take action. The author emphasizes the polemical 

dialogue of scientists, which concerns a certain issue. The dialogic nature of scientific 

discourse presupposes the presence in scientific communication of a subject of 

judgment, a scientific problem, which prompts the addressee to develop his thinking 

and judgment. In the course of the author’s dialogue with the recipient of the scientific 

text, new information is transferred, which contributes to the description of the 

scientific picture of the world [6]. 

E. Yu. Voyakina, L. Yu. Koroleva, T.V. Mordovina offer to consider the 

scientific discourse, which is characterized by the peculiarities of both the activity and 

the text as a product of this activity. Thus, the features of cognitive-discursive activity 

are the subject (the author of a scientific study), the addressee, the goal and motive (the 

formation of a certain worldview or the addressee’s conviction of the truth/falsity of 

the author’s statement), the content of the discourse, a structure consisting of certain 

stages: orientation, planning, implementation, and control [5]. 

Whereas a scientific text reflects such properties of scientific discourse as 

objectivity, non-categorization (weightedness and proportionality of conclusions), 

generalization, logic, evidence, accuracy, clarity, dialogueness (addressee orientation). 

To the peculiarities of scientific text as a product of the activity, scientists attribute 

structurality, cohesion, coherence, informativeness, intertextuality [5]. 

The next component of scientific discourse is its genre diversity. The main 

genres of scientific discourse include scientific articles, monographs, dissertations, 

scientific reports, speeches at a conference, panel reports, scientific and technical 

reports, reviews, abstracts, instruction, and theses. 

According to another classification, primary and secondary genres of scientific 

speech are distinguished. Primary ones include a monograph, a dissertation, and an 

article. Primary scientific texts contain completely new scientific knowledge, and 

present the results of discoveries or research. Secondary genres (author’s abstract, 

annotation, theses), in contrast to primary scientific genres, are scientific and evaluative 

and represent the results of already existing scientific works. As noted by S. M. 

Shcherbina, the main difference between primary and secondary genres of scientific 

discourse is that primary scientific genres are aimed at reporting original scientific 

research, while secondary genres are aimed at providing an expert assessment of 

primary texts [7]. 

According to the form of scientific presentation, oral (report, scientific message, 

lecture, scientific dialogue), written (scientific monograph, scientific article, 

dissertation, etc.), and electronic genres (digital genres) are distinguished.  

M. V. Tomakhiv adds a new genre of video presentation and video lecture to the 

already existing genres of scientific discourse, the selection of which is connected with 

the wide spread of information technologies and the introduction of distance learning 

[10]. 
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Among the important features of scientific discourse, one should highlight the 

presence of special terminology, special formulas (clichés) that are inherent in this type 

of communication. Scientific discourse is characterized by the use of various lexical 

devices: abstract nouns, emotionally neutral units, verb-noun constructions that replace 

verb words that have greater communicative clarity. 

As for the syntax of scientific discourse, this includes the presence of simple 

sentences, the wide use of narrative, subordinate clauses, rhetorical questions, 

impersonal sentences, complex sentences with a cohesive and subordinate union 

relationship etc. [4].  

Thus, considering the scientific discourse as a type of institutional discourse, and 

its characteristics, we may conclude that scientific discourse is a complex phenomenon 

characterized by a number of features such as objectivity, accuracy, evidentiality, logic, 

informativeness, and intertextuality. The study of scientific discourse takes place 

through the analysis of its genres, scientific texts, through the study of which, the 

researcher can trace how the phenomena, events, and facts are interpreted by specialists 

belonging to a certain scientific society. 
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SOME PECULIARITIES OF UKRAINIAN SPEECH 

ETIQUETTE UNFAMILIAR TO FOREIGN STUDENTS  
 

Klochko Tetiana 
Associated Professor, Language Training 

Deparment, Institute of International  Education 

for Study and Research, 

V.N.Karazin Kharkiv National University 

 
The basis of any communication, that is, the basis of verbal communication  is a 

"mutual code", mutual knowledge of the realities, knowledge of the subject of 

communication between the participants in communication: the speaker/writer and the 

listener/reader. 

Each lesson of Ukrainian as a foreign language is a crossroads of cultures. It is a 

practice of intercultural communication because each foreign word reflects a foreign 

world and foreign culture. 

The main answer to the question of solving the actual problem of teaching a foreign 

language as a means of communication between representatives of different countries 

and cultures is that the language should be studied in continuous unity with the world 

and culture of the people who speak this language. Teaching foreign students to 

communicate (orally and in writing) how to produce, create and not only understand 

foreign speech is a difficult task. Its effectiveness in addition to knowledge of the 

language depends on many factors: the conditions and culture of communication, the 

rules of etiquette, knowledge of non-verbal forms of expression (facial expressions, 

gestures) and much more. 

The broad concept of culture certainly includes what is called the culture of 

communication, the culture of speech behavior. The rules of speech behavior are 

regulated by speech etiquette - a system of set expressions that has developed in  

language and speech used in situations of establishing and maintaining contact. These 

are situations of addressing people when we express our attitude at a meeting and 

parting,  in a situation where we get to know each other, apologize, congratulate, in a 

situation of expressing wishes, sympathy and condolences, approval and compliments, 

invitations, suggestions , requests and advice and many others. 

Speech etiquette covers everything that expresses a friendly attitude towards the 

interlocutor which can create a favorable climate for communication. A rich set of 

linguistic means makes it possible to choose an appropriate and favorable form of 

communication for the speech situation, to establish a friendly, relaxed or conversely 

official tone of conversation. 

Addressing the interlocutor is the brightest and most common etiquette sign. The  

number of expressions in a given situation is different for different peoples. In the 

etiquette of some peoples of the East there are several dozen greeting formulas. They 

take into account the gender, age of the addressee, type of occupation, etc. 

 Speech etiquette is a concept that includes a "set of written and unwritten rules" 

the violation of which can lead to conflict. It must be highlighted that personal 
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pronouns are directly related to speech etiquette. We usually hardly notice these rules. 

Violation of unwritten rules becomes noticeable when the student addresses the teacher 

as “you” (ti) what means addressing a friend. In the Ukrainian language the forms of 

addressing a person with respect, addressing a friend and addressing the group of 

people are different but in English it is only one pronoun “you”. It is a hard work to 

explain these rules to foreign tudents. As a rule, such non-fulfillment of the norms of 

speech behavior turns into an insult and even a quarrel, a conflict in the team.  

We express the hope that awareness of the norms of communication and teaching 

the speech behavior of foreign students will benefit both parties. 

 

References 

1. https://ru.osvita.ua. Український мовленнєвий етикет. Ukrainan speech 

etiquette. 

 

 

 

 

 

  

  



PHILOLOGY 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 318 

STRATEGIES OF SPEAKING AND THEIR USE AMONG 

THE BEGINNERS IN ENGLISH LANGUAGE STUDYING 
 

Markovych Kseniia, 
Founder and principal of the on-line language school Via Cognitionis 

 

During the process of speaking, both oral and written, it is significant to use 

certain reactions and feedback so that the interlocutor or reader understands what we 

feel, how much we support or do not support the previously expressed opinion. This is 

extremely important, as it is an integral part of communication. Thus, one of the 

language functions – namely identification function – is implemented. The meaning of 

this function in fact is to reveal the speakers belonging to one community. And 

although for beginners this aspect is less relevant than for advanced ones (since it is 

essential for beginners to be understood, the communicative and nominative functions 

dominate), they still need the basic ability to maintain the dialogue. We can also show 

the difference between formal and informal communication and offer students to 

practice in making both variants. This ability will come in handy later when performing 

more complex tasks, like asking a friend for some help or making an official request 

and, of course, finally these skills will be transferred to real life. 

Some of these strategies are: 

• Greeting and starting the conversations 

• Agreeing 

• Asking follow-up questions 

• Showing preferences 

• Arguing your point 

First of all, students learn to greet and ask how the other person is doing and 

respond to these phrases. For this purpose simple structures are suitable. For instance: 

Informal speaking 

- Hello, how are you? 

- Hi, thanks. I’m fine. And you? 

Formal speaking 

- Good morning. How are you doing? 

- Good morning, I am very well, thank you. What about you? 

This task is very easy to remember, and can be revised each lesson organically 

during a real greeting. Over time you can add other similar expressions and thus 

increase the students’ language competence.  

Let’s now have a look at another strategy – agreeing. To do this, beginners can 

use only two basic phrases: Me too/Me neither. For instance: 

I like this idea. – Me too. 
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I can’t understand that word. – Me neither.  

Using these short phrases, we make a person understand that their choice, 

experience or point of view is close and reasonable to us. In this way, we break the ice, 

because everyone loves to know that other people have a similar attitude to life as they 

do. Other example of “ice breaking” strategy is asking follow-up questions.  Let’s look 

at three types of questions that will be relevant to achieve this goal.  

1) Tags, which can be both genuine questions and the way to get an 

agreement. We can also use them in order to involve our interlocutors into a 

conversation, or to diversify our speech with a rhetorical question in writing or 

presentation. 

We can help each other, can’t we? 

It isn’t the best decision, is it? 

2) Echoes. They are also referred to as “parrot” or “repeat, please” questions. 

We will use them to show a surprise by what the speaker has just told.  

- I want to buy a yacht. 

- You want to buy what? 

3) Special questions, which will help us to get additional information. They 

are actively used form the very beginning of language learning, but on basic grammar 

we can sometimes use them in a simplified form: 

- I want to move a house. 

- Why? 

- Jill is having a party. 

- When?  

To express preferences the following structures can be used: I’d rather/I’d 

prefer/I’d like... They will help the beginners to defend their point of view and give 

personal opinion. For instance: 

I’d rather have some coffee. 

I’d prefer this T-shirt. 

And the last strategy that we will look at in this article is arguing your point for 

situations when the speaker does not agree with what they heard. Please notice that we 

express the opposite opinion as correctly and ethically as possible. In this case we can 

use such structures as: I’m sorry but/I’m afraid, but/ Yes, but… 

I’m sorry, but this is my seat. 

I’m afraid, but I need more time. 

It should be also mentioned that in English, as well as in other languages, there 
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are stable expressions and exclamations for different occasions. They are as followed:  

To start a conversation: What’s up? 

To agree: Sure/Definitely/Of course/OK 

To ask a follow-up questions:  Really? 

To show preferences: Actually … 

To argue your point: No way/Oh, no 

In conclusion, it would be good to notice that language does not fit into the 

textbooks and manuals; everyone chooses their own style of communication, and 

accordingly, vocabulary. All we can do is try to find a way to speed up the integration 

of students into a language environment by offering them various situations of speech 

and examples of reactions to them. 
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CONTEMPORARY TRENDS IN LANGUAGE 
 

Tokpanova Anel Altayevna, 
 Senior lecturer at Satpayev University, 

Almaty, Kazakhstan 

 

In the twenty-first century, the study of media space in terms of traditional media 

is no longer relevant; with the advent of the Internet, the media market has changed 

considerably, as has the presentation of information, and most importantly, the 

audience's requirements for texts have also changed. Kazakhstan is a multinational 

state, where multilingualism is one of the main trends in the country. Young audiences, 

who usually speak two languages: Kazakh and Russian, can consume information in 

different languages. This has become the main trend in the media - the mixing of the 

two languages in one material. Why is it happening?  

A modern person does not think in one language, many of us have already 

replaced habitual words with Anglicisms, for example, an ordinary snack is now called 

"snack" in all the articles, no one writes "10 ways to facilitate the perception of a 

foreign language" in their materials, we all use the word "handy", it is so tightly 

integrated into our lives that no one can imagine their vocabulary without this 

anglicism, the same thing is happening with the Kazakh language. When an article is 

written in Kazakh with Russian inserts or vice versa, it is a completely different 

information system, a different layer of engagement, a different audience reach. The 

Internet is developing as an interactive social medium and is changing quite frequently, 

which helps journalists to experiment with the presentation of material using 

multilingualism.  

The principles by which new media find information are fundamentally different 

from how traditional media do it. Genres and formats are changing, because internet 

users, as a rule, are young people aged 14-35 who need a completely different 

presentation of information, such audience requires fundamentally new content, and 

here is the solution: multilingualism in news materials, use of foreign words and 

phrases in their articles. Journalists face the eternal challenge of constantly "reaching 

out" to their readers and viewers, of being fast, relevant and interesting 24 hours a day, 

because content works all the time, even while you are busy doing something else. 

Especially guys of generation Z speak both Kazakh, and Russian and English and may 

well consider the information only on sites whose language they are more at ease with, 

and in order not to lose the target audience and rating, journalists have to write 

materials in different languages or mix languages in their materials.  An important 

development in the development of digital media has been the shift from the traditional 

one-to-many communication model typical of print media, radio and television to the 

many-to-many model, which activates collective thinking and content handling and 

can attract a target audience that speaks several languages. The main advantage of new 

media is that you get feedback in at least three languages, or you choose the one you 

understand best. As content exists in digital form, it is accessible from a variety of 
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devices, including radio, television, where you can also encounter multilingualism 

every second, for example, news that is shown at different times in different languages. 

The point of new media is that they have instant feedback, on the internet you 

don't have to write letters on paper, find an address and go to the post office and send 

a letter to another city with suggestions and wishes, everything is done instantly, from 

the comfort of your home, and they usually get a reply the day before. To keep the 

reader on your text, we only have three seconds and, of course, it's the headline that 

decides everything. If it's striking, catchy and catchy, the average person will stop at 

your material, and in order to grab the reader's attention, headlines are written using at 

least two languages. For instance, you get the collection "Abaidyn kara sosderi" 

together with the car; "Kashan uylenesi?" is no longer relevant. Kazakhstanis have been 

asked not to hold tois and weddings; "Apaya, there is no wi-fi, and to check mughalim 

can call by video call"; "Are you Uyatmen or Uyatsyz? How developed is your 

patriarchal mindset?". 

Of course, the national media don't write these kinds of headlines, but they are 

also read by an audience of a different generation, people who are used to thinking and 

thinking in the same language. The transition of target audience to Telegram-channels, 

messengers has become noticeable, because there you can receive compressed and 

relevant information without any water, because in these channels of information the 

author is not tasked to master the necessary number of characters, here the main thing 

is to convey the essence to the reader, and if it is done in several languages, target 

audience will quickly begin to increase. Proof of this is a huge number of Telegram 

channels. But in connection with these aspects it is very difficult to work and be 

competitive on this platform, because thousands of new channels for transmitting 

information appear every day, new methods of presenting material are being created 

and a person who works in this field must produce high-quality content in several 

languages as much as possible - this will increase viewership and ratings. Modern 

technologies allow to estimate and evaluate users' reaction on the content and answer 

the questions "what exactly causes their continuous interest and comments?", "what 

provokes them to share this type of content with their friends? Self-learning algorithms 

have long been forming on the websites of publications, TV channels and radio; the 

user is first shown the material and messages that are more likely to be clicked on. 

Trends in media appear so quickly that science has no time to fix a term for them, 

so media practitioners themselves "invent" new terms, the etymology of which can be 

found in the English language. Thus, the common name "online broadcasting" is 

referred to as "streaming video", "live video", "video streaming", "live streaming", 

"live video", etc.  

Entrepreneur and researcher Michael Ragsdale was right when he said: "...by 

2020, the media environment will completely shift to a mobile format. In addition, the 

use of conventional user-generated photos, videos and broadcasts will increase 

significantly." All the things that are happening right now in the internet 

communications segment. 

Social networks, forums and blogs have become an integral part of the media 

space and multilingualism is the next step in the development of journalism. Language 
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is the key to knowledge, a medium and a tool for communication. There is a very wise 

and currently relevant saying: "The more languages you speak, the more times you are 

human. All that is going on at the moment in the Internet communications segment 

helps to study the experience and the results of the exploitation of the possibilities of 

various kinds of video by social networks. This makes it possible in the future to 

identify the most effective forms of interaction between new media and the target 

audience, and to do everything possible to develop multilingualism in this segment of 

mass communication. The average internet user does not look at how a person writes 

a piece of content if it is not beautifully designed and as incomprehensible as possible. 

The increasing flow of new information generates a kind of "blindness" and selectivity 

in their perception, fatigue from the volume of diverse, almost every second updated 

materials. Therefore, social networks are forced to take serious steps to attract and 

retain users' attention, and polylingualism is the main trick in solving this issue. When 

a headline is written in Russian with inserts in Kazakh and English, it immediately 

attracts attention, because this phenomenon is unlikely to be found in traditional media 

such as radio, television and the print press, especially if the communication channel 

is state-owned. 

Social media is a new, fully fledged and independent platform for the media, not 

just a supplement to existing media outlets. Social media offers a huge range of 

possibilities for reaching a wide target audience, for reaching them effectively. The 

average Internet user does not look at the way a journalist writes a story if it is 

unattractive and as incomprehensible as possible.  

The increasing flow of new information generates a kind of "blindness" and 

selectivity in their perception, fatigue from the volume of diverse material updated 

almost every second. Therefore, social networks and websites are forced to take serious 

steps to attract and retain the attention of users. For example, the Azattyk radio site, in 

order not to publish articles and information notes in large numbers, writes in two 

languages in one post, so that the reader doesn't have to search the site for the text in 

the language he or she needs or leave the information site altogether. The same is true 

for TV channels, where you can click once on the tab "choose your language" and read 

the information in the language you feel more comfortable with. 

The Internet and its trends are taking the media to a new level, multilingualism 

is breathing new life into journalism and helping traditional media move out of their 

comfort zone. 
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«ДИВИСЬ, ЯК ПОРОК І ЧЕСНОТА, ГРІШНЕ  ТА 

ПРАВЕДНЕ ЗМІШАЛИСЬ…» ГЕНРІ ФІЛДІНГ 

 

Ватченко Світлана Олексіївна 
канд.філол.н., доцент кафедри зарубіжної літератури; 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна 

 

В основі останнього роману Філдінга – епізод з життя Амелії та Вільяма 

Бутів, коли перед сімейною парою з особливою гостротою постають питання 

існування та  благополуччя, оскільки доля, що благоволила до них раніше, тепер 

як би відвернулася від молодих героїв.  

Амелія Бут втратить матір, позбудеться спадку, старша сестра відмовить їй 

від дому. Вільям Бут після поранень, отриманих на війні, а також через невдалий 

фермерський досвід збільшить борги і, вирушивши до столиці, спробує 

полегшити пошук гідного заробітку. Нагромадження  неприємностей, 

ненавмисних провин, помилок, скоєних Вільямом Бутом, розчарує читачів. 

Також недосконалим і малопривабливим  виявиться світ, який «відбудує» автор 

у романі. У ньому, як у реальності, стихія нещадна до людини, морські бурі 

безжально руйнують кораблі, війни несуть смерть, страждання, а імена героїв, на 

жаль, не завжди будуть овіяні славою. Механізми, які забезпечують діяльність 

держави, постійно дають збої, хоча із покоління в покоління політики, не 

зупиняючись, складають трактати, де пропонують шляхи вдосконалення законів, 

які керують відносинами підданих . 

Більшість персонажів «Амелії» є неоднозначними, вони не бездоганні, 

відкриті слабкостям, в міру людяні, егоїстичні, часом ексцентричні, віроломні, 

до себе поблажливі, до інших – нещадні, проте їм, настільки різним і несхожим 

один на одного, необхідно постійно робити вибір між добрим спонуканням і 

руйнівним поривом, навчатися обґрунтованості поведінки для того, щоб уціліти 

на ристалищі життя [1]. 

Відомо, що критики та читачі XVIII ст. оцінили намір Філдінга показати в 

романі «Амелія» життя молодої сім'ї як несподіваний і багатообіцяючий. Автори 

рецензій на «Амелію», поміщених у лондонській періодиці тієї пори, були 

приємно здивовані сміливістю Філдінга, який співвідніс щасливе возз'єднання 

люблячих героїв з початком історії, що розповідається, в той час як багато 

сучасників письменника воліли завершити радісною подією сюжет. Тема 

відносин чоловіка і жінки, що складаються у сімейному союзі, їх взаємні 

зобов'язання один перед одним, повторюваний день у день ритуал повсякденних 

турбот, поглиблення уявлень про звичаї середовища визначили змістовну 

спрямованість «Амелії». Христина Лаптон запевняє, лише окремі письменники 

середини XVIII ст. зацікавилися проблемою сім'ї у романах, називаючи 

«Памелу» Річардсона та «Просту історію» Інчболд. Подальша літературна 

традиція також скоріше співвідносила жанр із кризовою атмосферою шлюбу, ніж 

бачила у ньому ідилічний любовний союз. До Філдінга письменників 
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матримоніальні відносини цікавили у дусі набуття персонажем статусно-

економічних переваг [2, 287–288]. 

Незважаючи на те, що події, які довелось пережити Вільяму та Амелії Бут, 

безрадісні (бідність, безгрошів'я, віроломство оточуючих, яке не одразу 

відкриється),  сюжет роману та його несподівані повороти не можна назвати 

похмурими, сумними, оскільки пом'якшує їх молодість протагоністів, сердечна 

прихильність один до одного, своєрідність натур, легковажне слідування 

пристрастям й безтурботна байдужість до ігор Фортуни життєлюбця Вільяма 

Бута і щедрої у власному коханні Амелії, якій властиві мудрість, проникливість, 

розуміння достоїнств та недоліків свого обранця. Вона великодушно зберігає за 

ним свободу, поблажливо ставиться до його слабкостей, оскільки усвідомлює 

безмірність щастя пережити почуття, що випало їм. 

Нагадаємо, що опублікована у грудні 1751 р. «Амелія» породила бурхливу 

полеміку у спільноті читачів і критиків. Суперечки  про переваги або риси 

роману, які бентежать шанувальників автора, тривають і в наші дні. Доля 

«Амелії», визнають авторитетні знавці життя і творчості письменника, склалася 

примхливо. Улюблене дітище Філдінга не мало такого гучного успіху, як 

знаменитий роман про історію Тома Джонса, знайди. Однак, на переконання 

фахівців, текст «Амелії» є, безсумнівно, новаторським, глибоким й  

найцікавішим у спадщині художника, проте наближення до розуміння повноти 

задуму, виконавської майстерності Філдінга ще триває. 

В «Амелії» Філдінг, розчарувавши сучасників, знехтував роллю всезнаючого 

автора, радикально змінив оповідну тактику, відмовився опікуватися і розважати 

співрозмовника-читача і як би відступив у тінь куліс, наділивши персонажів 

більшою свободою. Використовуючи в романі прийом неповного бачення й 

знання про характери героїв, автор ускладнює становище читацького 

співтовариства, яке іноді дивується або відчуває збентеження, спостерігаючи 

часом незрозумілі вчинки і слабкості протагоністів. Атмосфера напруженої 

емоційної провокації виявляється основою художнього світу «Амелії», де 

паралельно до життєвих ускладнень, через які проходить сімейна пара, виникає 

непроста проблема ставлення читачів до згаданих персонажів. Одними вони, 

читачі, правочинно захоплюються, інших – вмотивовано засуджують. Все ж таки  

непорушність моралі, до якої схиляється аудиторія, постійно піддається 

випробуванню, так як натури благородні і щедрі виправдовують тих персонажів 

роману, які торують свій шлях, не цураючись помилок.  

Обранець Амелії Вільям Бут виявиться тією суперечливою фігурою, якій 

судилося пройти через відчутні потрясіння, постійно існувати в ритмі злетів, 

падінь, потураючи слабкостям, не замислюючись про наслідки легковажних 

рішень. Читачів і, особливо, читачок Бут розчаровує. Навіть сер Вальтер Скотт, 

який завжди доброзичливо ставився до Філдінга, дивується, помічаючи, що 

симпатія, яку він відчуває до Амелії, помітно слабшає через неприязнь до її 

невдячного нареченого, і навряд чи він може повірити в те, що Вільям Бут 

зміниться на краще. 
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Карла Малфорд переконана, що Бут заслуговує на співчуття і його 

справедливо буде винагороджено любов'ю Амелії й дружбою пастора Гаррісона, 

так як відважно проходить через захоплення різноманітними філософськими 

концепціями епохи. Кульмінацію інтелектуального самовизначення Бута 

Філдінг співвіднесе зі знайомством останнього з текстами проповідей на захист 

християнської релігії знаменитого математика, фізика, лінгвіста й філолога 

Ісаака Барроу. Привабливість ідей Барроу, обгрунтування затребуваності моралі 

в соціумі передають переконання Філдінга в тому, що подолання наслідків 

нерозумних проступків, опір печалі і відчаю є найблагороднішими проявами 

людської мудрості і чесноти [3, 21]. 

Малфорд наполягає, що читачі, які недооцінили Бута, недооцінили і 

Філдінга, так як знехтували інтересом до феноменів Порядності і Чесноти, яким 

автор щедро ділиться зі своєю аудиторією, прищеплюючи їй почуття 

доброзичливості до іншого. Філдінг докладно описує легковажну поведінку 

Бута, але в той же час показує, що його натура тяжіє до можливості 

самовдосконалення і морального переродження [3, 21]. 

Філдінгу важливо, щоб читач сприймав доброзичливість і розсудливість як 

позитивні властивості, і в процесі знайомства зі змістом роману (де відтворено 

прикрі помилки героїв, які приводять до катастрофи або кардинально змінюють 

долю людини) той же читач отримав переконливі уроки Мистецтва Життя. 

Протягом певного часу Бут аж до завершення романної історії приречений 

мандрувати  далекими країнами, рідною Британією, потрапляючи в круговерть 

повсякденних турбот спочатку в провінції, потім в столиці. Філдінг, не 

забуваючи про існуючу християнську традицію, імовірно, ототожнює життєвий 

шлях Бута з паломництвом, коли подібно пілігриму, Бут, змінившись духовно, 

за своє моральне просвітлення отримає нагороду миттєвостями щастя і 

блаженства [3; 4]. 

Згідно  з критиками, така авторська настанова співвіднесена з дещо 

тенденційною концепцією сюжету, коли протагоністу щастить, і він від 

поневірянь у тюремній неволі, безгрошів’я приходить до матеріального 

процвітання, повернення спадщини, долає філософські сумніви безвір’я і 

долучається до християнської віри. 

 

Список літератури 

1. Fielding H. Amelia. URL: http://www.gutenberg.org/files/6098/6098-

h/6098-h.htm (дата звернення: 10.03.2023). 

2. Lupton Ch. Marriage as a Literary Problem in Fielding’s “Amelia”.  Henry 

Fielding in Our Time: Papers Presented at the Tercentenary Conference, ed. by J. A. 

Downie. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2008. P. 287–288. 

3. Mulford C. Booth’s Progress and the Resolution of “Amelia”.  Studies in the 

Novel. 1984. Vol. 16. No 1. P. 20-31.  

4. Oakman R. The Character of the Hero: A Key to Fielding’s “Amelia”. Studies 

in English Literature, 1500 – 1900. 1976. Vol.16. No 3. P. 473–489. 

  



PHILOLOGY 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 328 

ІНДОЄВРОПЕЙСЬКА МОВНА СПІЛЬНІСТЬ ЯК 
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Поява «хвильової» теорії Й. Шмідта – Г. Шухардта в 70-і рр. XX ст. сприяла 

виникненню лінгвістичної географії. Це суттєво вплинуло на трактування 

індоєвропейської мовної спільності, тому деякі мовознавці почали 

інтерпретувати її як ареальний феномен. 

У лінгвістичних студіях 30-х рр. XX ст. спостерігається активне дослідження 

взаємодії мов і процесів мовної конвергенції.  

Підставою для цього стали роботи А. Потта та Я. Бодуена де Куртене, 

пізніше – праці вчених Празької лінгвістичної школи.  

Питання термінології стали одними з пріоритетних. Активно почав 

вживатися німецький термін Affinität (рос. сродство), визначення якого можна 

знайти в працях багатьох мовознавців. Проте необхідно зазначити, що єдиної 

дефініції терміна Affinität немає.  

Цей термін вживається в статті О. Жакун [4], у якій ідеться про використання 

терміна Affinität/сродство, про проблему його перекладу українською мовою 

(пошуку українського відповідника).  

Г. Сковорода використовував термін сродність, якому він дав соціологічне й 

філософське обґрунтування. На думку О. Жакун, термін сродність Г. Сковороди 

мало загальне значення, властиве лінгвістичному терміну Affinität. У зв’язку з 

цим важливим та необхідним є обґрунтування відповідності термінів сродність 

та Affinität. Це зумовлює аналіз визначення терміна Affinität/сродство у 

лінгвістичних працях; визначення терміна сродність у філософській концепції 

Г. Сковороди; обґрунтування ідентичності термінів сродність та 

Affinität/сродство. 

Питання щодо змішування мов було розвинуто в роботах Я. Бодуена де 

Куртене. Говорячи про мішаний характер рез’янських говірок, він досліджував 

ті процеси, які в сучасному мовознавстві інтерпретують як контактування, 

контакт мов. Змішування форм однієї мови з формами іншої визначається 

терміном інтерференція. Під змішуванням учений мав на увазі й ті процеси, які 

відбуваються в мові конкретного індивіда, та взаємовплив мовних колективів. 

Я. Бодуен де Куртене називав мішаними мовами ті, що утворилися внаслідок 

процесу конвергенції. Він розрізняв генетичну, або історичну, спорідненість мов 

та загальну схожість мов, яка була наслідком незалежного від генетичних 

зв’язків розвитку мов. У статті «Про змішаний характер усіх мов» було 

виокремлено ще один вид спорідненості мов: спорідненість, яка спирається на 
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єдність рис мов, що межують між собою і пов’язані єдиним географічним 

субстратом [2, с. 371–372].  

Треба зазначити, що Г. Шухардт, який підтримував ідею про мішаний 

характер усіх мов, не визнавав мовного сродства. Так, він зазначав, що між 

мовним сродством та генетичною спорідненістю немає суттєвої різниці [10]. 

Проте дослідник визнавав два види мовної спорідненості: первісну і таку, яка 

склалася історично. Під первісною, або елементарною, спорідненістю він 

розумів спільні явища, які виникли в різних мовах самостійно, незалежно одне 

від одного як наслідок паралельної творчості [10; 9, с. 68]. Цей тип спорідненості 

він називав терміном Affinität. 

Г. Шухардт і Я. Бодуен де Куртене акцентували увагу на тому, що в деяких 

випадках дуже складно визначити та довести спорідненість мов через певну 

низку причин. Отже, іноді неможливо визначити, внаслідок чого в мовах 

виникли спільні ознаки, а отже, неможливо впевнено сказати, про який тип 

близькості мов, що контактують, ідеться – спорідненість чи сродство. 

Однією з заслуг Я. Бодуена де Куртене та Г. Шухардта було те, що, вивчаючи 

конвергенцію мов, вони вперше визначили, які ускладнення створюють мішані 

мови під час їхньої генеалогічної класифікації та встановлення спорідненості.  

Питання спорідненості та сродства мов було докладніше розглянуто 

італійським ученим В. Пізані. Він розрізняв три випадки близькості між мовами: 

елементарне сродство, запозичення та спорідненість [5, с. 13–15]. Під 

елементарним сродством лінгвіст мав на увазі сходження, які виникли в мовах 

незалежно одне від одного. Сходження такого типу були випадковими та 

протиставлялися спорідненості й запозиченню, які мали історичний характер та, 

на думку В. Пізані, не мали принципової різниці. 

Аналізуючи три типи класифікації мов (генеалогічну, ареальну й 

типологічну), Е. Бенвеніст зазначав, що структурна схожість мов (тобто 

сродство мов) повинна розглядатися незалежно від генетичних зв’язків мов. 

Типологічне сродство, переважно, об’єднує генетично неспоріднені мови у 

межах єдиного ареалу. Але Е. Бенвеніст звертав увагу на те, що говорити про 

різницю між спільним історичним походженням мов та типологічним сродством 

можливо, лише спираючись на дані сучасних спостережень [1, с. 49–50]. Таким 

чином, якщо мовне угруповання за сродством виникло в доісторичний період, 

то з історичного погляду буде здаватися, що воно має ознаки генетичної 

спорідненості. З погляду вченого, між генетичною спорідненістю мов та мовним 

сродством різниця наявна лише в хронології.  

Тож, багато лінгвістів кінця XIX ст. – XX ст. вживали термін сродство у своїх 

працях, але не маючи єдиного визначення. Спільною рисою різних тлумачень 

терміна сродство було протиставлення мовного сродства мовній спорідненості. 

Отже, у сучасній лінгвістиці немає чіткої межі між поняттям, пов’язаним з 

ареальною класифікацією мов (сродство), та терміном, що належить до 

генетичної класифікації (спорідненість). 

В українськомовних роботах з мовознавства термін сродство не вживається, 

через що виникають ускладнення під час дослідження питань, пов’язаних з 
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розробкою теорії мовних союзів, аналізом праць лінгвістів, які вивчали процеси 

конвергенції та змішування мов. 

Поряд з терміном сродність Г. Сковорода вживав термін спорідненість, що 

мало ідентичне значення [7, с. 423].  

Термін сродність мав досить широке використання й виступав у 

Г. Сковороди як філософська категорія, що мало значення близькості одного 

явища (предмета, людини) до іншого як наслідок їхньої генеалогічної єдності чи 

тісного контактування в процесі розвитку, становлення. 

Зауважимо, що термін сродність у Г. Сковороди не знайшов чіткого 

визначення. Незрозумілою залишається й природа сродності. 

О. Жакун відзначала, що термін Affinität/сродство у мовознавстві має 

ідентичне значення з терміном Г. Сковороди сродність. 

Отже, О. Жакун дійшла висновку, що термін сродність може бути 

використаний в українському мовознавстві під час дослідження проблеми 

мовних союзів. 

Важливим залишається питання розмежування не лише теоретично, а й 

практично термінів спорідненість та сродність, які належать до різних 

класифікацій мов (генеалогічної та ареальної). 

Під час вивчення процесу конвергенції мов Я. Бодуен де Куртене та 

Г. Шухардт приділили увагу тим труднощам, з якими стикається порівняльно-

історичне мовознавство під час установлення генетичної спорідненості між 

мовами. Учені зазначали, що споріднені мови з часом змінюються і втрачають 

спільні риси; граматика, на яку в більшій мірі спираються в процесі доведення 

генетичної спорідненості мов, далеко не завжди є стійкою до змін; факти мов не 

завжди добре вивчені. Тому, інколи мовознавство не в змозі довести 

спорідненість мов. Через це, Я. Бодуена де Куртене відзначав необхідність 

виробити нові методи дослідження мов. Тож, нова класифікація на основі 

сродності мов, ідея якої належала Я. Бодуену де Куртене, відповідала 

класифікації мов за мовними союзами, яка була розроблена вченими 

неолінгвістичної та Празької шкіл. 

Характерною рисою неолінгвістичної школи є заперечення генетичної 

спорідненості мов. Дж. Бонфанте та В. Пізані виступили проти теорії 

«родовідного дерева» А. Шлейхера, зазначаючи, що немає монолітних 

немішаних мов та чітких меж між мовами [3; 6]. 

Неолінгвісти надавали велике значення змішуванню мов та процесу 

конвергенції. В. Пізані намагався розмежувати різні типи мовної спорідненості 

та виділив три випадки близькості мов: елементарна сродність, запозичення та 

спорідненість [9, с. 82]. Під елементарною сродністю він розумів сходження, які 

виникли в мовах унаслідок незалежного розвитку. Такі сходження є 

випадковими, тому лінгвіст протиставляв їм запозичення та спорідненість. 

Однак В. Пізані не бачив значної відмінності між запозиченням, яке, з його 

погляду, було результатом процесу конвергенції мов, та спорідненістю, що 

виникало внаслідок диференціації мов. 
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В. Пізані намагався довести, що споріднені мови виникають не внаслідок 

дивергенції однієї висхідної мови, а внаслідок конвергентного розвитку різних 

за походженням мов [6].  

Сприймання споріднених мов як наслідок конвергенції приводить В. Пізані 

до поняття мовного союзу. Мовознавець стверджував, що мовні сім’ї виникають 

із мовних союзів. Тому, із союзу англосаксонської та французької мов виникла 

англійська мова, у якій обидва компоненти представлені на однаковому рівні. 

Індоєвропейська єдність також стала наслідком мовного союзу, що утворився 

через накладання мов завойовників (вони говорили на «протосанскритських» 

наріччях) на різні місцеві мови [6]. Таким чином, лінгвіст протиставляв мовні 

союзи не мовним сім’ям (що з позиції неолінгвістів було б послідовним та 

закономірним), а прамові. В. Пізані вважав, що мовний союз могли утворити дві 

мови, які, змішуючись, перетворилися на прамову. 

Якщо В. Пізані змішував поняття мовного союзу та мовної спорідненості, то 

Дж. Бонфанте взагалі заперечував наявність мовних сімей, підміняючи 

генеалогічну класифікацію мов класифікацією за мовними союзами [3]. 

Дж. Бонфанте відзначав неможливість існування монолітних мов, реальних меж 

між мовами однієї групи чи мовами різних сімей. 

На думку вченого, ніколи та ніким не було чітко визначено, які елементи мов 

є основними, а які – неосновними [3].  

Не погоджуючись з позицією Дж. Бонфанте, Т. Шарадзенідзе зазначила, що 

суттєвими елементами мови є ті елементи, які утворюють основу мови, її 

основний лексичний фонд та граматичну базу [9, с. 81]. 

Також критичним є твердженням Дж. Бонфанте про те, що всі мовні елементи 

однаково легко можуть переходити з однієї мови в іншу. 

Теорія спорідненості мов зазнала значної критики в працях учених Празької 

лінгвістичної школи, зокрема в студіях М. Трубецького. Так, у своїй праці 

«Думки про індоєвропейську проблему» він намагався розмежувати поняття 

мовної сім’ї та мовного союзу, а також значною мірою заперечував наявність 

мовних сімей як класифікаційної одиниці та обґрунтовував теорію мовних 

союзів на матеріалі індоєвропейських мов [8, с. 67]. 

Отже, у студіях ряду мовознавців першої половини ХХ ст. спостерігається 

спроба трактувати індоєвропейську мовну спільність не як генетичний, а як 

ареальний феномен. Однак, з нашого погляду, ареальний підхід до 

індоєвропейської мовної спільності був реалізований у відповідних працях лише 

в загальних рисах. Генеалогічна класифікація індоєвропейських мов залишилася 

на панівних позиціях. 
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ДОСЛІДНИКИ ПРО ПОЕТИКУ АВТОБІОГРАФІЗМУ В 

ПРОЗІ ЛОРЕНСА СТЕРНА 
 

Максютенко Олена Валеріївна 
канд.філол.н., доцент кафедри зарубіжної літератури 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна 

 

Тема «Стерн і французька культура» вже  довгі  роки  не  втрачає 

актуальності,    зберігає   привабливість   для    дослідників    (В. Крос,   1909;  Е. 

Ераметса, 1951;  Р. Бріссенден, 1974; Я. Макгілкріст, 1982; Е. Крафт, 1996; М. 

Бредбері,  2000;    А. Франковський, 1940;    К. Атарова,   1988; А. Кемпбелл-

Росс, 2001), багатоаспектно висвітлюється у працях істориків літератури у 

вигляді «розгорнутої» систематизації позатекстових реалій, які супроводжують 

створення великих шедеврів національної культури – «Трістрама Шенді» (1759–

1767) і «Сентиментальної подорожі» (1768), або представлена у черзі 

аналітичних процедур, що описують різноманітні внутрішньотекстові 

семантичні пласти творів романіста-реформатора, відзначених духом яскравої 

авторської оригінальності. 

Не зводячи змістовне тлумачення «Трістрама Шенді» та «Сентиментальної 

подорожі» до камерного аспекту автобіографічних сходжень, не підмінюючи 

глибину смислових обертонів великих книг Стерна соціокультурним 

коментарем (коли зіставляються маршрути поїздок, карти, зустрічі та 

знайомства, події життя реального автора і літературних героїв, які виступають 

у ролі створювачів мемуарів – Трістрама і Йоріка), фахівці відчувають 

необхідність не нехтувати фактами життя Стерна, але ретельно їх відтворювати 

і реконструювати. 

Інтерес до поетикального втілення образу Франції у «Трістрамі Шенді» і 

«Сентиментальній подорожі» здебільшого співвідноситься дослідниками з 

розумінням і науковою репрезентацією парадигми авторства у творах Стерна, які 

набули репутацію дивних текстів, що інтригують неочікуваністю форми й 

водночас бентежать читачів, зачаровують їх новизною, де проступає  орієнтація 

на впізнаваний тип жанрової моделі (мемуари у «Трістрамі Шенді» і щоденник-

подорож у “A Sentimental Journey”), коли однією з провідних прикмет 

художнього устрою твору є настанова на автобіографізм, справжній чи 

«уявний». 

Якщо виділити і прокоментувати провідні тенденції у тлумаченні смислового 

спектру теми Франції у романах Стерна, то, незважаючи на відчутну відмінність 

методологічних підстав, що розділяють літературознавців, можна виявити ряд 

напрямів у її дослідженні, де один з них стадіально виявляється більш раннім і 

співвідноситься з певним часовим етапом (друга половина   XIX –   рубіж XX 

ст.),   коли   виходять знамениті роботи про Стерна (П. Фітцджеральд, 1864; Г. 

Трейлл, 1882; Дж. Сейнтсбері, 1882; В. Кросс, 1909), що сприяли оформленню 

його статусу як класика англійської літератури, в яких при описі поетології 
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«Трістрама ...» і «Сентиментальної подорожі» домінує ідея сходження, 

нерозрізнення біографічного автора та суб'єкта оповіді. 

Починаючи з 1920-х рр., коли виникає потужний потік модернізації 

західноєвропейської культури та народжуються наукові школи формалістичної 

спрямованості («нова критика», російський формалізм), які потім збережуть 

свою значущість для структуралістського етапу літературознавства, дослідники 

(Г. Рід, 1929; В. Шкловський 1921, 1923) більшою мірою займаються 

осмисленням внутрішньотекстових поетикальних властивостей прози Стерна, а 

проблема вивчення історико-культурного контексту відходить на другий план, 

хоча абсолютно відмовитися від відтворення та актуалізації естетичного фону 

епохи навряд чи можливо для літературознавців будь-якої наукової орієнтації, 

про  що  свідчать роботи Е. Тьювесона, Р. Бріссендена, Кл. Пробіна, Д. Петі, Дж. 

Маллена [1; 2–5]. У працях філологів цього періоду спільним стає розуміння 

того, що в кожному з творів Стерна (проповідях, романній прозі, епістолярній, 

щоденниковій спадщині письменника) є усвідомлена настанова на ігрове 

руйнування межі, що розділяє позиціонування біографічного, естетичного 

авторів, їх внутрішньотекстового заступника, присутнього у «Трістрамі Шенді» 

та «Сентиментальній подорожі» як персоніфікована особа, яка підсилює одну з 

провідних рис інноваційних стернівських текстів, пов'язану з фрагментацією, 

створенням множинності ракурсів «я», їх протеїстичністю й невловимістю. 

   Літературознавці ХХ ст., незважаючи на притаманний їм інтерес до 

об'єктивних та неупереджених розвідок історико-літературних матеріалів, 

пов'язаних з долею автора «Трістрама Шенді», часто відчувають вплив 

«легенди» про Стерна, що склалася вже за життя художника у колі його 

сучасників, які відтворювали життєвий шлях письменника крізь призму 

придуманих сюжетних історій його персонажів, де так багато гри випадку, 

алогізмів, анекдотичних ситуацій, несподіваних збігів, органічно інсталюючи 

літературний міф про Стерна у контекст діалогу англійської та французької 

культур, який пожвавлюється та стає, як вказують історики, провідною рисою 

духовного клімату Європи XVIII ст. [6; 7]. 

  Дослідники, які найбільше сприяли збереженню повноти біографічного та 

історико-літературного контекстів вивчення творчості Стерна (Х.Трейлл, 1882; 

В. Крос, 1909;   В. Січел, 1910;   Л. Кертіс,   А. Кеш, 1975, 1984; А. Джек, 1984; 

Е. Крафт, 1996; А. Кемпбелл-Росс, 2001), вважають за необхідне нагадати про 

деякі обставини, що посилили особливе відношення Стерна до Франції. На 

думку літературних критиків, органічність Стерна французькій культурі 

обумовлена певним ланцюгом випадковостей і, перш за все, наявністю в його 

родині французького коріння, а також необхідністю поїздок на південь Франції 

через хворобу легень (де благодатний клімат не тільки позбавляв його від 

страждань, але й лікував душу) і внаслідок цього здобуттям можливості 

зустрічатися з відомими французькими літераторами, філософами: Кребійоном, 

Вольтером, Дідро, Гольбахом, які високо поціновували розум, письменницький 

талант, світськість і дотепність автора «Трістрама Шенді». Стерн знав 

французьку мову, демонстрував у своїх творах, листах, проповідях широку 
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поінформованість про знамениті тексти, що належать французькій гуманітарній 

традиції. Відомо, що його мати, Агнес Геберт, була наполовину ірландкою, 

наполовину француженкою, батько Роджер Стерн, за походженням англієць, 

брав участь у кількох війнах з Францією, вийшов у відставку в рік укладання 

Утрехтського миру (1713), старша сестра Стерна, Мері, народилася в Ліллі, на 

той час розташованому у французькій Фландрії. Популярність і визнання 

прийшли до Стерна не тільки в Лондоні, коли були повторно опубліковані 

початкові томи «Трістрама Шенді» (1760), що залишилися непоміченими в 

першому анонімному йоркширському виданні, але і в 1762–64 рр. у Франції, у 

Парижі, де він заслужив високу репутацію «англійського Рабле» у колі творців 

«Енциклопедії», а Вольтер на підставі знаменитої проповіді Стерна про совість, 

включену до другої книги «Трістрама», побудував розділ «Про оманливу 

совість» в однойменній статті «Філософського словника». Вибагливість випадку, 

що визначає життя героїв у «Трістрамі Шенді», багато в чому нависала тінню над 

долями близьких Стерну людей. Його донька Лідія, яка з 60-х років жила з 

матір'ю у Франції, прийняла у 1772 р. католицтво, вийшла заміж за француза, 

збирача податків і навчалася французької мови в абата де Сада, дядька маркіза 

де Сада, а пізніше її слід втрачається у Франції, і деякі дослідники навіть 

припускають, що вона могла загинути на гільйотині під час французької 

революції. Цікаво, що рік народження Стерна, який збігається з датою 

підписання «рятівного миру» в Утрехті між Англією, Францією та Голландією, 

в історії культури співвідносять з періодом виникнення в Європі біполярної 

англо-французької інтелектуальної рівноваги, що визначила, на переконання 

фахівців, атмосферу духовного контексту західноєвропейського Просвітництва 

аж до Французької революції [7, 494]. 

   Перш ніж спробувати осмислити семантико-структурну неповторність та 

особливу поетикальну функцію VII книги «Трістрама Шенді», в якій найбільш 

широко знаходить втілення тема Франції, слід нагадати, що наприкінці ХХ ст. 

зусиллями авторитетних дослідників – Е. Ераметса (1951) та Р. Бріссендена 

(1974), склалося стійке переконання у репутації Стерна як «провідника» 

французької версії естетики «літератури чутливості» в англійській культурі 

XVIII ст. [1; 8]. Е. Ераметса називає Стерна серед письменників середини XVIII 

ст. (Г. Волпол, С. Річардсон, О. Голдсміт, Т. Смоллетт), яким приписують 

введення в обіг англійської культури слів-концептів “sentiment” та “sentimentаl”, 

і стверджує, що саме у художній та епістолярній спадщині Стерна вперше 

відбувається зміщення смислових конотацій слова «сентиментальний», їхнє 

зближення з французькою традицією інтерпретації “sensibilité” як 

індивідуального прояву емоцій та стану афектованої емоційності. 

Ймовірно, настільки однозначно ставити Стерна у залежність від поетичного 

словника сентименталізму, що набрав чинності у французькій культурі першої 

половини XVIII ст., і бачити в ньому лише «ретранслятора» французької версії 

«літератури чутливості» не цілком коректно, оскільки в Англії також досить рано 

в 1710–20-ті роки у роботах Шефтсбері та його послідовників: Хатчесона, 

Батлера, Сміта, Юма, Хоума, культивується інтерес до етики “benevolence” і 
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заявляє про себе феномен «етичного сентименталізму», який завдяки перекладам 

трактатів Шефтсбері, здійснених Дідро, став надбанням і духовної атмосфери 

Франції. 

Філологи, які пропонували власні версії аналітичного тлумачення звучання 

теми Франції у «Трістрамі Шенді», переконані в особливому позиціонуванні VII 

тому в текстовому просторі роману, поетикальний малюнок якого багато в чому 

продовжує риси естетичних відкриттів Стерна у попередніх книгах, де відчутні 

спільна настанова (згодом трансформована) на мемуарно-біографічну жанрову 

модель, прийоми фрагментації та руйнування фабульної основи оповіді, свідома 

експлікація й гра з читачем на рівні метатекстового шару твору і створення 

образу «внутрішньої людини» та її свідомості. 
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СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІШЕ 

КИТАЙСЬКОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ 
 

Нестеренко Ольга Олександрівна, 
к. філол. н., асистент 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Сучасні лінгвістичні дослідження спрямовані на вивчення комунікативних 

функцій одиниць мови. Особливого значення набуває аналіз тих засобів 

спілкування, які характеризують певні акти комунікації.  

Як відомо, науковий текст є важливим елементом інформаційних зв’язків у 

контексті науково-технічного прогресу. Таким чином, актуальним постає 

дослідження кліше, які є ідентифікаторами наукового стилю. Під науковим 

стилем маємо на увазі «функціональний різновид літературної мови, що 

використовується з пізнавально-інформативною метою в галузі науки та 

освіти»  [1, с. 26]. 

Переважна більшість дослідників у своїх дефініціях терміну «кліше» 

основною ознакою цієї одиниці визначають пов’язаність із комунікативною 

ситуацією. Так, О. О. Селіванова  визначає кліше як «стандартні відтворювані 

засоби мови, які регулярно повторюються в певних контекстах і служать 

ознаками певного стилю або акту комунікації» [2, с. 209]. Водночас 

Н. М. Романюк підкреслює, що «мовні кліше завжди містяться в пам’яті 

комунікантів і є складовими мовної картини світу». Ці одиниці є 

«стандартизованими конструктами», пов’язаними із стереотипною ситуацією [3, 

с. 37, 47].  

У дисертаційному дослідженні Н. М. Романюк також підкреслено, що мовні 

кліше є ідентифікаторами різних типів дискурсу, зокрема професійного (до 

складу якого входить науковий) [3, с. 4]. Оскільки науковий дискурс 

характеризується регламентованістю мовної й рольової поведінки, то у 

свідомості комунікантів кліше стають домінантами та складовими елементами 

стереотипного фону цього дискурсу [4, с. 124-125]. 

 Водночас наукові кліше є факторами зв’язності тексту та його цілісності. Як 

зазначає Б. Ю. Нечипоренко, викoристaння мовних кліше нaдaє повідомленню 

відпoвіднoгo стилістичнoгo зaбaрвлення та «зaбезпечує певний рівень 

oфіціoзнoсті тa нaукoвoсті, щo збільшує рівень дoвіри дo пoдaнoї інфoрмaції». 

Вчений аналізує мовні кліше та штампи китайської мови у контексті 

лінгвoпрaгмaтики, окреслюючи їхній сугестивний вплив у політичному дискурсі 

китайських ЗМІ [5, с. 25].  

Згідно з класифікацією мовних кліше, яку запропонувала Н. М. Романюк, до 

цієї категорії залучаються: 1) фразеологічні сполучення, 2) вигуки (експресиви 

та директиви), 3) стереотипні одиниці, 4) терміни і 5) загальні 

словосполучення  [3, с. 36]. 
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В сучасній китайській мові словосполучення (短语) поділяються на вільні 

словосполучення (自由短语), стійкі словосполучення (固定短语) та напів-стійкі 

словосполучення (半固定短语 ) [6]. Вільні словосполучення є «тимчасовими 

сполуками» (临时性的组合), елементи яких порівняно вільно можуть замінятись, 

наприклад, 讨论问题  – обговорювати питання, 讨论文章  – обговорювати 

статтю, 讨论论文 – обговорювати наукову працю. До стійких словосполучень 

належать фразеологічні одиниці, наприклад, 隔墙有耳 – і у стін є вуха, 出尔反

尔  – сім п’ятниць на тиждень. У напів-стійких словосполученнях, у порівнянні 

з вільними словосполученнями, складові елементи поєднані смисловою та 

структурною цілісністю, наприклад, 实践表明 – досвід показує, що…,  结果表

明  – результати демонструють, що….       

У цій розвідці буде проаналізовано структурні характеристики вільних та 

напів-стійких словосполучень, що належать до кліше сучасного 

китайськомовного наукового дискурсу: 

I. Двоскладові кліше. Наприклад: 达标 – досягати стандарту (контракція 

напів-стійкого словосполучення 达到标准 ), 环保 – охорона навколишнього 

середовища (контракція напів-стійкого словосполучення 环境保护). 

II. Переважна більшість кліше китайської мови є чотирискладовими 

сполуками, що складаються з двох компонентів: 

1. Дієслово + іменник. Наприклад: 包括部分 – охоплювати частини, 强调
作用 – підкреслювати роль, 制定目标 – встановити мету, 研究评估 – 

вивчати оцінку, 突出分析 – висвітлювати аналіз, 运用方法 – використовувати 

методи, 本书涉及 – дана книга про…. Варто зазначити, що більшість  цих кліше 

можуть бути «рамковими» структурами: 

全书包括经济学与价值论、企业产权与市场机制、经济结构与经济发展、

经济增长与宏观调控四个部分。– Книга складається з чотирьох частин: 

економіка та теорія вартості, право власності підприємств та ринкові 

механізми, економічна структура та розвиток, економічне зростання та 

макроконтроль. 

本书突出了近年来我国经济结构的分析。– Ця книга висвітлює аналіз 

економічної системи Китаю за останні роки. 

2. Іменник + дієслово. Наприклад: 疫苗开发 – розробка вакцини, 问题在于 – 

проблема полягає в…, 寿命达到 – термін експлуатації сягає.... 

3. Іменник + іменник. Наприклад: 制作流程 – процес створення, 预防措
施  – профілактичні заходи, 应用领域 – сфера використання. 

4. Прикметник + іменник. Наприклад: 主要(的)面向 – основний орієнтир, 确
凿(的)证据 – беззаперечний факт, 可靠(的)数据 – надійні дані. 

5. Прикметник + прикметник. Наприклад: 坚固耐用 – зносостійкий (досл. 

міцний та стійкий). 
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III. Багатоскладові кліше: 预防性维修 – профілактичний ремонт, 呈上升趋
势 – мати тенденцію до зростання, 按照要求而编写 – редаговано згідно із 

вимогами, 有一定的参考价值 – мати певну довідкову цінність. До цієї категорії 

відносимо також багатоскладові клішовані рамкові конструкції, наприклад, 

从……来考虑 – з … погляду, 相对于……来说 – порівнюючи з…, 在……看来 – 

на думку…. 

在袁亚湘看来，青年科学家是科技创新的未来。На думку Юань Ясяна, 

молоді вчені – майбутнє інноваційних технологій. 

Отже,  китайськомовний науковий дискурс характеризуються наявністю 

вільних, стійких та напів-стійких словосполучень, які структурно можна 

поділити на двоскладові, чотирискладові та багатоскладові кліше. 
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У статті проаналізовано семантико-стилістичні особливості одоративної 

лексики у поетичному мовленні Івана Драча, виділено тематичні групи запахової 

лексики, виявлено їх стилістичні функції у мові поезії митця.  

Ключові слова: запахова лексика, одоративи, семантичні групи, стилістичні 

функції, поетичний текст, Іван Драч.   

 

Постановка проблеми. Людина з давніх-давен прагнула описати 

навколишній світ. Художники для цього використовують фарби, музиканти - 

ноти, а письменники – слово. За допомогою лексичних засобів вони майстерно 

зображують зовнішність ліричного героя, явища природи, різноманітні події, 

передають внутрішні почуття, слухові, смакові, запахові, колірні відчуття тощо.  

Для точної передачі всієї гами запахових відчуттів майстри слова 

використовують одоративну лексику. Запах допомагає розкрити художній образ, 

органічно доповнює його. За допомогою запахової лексики поет формує хід 

думок читача, викликає у нього певні асоціації, позитивне чи негативне 

ставлення до зображуваного.  

Аналіз актуальних досліджень. Запахову лексику української мови у своїх 

працях вивчали такі мовознавці, як Ю. Поздрань, О. Потебня, В. Дятчук, І. Бабій, 

І. Іншакова, Л. Ставицька, С. Форманова та інші. Зокрема, І. Іншакова у своїх 

дослідженнях розкриває актуальні проблеми формування запахової лексики в 

українській лінгвістиці. Н. Франчук. Ю. Поздрань розглядають одоративну 

лексику в романі Люко Дашвар «Ініціація» в семантико-прагматичному аспекті. 

С. Форманова на матеріалі творчості Ірен Роздобудько аналізує структуру, 

семантику одоративної лексики, подає її класифікацію. Ю. Поздрань розглядає 

одоративну лексику як продуктивний засіб створення художньої образності в 

поетичній творчості Івана Драча, зосереджуючи при цьому увагу на 

частиномовному вираженню запахових відчуттів.  

Мета нашого дослідження – семантико-стилістичний аналіз одоративної 

лексики у поетичній творчості Івана Драча.   

Виклад основного матеріалу. Іван Франко у відомій праці «Із секретів 

поетичної творчості» зазначав: «наша мова найбагатша на означення зору, 

менше багата, але все-таки досить багата на означення вражень слуху і дотику, а 

найбідніша на означення смаку і запаху» [6, с. 79]. Водночас у поетичному 

мовленні автори активно вживають одоративну лексику для опису запахових 

враження людини.  
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Будь-який запах, приємний чи неприємний, реальний чи уявний, можна 

передати за допомогою художнього тексту, який органічно вписується в 

запахову картину світу. Запах, який є психофізіологічною категорією, апелює до 

підсвідомості і викликає в людини ланцюг пов’язаних спогадів, що в процесі 

створення художнього тексту допомагає авторові відтворити внутрішній стан 

героя, його оцінні реакції на об’єкт дійсності, який сприймається, а також 

викликати рефлексію читача.  

Одоративна лексика є важливим структуро- і смислоутворюючим елементом 

поетичних текстів Івана Драча. Митець використовує лексику, яка допомагає 

передати почуття та емоції, що дозволяє читачеві краще зрозуміти настроєвий 

характер віршованого твору. Поет створює оригінальний мікрообраз, 

вдосконалює художню деталь, поєднує традиційний зоровий план з 

відтворенням нюхових характеристик. 

Як зазначає І. Корнило, серед назв на позначення запаху виділяють 

мотивовані номінації і немотивовані, що становлять незначну групу слів. 

Поповнення складу мотивованих назв на позначення запаху відбувається 

шляхом запозичення лексичних засобів з інших тематичних груп: субстанційна 

приналежність (винний, медовий), інтенсивність запаху (духмяний, п’янкий) та ін. 

Мотивовані назви становлять три тематичні групи: 1) лексеми на позначення 

особливостей запаху напоїв, страв, продуктів харчування (рибний, медовий, 

кавовий тощо); 2) лексеми на позначення назв запаху плодів, грибів, рослин 

(ніжно-бузковий, буряковий, лавровий тощо); 3) назв запаху, що перейшли з 

інших тематичних об’єднань (солодкий запах, фіалковий запах тощо) [3, с. 381].  

Л. Ставицька всі слова на позначення запахів згруповує таким чином: 

1) запахи природи – квітів, фруктів, овочів тощо; запахи водного простору тощо; 

2) запахи цивілізації – парфумів, урбаністичного середовища тощо; 3) назви 

людських запахів – чоловічих, жіночих, дитячих; 4) запахи їжі, напоїв; 5) інші 

запахи тощо [5]. 

Аналіз мови поезії Івана Драча дозволив виділити такі тематичні групи 

одоративної лексики: 

1) назви запахів природи: запах барвінку гострого і рути; груша пахучим 

золотом пахтить; крила пахучі лип; трава пахне;  

2) назви запахів їжі: пахнуть золоті меди; золотої вощини дух стоїть; хліб 

пахне; 

3) назви запахів людини: тривожачий запах молодого жіночого тіла; 

пахуча жінка; конвалією дихає волосся; волосся пахке; пахучі ніжні пальці; 

4) назви запахів цивілізації: смороди асфальту;  

5) назви абстрактних запахів – сукупність запахів, які у віршах 

письменника асоціюються з певними спогадами та емоціями: тиша в домі пахла; 

акорди пахнуть теплим сном; пісня пахла бджолами.  

У поетичних текстах Івана Драча запахи природи становлять найбільшу 

групу одоративів. Він майстерно описує запах груші, вишні, сосни, акації, липи, 

черемшини, дубу – дерев, відомих  кожному з дитинства. Наприклад: «А вишня, 

вона вишита й не пишна, / В душі стоїть пахуча, бо ж весна, / І тим вона, 
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вишнева наша вишня, / Життя мого вітрило напина...» [2, с. 124]; «Бо ж груша 

вся – медвяна туча / Пахучим золотом пахтить» [2, с. 23].  

Помітну роль у поезії митця відіграють лексеми, що означають запахи трав, 

квітів. П’янкі пахощі кропу, петрушки, м’яти нагадують автору його дитинство, 

рідну хату: «На запах кропу і петрушки / Усілась загребуща рать» [2, с. 58]; 

«Та в запахах м’яти і кропу / Не забутий ще дух Колими» [2, с. 174]; «Пахне 

кропом в хаті» [1, с. 160]. Як зазначають Ю. Поздрань і Н. Клочко [4], для 

підсилення запахових вражень поет використовує питальні речення, обираючи 

дієслово з одоративним значенням у поєднанні із заперечною часткою «не»: 

«Невже тобі безсмертник не запах?» [2, с. 204]. 

У поетичних текстах І. Драча поширеними є одоративи на позначення запахів 

явищ природи, що створюють певний настрій, викликають асоціації у читачів. 

Наприклад: «З них рониться вишнева пахуча роса» [1, с. 54]. Цей запах створює 

атмосферу свіжості та пробудження природи, що передає настрій початку нового 

дня. 

Для українців хліб – святиня, символ добробуту, життя, міцної родини. У 

поетичному творі «Етюд про хліб» митець майстерно створює картину процесу 

випікання хліба, включивши в текстову канву одоративну лексику: «В 

підсохлому тісті кленова лопата / Вийме з черені, де пікся в  теплі – / І 

зачарується білена хата / З сонця пахучого на столі» [1, с. 34]. Хліб асоціюється 

у І. Драча із сонцем. Запах хліба для поета є незвичайним і втілює найважливіші 

людські чесноти: «Бо тільки правдою хліб дише, / Бо пахне істиною хліб» [2, с. 

247]. 

Щодо людських запахів, то особлива увага приділяється саме запаху жінки. 

Автор визначає його як приємний, ніжний, спокусливий, схожий на запах квітів: 

«Конвалією дихає волосся, / Твоє волосся золоте й пахке, / Ще запах чую, а сивин 

не видно. / Ледь стріпується, буйне і легке, / В парфумах ледь смеркає 

ненаситно» [2, с. 277]; «Згодом Пилатом вмиєте / Напарфумовані руки, / Як в 

тридцять третьому вмили, / А ми будем конати» [2, с. 94]. 

І. Драч важливе значення надає запахам міста як символам змін, руйнування 

і занепаду. Місто сприймає як душний, гнітючий простір, де панує пустота і 

втрата цінностей. Водночас у місті можна відчути запахи життя, любові, віри і 

надії. Проте в більшості віршів митця запахи міста мають неприємний відтінок, 

наприклад: «…І над смороди асфальту / Вивищалася на раз / Золотою 

заметіллю  - / Ніжна, дивна, дика липа» [1, с. 279]. 

Висновки. У поезії Івана Драча одоративи відображають особливе 

сприйняття навколишнього світу, більш повно характеризують явища природи, 

різноманітні предмети, розкривають почуття ліричного героя. Найбільшу групу 

становлять запахи природи, людини, різноманітних страв тощо. Запахова 

лексика використовується з метою передачі почуттів, настрою і переживань 

ліричного героя, створення емоційно забарвлених одоративних образів. 
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  ПСИХОЛОГО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДОПОМОГА 

ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ В УМОВАХ 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 
 

Ужва Віктор Олександрович, 

аспірант, 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

Вступ. В умовах повномасштабного вторгнення, коли Україна продовжує 

відстоювати свою незалежність  та цілісність своїх кордонів від агресії та 

окупації з боку Росії, переосмислюються напрями місійного служіння 

християнських конфесій з метою надання відповідної духовно-психологічної 

допомоги як вірянам, що постраждали від війни, так і військовослужбовцям.  

Метою дослідження є визначення основних напрямів психолого-реабілітаційної 

допомоги християнських конфесій. Мета зумовлює наступні завдання: 

визначення основних напрямів місійно-реабілітаційної допомоги у провідних 

християнських конфесіях України; характеристика особливостей соціальної 

допомоги військовослужбовцям. Методи дослідження: порівняльний, аналіз, 

синтез, узагальнення. У висновках підкреслюється роль психолого-

реабілітаційної допомоги релігійних спільнот в умовах глобальних викликів 

сучасності. 

Специфіка психолого-реабілітаційної роботи християнських конфесій в 

Україні зумовлена духовно-конфесійною палітрою українського суспільства та 

особливостями української ментальності. Згідно з результатами соціологічних 

опитувань[1], українська нація є віруючою, однак, не релігійною. Більшість 

громадян висловлювали переконання, що релігійна віра не передбачає 

обовʼязкової віросповідної визначеності. Наразі більше половини опитаних 

вважають, що людина може бути просто віруючою і не сповідувати якусь 

конкретну релігію. Ця точка зору виразно переважає в усіх регіонах, за винятком 

Заходу, де більшість опитаних підтримали думку, що віруюча людина повинна 

обов’язково сповідувати ту чи іншу релігію.  

Таким чином, можемо погодитися з думкою, що храм у соціальному просторі 

української нації може розглядатись як частина знаково-символьної та 

комунікаційно-інформаційної системи, що, завдяки своєму сакральному статусу, 

виступає своєрідним архетипічним утворенням, яке є невід’ємною частиною 

національної пам’яті та регулює суспільну свідомість[2, с.37]. 

Церква продовжує утримувати одну з перших позицій за рівнем довіри серед 

суспільних і політичних інститутів (поряд зі Збройними Силами та 

волонтерськими організаціями). Загалом, із початком повномасштабної 

російської агресії частка громадян, які визнають себе віруючими, зросла з 68% 

наприкінці 2021 року до 74% у листопаді 2022 року. Зростання частки віруючих 

порівняно з 2021 роком відбулося насамперед за рахунок Центрального регіону 

— тут частка віруючих серед дорослого населення зросла з 63,5% до 76%, що, 
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вірогідно, зумовлено активними бойовими діями в означеному регіоні на 

початку повномасштабного вторгнення. 26% опитаних заявили, що після 

початку повномасштабної війни Росії проти України (після лютого 2022 р.), за 

їхньою самооцінкою, стали більш релігійними і віруючими людьми, ніж були 

раніше. Також спостерігається істотна різниця між рівнем декларованої 

релігійності і рівнем віднесення себе до конкретної релігійної громади. Членство 

у релігійній громаді визнали лише 26,5% опитаних (однак, за останні роки число 

таких зростає: у 2021р. їх було 21%, у 2020р. — лише 16%). Відповідаючи на 

питання, як змінилася частота відвідування ними церкви (молитовного будинку) 

після початку війни, 47% респондентів відповіли, що відвідують церкву, як і 

раніше, 11% стали відвідувати церкву частіше, а 12,5% — рідше [3]. Загалом, 

динаміка комунікації вірян зі священиками у православних, римо- та греко-

католицьких конфесіях з початком повномасштабного вторгнення радикально не 

змінилася. Найчастіше дають відповідь, що з початком війни стали частіше 

відвідувати церкву, вірні протестантських та євангелічних церков.  

Важливими чинниками аналізу духовно-реабілітаційної місії християнських 

спільнот є розуміння змісту соціального служіння релігійних об’єднань під час 

війни. Відповідаючи на питання, які головні цілі повинні ставити перед собою 

церкви та релігійні об’єднання в Україні, найчастіше респонденти називають 

духовну підтримку людей, що переживають духовну кризу, вшанування Бога, 

спільні молитви, моральне оздоровлення суспільства, допомогу соціально 

незахищеним групам населення, захист традиційних цінностей. 

Відповідно до вищенаведеного соціологічного опитування, відповідаючи на 

запитання щодо першочергових завдань для релігійних об’єднань під час війни, 

найчастіше респонденти називають надання психологічної допомоги, допомогу 

Збройним силам України та допомогу у вирішенні соціальних і матеріальних 

проблем громадян. Громадяни України вважають, що провідне місце в діяльності 

церкви має посідати соціальне служіння, допомога людям, їх підтримка. 

Оцінюючи, які види соціального служіння церков, релігійних об’єднань 

найбільш важливі для суспільства, найчастіше респонденти називали 

психологічну допомогу та захист вразливих груп (людей, які постраждали від 

насильства, безпритульних, переселенців тощо. Серед отриманих від  релігійних 

спільнот видів соціальної допомоги, респонденти, передусім, відмітили 

матеріальну допомогу біженцям, надання прихистку біженцям, залучення чи 

розподіл гуманітарної допомоги з-за кордону, надання допомоги медичним та 

соціальним закладам, надання допомоги жителям деокупованих і прифронтових 

територій, облаштовування у приміщенні храму бомбосховища, допомога в 

евакуації жителів із окупованих територій та територій, що перебувають під 

обстрілами тощо. 

Більше половини опитаних членів релігійних громад зазначили, що 

отримували під час війни від релігійної громади, до якої вони належать, 

моральну підтримку та психологічну підтримку, близько двадцяти відсотків  — 

матеріальну підтримку. 
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Надання психологічної допомоги називається як найважливіший вид 

соціального служіння жителями всіх регіонів, вікових груп респондентів та 

майже всіх церковноконфесійних груп (за винятком вірних УГКЦ, які дещо 

більш важливою вважають допомогу Збройним Силам України). 

Відповідно, умовах повномасштабного вторгнення особливого значення 

набуває роль військового капеланства у системі сил оборони України. Варто 

зазначити, що місія духовного служіння військового капелана формується на 

взаємоперетині духовного і світського, церкви і держави. Військовий капелан 

змушений перебувати в мирському житті, зумовленому страхіттями військових 

лихоліть, водночас, залишатися неупередженим, поза мирським, перебуваючи у 

зоні пастирського служіння. Серед основних напрямів роботи релігійних 

організацій у військових структурах можливо виділити наступні: культово-

богослужбова, психолого-реабілітаційна, ідейно-патріотична, духовно-

моральна, мотиваційна [4, с.40].  

Морально-психологічні аспекти місійної діяльності капеланської служби в 

системі Сил оборони України включають психологічну допомогу у зоні бойових 

дій, ліквідацію посттравматичного синдрому в реабілітаційний період, 

співпрацю з військовими психологами тощо. Для цього капелан має бути поряд 

з воїнами, турбуватись і підтримувати, вислуховувати, опікуватись їх душею, 

надавати моральну підтримку; здійснювати пастирське консультування та 

релігійне моральне навчання, контактувати з духовенством інших релігій,  

надавати консультативну допомогу військовому керівництву у прийнятті 

морально-етичних рішень [5]. 

Важливим напрямом військової капеланської діяльності є соціально-

доброчинна діяльність, метою якої є забезпечення соціальних потреб 

військовослужбовців та членів їх сімей. Священики разом з офіцерами 

соціально-психологічної служби відвідують поранених у шпиталях, працюють з 

ними і як душпастирі, і як психологи. Підтримують вони і родини, що втратили 

близьких або в яких є поранені. 

В умовах сьогодення інститут військових капеланів, Служба військового 

капеланства, військова капеланська діяльність стали невід’ємною складовою 

військової культури сучасного українського суспільства, вагомим чинником 

консолідації нації-держави. Задля забезпечення права на свободу совісті, у 

вітчизняних законодавчих актах передбачено, що військовослужбовці мають 

право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відкрито 

висловлювати свої релігійні чи атеїстичні переконання, а командири військових 

частин зобов’язані надавати можливість військовослужбовцям здійснювати свої 

релігійні потреби у вільний від виконання обов'язків військової служби час [6].  

У військовій капеланській діяльності соціально-доброчинна діяльність 

спрямована на турботу про соціальні потреби військовослужбовців і 

налагодження партнерських відносин із представниками релігійних, благодійних 

(волонтерських), громадських організацій з метою надання всебічної підтримки, 

забезпечення турботливого ставлення до військовослужбовців, працівників та 

членів їх сімей. Ключовими принципами діяльності Служби військового 
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капеланства є право на свободу світогляду та віросповідання; неприпустимість 

нав’язування релігійних переконань; рівність та толерантне ставлення серед 

капеланів різних конфесій. Військовий капелан, окрім культово-богослужбових 

функцій,  зобов’язаний сприяти розвитку моральних якостей 

військовослужбовців; виховувати толерантне ставлення іншим до людей з 

світоглядом та релігійними переконаннями, а також забезпечувати психологічну 

допомогу військовослужбовцям, що потребують морально-психологічної 

реабілітації [7]. 

Висновки. 

 В умовах повномасштабного вторгнення російських загарбників в 

Україну, коли тисячі українців загинули, а мільйони людей змушені стати 

біженцями, зростає роль психолого-реабілітаційної допомоги християнських 

конфесій. Цінність християнства полягає у здатності подолати стрес, опанувати 

позитивне мислення, виробити впевнене ставлення до життя, осягнення 

необхідності взаємопідтримки та соціального служіння спільноті. Головні цілі, 

які сповідують християнські конфесії під час війни – посилення релігійної 

комунікації, спрямованої на духовну підтримку вірян, що переживають духовну 

кризу, поширення віросповідних цінностей, моральне оздоровлення суспільства, 

допомога соціально незахищеним групам населення, захист традиційних 

цінностей. 

Серед важливих напрямів військової капеланської діяльності є дотримання 

конституційного права військовослужбовців і працівників на свободу світогляду 

та віросповідання, розвиток моральних якостей військовослужбовців, виховання 

толерантного ставлення до людей з іншим світоглядом та релігійними 

переконаннями, психолого-реабілітаційна допомога, соціально-доброчинна 

діяльність, пастирське консультування та релігійне моральне навчання. 
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As is known, mortars and concretes based on mineral or organic binders and a great 

variety of building materials are typical dispersion composites. In this regard, the 

solution of the complex problem of obtaining the majority of construction composites 

with a given structure and predictable performance criteria while reducing the resource 

intensity for their production is inextricably linked with theoretical and experimental 

studies in the field of physics-chemistry of initial disperse systems. 

For most structured disperse systems in a variety of heterogeneous chemical-

technological processes of the production of composite materials carried out during 

forced convective diffusion of dispersion phases, the non-equilibrium dynamic state is 

predominant. Therefore, the determining elements of regulation of these processes 

should be based on modern concepts and principles of physics-chemical dynamics – 

the new physics-chemistry scientific direction of disperse systems developed in recent 

years by N.B. Uriev and his school [1]. 

The main component of physicochemical dynamics is the dynamics of contact 

interactions between particles, which determines the patterns of destruction and the 

mechanism of formation, stability of structures in disperse systems under dynamic 

conditions. Since building composites may be interpreted as self-organizing systems, 

the evolution of which in space and time is accompanied by the formation of dissipative 

structures, it is advisable to add the establishment of these patterns with the accepted 

instrumental methods of research with their description from a single point of view and 

in a single topological scheme [2‒5]. In this view, a number of questions related to 

various aspects of the structure formation of dispersions in dynamic conditions are 

considered, with the use of modern concepts of the evolution of disperse structures, 

considering them as the realization of a particular variety of a limited number of laws 

for the development of complex systems of any nature [6‒10]. 

As shown in [4, 5], the standard S-shaped curve of stationary states may be 

considered as an adequate model of anomalous phenomena observed during the 

evolution of disperse systems under dynamic conditions. Within the framework of the 

theory of catastrophes, the characteristic features of these dispersed systems are 

similar, most likely, the geometry of the catastrophe being «ruffle». 

It should be noted that, along with the above S-shape, the pattern of development 

of the anomaly in the flow process of dispersed systems can also take the form of N-

shaped kinks in the experimental graphs. The class of N-shaped dependencies is a 

simpler (in the sense of a standardized interpretation) case; in this situation, obviously, 

the «fold» catastrophe is applicable. The possibility of such a model generalization 

testifies to the general nature of the phenomenon under consideration. 
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Thus, raptures of the continuity of the developing processes of various types may 

be represented in the form of standard catastrophes, which are consistent with the 

models of dissipative structures. This fact testifies to the stability of topological models 

of the «fold» and «ruffle» type, (ie, to the suitability for describing real systems). The 

identification of clearly distinguishable geometric structures in the experimental 

graphical dependencies allows for the conclusion on the general nature of the 

phenomena under consideration. In addition, an understanding of the qualitative aspect 

of the non-trivial effects found provides an important starting point for further studies 

of dispersion sin critical production situations that arise when composites are made on 

their basis. 
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Вивчення дискретної математики є найважливішим фактором у формуванні 

фахових компетентностей бакалавра з комп’ютерних наук. Фундаментальна 

освіта майбутнього програміста закладає базис як для формування мислення, що 

є необхідною умовою опанування системного аналізу та обчислювальної 

математики, так і для розуміння основ алгоритмізації й математичного 

моделювання.  

Серед усіх розділів дискретної математики, що входять до її змісту, можна 

виділити один ‒ теорія кодування, без знання якого неможливо уявити сучасного 

спеціаліста з інформаційної безпеки. У процесі шифрування використовуються 

сукупність справжній спектр математичних знань, понять і методів, до яких, в 

першу чергу, можна віднести теорію матриць [2] та теорію чисел [1].  

 Мета статті ‒ познайомити читачів із алгоритмами шифрування числової 

інформації, які є найбільш поширеними в теорії кодування, ‒  метод матричної 

криптографії та метод шифрування RSA. 

Головна ідея методу матричної криптографії полягає в наступному: 

початкове повідомлення задається у вигляді квадратної матриці 𝑀 . Для 

кодування та декодування інформації застосовуються узагальнені 𝑄𝑝
𝑛 – матриці. 

В якості ключа шифру виступає пара чисел 𝑝 і 𝑛 ( 𝑝 = 0, 1, 2, 3…; 𝑛 = 1, 2, 3…). 

Тоді зашифрована інформація подається в наступному вигляді: 𝑇 = 𝑀 × 𝑄𝑝
𝑛, а 

дешифрування здійснюється таким чином: 𝑀 = 𝑇 × 𝑄𝑝
−𝑛. 

Наведемо приклад застосування матричної криптографії за допомогою чисел 

Фібоначчі [3]. 

Приклад 1 Припустимо, що початкова матриця 𝑀  заповнена числами 

Фібоначчі: 

 

𝑀 = (

𝑚11 𝑚12 𝑚13 𝑚14

𝑚21 𝑚22 𝑚23 𝑚24

𝑚31 𝑚32 𝑚33 𝑚34

𝑚41 𝑚42 𝑚43 𝑚44

) = (

13 377 21 55
377 144 610 89
55 233 34 21

144 13 987 233

), 

а кодувальна матриця Q1 має булеві значення елементів: 
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𝑄1 = (

1 0 0 1
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 1 0

) 

Виконаємо операція отримання закодованої матриці 

𝑇 = 𝑀 × 𝑄1 = (

𝑚11 𝑚12 𝑚13 𝑚14

𝑚21 𝑚22 𝑚23 𝑚24

𝑚31 𝑚32 𝑚33 𝑚34

𝑚41 𝑚42 𝑚43 𝑚44

) × (

1 0 0 1
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 1 0

) = 

= (

𝑚11 + 𝑚14 𝑚12 + 𝑚13 𝑚13 + 𝑚14 𝑚11 + 𝑚12 + 𝑚13

𝑚21 + 𝑚24 𝑚22 + 𝑚23 𝑚23 + 𝑚24 𝑚21 + 𝑚22 + 𝑚23

𝑚31 + 𝑚34 𝑚32 + 𝑚33 𝑚33 + 𝑚34 𝑚31 + 𝑚32 + 𝑚33

𝑚41 + 𝑚44 𝑚42 + 𝑚43 𝑚43 + 𝑚44 𝑚41 + 𝑚42 + 𝑚43

) = 

= (

13 377 21 55
377 144 610 89
55 233 34 21

144 13 987 233

) × (

1 0 0 1
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 1 0

) = 

= (

68 398 76 411
466 754 699 1131
76 267 55 322

377 1000 1220 1144

). 

Отже, закодована матриця 𝑇 має вигляд: 

𝑇 = (

𝑡11 𝑡12 𝑡13 𝑡14

𝑡21 𝑡22 𝑡23 𝑡24

𝑡31 𝑡32 𝑡33 𝑡34

𝑡41 𝑡42 𝑡43 𝑡44

) = (

68 398 76 411
466 754 699 1131
76 267 55 322

377 1000 1220 1144

). 

Перейдемо до етапу декодування. Для цього знайдемо матрицю, обернену до 

матриці 𝑄1. Вона має наступний вигляд: 

𝑄1
−1 = (

0 1 −1 1
−1 2 −1 1
0 −1 1 0
1 −1 1 −1

). 

Тоді декодування таємного повідомлення відбувається таким чином: 

𝑀 = 𝑇 × 𝑄1
−1 = (

𝑡11 𝑡12 𝑡13 𝑡14

𝑡21 𝑡22 𝑡23 𝑡24

𝑡31 𝑡32 𝑡33 𝑡34

𝑡41 𝑡42 𝑡43 𝑡44

) × (

0 1 −1 1
−1 2 −1 1
0 −1 1 0
1 −1 1 −1

) = 
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= (

−𝑡12 + 𝑡14 𝑡11 + 2 ∙ 𝑡12 − 𝑡13 − 𝑡14 −𝑡11 − 𝑡12 + 𝑡13 + 𝑡14 𝑡11 + 𝑡12 − 𝑡14

−𝑡22 + 𝑡24 𝑡21 + 2 ∙ 𝑡22 − 𝑡23 − 𝑡24 −𝑡21 − 𝑡22 + 𝑡23 + 𝑡24 𝑡21 + 𝑡22 − 𝑡24

−𝑡32 + 𝑡34 𝑡31 +2 ∙ 𝑡32 − 𝑡33 − 𝑡34 −𝑡31 − 𝑡32 + 𝑡33 + 𝑡34 𝑡31 + 𝑡32 − 𝑡34

−𝑡42 + 𝑡44 𝑡41 + 2 ∙ 𝑡42 − 𝑡43 − 𝑡44 −𝑡41 − 𝑡42 + 𝑡43 + 𝑡44 𝑡41 + 𝑡42 − 𝑡44

) = 

=  (

68 398 76 411
466 754 699 1131
76 267 55 322

377 1000 1220 1144

) × (

0 1 −1 1
−1 2 −1 1
0 −1 1 0
1 −1 1 −1

) = 

= (

13 377 21 55
377 144 610 89
55 233 34 21

144 13 987 233

). 

Розглянемо ще один із класичних методів шифрування ‒ шифр RSA. 

RSA (абревіатура від прізвищ Rivest, Shamir та Adleman) ‒ криптографічний 

алгоритм із відкритим ключем, що базується на обчислювальній складності 

задачі факторизації (розкладання заданого числа на прості множники) великих 

цілих чисел. RSA став першим алгоритмом такого типу, придатним і для 

шифрування, і для цифрового підпису.  

Алгоритм RSA складається з трьох етапів: генерація ключів шифрування, 

розшифрування та розповсюдження ключів. Він використовує два ключі: 

відкритий (public) і секретний (private), разом відкритий і відповідний йому 

секретний ключі утворюють пари ключів (keypair). Відкритий ключ не потрібно 

зберігати в таємниці, він використовується для шифрування даних. Якщо 

повідомлення було зашифровано відкритим ключем, то розшифрувати його 

можна лише відповідним секретним ключем. 

Для того, щоб згенерувати пари ключів, виконуються наступні дії: 

1. вибираються два великі прості числа 𝑝 і 𝑞 приблизно 512 біт завдовжки 

кожне; 

2. обчислюється їх добуток 𝑛 = 𝑝𝑞; 
3. обчислюється функція Ейлера: 𝜑(𝑛) = (𝑝 − 1)(𝑞 − 1); 

4. вибирається ціле число 𝑒 таке, що 1 < 𝑒 < 𝜑(𝑛) та 𝑒 є взаємно просте з 

𝜑(𝑛); 

5. за допомогою розширеного алгоритму Евкліда знаходиться число 𝑑 таке, 

що 𝑒𝑑 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 𝜑(𝑛)).  

Число 𝑛  називається модулем, а числа 𝑒 і 𝑑  ‒ відкритою й секретною 

експонентами (англ. мова encryption and decryption exponents) відповідно. Пари 

чисел (𝑛, 𝑒) є відкритою частиною ключа, а (𝑛, 𝑑) ‒ секретною. Числа 𝑝 і 𝑞 після 

генерації пари ключів можуть бути знищені, але не повинні бути розкриті в 

жодному разі. 

Приклад 2 Нехай ми маємо бажання передати повідомлення: “Hello world”. 

Припустимо, що кожна літера має таке значення: H = 2, e = 34, l = 8, o = 5, w = 3, 

r = 55, d = 21. Отже, нам потрібно зашифрувати та розшифрувати повідомлення 
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за допомогою RSA і для цього будемо використовувати лише числа Фібоначчі: 

{2, 34, 8, 8, 5, 3, 5, 55, 8, 21}. 

Обираємо два простих числа: 𝑝 = 13 , 𝑞 = 89 . Тоді 𝑛 = 𝑝𝑞 = 1157 ,  

𝜑(𝑛) = (𝑝 − 1)(𝑞 − 1) = 1056. Нехай e =233.  

𝑑 ≡ 233−1 (𝑚𝑜𝑑 1056). 
Перша ітерація 
(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) ≔ (1,0,1056); (𝑦1, 𝑦2, 𝑦3) ≔ (0,1,233).  
𝑦3 = 233 ≠ 0, отже, 233-1   існує. 

Обчислюємо 𝑔 = [
1056
233

] = 4; 

(𝑡1, 𝑡2, 𝑡3) ≔ (1 − 4 ∙ 0, 0 − 4 ∙ 1, 1056 − 4 ∙ 233) = (1, −4,124);  
(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) ≔ (0,1,233); (𝑦1, 𝑦2, 𝑦3) ≔ (1, −4,124);  
𝑦3 = 124 ≠ 1.  
Друга ітерація 

Обчислюємо 𝑔 = [
233
124

] = 1; 

(𝑡1, 𝑡2, 𝑡3) ≔ (0 − 1 ∙ 1, 1 − 1 ∙ (−4), 233 − 1 ∙ 124) = (−1,5,109);  
(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) ≔ (1, −4,124); (𝑦1, 𝑦2, 𝑦3) ≔ (−1,5,109);  
𝑦3 = 124 ≠ 1.  
Третя ітерація 

Обчислюємо 𝑔 = [
124
109

] = 1. 

(𝑡1, 𝑡2, 𝑡3) ≔ (1 − 1 ∙ (−1), −4 − 1 ∙ 5, 124 − 1 ∙ 109) = (2, −9,15);  
(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) ≔ (−1,5,109); (𝑦1, 𝑦2, 𝑦3) ≔ (2, −9,15);  
𝑦3 = 15 ≠ 1.  
Четверта ітерація 

Обчислюємо 𝑔 = [
109
15

] = 7. 

(𝑡1, 𝑡2, 𝑡3) ≔ (−1 − 7 ∙ 2, 5 − 7 ∙ (−9), 109 − 7 ∙ 15) = (−15,68,4);  
(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) ≔ (2, −9,15); (𝑦1, 𝑦2, 𝑦3) ≔ (−15,68,4);  
𝑦3 = 4 ≠ 1.  
П’ята ітерація 

Обчислюємо 𝑔 = [
15
4

] = 3. 

(𝑡1, 𝑡2, 𝑡3) ≔ (2 − 3 ∙ (−15), −9 − 3 ∙ 68, 15 − 3 ∙ 4) = (47, −213,3);  
(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) ≔ (−15,68,4); (𝑦1, 𝑦2, 𝑦3) ≔ (47, −213,3);  
𝑦3 = 3 ≠ 1.  
Шоста ітерація 

Обчислюємо 𝑔 = [
4
3

] = 1. 

(𝑡1, 𝑡2, 𝑡3) ≔ (−15 − 1 ∙ 47, 68 − 1 ∙ (−213), 4 − 1 ∙ 3) = (−62,281,1);  
(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) ≔ (47, −213,3); (𝑦1, 𝑦2, 𝑦3) ≔ (−62,281,1);  
𝑦3 = 1.  
𝑑 = 281.  

Опубліковуємо відкритий ключ (𝑛, 𝑒) = (1157, 233).  

Процес шифрування здійснюємо за формулою 𝑐𝑖 ≡ 𝑚𝑖
𝑒(𝑚𝑜𝑑 𝑛) , де 𝑚𝑖  ‒ 

значення кожної літери в повідомленні. 

𝑐1 ≡ 𝑚1
𝑒(𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑐1 ≡ 2233(𝑚𝑜𝑑 1157) = 1072; 
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𝑐2 ≡ 𝑚2
𝑒(𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑐2 ≡ 34233(𝑚𝑜𝑑 1157) = 34; 

𝑐3 ≡ 𝑚3
𝑒(𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑐3 ≡ 8233(𝑚𝑜𝑑 1157) = 242; 

𝑐4 ≡ 𝑚4
𝑒(𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑐4 ≡ 8233(𝑚𝑜𝑑 1157) = 242; 

𝑐5 ≡ 𝑚5
𝑒(𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑐5 ≡ 5233(𝑚𝑜𝑑 1157) = 1019; 

𝑐6 ≡ 𝑚6
𝑒(𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑐6 ≡ 3233(𝑚𝑜𝑑 1157) = 646; 

𝑐7 ≡ 𝑚7
𝑒(𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑐7 ≡ 5233(𝑚𝑜𝑑 1157) = 1019; 

𝑐8 ≡ 𝑚8
𝑒(𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑐8 ≡ 55233(𝑚𝑜𝑑 1157) = 945; 

𝑐9 ≡ 𝑚9
𝑒(𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑐9 ≡ 8233(𝑚𝑜𝑑 1157) = 242; 

𝑐10 ≡ 𝑚10
𝑒(𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑐10 ≡ 21233(𝑚𝑜𝑑 1157) = 398. 

Отже, зашифроване повідомлення: 

{1072, 34, 242, 242, 1019, 646, 1019, 945, 242, 398}. 

Зберігаємо секретний ключ (𝑛, 𝑑) = (1157, 281) . Переходимо до 

дешифрування за формулою 𝑚𝑖 ≡ 𝑐𝑖
𝑑  (𝑚𝑜𝑑 𝑛).  

𝑚1 ≡ 𝑐1
𝑑  (𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑚1 ≡ 1072281 (𝑚𝑜𝑑 1157) = 2; 

𝑚2 ≡ 𝑐2
𝑑  (𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑚2 ≡ 34281 (𝑚𝑜𝑑 1157) = 34; 

𝑚3 ≡ 𝑐3
𝑑  (𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑚3 ≡ 242281 (𝑚𝑜𝑑 1157) = 8; 

𝑚4 ≡ 𝑐4
𝑑  (𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑚4 ≡ 242281 (𝑚𝑜𝑑 1157) = 8; 

𝑚5 ≡ 𝑐5
𝑑  (𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑚5 ≡ 1019281 (𝑚𝑜𝑑 1157) = 5; 

𝑚6 ≡ 𝑐6
𝑑  (𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑚6 ≡ 646281 (𝑚𝑜𝑑 1157) = 3; 

𝑚7 ≡ 𝑐7
𝑑  (𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑚7 ≡ 1019281 (𝑚𝑜𝑑 1157) = 5; 

𝑚8 ≡ 𝑐8
𝑑  (𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑚8 ≡ 945281 (𝑚𝑜𝑑 1157) = 55; 

𝑚9 ≡ 𝑐9
𝑑  (𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑚9 ≡ 242281 (𝑚𝑜𝑑 1157) = 8; 

𝑚10 ≡ 𝑐10
𝑑  (𝑚𝑜𝑑 𝑛), 𝑚10 ≡ 398281 (𝑚𝑜𝑑 1157) = 21. 

Розшифроване повідомлення має вигляд  {2, 34, 8, 8, 5, 3, 5, 55, 8, 21}. 
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Кризові явища, що спостерігаються в усьому світі в сфері безпеки, 

загострюють ризики виникнення як глобального, так і регіонального воєнного 

конфлікту. Ще більше погіршує ситуацію посилення боротьби за перерозподіл 

ресурсів. Крім цього, дестабілізують ситуацію соціально-політичні процеси 

всередині деяких держав, коли їхнє керівництво намагається зміцнити власні 

позиції за рахунок агресії проти свідомо більш слабкої країни (принцип 

“маленької переможної війни”, коли війну спричинено не 

зовнішньополітичними протиріччями, а розв’язано однією зі сторін для 

вирішення суто внутрішніх економічних або політичних проблем [1]). 

Дійсно, в останні десятиліття ми можемо спостерігати посилення воєнних 

потенціалів низки держав, зростання інтенсивності виникнення локальних 

конфліктів з одночасним набуттям ними гібридного характеру, руйнування 

інститутів безпеки, які сформувалися після закінчення “холодної війни”. Ці 

процеси підвищують рівень невизначеності у відносинах між державами, 

потенційно загострюючи дилему безпеки. Дилема безпеки, у класичному 

розумінні, передбачає стратегічний вибір держави між співробітництвом і 

суперництвом. Вибір здійснюється в умовах невизначеності, яка може призвести 

до того, що, не маючи повної інформації про наміри протилежної сторони, 

конкуруючи держави роблять вибір на користь “гіршого сценарію”, нарощуючи 

свої потенціали або вступаючи у конфронтацію [2]. Особливого значення ці 

питання набувають у відносинах “слабких” та “сильних” держав [3]. 

Для прийняття обґрунтованих рішень щодо забезпечення безпеки країн та 

своєчасного реагування на загострення воєнно-політичної обстановки необхідно 

вести постійний моніторинг обстановки у регіоні й розробляти прогнози щодо її 

можливого розвитку. Саме тому актуальним завданням є розроблення 

адекватних моделей воєнно-політичних відносин між державами або групамии 

держав. 

Традиційні підходи до оцінювання воєнно-політичної обстановки (ВПО) 

зазвичай оперують відносно невеликою кількістю факторів та спрямовані на 

формування її якісного опису. При цьому важко дати чітку оцінку: наскільки 

загострилась ВПО, у якій сфері найбільші загрози та куди спрямувати зусилля 
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(ресурси) для запобігання виникненню конфлікту. Найбільш поширений підхід 

заснований на якісному оцінюванні відповідних впливів (пара “позитивний–

негативний” вплив) [3]–[7] суттево знижує як адекватність отриманих моделей, 

так і їх чутливість до змінення факторів. Усунення зазначених недоліків 

дозволить розробляти більш якісні моделі ВПО, що підвищить обгрунтованість 

прийняття рішень. 

Для усунення зазначених вище недоліків підвищення адекватності опису 

ВПО пропонується удосконалений метод когнітивного моделювання ВПО. 

Когнітивне моделювання для дослідження складних систем [3], [8], 

передбачає розв’язання послідовності системних завдань, а саме:  

– ідентифікації об’єкта й навколишнього середовища у вигляді когнітивної 

моделі;  

– аналізу шляхів і циклів когнітивної моделі; 

– аналізу спостережуваності, керованості, стійкості, чутливості, 

адаптивності;  

– декомпозиції; аналізу різних аспектів складності, аналізу зв’язності;  

– прийняття рішень в умовах різного роду невизначеності, що супроводжує 

існування й вивчення складної системи.  

При цьому прийняття рішень відбувається як стосовно самого 

досліджуваного об’єкта, так і стосовно процесу дослідження. Когнітивне 

моделювання допомагає структурувати знання й системно та всебічно 

досліджувати різні аспекти функціонування складної системи, які найчастіше 

залишаються поза полем зору особи, що приймає рішення (ОПР). Таке 

когнітивне моделювання дозволяє помітно знизити ризик людського фактора. 

Тобто для первинного аналізу та побудови загальної моделі геополітичного 

регіону доцільно використати інструментарій когнітивного моделювання 

складних систем [5]. 

У загальному вигляді когнітивна модель досліджуваної системи воєнно-

політичних відносин має містити низку часткових моделей, а саме:  

– об’єкта (геополітичного регіону) і його навколишнього середовища (інших 

регіонів, країн, субрегіонів тощо); 

– моделі, що відбивають їхню взаємодію; 

– модель, що відбиває динаміку процесів (сценарії розвитку ситуацій тощо); 

– моделі визначення станів об’єкта й середовища; 

– модель керування об’єктом; 

– правила змінення станів об’єктів [4]. 

У когнітивному моделюванні розроблення таких моделей входить у процес 

когнітивної структуризації знань експерта. Розробка когнітивної моделі, з огляду 

на загальну мету дослідження, фіксує мету, завдання дослідження, дозволяючи 

бачити всю картину в цілому, не втрачаючи деталі. Залежно від мети будуються 

конкретні моделі, що становлять метамодель. 

Когнітивне моделювання починається з визначення об’єктів (які 

характеризуються як кількісно, так і якісно) системи, що досліджується, та 

встановлення зв’язків між ними. Ці дії здійснюються за допомогою експертів, 



POLITICS 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 358 

шляхом за допомогою збирання й оброблення статистичної та іншої інформації 

та вони базуються на теоретичних знаннях у відповідній предметній галузі [9]. 

У результаті когнітивної структуризації відбувається розроблення 

формального опису знань, який можна наочно зобразити когнітивною моделлю 

у вигляді схеми, графа (когнітивної карти), матриці, таблиці або тексту. Основу 

когнітивної моделі становить когнітивна карта – структурна схема відносин між 

об’єктами (елементами, підсистемами) складної системи. Вона будується для 

того, щоб зрозуміти й проаналізувати її структуру, механізм, а потім і поведінку. 

З формальної точки зору, когнітивна карта G – це знаковий орієнтований граф, у 

якому відображено схему відносин між досліджуваними об’єктами. Відношення 

між ними (взаємодія факторів) – це кількісний або якісний опис впливу змін в 

одній вершині на інші: 

G=<V, Е>, 

де V – безліч вершин, vi V, i = 1, 2,…, k є елементами досліджуваної системи;  

E – безліч дуг, дуги еij E, i, j = 1, 2,…, n відбивають взаємозв’язок між 

вершинами.  

 

Вплив однієї вершини на іншу (vi на vj) у досліджуваній ситуації може бути 

позитивним, коли збільшення (зменшення) одного фактора приводить до 

збільшення (зменшення) іншого, негативним, коли збільшення (зменшення) 

одного фактора приводить до зменшення (збільшення) іншого, або бути 

відсутнім. 

Для формалізації когнітивної карти існуючий підхід передбачає її 

представлення у вигляді матриці відносин AG: 

AG = |aij|k  k ,    𝑎𝑖𝑗 = {
1 або − 1, якщо 𝑣𝑖  впливає на 𝑣𝑗

0, якщо вплив відсутній
. 

Матриця AG – це квадратна матриця, рядки й стовпці якої відповідають 

вершинам графа G, а на перетинанні i-го рядка та j-го стовпця стоять одиниці 

(або 0), якщо існує (не існує) відношення між елементами vi і vj. Однак, така 

когнітивна карта відображає лише факт наявності впливу факторів. У ній не 

відображається ні детальний характер цих впливів, ні динаміка змінення цих 

впливів залежно від змінення ситуації, ні зміни самих факторів у часі. Облік усіх 

цих обставин вимагає переходу на наступний рівень структуризації інформації, 

відображеної в когнітивній карті, тобто потрібен перехід до інших типів 

когнітивної моделі. 

Найбільш перспективними з точки зору дослідження ВПО виглядають 

модифіковані зважені графи, у яких: 

𝐹(𝑋, 𝐸) = 𝐹(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 , 𝑒𝑖𝑗) = 

= {
+𝜔𝑖𝑗 , якщо зростання (падіння) 𝑥𝑖  викликає зростання (падіння) 𝑥𝑗;

−𝜔𝑖𝑗 , якщо зростання (падіння) 𝑥𝑖  викликає падіння (зростання ) 𝑥𝑗 ,
     (3) 

𝜔𝑖𝑗 ∈ 𝑊, 
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де ωij – ваговий коефіцієнт; 

W – множина вагових коефіцієнтів дуг.  

 

Вони дозволять оцінити ВПО в часі з урахуванням ступеня впливу одних 

факторів на інші. 

Пропонуєтьсч процес побудови когнітивної карти побудувати у такій 

послідовності [9]: 

1. Виокремлення факторів, що характеризують проблемну ситуацію. 

1.1. Виокремлення базисних факторів (концептів), що описують суть 

проблеми. Виокремлення із сукупності базисних цільових факторів, стан яких 

бажано змінити. 

1.2. Визначення факторів впливу, які в моделі будуть потенційно можливими 

важелями впливу на ситуацію (параметрами управління). 

1.3. Визначення індикаторів (параметрів) факторів та процесів, що 

відображають і пояснюють динаміку розвитку проблемної ситуації. Групування 

в окремі блоки факторів, що характеризують певну сферу проблеми. 

2. Групування факторів за блоками. 

2.1. Виділення для кожного блоку часткових показників, які детально 

характеризують тенденції та процеси, що досліджуються. 

2.2. Побудова для кожного блоку групи інтегральних показників, за якими 

можна судити про загальні тенденції у певній сфері. 

2.3. Визначення шкал вимірювання для побудованих показників. 

3. Визначення зв’язків між факторами. 

3.1. Визначення напряму впливів і взаємовпливу між факторами. 

3.2. Визначення характеру впливу (позитивний, негативний). 

3.3. Визначення сили впливу і взаємовпливу факторів (зокрема, у термінах 

лінгвістичних змінних). 

3.4. Визначення зв’язків між факторами різних блоків. 

На відміну від існуючих підходів до побудови когнітивних карт, 

пропонується для визначення вагових коефіцієнтів ωij проводити розширений 

аналіз зв’язків між вершинами, за якого оцінюється не тільки прямий вплив 

одного фактора на інший, а й зворотний вплив першого фактора самого на себе 

внаслідок цього [9]. При цьому ці впливи можуть змінюватися в часі дискретно 

або за певним законом. 

За такого підходу матриця AG значно ускладнюється, а для її побудови 

представлено таблицю такого вигляду (табл. 1), порядок її заповнення для двох 

країн та трьох факторів, що розглядаються, наведено на рис. 1.  
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Таблиця 1 

Таблиця визначення зв’язків факторів для побудови когнітивної моделі (варіант) 

Б 

 

 

А 

Країна 

𝑥1 … 𝑥𝐼 

фактори  фактори 

𝑥11 … 𝑥1𝑗 … 𝑥1𝐽  𝑥𝐼1 … 𝑥𝐼𝑗 … 𝑥𝐼𝐽 

К
р
аї

н
а 

 

𝑥1 

ф
ак

то
р
и

 

𝑥11                    

…                   

𝑥1𝑗                   

…                   

𝑥1𝐽                   

…    

𝑥𝐼 

ф
ак

то
р
и

 

𝑥11                    

…                   

𝑥1𝑗                   

…                   

𝑥1𝐽                   

 

 

Рисунок 1. Приклад заповнення таблиці впливу факторів 

 

Згідно із запропонованим підходом можливі впливи трьох видів, для яких 

визначаються відповідні вагові коефіцієнти ωij: 

1. Вплив фактора самого на себе (автовплив), розташовується в діагональних 

елементах таблиці – 𝜔𝑥𝑢𝑐𝑥𝑢𝑐
, 𝑢 = 1 … 𝐼, 𝑐 = 1 … 𝐽 . Він характеризує зусилля 

національного уряду, спрямовані на підтримання (розвиток) цього фактора. 

2. Вплив фактора самого на себе через вплив на інший фактор, 

розташовується в елементах зеленого кольору – 𝜔𝑥𝑢𝑐𝑥𝑢𝑐(𝑥𝑧𝑣) ,  

𝑢, 𝑧 = 1 … 𝐼, 𝑐, 𝑣 = 1 … 𝐽 . Характеризує можливі зміни фактора через спробу 

вплинути на інший фактор. 

 Країна 

𝑥1  𝑥2  

фактори (зрізи, сфери) фактори (зрізи, сфери) 

𝑥11  𝑥12  𝑥13  𝑥21  𝑥22  𝑥23  

К
р

аї
н

а 

𝑥1 

𝑥11  𝜔𝑥11 𝑥11
 𝜔𝑥11 𝑥11 (𝑥12 ) 𝜔𝑥11 𝑥12

 𝜔𝑥11 𝑥11 (𝑥13 ) 𝜔𝑥11 𝑥13
 𝜔𝑥11 𝑥11 (𝑥21 ) 𝜔𝑥11 𝑥21

 𝜔𝑥11 𝑥11 (𝑥22 ) 𝜔𝑥11 𝑥22
 𝜔𝑥11 𝑥11 (𝑥23 ) 𝜔𝑥11 𝑥23

 

𝑥12  𝜔𝑥12 𝑥12 (𝑥11 ) 𝜔𝑥12 𝑥11
 𝜔𝑥12 𝑥12

 𝜔𝑥12 𝑥12 (𝑥13 ) 𝜔𝑥12 𝑥13
 𝜔𝑥12 𝑥12 (𝑥21 ) 𝜔𝑥12 𝑥21

 𝜔𝑥12 𝑥12 (𝑥22 ) 𝜔𝑥12 𝑥22
 𝜔𝑥12 𝑥12 (𝑥23 ) 𝜔𝑥12 𝑥23

 

𝑥13  𝜔𝑥13 𝑥13 (𝑥11 ) 𝜔𝑥13 𝑥11
 𝜔𝑥13 𝑥13 (𝑥12 ) 𝜔𝑥13 𝑥12

 𝜔𝑥13 𝑥13
 𝜔𝑥13 𝑥13 (𝑥21 ) 𝜔𝑥13 𝑥21

 𝜔𝑥13 𝑥13 (𝑥22 ) 𝜔𝑥13 𝑥22
 𝜔𝑥13 𝑥13 (𝑥23 ) 𝜔𝑥13 𝑥23

 

𝑥2 

𝑥21  𝜔𝑥21 𝑥21 (𝑥11 )  𝜔𝑥21 𝑥11
 𝜔𝑥21 𝑥21 (𝑥12 ) 𝜔𝑥21 𝑥12

 𝜔𝑥21 𝑥21 (𝑥13 ) 𝜔𝑥21 𝑥13
 𝜔𝑥21 𝑥21

 𝜔𝑥21 𝑥21 (𝑥22 ) 𝜔𝑥21 𝑥22
 𝜔𝑥21 𝑥21 (𝑥23 ) 𝜔𝑥21 𝑥23

 

𝑥22  𝜔𝑥22 𝑥22 (𝑥11 ) 𝜔𝑥22 𝑥11
 𝜔𝑥22 𝑥22 (𝑥12 ) 𝜔𝑥22 𝑥12

 𝜔𝑥22 𝑥22 (𝑥13 ) 𝜔𝑥22 𝑥13
 𝜔𝑥22 𝑥22 (𝑥21 ) 𝜔𝑥22 𝑥21

 𝜔𝑥22 𝑥22
 𝜔𝑥22 𝑥22 (𝑥23 ) 𝜔𝑥22 𝑥23

 

𝑥23  𝜔𝑥23 𝑥23 (𝑥11 ) 𝜔𝑥23 𝑥11
 𝜔𝑥23 𝑥23 (𝑥12 ) 𝜔𝑥23 𝑥12

 𝜔𝑥23 𝑥23 (𝑥13 ) 𝜔𝑥23 𝑥13
 𝜔𝑥23 𝑥23 (𝑥21 ) 𝜔𝑥23 𝑥21

 𝜔𝑥23 𝑥23 (𝑥22 ) 𝜔𝑥23 𝑥22
 𝜔𝑥23 𝑥23

 

 

фактори фактори 



POLITICS 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 361 

3. Вплив фактора на інший фактор, розташовується в елементах жовтого 

кольору – 𝜔𝑥𝑢𝑐𝑥𝑧𝑣
, 𝑢, 𝑧 = 1 … 𝐼,   𝑐, 𝑣 = 1 … 𝐽. Відповідно до класичного підходу 

характеризує вплив одного фактора на інший. 

Залежно від характеру, впливи можуть бути таких видів: 

– позитивний, якщо вплив 𝑥𝑢𝑐 (𝜔𝑥𝑢𝑐𝑥𝑧𝑣
, 𝜔𝑥𝑢𝑐𝑥𝑢𝑐(𝑥𝑧𝑣)) призводить до зростання 

𝑥𝑧𝑣 (𝑥𝑢𝑐), 𝑢, 𝑧 = 1 … 𝐼, 𝑐, 𝑣 = 1 … 𝐽; 

– негативний, якщо вплив 𝑥𝑢𝑐  (𝜔𝑥𝑢𝑐𝑥𝑧𝑣
, 𝜔𝑥𝑢𝑐𝑥𝑢𝑐(𝑥𝑧𝑣)) призводить до падіння 

𝑥𝑧𝑣 (𝑥𝑢𝑐), 𝑢, 𝑧 = 1 … 𝐼, 𝑐, 𝑣 = 1 … 𝐽; 

– нейтральний, якщо вплив відсутній або ним можна знехтувати. 

При цьому, слід враховувати, що, у загальному випадку, 𝜔𝑖𝑗  може 

змінюватися з часом за певним законом, тобто 𝜔𝑖𝑗 = 𝑓(𝑡). 

Крім цього, на відміну від загальноприйнятих підходів до побудови 

когнітивних карт, зокрема визначення зв’язків між вершинами, пропонується під 

час опису зв’язків передбачити можливу часову затримку у реакції однієї 

сторони на дії іншої – час реалізації стратегій. Тобто будь-який вплив з вагою 

𝜔𝑥𝑢𝑐𝑥𝑧𝑣
  може діяти не негайно, а тільки через певний проміжок часу 𝛥𝑡чрс . 

Урахування цього часу дозволить більш точно описувати реальні процеси, що 

відбуваються та пояснювати, чому навіть за наявності потрібних сил, засобів та 

ресурсів одна сторона воєнно-політичних відносин не здатна адекватно 

реагувати на дії противника. 

Однак воєнно-політичним процесам притаманна багатовимірність, тому 

пропонується, за необхідності, для кожного з елементів побудувати дерево цілей. 

Тобто значення кожного з визначених елементів може бути функцією від 

певного набору показників нижчого рівня. 

Для врахування цього пропонується перейти до ієрархічної (багаторівневої) 

когнітивної карти. Тобто для кожного з елементів визначається перелік 

показників, від яких залежить його значення. Така процедура може 

повторюватися до досягнення потрібного рівня деталізації.  

Отже, підсумком процесу ідентифікації складної системи є когнітивна карта 

G, яка може розглядатися як початкова для подальших досліджень, формалізації 

та обчислень. 

Висновки. Запропонований удосконалений метод когнітивного 

моделювання дозволяє більш адекватно вирішити задачу опису воєнно-

політичної обстановки. Удосконалення полягає у: 

– використанні під час моделювання ієрархічних моделей де можуть 

використовуються функціональні зв’язкі замість знако-вагових; 

– врахуванні під час моделювання максимальної кількості суттєвих зв’зків 

між факторами, які описують функціонування елементів досліджуваної системи; 

– визначенні сили впливу факторів один на одного, який враховує весь 

можливий спектр таких впливів у тому числі опосередковані та автовпливи, а 

також врахуванні можливого часу реалізації стратегії, що більш точно відбиває 

реальні процеси коли реакція системи на збудження не може бути миттєвою. 
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Перспективним напрямком подальших досліджень є розроблення порядку 

формалізації когнітивних моделей на основі діференційних рівнянь та системної 

динамики.  
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Sexual desire is caused by a combination of biological, psychological, and socio-

cultural factors and may be weakened by any of them. In most cases, low sexual desire 

or sexual aversion is mainly caused by socio-cultural and psychological factors, but 

biological conditions can greatly reduce it, too. Sexual aversion is a disorder 

characterised by aversion to sex and desire to avoid sexual activity. 

Biological causes. Hormones play an important role in the intensity of sexual desire 

and sexual behaviour. Deviations in hormone levels can lower the desire. Men and 

women alike can experience low sexual desire due to elevated levels of prolactin, low 

testosterone, and significant deviations of the sexual female hormone estrogen. Thus, 

low sexual impulse, is particularly connected with high levels of estrogen contained in 

some birth control pills, and vice versa – with low estrogen in women after menopause 

and immediately after birth. Prolonged diseases may also decrease the desire. 

The disease can directly reduce sexual impulse or cause stress, pain and subsequent 

depression, which consequently affects sex life. 

Sexual drive may decrease due to analgesics, psychotropic substances, and illegal 

drugs. Alcohol sometimes increases low sexual drive, because it weakens the 

prohibitions, but if a person is already quite excited, alcohol may reduce the arousal. 

Despite the centuries-old search, people have not found a true aphrodisiac, a substance 

that increases sexual desire yet. 

Psychological causes. In general increase in anxiety or anger may decrease sexual 

desire in both men and women. Scientist note that people with low sexual desire and 

sexual aversion often keep some attitudes, fears or memories that lead to dysfunction, 

e.g., the idea that sex is immoral or dangerous. Other people are so afraid of losing 

control over their sexual impulses that completely suppress them, and some women 

have a panic terror of pregnancy. 

Certain psychological disorders can lead to a decrease in sexual desire and to sexual 

aversion. Even a low level of depression may affect libido, and some people suffering 

from obsessive-compulsive disorder and phobias feel extremely uncomfortable at any 

physical contact with another body. “Man is the only animal that blushes, or needs to” 

– Mark Twain. 

Socio-cultural causes. Attitudes fears and psychological disorders, determining 

low sexual desire and sexual aversion, emerge in a certain social context, therefore, 

some socio-cultural factors may also be the cause of disorders. Many patients with low 
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sexual impulse feel the pressure of the situation – they are going through divorce, death 

in the family, loss of job or work stress, infertility or pregnancy. Other people may 

have problems in relationships. People who are in unhappy relationships lose sexual 

interest the most, when partners have no attraction to each other or one of them feels 

their own helplessness and domination of the other. 

Even happy couples, when one partner appears an akward and slow lover, the other 

gradually loses interest in sex. Sometimes the partners have different needs for 

intimacy. The partner who needs more personal space may experience low sexual 

desire, thus being distant. 

Cultural standards may also lay the ground for low sexual desire or form sexual 

aversion. Some men take a double standard of our culture and do not feel sexual 

attraction to the woman they love and respect. A husband may lose sexual interest in 

his wife after she gives birth to the first child because he cannot imagine a mother as a 

sexually attractive woman. 

Trauma after sexual assault or rape most frequently causes attitudes and memories 

that lead to sexual dysfunction. Sexual aversion is very common in victims of rape and 

can last for several years and even decades. When a person during sex suddenly 

remembers about the assault, this may lead to an extreme manifestation of 

dysfunctions. 
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Өткен ғасырдағы еңбектердің басым көпшілігі мəселелердің тек негативті 

себептерін қарастырса, қазіргі уақытта позитивті себептеріне де баса назар 

аударылып, позитивті психологияның негізгі ұғымы – бақыт туралы 

зерттеулердің саны артуда. Алайда бақыт тұжырымдамалары көп болғанымен 

бақыттың əлі күнге дейін нақты бір анықтамасы жоқ. Сондықтан бұл мақалада 

бақыттың жетекші теориялары мен модельдерін қарастырамыз. 

Соңғы жылдары əлеуметтік ғылымдар саласында бақыт туралы зерттеулер 

саны көбейгенімен, бұл тақырып ежелден əр түрлі дəуір мен мəдениет өкілдерін 

қызықтырған. Олар дəл «бақыт» сөзін қолданбағанымен, осы психикалық күйді 

сипаттайтын мағыналас сөздер арқылы бақыттың маңыздылығын көрсеткен. 

Тіпті ежелгі дəуірлердің бақыт туралы кейбір түсініктері қазіргі уақытта кеңінен 

қолданылып жүрген теориялармен мазмұндас [1]. Демек, бақыт тақырыбы 

адамзаттың барлық кезеңі мен мəдениеті үшін өзекті.  

Бақыт тақырыбы алғаш талдана бастаған кезден-ақ оның гедонистік жəне 

эвдемониялық теориялары қалыптасты. Аристотель, Боеций, Геродот сияқты 

ежелгі грек философтары бақыт эвдемониялық көзқарас тұрғысынан 

қарастырды. Бұл тұрғы бойынша бақыт мəнді іс-əрекетпен байланыстырылып, 

бақытты адам ізгілік арқылы кемелденуге негізделген мəнді өмір сүреді. Ал, 

гедонистік теорияның негізін салушы Аристип бақытты максималды түрде 

рахаттанумен жəне аурудан, азаптанудан қашу деп түсіндірді. Осы принцип 

бойынша Брэдберн бақытты позитивті жəне негативті аффектердің балансы деп 

ұсынатын психологиялық əл-ауқат теориясының негізін қалады [2]. Ал, шығыс 

ғалымы əрі философы Əбу Насыр əл-Фараби бақытты саналылықпен, ұғынумен 

тығыз байланысты əрі ізгі қала тұрғындары жəне ресурстары əсер ететін іс-

əрекетке тəуелді адамның, болмыстың, игіліктің кемелденуі деп анықтады [3].  

Қазіргі уақыттағы бақыт модельдері осы аталған гедонистік жəне эвдемониялық 

теорияларға негізделеді.  

Алғаш пайда болған философиялық мектептердің бірі – стоицизм өкілдері 

Марк Аврелий, Сенека, Эпиктет бақытты адамның ішкі күйі ретінде сипаттады. 

М.Аврелий былай деп жазады: «Ешбір адам өзін солай санамайынша бақытты 

болмайды». Болмыс мəселелерін қарастырған əйгілі философ Ф. Ницше де бақыт 

туралы осыған ұқсас көзқараспен бөлісті: «Сыртқы жағдайлар емес, тек оның 

ойлары адамды бақытсыз немесе бақытты етеді, өз ойларын басқару арқылы 

адам өз бақытын басқарады» [2]. Яғни, философтардың бірқатары бақытты ішкі 

күй жəне оймен байланыстырған.  
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Бақыт феноменін зерттеген поляк ғалымы В. Татаркевич өз еңбегінде: 

«Түптеп келгенде, бақыт игілікпен емес, сезіммен анықталады; негізі нəрсе 

біздің нені иеленуімізде емес, біздің оған қалай қарауымызға байланысты» деп 

жазады. Ол бақытты объективті жəне субъективті мазмұннан тұратын күрделі 

психологиялық күй деп анықтады. Бақытты игіліктерді иелену мен өмірдегі 

жағымды, позитивті баланс ретінде қарастырды. Сонымен қатар, бақыт үздіксіз 

қуаныш емес, өмірдің қозғалысын сезініп, қойылған мақсатқа жетуді қалау 

екенін де атап өтеді Сонымен қатар В. Татаркевич бойынша,  бақыттың мынадай 

4 түрлі формасы бар: жоғары игіліктерді иелену ретіндегі бақыт; қуаныш, 

позитивті эмоция ретіндегі бақыт; өмірге қанағаттанушылық ретіндегі бақыт; 

бақытты өмір, сəттілік ретіндегі бақыт. Осыған байланысты бақыттың 

психологиялық ұғымы гедонистік, эвдемониялық, аффективті жəне когнитивті 

тұрғыларды қамтуы керек [2]. 

Бақыт жəне субъективті əл-ауқат тақырыптарын зерттеуші əйгілі психолог 

Mihaly Csikszentmihalyi берген анықтама бойынша бақыт «бізбен не болып 

жатқанына емес, оқиғаларды қалай интерпретациялауға байланысты» [4].  

«World Database of Happiness» директоры жəне «Journal of Happiness Studies» 

негізін салушы редакторы Ruut Veenhoven бақытқа «тұлғаның өз өмірінің жалпы 

сапасына оң баға беру дəрежесі» деген анықтама береді [5].  

«Бақыт психологиясы» кітабының авторы M.Argyle бойынша, бақыт – жиі 

жағымды эмоциялар мен қуаныш, белгілі бір кезеңдегі қанағаттанушылықтың 

жоғары деңгейі жəне негативті сезімдердің болмауы сияқты үш негізгі құрамдас 

бөліктен тұратын құрылым. Осы бақыт анықтамасына негіздей отырып, 

Оксфорд университетінің профессорлары M.Argyle, M. Martin жəне J. Crossland 

1987 жылы Оксфордтық бақыт сауалнамасын ұсынды. 2002 жылы M.Argyle жəне 

P. Hills бірлесіп, сауалнамаға өзгеріс енгізеді [6].  

Ал, позитивті психологияның белсенді зерттеушісі M. Seligman «Шынайы 

бақыт» («Authentic happiness») моделін ұсынды. Мұнда автор бақытқа жетудің 

түрлі əдістерін ұсынды. Аталған моделде бақытты бастан кешіруге үш түрлі 

бағдар берілді.  

1) Рахат өмір (pleasant life): Позитивті эмоциялардың қарқындылығына 

негізделген бақыт; 

2) Қызықты, қарбалас өмір (engaged life): Өнімділіктің оңтайлы күйіне 

жетуде тұлғаның артықшылықтарын қолдануға негізделген бақыт; 

3) Мəнді өмір (meaningful life): Өмірдің мəніне жəне мақсат қоюға 

негізделген бақыт [7].  

2011 жылы M. Seligman жоғарыда аталған модельді жетілдіріп, бақытқа 

жетуге қажетті 5 құрамдас бөліктен тұратын жаңа PERMA моделін ұсынды. 

PERMA - позитивті эмоциялар (positive emotions); құштарлық (engagement); 

қарым-қатынас (relationships); мəнділік (meaning) жəне  жетістік 

(accomplishment) [8]. Аталған модельдің құрамдас бөліктерінің барлығын 

өлшеуге болады, яғни бақытты эмпирикалық зерттеуде осы модельді негізге ала 

аламыз. Кейінірек Julie Butler жəне Margaret L. Kern PERMA моделіне сүйене 
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отырып, оның барлық компоненттерін қамтитын The PERMA-Profiler 

əдістемесін жасап шығарды [9].   

S. Lyubomirsky, K. M. Sheldon, D. Schkade адамдағы бақытты сезіну деңгейін 

арттырып, тұрақты ету мəселесі бойынша көптеген еңбектерге талдау жасай 

отырып, «Бақыттың жеке диапазоны» теориясын (Happiness setpoint theory) 

ұсынды. Бұл теория бойынша əр индивидте генетикалық жолмен келген немесе 

тұлғалық қасиеттері жəне мінез-құлық ерекшеліктерімен байланысты бақыттың 

белгілі бір көлемі бар. Өмірдегі болып жатқан жағдайлар оның қалыпты бақыт 

деңгейін төмендетіп немесе жоғарылатуы мүмкін, бірақ араға уақыт салып, 

қайтадан өзінің бақыт деңгейіне оралады. Бұл теорияға сəйкес, қоршаған ортада 

болып жатқан жағдайлар бақытты сезінуге айтарлықтай əсер етпейді.  Яғни, 

бақытты болудың 50%-ы тұқымқуалаушылық арқылы берілетін жеке 

диапазонға, 10%-ы өмірде орын алып жатқан  жағдайларға, ал қалған 40%-ы 

адамның ерікті əрекеттеріне байланысты. Демек, бақытты сезіну деңгейімізді 

арттыру жəне оны тұрақтандыру үшін əрекеттерімізге өзгеріс енгізе аламыз. 

Осыған байланысты аталған авторлар мынадай бақыт формуласын енгізді:  

H = S + C + V, 

мұнда H – бақыт (Happiness), S – жеке диапазон (biological set point), С – 

өмірдегі жағдайлар (conditions of life), V – ерікті əрекеттер (voluntary activities) 

[10].  

Жоғарыда аталған бақыттың жеке диапазоны теориясын эмпирикалық 

тұрғыда дəлелдеу бойынша S. Lyubomirsky, K. M. Sheldon өмірдегі орын алып 

жатқан жағдайлар мен əрекеттердің өзгерісінің қайсысы бақытқа көбірек əсер 

ететіні зерттелінді. Нəтижесінде, екі өзгерістің де бақытқа оң əсері 

анықталғанымен, өмірдегі орын алып жатқан жағдайлар гедонистік бейімделуге 

байланысты тұрақсыздау екендігі анықталды [11].  

Czapiński and Peeters жуашық пішініне ұқсас бақыттың үш деңгейлі моделін 

ұсынды: ортасына өмір сүруге деген ниетті, ортаңғы деңгейге субъективті əл-

ауқатты, ал сыртқы қабатына жақын арада сезімге əсер еткен тəжірибе жəне 

өмірдің жеке салаларымен қанағаттанушылықты орналастырды [12].  

Л.Левит эвдемониялық жəне гедонистік тұрғыларды біріктіретін бақыттың 

тұлғаға бағытталған тұжырымын жəне биологиялық, психологиялық, əлеуметтік 

деңгейден тұратын бақыттың үш деңгейлі моделін жасады [13].  

Д. Леонтьев бақыттың активті жəне пассивті элементтерінен тұратын екі 

деңгейлі моделін ұсынды. Бірінші деңгей (пассивті бақыт) сыртқы жағдайлармен 

жəне тұлғалық қасиеттердің жиынтығымен анықталатын негізгі қажеттіліктерді 

қанағаттандыруды субъективті бастан өткізуден тұрады; екінші деңгей (активті 

бақыт) тұлғалық мəн жəне мақсаттарға жетуді субъективті бастан өткізуден 

тұрады [14]. Кейінірек Д. Леонтьев «активті бақытты» «мəнді өмірлік 

мақсаттарды жүзеге асырумен сипатталатын болмыстық бақыт» ұғымымен 

алмастырып, екідеңгейлі бақыт моделіне өзгеріс енгізді.   

Эвдемониялық жəне гедонистік теорияларды талқылай келе, Д.А. Леонтьев 

бақытқа жетудің екі стратегиясын бөліп алып көрсетті: 
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1. Төмендету: қалаулардың қарқындылығы мен сапасын төмендету: 

неғұрлым аз қаласаңыз, өмір оларға соғұрлым сəйкес келеді жəне оң эмоциялық 

сигналдар артық күш жұмсамай келеді. 

2. Арттыру: егер өмірде көп нəрсе қызық болса жəне алға қойған мақсаттары 

биік болса, сапалы мағынада өсіп келе жатқан тілектер деңгейінде болу үшін 

жəне оларды қанағаттандыру үшін күш салуға, дамуға, күрделене түсуге тура 

келеді [15]. 

Ал, A. Längle бұл тақырыпты экзистенциялық психология тұрғысынан 

қарастырып, бақытқа адамның ішкі келісіммен өмір сүре алуы деген анықтама 

береді. Ішкі келісіммен өмір сүрудің алғышарттары 4 негізгі экзистенциялық 

мотивация: əл (қолынан келу), ұнатқан өмірді сүру, құқыққа ие болу, міндетті 

болу сияқты əрекеттерге бекітілген. Яғни, бақытты адам орын алып жатқан 

жағдайларды қабылдай алады; өзінің айналысқан нəрсесін ұнатады жəне оның 

құндылығын сезінеді; жасап жатқан əрекетіне құқығы бар екенін жəне оның 

өзіне, басқаларға маңызды екенін сезінеді; өзін айналасына қажетті сезінеді, 

өйткені ол өзі үшін де, басқа адамдар үшін де құндылығы жоғары əрекеттерді 

орындайтынын түсінеді. Сонымен қатар, A. Längle жоғарыда аталған 

факторларға сүйене отырып, экзистенциялық бақыт ұғымын ұсынады. 

Экзистенциялық бақыт – жасап жатқан əрекетіңнің құндылығын сезіну жəне оны 

ішкі келісіммен орындау. Сонда ғана біз шынайы қуанып, бақытты сезіне аламыз 

[16].  

Қазіргі уақытта адамдардың бақыт түсініктері туралы да ғылыми еңбектер 

дами бастады. Осыған байланысты қазіргі уақытты бірнеше бақыт 

тұжырымдары жəне оларды анықтайтын өлшеу құралдары бар. Joshanloo бақыт 

тұжырымдарына арналған зерттеуінде эвдемониялық бақыт, инклюзивтік бақыт, 

бақыттың сыртқы көрінісі, бақыттан қорқу, трасформацияланған азаптану, 

бақыттың қысқамерзімділігі, бақыттың икемсіздігі жəне бақытты бағалау секілді 

бірнеше тұжырымдарды жинақтап, оның əл-ауқатқа, тұлғалық қасиеттерге, 

материализмге əсерін зерттеген [17].  

Жоғарыда сипатталған бақыт теорияларына сүйене отырып жасалған 

бақыттың өлшеу əдістемелері де бар. Алғашқы əдістемелер тек субъективті əл-

ауқатты өлшеумен шектеліп [18], кейірінек қазіргі уақытта əлем бойынша 

қолданысқа ие «Оксфордтық бақыт сауалнамасы» [6], «Субъективті бақыт 

шкаласы»[19], «The PERMA-Profiler»[9] сияқты əдістемелер пайда болды. 

Қазіргі уақытта түрлі мемлекет зерттеушілері бұл əдістемелерді өз тілі мен 

ұлтының ерекшелігіне бейімдеумен қатар, өздерінің менталиттеріне жəне заман 

ағымына сай өз əдістемелерін əзірлеп ұсынуда. Мысалы, Өзгермелі жəне  

тұрақты бақыт шкалалары [20](Dambrun et al., 2012), бақыт өлшемі [21] (Rizzato 

et al., 2022), т.б. Олар өздері дайындаған əдістемелік құралдардың сенімділігін 

халықаралық деңгейде қолданылатын əдістеме көрсеткішімен арасындағы 

корреляцияны анықтау арқылы дəлелдейді.  

Жоғарыда əлем бойынша қолданысқа ие шетелдік ғалымдардың ұсынған 

бақыт теорияларын қарастырдық. Ал, Қазақстандық еңбектер əзірге теориялық 

талдау жасаумен шектелген.  
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Отандық ғалымдар Н.С. Ахтаева жəне Н.В. Полывянная бақыт туралы 

шетелдік ғалымдардың еңбектеріне шолу жасау барысында, əр түрлі бақыт 

анықтамаларын талдай отырып, негізгі 8 компонентін бөліп көрсетеді. Олар: 

1. Өзіндік қатынас (немесе өзін-өзі бағалау/өзін-өзі құрметтеу/өзіне 

сенімділік) 

2. Өмірдің мəнділігі (саналылық, əлем мен қоршаған болмыстың субъективті 

бейнесінің тепе-теңдігі). 

3. Позитивті бағыт (позитивті эмоциялық фон, өмірге деген сүйіспеншілік, 

оптимизм). 

4. Ішкі еркіндік (мұнда: жаңа тəжірибеге ашықтық). 

5. Субъективті əл-ауқат деңгейі (когнитивтік жəне эмоциялық аспектілері). 

6. Əлеуметке бейімделу (жағымды қарым-қатынас орнату қабілеті ретінде). 

7. Рухани жəне тұлғалық өсу. 

8. Кемелдену (жетістік деңгейі, өзін-өзі жүзеге асыру) [22]. 

Ал, тағы бір субъективті əл-ауқатты зерттеуді қолға алған отандық зерттеуші 

А.Р. Ризулла өз еңбегінде психологияның түрлі бағыттарындағы бақыт мəселесін 

қарастырған. Психоаналитикалық бағыт бақытты либидо қуатының қозғалысы 

жəне шоғырлануымен анықталатын рақаттану ретінде анықталса, жеке тұлға 

психологиясында артықшылыққа ұмтылу жəне  тұтастық сезімімен қамтамасыз 

ететін өзін-өзі жетілдіру ретінде қарастырылады. Гуманистік жəне 

экзистенциялық психологияда бақыт адамның руханилығы жəне 

жауапкершілігімен байланысты ең жоғарғы тəжірибе ретінде анықталады. 

Жүріс-тұрыстық жəне когнитивтік психологияда бақыт жалпы өмірге 

қанағаттанушылық ретінде, жеке қасиеттермен (экстраверсия, саналылылық, 

серіктестік, тəжірибеге ашықтық, əзіл, т.б.), басқа адамдармен қарым-қатынасы 

арқылы, сонымен қатар болашақтың шынайы бейнесі мен қазіргі уақыттағы 

жүзеге асыруға негізделген адам өмірінің жоспарлау ерекшеліктері арқылы 

анықталатын əл-ауқат ретінде қарастырылады [23]. 

Сонымен, бұл мақалада бақыт тақырыбына арналған отандық жəне шетелдік 

еңбектерге шолу жасалынып, негізгі кең қолданыстағы бақыт теориялары 

сипатталды. Барлық еңбектерді саралай келе, бақыт ежелгі дəуірден бастап 

қазіргі уақытқа дейін əр түрлі мəдениет жəне ұлт өкілдерін ойландырған негізгі 

мəселенің бірі екенін байқауға болады. Əрине, заман ағымына қарай жəне түрлі 

халық менталитіне байланысты бақыт теорияларының құрылымы мен 

анықтамасы өзгеруі мүмкін. Сонымен қатар, бақытқа əсер ететін көптеген 

факторлардың бар екендігін де ескеруіміз қажет. Осыған байланысты бақыт 

феномені əлі де кеңінен зерттеуді талап етеді. Əсіресе, Қазақстан тұрғындарымен 

зерттеу жүргізіліп, ұлттық ерекшелігімізге қандай бақыт анықтамасы тəн 

екендігін, оған қандай факторлар əсер ететінін анықтау қажеттілігі туындап 

отыр.   
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Світ постійно змінюється і умови виконання звичних завдань в різних сферах 

постійно потребують удосконалення та пристосування з урахування нових 

викликів. Одним з таких викликів для сучасного українського суспільства є 

повномасштабна агресія росії проти України. Населення нашої країни вимушено  

постійно шукати шляхи пристосування свого повсякденного життя  до умов 

війни. Освітяни теж постали перед серйозними викликами, оскільки навчання 

під час бойових дій є незвичним для всіх, а в деяких випадках і небезпечним, 

через те, що ворог часто атакує цивільні об’єкти без розбіру [1]. 

Війна порушує базове право кожної людини на освіту, можливість навчатись 

та отримувати нові знання, вміння, навички. Здійснення освітньої діяльності в 

умовах бойових дій та процес її відновлення вивчають багато міжнародних 

організації, зокрема ООН, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та багато інших. Ці організації 

за результатами своєї роботи розроблюють рекомендації, які враховують 

особливості кожного збройного конфлікту [1]. Після закінчення війни освіта не 

зможе бути такою, якої вона були до повномасштабного вторгнення росії. Але 

головне, що абсолютно іншими будуть всі учасники педагогічного процесу так, 

як військові дії мають вплив на всіх. Багато хто емігрував до сусідніх країн і 

намагається адаптуватись та пристосуватись до суспільного ладу, включаючи 

особливості освіти. Проте ті, хто лишились зазнали значного психоемоційного 

впливу та тривалий час перебували в шоковому стані. Однак, не зважаючи на 

складні психологічні умови, ракетні атаки, педагоги продовжили навчати 

школярів, студентів дистанційно, очно. При цьому дуже багато випадків 

зафіксовано, коли в бомбосховищах викладачі читали лекції студентам, а учителі 

проводили уроки з найменшими школярами [2].  

На сьогодні близько 20% нашої території перебуває під контролем окупантів, 

це майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Російські війська зайшли у 3 тисячі 

620 населених пунктів України. 1017 з них уже вдалося звільнити. Ще 2 тисячі 

603 належить звільнити. Відповідно до даних Міністерства освіти і науки у лавах 
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Сил оборони  України боронять нашу державу більше тисячі освітян на даний 

час. Один з викладачів вишу, перебуваючи на фронті, не полишив свого 

обов’язку та проводив читати лекції студентам з окопів. І це не зважаючи на 

психологічну напругу, постійні обстріли та атаки [3]. 

 За даними Офісу генпрокурора унаслідок щоденних бомбардувань та 

обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ пошкоджені 1508 закладів 

освіти, 102 з них зруйновано повністю. Але нажаль ці цифри постійно 

продовжують збільшуватися. Нажаль є загиблі серед дітей, вчителів.  

Вимушена міграція та евакуація тягнуть за собою втрату звичних соціальних 

контактів і звичного соціального середовища, руйнацію або втрату родинних 

зв’язків, втрату роботи і звичного місця проживання, необхідність 

налагоджувати побут у незручних, іноді – несприятливих умовах, серед 

незнайомих людей.  

Доволі розповсюдженими явищами серед учасників освітнього процесу є: 

- психоемоційна нестабільність;  

- фрустрація; 

- тривога;  

- посттравматичні стресові розлади;  

- сум;  

- депресія; 

- апатія; 

- немотивована агресія; 

- панічні напади; 

- зниження когнітивних функцій; 

- негативні спогади. 

Все вищезазначене вплинуло, впливає та ще певний час буде впливати на всіх 

учасників освітнього процесу зокрема педагогічних та науково-педагогічних 

працівників [4]. 

Проведений аналіз показує, що в сучасних умовах в Україні актуальними 

залишається питання психологічного супроводу діяльності педагогічних та 

науково-педагогічних працівників. Цей супровід може здійснюватися фахівцями 

психологічної служби системи освіти. Враховуючи це основними пріоритетними 

напрями діяльності психологів і соціальних педагогів закладів освіти із 

забезпечення психологічного супроводу педагогічних та науково-педагогічних 

працівників є: 

психоедукація педагогічних та науково-педагогічних працівників;. 

психологічна профілактика; 

соціально-психологічні тренінги з підготовки надання першої психологічної 

допомоги та самодопомоги; 

групи підтримки; 

соціально-психологічна реабілітація. 

Таким чином, запропоновані вище пріоритетні напрями діяльності служби 

системи освіти дозволять зменшити вплив довготривалих як соціальних, 
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фізичних, економічних так і психологічних негативних факторів, які виникли в 

результаті війни в Україні.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕМОЦІЙНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

Мамадалієва Лілія Володимирівна 
магістр спеціальності 053 «Психологія» 

КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» 

 

 Анотація. Стаття розкриває тему психологічних особливостей емоційного 

інтелекту учнівської молоді. 

Ключові слова: емоційний інтелект, емпатія, учнівська молодь. 

Актуальність дослідження. Емоційний інтелект як предмет соціально-

психологічного та педагогічного дослідження є відносно новим, маловивченим 

феноменом. Важливість і необхідність розвитку складових емоційного інтелекту 

як факторів, що сприяють особистісному становленню індивіда та впливають на 

його успішність у житті, також являється незаперечним фактом актуальності 

наукових пошуків. 

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. Серед 

українських вчених в сфері дослідження емоційного інтелекту можна 

виокремити Е. Носенко, Г. Березюк та О. Філатову, які переважно розглядають 

цю здібність через призму психології. Суттєво збагачують уявлення про сутність 

цього феномену й дослідження інших сучасних психологів, а саме: Я. Куценко, 

О. Власової, С. Дерев’янко, В. Зарицької, Н. Ковриги та ін. У працях цих учених 

розкрито змістові, структурно-динамічні та функціональні особливості 

емоційного інтелекту. 

Мета наукової публікації: теоретичне вивчення психологічних 

особливостей емоційного інтелекту учнівської молоді. 

Завдання статті: Здійснити теоретичний аналіз поняття «емоційний 

інтелект», «емпатія»; дослідити особливості емоційного інтелекту учнівської 

молоді. 

Методи та методики дослідження: теоретичні: аналіз даних з проблеми 

дослідження, представлених у науковій літературі та узагальнення отриманої 

інформації; систематизація та інтерпретація отриманих даних; аналіз, 

порівняння і узагальнення теоретичного та емпіричного матеріалу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відкриття емоційного інтелекту 

пов’язане з дослідженням, Р. Торндайка, який уперше виділив таку частину 

загального інтелекту, як соціальний інтелект, тобто здатність розуміти інших і 

діяти або поводитися мудро по відношенню до оточення (Throndike, R., 1986). 

Науковцями представлено дві моделі емоційного інтелекту: 1. Модель 

здібностей, в якій подана ідея про перетин пізнання і емоцій; 2. Змішана модель 

(поєднання інтелектуальних, емоційних і особистісних властивостей людини). 

Згідно першої моделі (Salovey P., 1994) основними компонентами емоційного 

інтелекту є основні некогнітивні знання (емоційна компетентність) і навички 

(здатність контролювати і регулювати зовнішні прояви емоцій і почуттів). 



PSYCHOLOGY 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 376 

У рамках цієї моделі емоційний інтелект визначається як набір ієрархічно 

організованих здібностей, пов'язаних з переробкою інформації, які об’єднуються 

в чотири групи: 

1. Ідентифікація емоцій. Включає ряд пов'язаних між собою здібностей, 

таких, як сприйняття емоцій (тобто здатність помітити сам факт наявності 

емоції), їхня ідентифікація, адекватне вираження. 

2. Використання емоцій для підвищення ефективності мислення і діяльності. 

Включає здатність використовувати емоції для напрямку уваги на важливі події, 

викликати емоції, які сприяють рішенню завдань. 

3. Розуміння емоцій. Здатність розуміти комплекси емоцій, зв'язки між 

емоціями, переходи від однієї емоції до іншої, причини емоцій. 

4. Управління емоціями. Здатність до контролю за емоціями, зниження 

інтенсивності негативних емоцій, усвідомлення своїх емоцій, у тому числі і 

неприємних (Челало С., 2015). 

Всі вищеописані здібності потрібні для внутрішньої регуляції власних 

емоційних станів і для успішних дій на зовнішнє середовище, що приводять до 

регуляції власних і чужих емоцій. Наразі термін «емоційний інтелект» став 

популяризуватися, а сама галузь досліджень істотно розширилася. У дослідженні 

Є. Носенко та Н. Ковриги емоційний інтелект розглядається як інтегральна 

властивість особистості та складова її внутрішнього світу, як «форма виявлення 

позитивного ставлення людини до себе, до інших, до світу, що відображає 

ціннісне значення емоційного інтелекту. Авторами визначено 

внутрішньоособистісний та міжособистісний аспекти прояву емоційного 

інтелекту (Носенко Є.Л., 2010). 

Автором зазначено, що найнижчому рівню емоційного інтелекту відповідає 

здійснення емоційного реагування за механізмом умовного рефлексу, при цьому 

емоційне реагування ініціюється на сенсорно-перцептивному рівні, активність 

здійснюється з переважанням зовнішніх компонентів над внутрішніми, на 

низькому рівні її усвідомлення, при низькому виявленні самоконтролю, з 

високою ситуативною зумовленістю, з вибором поведінки з досить широкого 

поля можливостей у високій залежності від ситуації, з низьким виявленням 

контролю. 

Середній рівень емоційного інтелекту у дослідженні Н.В. Ковриги 

характеризується здійсненням зовнішньої активності довільно, на підставі 

уявлень, із застосуванням певних вольових зусиль, що відповідним чином 

відбиватиметься у свідомості на рівні емоційних переживань. Найвищий рівень 

сформованості емоційного інтелекту відповідає найвищому рівню розвитку 

внутрішнього світу людини і базується на наявності у суб’єкта відповідних 

настанов щодо можливих для нього особисто альтернатив поведінки у 

конкретних ситуаціях життєдіяльності (Коврига Н. В., 2010). 

Розуміючи власні емоції та вміючи їх контролювати людина здатна краще 

виражати свої почуття та розуміти як почуваються люди навколо неї. Завдяки 

цьому спілкування стає більш ефективним, а стосунки у різних сферах діяльності 

та й в особистому житті стають – сильнішими. 
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Отже, емоційний інтелект є складним психічним утворенням, яке має 

одночасно і когнітивну, і емоційну, і особистісну природу, а одним з основних 

механізмів його розвитку та актуалізації є емпатія. Емпатія є ключовим 

психологічним механізмом, який забезпечує здатність людини розуміти й 

управляти емоціями інших людей. З огляду на це, проаналізуємо теоретичні 

підходи до дослідження природи емпатії, її розвитку в учнівської молоді та 

розкриємо особливості взаємозв’язку емоційного інтелекту з емпатією. 

Емпатія в психології розуміється як осягнення емоційних станів іншої 

людини, здатність емоційно відгукуватися на переживання інших людей. 

Здатність до емпатії розвиває проникливість, здатність до швидкого і 

адекватного пізнання людей і відносин, до прогнозування поведінки людини. На 

рівні особистісних характеристик проникливість припускає наявність 

гуманістичної спрямованості людини, ціннісних орієнтацій, вольових рис 

характеру. Відчути почуття іншої людини часто означає відчути і власні почуття. 

Побачити страхи іншого – зустрітися і з власними страхами. (Березюк Г., 2008). 

Розуміючи власні емоції та вміючи їх контролювати людина здатна краще 

виражати свої почуття та розуміти як почуваються люди навколо неї. Завдяки 

цьому спілкування стає більш ефективним, а стосунки у різних сферах діяльності 

та й в особистому житті стають – сильнішими. Саме ці факти зі сфер буття кожної 

людини і є підтвердженням того, що є велика цінність та необхідність розвитку 

емоційного інтелекту (Носенко Е. Л., 2010). Функціональні характеристики 

емоційного інтелекту визначаються системою емоційних ставлень до себе, як 

суб’єкта пізнання, до світу та інших людей. 

Дослідники виокремлюють також і певні види емпатії: емотивну, 

пізнавальну, предикативну, поведінкову (діяльнісну, конативну). Емотивна 

емпатія передбачає емоційний відгук на будь-які прояви почуттів з боку інших. 

Як правило, відбувається сприймання емоціогенної ситуації, зараження 

емоціями іншої людини, проявляється здатність відчувати її емоційне 

благополуччя чи неблагополуччя. Пізнавальна емпатія забезпечує розуміння 

емоційних переживань, осмислення внутрішнього стану іншої людини. У 

наслідок цього може проявлятися здатність передбачати емоційні реакції інших 

людей (предикативна емпатія), а також співпереживання чи співчуття, які 

можуть спонукати до сприяння, емоційної підтримки. (Журавльова Н. П., 2007) 

Водночас, емпатія розглядається як умова розвитку моральної свідомості 

особистості її емоційної зрілості, механізм просоціальної поведінки, структурна 

складова емоційного інтелекту, яка полягає у здатності розпізнавати емоції 

інших людей, що, у свою чергу, сприяє кращій соціальній адаптації особистості 

в суспільстві (Goulman D., 2018). Проте, проблема взаємозв’язку особливостей 

розвитку емоційного інтелекту особистості з емпатією, зокрема з емпатійними 

ставленнями у соціумі ще потребує подальшого вивчення. 

Слід зазначити, що високий рівень розвитку емоційного інтелекту є, на нашу 

думку, основою для розвитку емоційної креативності особистості. Саме 

емоційний інтелект є тим знаряддям, завдяки якому відбувається емоційне 
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самопізнання, оцінювання емоціогенних ситуацій та проявів емпатійного 

ставлення до інших людей. 

Висновки. З усього вищезазначеного можна зробити висновок, що 

емоційний інтелект є складним психічним утворенням, яке має одночасно і 

когнітивну, і емоційну, і особистісну природу, а одним з основних механізмів 

його розвитку та актуалізації є емпатія. Емпатія є ключовим психологічним 

механізмом, який забезпечує здатність людини розуміти й управляти емоціями 

інших людей. З огляду на це, проаналізуємо теоретичні підходи до дослідження 

природи емпатії, її розвитку в молодшому шкільному віці та розкриємо 

особливості взаємозв’язку емоційного інтелекту з емпатією, яка є базовою 

категорією у контексті нашого дослідження. Проблема емпатії, її місце в 

структурі особистості, в системі загальнолюдських цінностей, її роль у процесі 

спілкування та міжособистісній взаємодії розглядались багатьма філософами-

етиками, психологами, педагогами. 
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ЕМОЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ЯК ОДНА З ДЕТЕРМІНАНТ 

ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ 
 

Федик Оксана Василівна 
кандидат психологічних наук, доцент 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

 

У моменти,  коли виникають труднощі та кризи, окремі особи, групи та 

спільноти повинні знайти в собі ресурси для руху вперед. Вони можуть це 

зробити, демонструючи стійкість до  негативної події, щоб спрямувати її на інші, 

конструктивні, а не деструктивні траєкторії. «Стійкість»  в психологічному плані 

є процесом створення навичок, нових цілей і впевненості в собі, необхідних для 

того, щоб пройти випробування, відновитися і вийти з нього зміцненим.  

Однією з головних індивідуально-психологічних характеристик, що 

дететермінує стійкість особистості до стресогенного впливу є емоційна стійкість. 

Емоційна стійкість зменшує негативні емоційні впливи, зменшує 

напруження, стрес, дає змогу або їх повністю уникнути, або швидко з ними 

впоратися. Людина з емоційною стійкістю може успішно здійснювати 

професійну діяльність у складних, незвичних або напружених умовах. 

Розглядаючи емоційну стійкість в якості індивідуально-психологічної 

характеристики, що в певній мірі визначає ефективність діяльності у 

стресогенних ситуаціях, ми тим самим припускаємо наявність в її структурі 

стресозахисного та адаптаційного потенціалу. Останній забезпечує 

пристосування особистості до діяльності, слугує регулятором тактики поведінки 

та стратегії вибору дій в емоціогенній ситуації життєдіяльності. 

Зараз  все більше   дослідників   звертається   до феномену емоційної стійкості 

як фактору, який  впливає  на  діяльність  людини  у стресогенних   умовах.   В   

основному розвідки стосуються вивчення взаємозв’язків   емоційної   стійкості   

та різних  особистісних  характеристик  (С.Кравчук, О. Рева), аналізу 

особливостей формування   емоційної   стійкості   у складних  умовах  

професійної  діяльності (О.  Блінов, А.Корженко, А.  Черкашин) Я.  Рейковський 

визначає  емоційну  стійкість як здатність емоційно збудженої людини зберігати  

спрямованість  своїх  дій,  функціонувати  адекватно  і  контролювати  вираження 

емоцій.  

На думку Н.Павлик  емоційна стійкість – це витриманість, спокій, здатність 

долати  емоційне  збудження,  врівноваженість у  стресовій  ситуації,  це основа 

душевної гармонії, внутрішньої стабільності  та  врівноваженості.   

S. Southwick  та D.   Charney вказують, що для підвищення емоційної 

стабільності треба вміти встановлювати  позитивні  стосунки з  людьми. Під час 

спілкування з оточуючими вивільняється окситоцин, який заспокоює розум та 

знижує рівень стресу.  

Як  стверджує  С.Кравчук   емоційну стійкість слід розглядати як психічний 

стан та інтегративну властивість особистості, що характеризується взаємодією 

емоційних, вольових, інтелектуальних та мотиваційних компонентів психічної 
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діяльності особистості. Змістовні аспекти емоційності відображують явища та 

ситуації, що мають особливу значимість для особистості. Важливий фактор 

емоціональної стійкості – зміст і рівень емоцій, почуттів, переживань в 

екстремальних обставинах [1]. 

Узагальнюючий аналіз психологічної літератури з даної проблематики, дає 

можливість визначити декілька підходів до визначення змісту поняття «емоційна 

стійкість»: 1) Емоційна стійкість як «стійкість емоцій», а не функціональна 

стійкість людини до емоціогенних умов. При цьому під «стійкістю емоцій» 

розуміють і емоційну стабільність, і стійкість емоційних станів, і відсутність 

схильності до частої зміни (переміни) емоцій. 2) Емоційна стійкість як стійкість 

певного емоційного стану, що характеризується емоційною незворушністю, 

невразливістю, тобто не реагування людини на емоціогенні подразники, ситуації. 

3) Перевага позитивних емоцій. 4) Здатність стримувати емоційні реакції, тобто 

«сила волі», що має прояв у терплячості, наполегливості, самоконтролі, 

витримці, що ведуть до стабільності ефективності діяльності. 5) Інтегративна 

якість особистості, що характеризується такою взаємодією емоційних, вольових, 

інтелектуальних і мотиваційних компонентів психічної діяльності індивідуума, 

котрі забезпечують оптимальне успішне досягнення мети діяльності у складній 

емоційній обстановці [2].  

 Емоційна стійкість дає змогу людині  переживати стресові ситуації, 

усвідомлюючи  свої негативні емоції, і при цьому не втрачати  надію та відчуття 

мети життя. Емоційна стійкість дає змогу людині відчувати контроль над 

ситуацією навіть у найскладніші та невизначені періоди. Емоційно стабільна 

людина – це емоційно зріла особистість, витримана і спокійна у складних 

ситуаціях,  її інтереси не залежні від випадкових зовнішніх впливів, вона 

залишається працездатною  в умовах стресу, орієнтована на реальність [3].  

Емоційна стійкість складається з 3 блоків – це «стовпи», на яких ми можемо 

будувати стійкість або працювати над її покращенням. Ці три елементи також 

називають трьома вимірами емоційної стійкості. До них відносять фізичні 

елементи, що включають фізичну силу, енергію, міцне здоров’я; психічні або 

психологічні елементи, як здатність до саморегуляції, увага та зосередженість, 

самооцінка, впевненість у собі, емоційне усвідомлення та регуляція, здатність до 

самовираження, мислення та міркування; та соціальні елементи, що включають 

міжособистісні стосунки (робота, партнер, діти, батьки, друзі, громада тощо), 

групову ідентичність, симпатію, спілкування та співпрацю [4]. 

Емоційна стійкість – це не перемога в битві. Це сила, щоб подолати шторм і 

при цьому тримати вітрило стійким. Живучи в епоху суспільних перетворень і 

технологічної революції, ми пристосовуємося до змін, яких ніколи не було в 

нашому житті: від впливу соціальних мереж 24/7, зміни професій до адаптації до 

нових соціально-політичних умов – цілком природно іноді відчувати себе 

емоційно нестабільно. Але ми в силі зміцнити свою емоційну стійкість шляхом 

розвитку самосвідомості, яка дасть нам можливість глибше розуміти себе та 

шукати відповіді всередині себе. Підвищення рівня емоційного самоконтролю, 

наполегливості, гнучкого мислення, налагодження міжособистісних стосунків. 
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Коли ми стійкі, ми не тільки пристосовуємося до стресів і розчарувань, ми також 

розвиваємо їх розуміння, щоб уникнути дій, які можуть призвести до таких 

ситуацій в майбутньому.  

Емоційна стійкість – це мистецтво жити, яке переплітається з вірою в себе, 

співчуттям до себе та розширенням меж власного пізнання. Це спосіб, за 

допомогою якого ми надаємо собі сили сприймати негаразди як «тимчасові» і 

продовжувати розвиватися через біль і страждання (Марано). 
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У психології поняття ризику розкривається головним чином в аспекті 

сприйняття ризику – відображення нестабільної ситуації й вибір людиною 

небезпечного варіанту дії в ній. У свою чергу Beck Ulrich  [1] розглядає ризик з 

точки зору постійної  взаємодії із небезпечними ситуаціями та загрозами, на 

прояв і посилення яких впливають процеси модернізації. Сам «ризик» має свої 

особливості: невизначеність ситуації, майбутні події оцінюються як негативні, 

зачіпляє інтереси і має практичне значення, має кількісну характеристику оцінки 

ступеня небезпеки. Величина ризику визначається як відношення кількості подій 

з небажаними наслідками до максимально можливого їх за конкретний період 

часу [2]. Нескінченно малий («нульовий») ризик свідчить про відсутність 

реальної небезпеки в системі, і навпаки: чим вищий ризик, тим вища реальність 

впливу небезпеки. Ризик - безмежна величина, яка визначається на конкретний 

період часу. У широкому смислі використовується таке поняття, як 

евентологічний ризик, коли присутній теоретичний й ефективний ризик. 

Під ризиком  частіше розуміють дію (учинок), виконаний в умовах вибору, 

коли існує вірогідність  опинитися в гіршому положенні у випадку невдачі, чим 

до вибору [3, 4] .  

У психологічній літературі [5, 6] розглядається європейський і 

американський підхід до вивчення ризику. При першому підході ризик 

оцінюється як спрямованість на особливо привабливу мету, досягнення якої 

пов'язане з фізичною небезпекою, наголошуючи на наявності у ризику показника 

фізичної небезпеки.  При другому - ризик означає здійснення альтернативного 

вибору в ситуації невизначеності, де успіх залежить від випадку, пов'язаний з 

труднощями вибору та небезпекою не досягти значимої мети. У такому випадку 

ризик виступає авантюрним процесом ухвалення рішення, а тому фактор 

небезпеки може визначати  рівень домагань особистості. Кожна людина має 

резерв для подолання кризових ситуацій,  але не завжди його використовує.  

З позиції психології, кожна  людина поводиться так, щоб як найменше було 

проблем пов'язаних з травматичними відчуттями. Такі відчуття – є сигналом про 

зміну, в несприятливу сторону, функціонально-рольового простору середовища, 

що забезпечує життєдіяльність. Ступінь і тривалість травми служить як би 

критерієм допустимого рівня впливу небезпечного фактора на людину. На основі 

індивідуального способу сприймання картини світу люди приймають рішення, 
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які здаються логічними, виваженими і правильними. В умовах військового стану, 

коли збільшилася невизначеність, стало набагато складніше планувати 

майбутнє,  події часто сприймаються  «тут і зараз», через емоційне і 

психофізіологічне відчуття, тому люди намагаються мінімізувати зусилля, в 

тому числі й мозкові,  приймаючи рішення про зміну життєвого простору. Люди, 

які проживають в місцевості, що знаходиться у зоні бойових дій, піддаються 

ризику  в  залежності від цілого ряду факторів, особливо від місця перебування і 

часу. Переважна більшість  із них змінює своє місцезнаходження протягом дня і 

щодня тільки визначений час проводять в будинку, уникаючи укриття. Щоб не 

вийти із зони звичайного комфорту, люди ризикують тільки для того, щоб 

переконатися себе і продемонструвати іншим, що вони не бояться небезпеки.  

Якщо розглядати поняття готовності особистості до ризику, то на перший 

план виступає мотиваційний аспект, тобто бажання людини вдаватися або не 

вдаватися до рішучих дій у ситуації ризику. N. Kogan [7] вважав, що хоча 

готовність є реакцією на зовнішні події, проте ступінь її вираження напряму 

залежить від індивідуальних якостей: самооцінки, самовпевненості, потреб та їх 

актуалізації, властивостей темпераменту, характеру та здібностей та ін. 

Складовою високого рівня готовності ризикувати є здатність людини ефективно 

мобілізувати свої сили та ресурси. Ризик у ролі мотиву виступає у випадку 

прагнення особистості до гострих відчуттів [3]. 

Внутрішні причини виникнення ризику можуть бути як об’єктивними так і 

суб’єктивними. Об’єктивні чинники є мало контрольованими, мають високу 

вірогідність, яка призводить до негативних і непередбачуваних наслідків, 

особливо, коли сприятливі умови відсутні. Суб’єктивна сторона представлена 

прийняттям людиною відповідальності за свій вибір, самостійним прийняттям 

рішення з урахуванням усіх можливих варіантів. О. Саннікова  [8] вважає, що 

ризик, на який йдуть добровільно та той, який є неминучим й обов’язковим в 

певній ситуації, відрізняються  один від одного.  

Схильність до сприйняття ризику й оцінка ризику в небезпечній ситуації 

особистістю є суто індивідуальним параметром. Тому за відношенням до ризику 

в умовах військового стану людей, ми пропонуємо їх аналізувати за такими 

стильовими особливостями поведінки: 

1) схильні до ризику особистості. Вони, навіть за невеликих шансів остатися 

неушкодженими надають перевагу ризику. Люди, які мають високу схильність 

до ризику частіше проявляють ініціативність, більшою мірою самовпевнені, їхня 

рішучість може бути виправданою або ні. Вони найчастіше отримують 

задоволення й адреналін від думки, що вони є сміливими, рішучими й 

відважними;  

2) люди, які перебільшують ризики, під впливом сильних вражень, які вони 

не можуть контролювати, в наслідок чого виникають помилки в оцінці ризиків 

у всьому, що виходить за межі звичайного;  

3) люди, які персоналізують ризики під впливом конкретної історії втрати 

близьких, сім’ї, колективу, майна, особливо тих, з ким знайомі.  Тривога зростає 

тоді, коли люди спостерігають за ситуацією, яку не можуть контролювати; 
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4) люди, які недооцінюють ризики на які йдуть усвідомлено та переоцінюють 

ті, що не можуть контролювати.  Більшість людей менше бояться ризикувати, 

якщо із цим ризиком пов’язані ще й певна користь. Це може стосуватися 

екстремальних видів діяльності, за яких існує високий ризик втрати здоров’я або 

навіть життя, але вони є досить високооплачуваними; 

5) люди, які переоцінюють ризики, особливо ті, які є об’єктом суспільної 

уваги й тривоги. Більшість людей менше побоюються природних ризиків, ніж 

ризиків спровокованих військовим станом. Саме тому тисячі жертв війни 

сприймаються болісніше, ніж жертви природних лих - повенів, землетрусів, 

тощо; 

 6) люди, у яких рівень схильності до ризику є низьким, здатні проявляти 

обережність та уникати невиправданих дій, аби їх активність не призвела до 

поразки. У ризикованих ситуаціях вони залишаються осторонь, якщо не знайдуть 

достатньо значимих причин для участі.  

Слід зазначити, що найкращу адаптивну стратегію поведінки в ризикованій 

ситуації  обирали ті, хто зосереджувався на своїх діях, на волонтерській 

діяльності, без очікування того, що може статися або не статися. В умовах 

військового стану позитивні емоції стосуються переваг соціальної 

відповідальності, бо життя наповнене смислом дозволяє пережити усі 

ризиковані ситуації.   

Війна — це екстремальна ситуація, за якої зростає невизначеність: їхати чи 

залишитися, працювати чи звільнятися, чекати чи діяти - наразі став невід’ємною 

частиною життя українців. Безумовно, у кожної людини є свій вироблений 

досвідом алгоритм прийняття рішень, однак ситуація військового стану є 

настільки незвичною та небезпечною, що примушує замислитися про апгрейт 

цієї навички. За часом прояву негативних наслідків небезпеки, в умовах 

військового стану, емоційні переживання поділяються на кумулятивні й 

імпульсні, коли  в екстремальних ситуаціях люди іноді впадають у деякі дитячі 

стани: істерику, паніку, відчай, роздратування. Небезпека завжди охоплює 

внутрішнє відчуття тривоги та зовнішні негативні фактори, вплив яких 

приводить до травми чи летального результату. 

Під час військового стану, ризиковані ситуації можуть виникати абсолютно 

будь-де і впливати на безліч аспектів життя людини. На територіях, які 

піддаються постійному обстрілу більшість людей самі приймають рішення, чи 

оставатися в небезпечній ситуації й піддавати своє життя й життя близьких 

небезпеці, або відмовитися від цього та мати деякі матеріальні втрати, проте 

зберегти здоров’я і життя. У даній ситуації ризик є добровільним та 

усвідомленим. Це є відображенням інституціонального та неінституціонального 

(зовнішнього) середовища ризику [9]. Саме в інституціональнїй атмосфері 

ризику люди можуть обирати – ризикувати чи ні власними ресурсами й життям 

в тому числі, чи ні. Часто ризик обирається не для досягнення певного 

результату, а безпосередньо для збереження сталих способів існування, коли 

збереженню нерухомості й майна надається головний пріоритет, а життя 

віддається на відкуп долі.  
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Психологи розглядають ризик і страх як взаємозалежні поняття. За деякими 

твердженнями [10, 11], нашому суспільству властива «культура страху». 

Причиною її виникнення можуть слугувати загрози, які переслідують людство і 

проявляються у нових формах: нові види захворювань, тероризм, кіберзагрози, 

що з’явилися не так давно. В умовах військового стану страх і тривога також 

підсилюються за рахунок засобів масової інформації, коли ведучі, політики, топ-

експерти, консультанти періодично розповідають про небезпечні події й 

ситуації. Екстернали сприймають інформацію у вигляді застороги, роблячи для 

себе висновки, а у інтерналів - інформація ЗМІ, навпаки, може викликати панічні 

атаки. Зрештою невеликі страхи можуть перерости в повномасштабну паніку. 

На початку війни у більшості людей виникла паніка. Так трапляється часто, 

коли людина зіштовхується з невідомою й невизначеною для неї ситуацією, 

особливо коли це загрожує життю. Люди намагалися приблизно три місяці 

максимально захистити себе і свою родину, дотримувалися усіх необхідних 

заходів і прагнули не ризикувати. Проте, через пів року, перебуваючи у тій же 

ситуації ризику, навіть більш небезпечній, зважаючи на відключення світла, 

збільшення загальної кількості загиблих і зруйнованих житлових помешкань, 

ризикована поведінка населення зросла, і меншою мірою спостерігалося 

дотримання заходів безпеки. Люди почали нехтувати засторогами та правилами 

безпеки, бо почали діяти адаптаційні механізми, небезпека перестала так сильно 

лякати, страх зменшився, ризики не здавалися такими серйозними. Часові 

параметри реагування суттєво впливають на поведінку в схожій ситуації, а 

готовність до ризику буде підпадати під дію гетерохронних механізмів в 

залежності від внутрішніх та зовнішніх факторів: психоемоційного стану, 

впливу суспільства, тривалості ситуації небезпеки та ін. 

Готовність до ризику може корелювати і з іншими індивідуальними 

характеристиками, особливо в ситуації співвідношення виграш-ризик: 

збільшення виграшу несе разом із собою більшу ризикованість. Вміння жити 

сьогодні, бути в моменті «тут і зараз»,  відчувати позитивні емоції в житті, 

незважаючи на те, що йде війна дає можливість опанувати невизначеними 

ситуаціями і спрогнозувати майбутнє.  
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Анотація: Проблема стресу та соціальної депривації має велике значенння в 

умовах виконання професійних завдань спеціалістів морегосподарської галузі. В 

тезах визначені стресогенні чинники у особих умовах праці спеціалістів 

морегоспорадрської галузі. 

Ключові слова: стрес, професійний стрес, стресогенні чинники, особливі 

умови діяльності, адаптація, соціальна депривація. 

 

Проблема впливу стресу на ефективність праці, поведінку, психоемоційний 

стан особистості, має велике значення для спеціалістів морегосподарської галузі. 

Треба відзначити, що кожен спеціаліст, який працюює у морегосподарскій галузі 

є частиною системи колективного вирішення задач у особливих умовах праці.  

Аналіз наукової літератури дозволяє усвідомити, що особливі умови 

діяльності спеціалістів морегосподарскої галузі визначаються наступними 

чинниками: підвищеним рівнем складності, відповідальності, емоційної та 

фізичної напруги, втоми та стресу. Отже, вплив особливих умов професійної 

діяльності зумовлює порушення психічних процесів і станів та приводить до 

зниження рівня ефективності професійної діяльності. 
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На нашу думку, особливі умови діяльності спеціалістів морегосподарської 

галузі впливають на саму діяльність спеціалістів. Саме ця діяльність, зумовлена 

наступними чинниками: підвищенниц ризик, травмонебезпечність, монотонія, 

стресогенність, соціальна ізольованість.  

Стрес, це неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію 

(подразник) зовні, яка перевищує норму, а також відповідна реакція нервової 

системи. Термін «стрес» у фізіологію та психологію вперше ввів у 1932 

році Волтер Бредфорд Кеннон у своїх класичних роботах з універсальної 

реакції «боротись чи втікати». Фізіологічні аспекти стресу вперше були освітлені 

У. Кенноном ще 1914р. Він цим передбачив погляди Сельє на проблему 

психофізіологічної стресової реакції, описавши один зі специфічних аспектів 

стресової реакції -нейроендокринний процес. В окремих роботах вітчизняних 

вчених М.Я. Александрова, Д.М. Насонова, А.Д. Сперанського та інших, 

розкриваються механізми неспецефічної адаптації. 

Аналіз психологічної літератури дозволяє стверджувати, що діяльність в 

особливих умовах визначається як робота в екстремальних, катастрофічних, 

надзвичайних або утруднених ситуаціях. Екстремальні ситуаціі викликають 

дуже вискоку напругу сил і можливостей особистості. Існують різновиди 

діяльності, які входять до категорії екстремальних. Характерною особливістю 

діяльності фахівців екстремальних професій (військових, пожежників, 

поліцейських, рятувальників, моряків та інших) є те, що вони періодично 

виконують професійні завдання в умовах ризику. В основі ризикованої 

поведінки лежать не тільки специфічні особливості небезпечних, невизначених 

ситуацій, але також індивідуально-психологічні особливості людей, їх 

професійна підготовленість, стан здоров’я. “Професійний стрес – це 

багатовимірний феномен, що виражається у психічних і фізичних реакціях на 

напружені ситуації в трудовій діяльності людини” [1, с. 102-110]. Але також 

зазначимо, що психологічний стрес і його шкідливий вплив є дуже 

індивідуальним процесом і значення тих чи інших робочих обставин на людину 

суттєво відрізняється навіть у відносно однорідної професійної групи. Можно 

констатувати, що “регуляційна концепція стресу передбачає виникнення стресу 

в результаті розходження, неспівпадіння вимог середовища і людини, 

неспівпадіння того, що вимагає конкретна ситуація і того, що може зробити в 

даній ситуації працівник, який має певний рівень здібностей, умінь та навичок” 

[2, с. 13]. 
Розглянемо умови праці спеціалістів морегосподарської галузі у контексті 

різних теоретичних досліджень. 

Умови праці спеціалістів морегосподарської галузі відрізняються великими 

труднощами адаптації, а також ці умови викликають соціальну депривацію, 

відхилення індивідуальних стандартів від реальних соціальних норм суспільства 

і різних соціальних спільнот, що відображають певний ступінь ізоляції індивіда 

від соціального кола та соціального середовища внаслідок втрати зв’язків із 

навколишнім соціальним середовищем. “Під депривацією в загальному аспекті 

розуміємо психічний стан, коли суб’єкт не має змоги задовольняти деякі свої 
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основні (життєві) психічні потреби достатньою мірою впродовж тривалого часу” 

[3, с. 968].  

Треба відзначити, що соціальна депривація приводить до моральних і 

психологічних відхилень у поведінці та діяльності особистості спеціалістів 

морегосподарьскої галузі. Спеціалісти морегосподарьскої галузі опиняються в 

ситуації, коли вони обмежені в можливостях для задоволення певних життєвих 

психічних потреб іноді впродовж тривалого часу. Виникнення соціальної 

депривації пов’язане з тим, що в умовах своєї праці спеціалісти 

морегосподарьскої галузі стикаються із ситуацією недостатнього отримання 

соціальних, почуттєвих, сенсорних стимулів, опиняються в умовах певної 

групової соціальної ізоляції. 

Зазначимо також, шо умови професійної діяльності спеціалістів 

морегосподарьскої галузі передбачають не лише зміну соціальних ролей 

особистості, але й специфічний вплив умов вимушеної ізоляції на особу 

спеціаліста, таких як: екстремальні умови діяльності, обмеженість соціальних 

контактів, жорстка регламентація життя. А також, відсутність позитивного 

життєвого зростання та особистого життя по-різному будуть впливати на осіб 

різного віку, з різним терміном знаходження в таких умовах.  

Треба відзначити, що на сучасних суднах робота спееціалістів 

морегосподарської галузі стає переважно операторською. Операторська 

діяльність суднових спеціалістів розглядається як складна та напружена 

аналітико-синтетична робота головного мозку, яка потребує високої стійкості 

уваги, напруги функцій аналізаторів. “За допомогою сенсорних систем організм 

розрізняє, тобто аналізує, всі діючі внутрішні і зовнішні подразники і, 

грунтуючись на цьому аналізі, формує (синтезує) уявлення про них. В цьому і 

полягає єдність аналітико-синтетичної діяльності мозку” [4, с. 393].  

У дослідженнях, які розкривають умови праці спеціалістів 

морегосподарської галузі підтверджено, що об’єктивною особливістю діяльності 

спеціалістів виступає утома і перевтомлення як негативні психічні стани, що 

характеризуються зниженням ефективності під виконнання своїх професійних 

обов’язків.  

Таким чином, проблема стресу та соціальної депривації спеціалістів 

морегосподарської галузі, має велике значення для виконання професійної 

діяльності. Аналіз наукової літератури дозволив нам виявити умови в яких 

працюють спеціалісти морегосподарської галузі, які характеризуються: 

підвищеним рівнем складності, відповідальності, емоційної та фізичної напруги, 

втоми та стресу. Сама діяльність характеризується підвищеним ризиком, 

травмонебезпечністю, монотонією, стресогенністю, соціальною ізольованістю. 

Також ми визначили, що соціальна депривація, це психічний стан, який не 

дозволяє людині виконувати як професійні завдання, так і задовольняти особисті 

потреби. Ці дослідження дають судновласним та іншим компаніям, у сфері 

морегосподарської галузі фундамент у сфері створення інноваційних систем та 

механізмів, спроможних аналізувати та усувати знайдені недоліки у побудові 

рабочого процесу серед спеціалістів морегосподарської галузі. 
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Питання підготовки психотерапевтів, практичних психологів останнім 

часом перебуває в центрі уваги багатьох вітчизняних дослідників. Насамперед, у 

роботах йдеться про: а) ефективність підготовки фахівців у галузі практичної 

психології (О. Ф. Бондаренко, 2000; П. П. Горностай, 2007; Н. В. Чепелєва, 2017 

та ін.) та про окремі її компоненти. А саме: професійне мислення (Л. Ф. Щербина, 

2012), мотиваційний компонент професійної діяльності психолога (Л. З. 

Сердюк), креативність (Н. І. Пов’якель, 2004 ), рефлексію (М. М. Найдьонов, 

2009);  особистісну зміну психолога в процесі професійної підготовки (П. В. 

Лушин, 2002), особистісне змінювання,  динамічну "Я-концепцію",  активізацію 

потенціалів, перспектив особистості для постановки й ефективного вирішення 

подальших особистіниих та професійних завдань (О. О. Міненко, 2004), 

використання активних методів навчання  (Т. С. Яценко, 2017 та ін.), моделі 

професійної підготовки психологів (Н. І. Пов'якель, 2004; В. Панок, 2016) тощо. 

Сучасна психотерапевтична практика ґрунтується на двох основних 

парадигмах - природничій та гуманітарній. Це визначає загальний контекст, в 

якому здійснюється психотерапевтична робота, а отже цілі, задачі, методи та 

техніки її впровадження. Зокрема, у природничій парадигмі головною метою 

психотерапії є «адаптація людини до соціального оточення через усунення 

відхилень у психічному і психосоматичному функціонуванні особистості … у 

гуманітарній ... – посилення та розвиток особистості через інтеграцію та 

відновлення її цілісності» [1, C. 15]. 

З усім тим й до сьогодні відсутня психограма діяльності психотерапевта, 

яка б враховуючи необхідні і достатні критерії містила б ті професійно-значущі 

якості, які давали б змогу виконувати психотерапевтичну діяльність не 

порушуючи загального змісту і структури діяльності психолога-фахівця цієї 

спеціалізації. Відомими є дослідження щодо психологічно значущих 

властивостей особистості, які мають потенціали трансформуватися в професійно 

значущі якості фахівця психолога-практика (Н. І. Повьякель, 2004 та ін.); 

зокрема, метатеоретичне мислення психотерапевта (Л. Ф. Щербина); особистісні 

зміни (О. Ф. Бондаренко, 1993).   

Водночас існує чимало напрацювань щодо структури та змісту діяльності 

психотерапевта, психолога-практика (О. Б. Бондаренко, 2007; Л. Ф. Бурлачук, 

2012; Ф. Ю. Василюк, 2007; П. П. Горностай, 2007; О. С. Кочарян,  2012;  Жидко 

М. Є., 2012; Л. З. Сердюк, 2021 та ін.). 

У чималої кількості авторів йдеться про зміст і структуру психологічної 

готовності до професійної діяльності психолога-практика. Визначальним вони 

вважають особистісне зростання спеціаліста, що передбачає не лише розвиток 
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особистості, а й прагнення її до найповнішого вияву та розвитку своїх 

можливостей і здібностей (О. Ф. Бондаренко, Т. А. Петкова, 2021 та ін.). 

Відомо, що зміст взаємодії психотерапевта-клієнта у психотерапевтичних 

напрямах зумовлюється специфікою методологічної традиції, в межах якої 

створено технологію впливу та взаємодії. Нариклад, у змісті розуміючої 

психотерапії, як загальнопсихологічної теорії психотехнічного типу (Ф. Ю. 

Василюк, 2007) йдеться про мікродинаміку особистісних змін, «особистість 

контакту», «діалогічний резонанс» (О. В. Шведовський, 2007). 

У психоаналітичній психотерапії йдеться про технологію організації 

взаємодії психотерапевта та клієнта задля досягнення осяяння у межах 

психоаналітичної метатеорії (Щербина, С. 178). 

У гештальт-терапії досвід та реальність трактуються в контексті теорії 

поля. «Конкретним змістом будь-якого біологічного або соціально-

психологічного дослідження завжди є поле «організм-середовище». У будь-

якого тваринного організму немає жодної функції, яку можна було б визначити 

інакше, як функцію цього поля. Фізіологія організму, думки та емоції, об’єкт та 

індивід є абстракціями, які набувають сенсу лише в контексті поля і польових 

взаємодій»  [2, c. 372]. Йдеться про п’ять інструментів або навичок (злиття, 

інтроекція, проекція, ретрофлексія, еготизм) [2, с. 451-457]; про основну 

функцію створення творчого пристосування [2, с. 247], спонтанності, 

включеності в ситуацію, яке існує в трьох режимах – id, ego, personality [2, с. 371].  

Сутністю, змістом роботи психотерапевта є атмосфера, глибина 

спілкування, повага, контакт, довіра, співчуття, точність і витонченість дій, 

творчість, мужність пошуку, які вимагають від професіоналізму особистості 

психотерапевта «особистіної зрілості, мудрості, багатого життєвого досвіду, 

чутливості до суб’єктивних аспектів буття», що складає зміст суб’єктивно-

орієнтованої підготовки (Братченко С. Л.). 

Отже, професійна діяльність психотерапевта не обмежується набутим та 

засвоєним знанням (ширше – наявним досвідом). Вона насамперед пов’язана з 

розумінням цього знання, а отже зі смислами різних рівнів, форм, масштабу. 

Підкреслювання професійної роботи як «мистецтва», водночас, призводить до 

дещо метафоричного трактування діяльності психотерапевта та суперечностей, 

а саме: мистецтво (в достатньо широкому трактуванні цього терміну) містить в 

собі унікальність, неповторність, в межевому вияві – шедевральність діяльності.  

Але  професія психотерапевта є масовою, що неминуче призводить до 

трактування психотерапії як ремесла. У професійному мисленні психотерапевта 

завжди залишається частина досвіду, який не піддається освоєнню, а отже більш-

менш раціональному його інтерпретуванню. Це своєю чергою унеможливлює 

спрощене, обмежене, лінійне трактування ним особистісного змінювання 

учасників процесу терапії. 
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      Гендерна політика нашої держави спрямована на забезпечення рівного 

правового статусу чоловіків та жінок, можливостей дійсної реалізації цього 

статусу у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Це гарантується Законом 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (2005 

р.), Постановою Кабміну «Про затвердження Державної програми з утвердження 

гендерної рівності в українському суспільстві» (2006 р.) та іншими 

нормативними актами.  Тобто, ми маємо законодавчі основи для реалізації 

стратегії гендерної рівності, так званої гендерної пріоритетизації,  яка передбачає 

формування політичних і суспільних процесів з використанням гендерного 

підходу в усіх галузях життя країни. Але для втілення гендерної рівності, 

реального забезпечення рівних можливостей особам обох статей  відігравати 

однакову роль у всіх сферах життєдіяльності суспільства, зокрема  в 

управлінській діяльності,  управлінні виробництвом, тільки юридичної бази 

може не вистачати. Досить важливим здається інформаційно-просвітницький 

аспект цього питання, який ще не одержав належної уваги на громадсько-

побутовому рівні. 

     Дослідження  гендерних проблем  починались, як відомо, в США ще в 

середині минулого століття. Саме тоді почала формуватися гендерна психологія 

лідерства як науковий напрям на підґрунті феміністичної теорії в психології (Дж. 

Роузнер, Я.  Джорстед, Е.Іглі та ін.). Починаючи з 70-х років ХХ століття 

гендерна психологія розвивається найбільш активно і стає окремим науковим 

напрямом ( Ш. Бьорн, Р. Блейк, Ф. Фідлер, Т. Мітчел, П. Херсі). Представники 

гуманістичної психології А. Маслоу і К. Роджерс розглядали лідерство як 

потенційну властивість кожної людини. Гендерні особливості в сфері управління 

активно досліджуються українськими науковцями, зокрема Власенко Н.С., 

Виноградовою Л.Д., Табановою А.І., Чернявською Т.П., Шкурко Я.І., Кузьміним  

та іншими.  

      Разом з тим, проблема ґендерних відмінностей лідерів у професійній 

сфері, зокрема управлінській діяльності, висвітлюється у наукових джерелах 

іноді однобічно і тому залишається досить актуальною, потребує подальшого 

детального вивчення. А гендерна пріоритетизація все ще декларується як 
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глобальна стратегія і досить повільно втілюється не тільки в політичних 

процесах, а й на інших рівнях, зокрема  в професійній галузі, в  сфері управління 

виробництвом. Мета представлених тез саме і полягає в з`ясуванні ґендерних 

особливостей лідерів в галузі управлінської   діяльності та шляхів забезпечення 

рівних можливостей  реалізації лідерських якостей для жінок і чоловіків. 

   Порівнюючи жіночій і чоловічій стилі управління дослідники дійшли 

висновку, що жінки більш схильні до демократичного стилю, тоді як чоловіки – 

до авторитарного. Оскільки в управлінській сфері для жінок пріоритетним є 

соціально-психологічний аспект, а для чоловіків  професійно-діяльнісний, жінка 

може стати і часто стає більш успішним керівником.  

   Як зазначає в своїх дослідженнях Чернявська Т.П., ефективність та 

успішність професійної діяльності менеджерів забезпечують їх лідерські якості, 

які базуються  на виняткових особистісних індивідуально-психологічних 

властивостях, на їх здатності вселяти віру в правильність та своєчасність своїх 

дій. 

      Дослідження ґендерних аспектів лідерства в управлінській діяльності  

свідчать, що в умовах економічної нестабільності особистісні характеристики  

менеджерів-лідерів, зокрема їх стать,  мінімально впливають на ефективність 

виробництва. На перший план висуваються соціальна сміливість, активність,  

підприємливість, готовність до ризику, а за цими показниками результати 

лідерів-жінок навіть перевищують результати менеджерів чоловіків і вказують 

на  більшу активність перших, – стверджує Т.П. Чернявська.  

     Зазвичай, аналізуючи управлінські якості жінок і чоловіків, порівнюються 

їх індивідуально-психологічні характеристики  і виокремлюються такі, що 

забезпечують ефективне керівництво виробництвом. Деякі дослідники вважають 

(Д.Дзвінчук), що жінки переважають чоловіків щодо вербальних здібностей, 

тобто більш комунікативні навіть у непередбачених ситуаціях і з незнайомими 

людьми. В той час у чоловіків більш розвинені наочно-просторові здібності, вони 

у складних ситуаціях можуть бути авторитарно-агресивними, егоцентричними, 

непоступливими. Вважається також, що жінкам притаманні аналітичні здібності,  

більш високі показники пам’яті, психомоторики у ручному режимі, що 

обумовлюється більшою активністю лівої півкулі мозку. Тоді як переваги правої 

півкулі у чоловіків позитивно впливають на їх творчі здібності, допомагають 

краще орієнтуватися у просторі. Нарешті, жінки більш схильні до емпатії, 

альтруїзму, милосердних вчинків.  У соціальному середовищі, зокрема в 

трудовому колективі, жінки намагаються уникати конфліктів, в необхідних 

випадках вдаватись до конформізму. Чоловіки більш прагматичні, автократичні, 

не прагнуть довірливих взаємовідносин з підлеглими.  

   Шкурко Я.І. виокремлює суттєві якості, що обумовлюють успішне жіноче 

керівництво трудовим колективом: порядність, гнучкість у стосунках, повага до 

людей, відповідальність, колегіальність, доброзичливість, толерантність, в той 

же час, вимогливість до себе. До особистісних якостей успішних керівників-

чоловіків належать об`єктивність, довіра до колег, впевненість у собі, 

вимогливість до підлеглих, комунікативна врівноваженість. Варто зазначити, що 
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майже всі дослідники погоджуються з тим, що саме рівень розвитку 

комунікативних якостей безпосередньо впливає на ефективність управління 

трудовими відносинами та продуктивність праці трудового колективу. 

    До порівняльної характеристики жіночого і чоловічого стилів 

керівництва варто додати відмінності в стилі здійснення однакової діяльності, 

зокрема управлінської, або в досягненні однакової мети. Жінки не тільки схильні 

до демократичного, колегіального стилю, вони орієнтовані на групу, трудовий 

колектив, мобілізують його на колективну розробку рішень і спільну їх 

реалізацію. Навіть у складних виробничих ситуаціях жінки-керівники 

відрізняються контактністю, вмінням спілкуватися, розподіляти повноваження, 

навіть делегувати свої власні. Жінка-керівник намагається мотивувати підлеглих 

на досягнення спільної виробничої мети, формувати у всіх членів трудового 

колективу професійну самоповагу і корпоративний дух, незалежно від статусу і 

посади. Натомість чоловіки-керівники прагнуть до авторитарних методів, 

директивного управління, самоутвердження, категоричності та суворого 

контролю.  

     Тобто, можна зробити висновок, що чоловіки більш спрямовані на ділову 

модель лідерства: безперечна влада, домінування, самостійне формування 

виробничої мети, стратегії і тактики її досягнення. Жінки в своїй управлінській 

діяльності мають здебільшого соціальну спрямованість, прагнуть до комунікації, 

взаємодії, взаємопорозуміння, врегулювання міжособистісних стосунків. Це 

стосується також екстремальних або стресових ситуацій, в яких чоловіки можуть 

вдаватися навіть до диктаторства, стають замкненими, приховують свої емоції,  

тоді як жінки прагнуть до емпатії,  діляться проблемами, прислуховуються до 

порад. До цього варто додати, що в складних виробничих ситуаціях жінки-

керівники менше схильні до емоційних зривів, здатні ефективно вирішувати 

проблемні питання. Це пояснюється більшою психічною стійкістю жінок, їх 

більш легким пристосуванням до зовнішнього соціального середовища.  

   Завершуючи стислий порівняльний аналіз соціально-психологічних 

властивостей жінок і чоловіків, ми знову  переконались, що жіноче керівництво 

може бути  більш успішним, оскільки саме завдяки багатьом «жіночім» якостям 

на підприємстві  створюються стабільні і комфортні умови праці, а в трудових 

колективах складається позитивний морально-психологічний мікроклімат.  

     Як бачимо, і теоретико-методологічні дослідження ґендерних аспектів 

лідерства у професійній сфері, і соціально-психологічний аналіз дозволили 

виявити професійно важливі особистісні якості, властиві  лідерам-жінкам, такі 

як пошук і знаходження ефективних економічних можливостей; ініціативність, 

здатність швидко приймати нестандартні рішення в умовах невизначених 

ситуацій; здатність енергійно діяти в екстремальних та кризових умовах. Тобто, 

жінка-керівник не тільки не поступається чоловікові  в умінні управляти, але 

досить часто і перевершує його. І тут постає питання: чому ж у нашому  

суспільстві, особливо на громадсько-побутовому рівні, досі залишається 

патріархальний погляд на роль жінки не тільки в політичній, а й у виробничій 

діяльності? Чому за статистикою за однакову з чоловіками роботу жінки 
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отримують меншу платню, а кар`єрне зростання у професійній сфері для жінок 

ще досить виняткове явище?  

     Очевидно, що поширення на всіх рівнях суспільної свідомості ідей 

гендерної пріоритетизації, формування нового громадського світогляду на 

засадах гендерної рівності і надання реального рівного правового статусу жінкам 

і чоловікам, рівних можливостей брати участь у всіх суспільних сферах, зокрема 

у професійній, управлінській діяльності має забезпечити справжню гендерну 

рівність. Саме  інформаційно-просвітницький рівень висвітлення цього питання 

може стати щаблем для досягнення реального забезпечення  рівного правового 

статусу жінок і чоловіків, реальних можливостей в здійсненні своїх прав і 

реалізації лідерських якостей.  
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Abstract: Given today's economic climate, human resources are clearly one of the 

most valuable resources of public institutions or private enterprises. Previously, people 

doing certain work were seen as ordinary workers, but now they are seen as people 

who analyze problems and propose some solutions to these problems. More effective 

and efficient management of processes and activities in the enterprise requires effective 

participation in personnel development activities. This is because the most accurate 

and comprehensive assessments related to the work performed are carried out by the 

people who perform the work. In other words, employees are seen as one of the most 

important sources of information for enterprises, and they play a more important role 

in the corporate transformation process with their suggestions, complaints and 

experiences. 

Since the 1980s, in parallel with the new requirements and the change in human 

perspective, there have been changes in personnel management. In many enterprises, 

personnel management signs have started to be changed to HR (human resources) 

management. Especially since the 1990s, due to the influence of the processes taking 

place in the world, there have been changes in human resources management in our 

country. As the awareness that HR management is an area of expertise that requires 

professional knowledge has expanded, effective human resource management 

practices have begun to be implemented in many businesses. 

Human resource management refers to the acquisition, utilization and retention of 

a satisfied workforce. It is an important part of management dealing with employees in 

the workplace and their relationships within the company. Personnel management 

provides a conceptual framework for how people are recruited and directed, along with 

other resources. All activities within this framework allow the enterprise to realize its 

short, medium and long-term goals. In addition, these activities include responding to 

the needs and expectations of employees, organizing, directing, coordinating; at the 

same time, fulfilling the social obligations of the enterprise also applies here. 
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Introduction 

 

To ensure effective management of all processes, managers need information 

systems that can communicate information about processes. Managers need 

information from various departments such as financial management, sales planning, 

market research and public relations. It is necessary to collect the accurate and 

meaningful information needed by the management to ensure the planning, 

organization, execution and control of the enterprise's activities and the development 

of the company. In this case, management information system is used. Personnel 

Management information system is a systematic approach aimed at increasing the 

efficiency of information processing and its use in the enterprise. These systems collect 

and process information received from the company's internal and external 

environment, turn it into information, and then present it to managers. Personnel 

management information systems support the functions of operation, management, 

analysis and decision-making in the company. 

Managers in the company must have the necessary knowledge to carry out planning 

and control activities. Information, which is a key resource for companies to succeed, 

must be available correctly and in a timely manner. The main goal of the management 

information system is to ensure that the information processed at the moment of 

decision-making reaches managers correctly and on time. 

HR managers of companies benefit from this and similar information when 

performing various human resources functions for various purposes. In this case, the 

information obtained by the human resources information system should have certain 

characteristics: 

- accuracy of information; 

- completeness of information; 

- the ability of information to be relevant and accessible at any time; 

- that the information has a relevant and desirable quality; 

- understanding of information. 

If any of these features are missing, some problems will arise in the decision-

making process. The effectiveness of the system is determined by the fact that the 

managers responsible for the system have sufficient knowledge and skills related to 

both technical and human resource management. When the effectiveness of the human 

resources information system in the company is at the desired level, managers and 

subordinates who are experienced in computer technologies and human resources 

functions also know what types of data are processed for which operations. 

Objectives of Human Resources Information Systems 

- To ensure organizational flexibility by matching the employee's talents with the 

employer's needs; 

- Ensuring that employees contribute more to decision-making processes within the 

framework of total quality management; 

- Ensuring that everyone is aware of all the company's procedures and structures; 

- To control the health condition of employees and to make operative management 

decisions about them; 
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- Effectively carry out the processes leading up to the placement of vacant positions 

and the selected person; 

- Be able to plan and budget for staff training in accordance with job descriptions 

and staff competency/skill requirements. 

The main goal of personnel management is to maintain and provide up-to-date and 

accurate personnel information. This ensures optimal internal communication within 

the company. In addition, efficient administrative operation is a prerequisite for smooth 

internal cooperation. In general, it is the responsibility of the personnel manager to 

organize and simplify all processes related to the employees of a company. By 

performing its duties efficiently and accurately, personnel management can achieve 

these goals: establish, maintain, or increase employee satisfaction. For a company, 

employee satisfaction and a functioning personnel management system are considered 

a decisive advantage. If employees are satisfied, they work more efficiently and 

creatively, they get sick less often and have a higher level of loyalty to their employer. 

The head of the personnel department performs the following tasks: 

Providing information at short notice: Individual employees provide current 

information for specific groups or all personnel at short notice. Information can be 

obtained from the personnel file in general. 

Processing processes: Employees are hired, transferred, rewarded or leave the 

company. Human resources management is responsible for managing these processes. 

Employee registration: In addition to registering the employee with the relevant 

authorities, it is also the registration of the employee's salary. 

Control: working time, holiday entitlement, leave entitlement and working hours 

are managed by HR. 

Personnel protection: The personnel department ensures the occupational health 

and safety of employees and oversees the processing of personal data in accordance 

with current data protection laws. 

Personnel management functions include all management decisions that directly 

affect the relationship between the company and its employees. Personnel needs are 

determined quantitatively and qualitatively according to the goals and objectives of the 

company through personnel management planning. Personnel management is one of 

the most important aspects affecting efficiency and stability. At the same time, the 

process of creating programs organized in changing economic, political and 

environmental conditions is also within the scope of functions. Functions generally 

consist of three divisions: assessment of manpower requirements, formulation of plans 

and programs, and evaluation and measurement of effectiveness. 

The functions of personnel management are as follows: 

- To ensure that all personnel information is collected in one place and recorded in 

the desired details; 

- To ensure a healthy, active and transparent exchange of information between 

employers, managers and employees; 

- Personnel selection; 

- Increase the profit rate of the company; 

- Advance and bonus; 
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- Annual vacations for employees; 

- Ensure information security; 

- Accelerate business processes and increase efficiency; 

- To ensure timely adoption of important decisions that will affect the future of the 

company. 

Personnel management is a process that you can look at from several aspects. In 

general, three types of personnel management have been identified — strategic, 

tactical, and operational. 

Strategic personnel management. Strategic HR management focuses primarily 

on current and future staffing needs. Key factors to examine include recruitment 

policies, current staff turnover and employee satisfaction levels. Based on this 

information, you can estimate your short-term and long-term staffing needs. 

Tactical personnel management. Tactical HR management primarily focuses on 

the development and planning of all human resources of your company: 

- planning staffing levels and schedules based on the quantitative and qualitative 

demand for human resources and available powers 

- updating long-term personnel plans – creating frameworks for recruitment, 

selection and training of personnel 

- structuring of human resources – organic, functional (job evaluation, employment 

conditions, compensation system, etc.) and technical (tools and other HR tools) 

Management of operative personnel. Operational personnel management 

primarily involves recruitment, selection, placement, continuous professional 

development, etc. focuses on support functions or processes related to personnel flow, 

such as For example: setting up recruitment and selection process workflows, creating 

and maintaining personnel records, conducting medical examinations, identification, 

vehicles, etc. 

Human resource management involves the processes of hiring and managing 

employees who perform jobs or tasks defined and categorized in the company's 

organizational structure. Personnel management, the first step in human resource 

management, spends its main time on planning the existing workforce, developing and 

evaluating personnel, providing them with a safe and healthy work environment, and 

managing all these processes in the most efficient way. In this case, personnel 

management programs can be used. As these programs provide real-time tracking, they 

allow important decisions to be made on time regarding human resources and the future 

of the company. 

 

The result 

Knowledge is a real investment today. Thus, without strong systems that transmit 

information, companies feel at a disadvantage in a highly competitive environment. 

Therefore, the importance of the information system is undeniable. There is no doubt 

that an effective information system has a great impact on a company's strategy and 

organizational success. Information system is a system that provides the necessary 

information to each manager in the organization to be able to make decisions, plan and 

audit activities in his area of responsibility. Information management is defined as a 
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system aimed at ensuring that the right information reaches the right place, in the right 

format and at the right time. Human resources managers of companies benefit from 

this and similar information when performing various human resources functions for 

various purposes: information accuracy, information completeness, information being 

up-to-date and accessible at any time, quality and easy-to-understand information. 

In general, personnel management is the field of activity related to the management 

of human resources in an enterprise or company. This management varies from the 

hiring of employees in the company to their working conditions. Furthermore, although 

personnel management and human resources department are similar, both are quite 

different. From the industrial revolution to the present day, a field that has undergone 

many changes has been replaced by human resource management called personnel 

management. Since the main goal of enterprises in the industrial era in the past years 

was to increase the productivity of employees, personnel was always considered as a 

cost factor. Employers saw workers only financially and did not expect anything from 

their workers. For this reason, the personnel management department kept records only 

in the form of hiring process, dismissal and salary analysis. 

The management of the personnel department deals with operational work and 

treats the employee as an expense. The human resources department is more active in 

the field of strategic consulting. Sees him as a resource and a treasure in terms of 

personnel evaluation and development. In this case, it can be concluded that personnel 

management is work-oriented, and human resources is human, that is, employee-

oriented. 

From a different point of view, personnel management plays an easy role in terms 

of authority and responsibility in the management areas of the enterprise, while HR 

management plays an active role in the strategic planning of the enterprise. From this 

approach, it can be seen that the human resources department has more responsibility 

and plays a role in making important decisions about the company. 
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The concept of deniable encryption (DE) is associated with the problem of 

ensuring the strength of information encryption in the face of the possibility of so-

called duress attacks. These types of attacks imply that the attacker of such resources 

has an impact on the sender and (or) recipient of messages that force the sender and 

(or) recipient to reveal the parameters of the encryption process (coercive attack on the 

message sender) or decryption (coercive attack on the message recipient), for example, 

the encryption key and random values used in the encryption process. 

If it is assumed that the attacker can require both encryption and decryption 

parameters to be provided, then a two-way coercive attack takes place. Resistance to 

such attacks is provided by DE algorithms and protocols in that the output ciphertext 

(cryptogram) can be obtained from various meaningful source messages and (or) 

various decrypted meaningful texts can be obtained from the cryptogram. The attacker 

is given encryption parameters that associate the cryptogram with some fictitious 

meaningful text. The attacker checks that the use of the encryption parameters provided 

to him actually leads to the conversion of the bogus message into the given cryptogram 

and (or) to the decryption of the latter into the bogus message. If the check result is 
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positive and the attacker cannot prove the incompleteness of the disclosed text, then 

the DE algorithm (protocol) is considered secure [1]. 

In the known literature, the main attention of researchers is directed to DE 

methods related to public-key cryptoschemes. Such methods are based on the use of 

open encryption algorithms or public key distribution protocols. It is assumed that the 

sender and recipient do not have common secret information (shared secret key), and 

the recovery of a fictitious/real message depends on the random values used. 

Interest in DE algorithms and protocols is associated with the prospects for their 

application in secure distributed computing and secret electronic voting systems. One 

of the limitations of the practical use of DE procedures is their low performance, which 

is especially characteristic of public key crypto schemes. The search for new DE 

algorithms and protocols has led to the development of more efficient DE methods, but 

practice requires further increase in the speed of crypto algorithms, especially in cases 

where DE methods are used as a special information protection mechanism in complex 

computer security tools based on deceptive traps.  

Unlike DE schemes based on asymmetric encryption algorithms, DE based on 

shared key schemes implies the presence of a shared secret (shared secret key) that 

allows both the sender and the recipient to recover the real message. In this paper, we 

solve the problem of developing efficient deniable encryption algorithms while 

providing high resistance to a two-way duress attack based on DE with a shared secret. 

The combination of performance and durability removes significant restrictions on the 

practical application of DE algorithms for protecting information in information 

security tools. At the same time, special requirements are formulated for DE algorithms 

related to the use of DE to implement protection mechanisms such as deceptive traps. 

The proposed new requirements are not satisfied by the shared secret DE algorithms 

known in the literature [2]. 

The implementation of information protection mechanisms such as deceptive 

traps is based on the use of DE methods that provide the possibility of sufficiently fast 

joint encryption of two or more different messages on two or more different keys of a 

finite length. One of the messages is fictitious and is encrypted with a fictitious secret 

key, to which controlled access is organized by the intruder.  

When decrypting a properly composed fictitious message, the offender is misled 

(misinformed). However, it should be assumed that the adversary knows the decryption 

algorithm used by the authorized user and can analyze the cryptogram and its 

application when performing the decryption procedure against the dummy key. This 

should not give him reasonable suspicions that, in addition to the fictitious key he 

received, there is also another key that decrypts the cryptogram into another 

meaningful message  (fig.1) 

In other words, the DE algorithm must have properties that will not allow an 

attacker to distinguish DE from probabilistic encryption based on the cryptogram, the 

dummy message, and the dummy key. 
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Figure.1 – Key Shards 

 

This defines the following requirements for DE algorithms: 

1) indistinguishability by cryptogram from probabilistic encryption; 

2) the same decryption procedures for the various keys used; 

3) equality (identity of use) of all bits of the cryptogram for all possible values of 

the decryption key. 

These requirements are superimposed on the requirement to use keys of a finite 

size and provide a sufficiently high performance [3]. 

They are actually a continuation of the Kerchkoff principle formulated for 

symmetric encryption algorithms: the cipher must be strong, provided that all the 

details of the encryption procedure are known to the attacker. For DE algorithms, it is 

reasonable to supplement this principle with the requirements of computational 

indistinguishability from a probabilistic encryption algorithm with a known decryption 

procedure and a known cryptogram.  

The meaning of this extension of the Kerchkoff principle is that the attacker cannot 

reasonably assert (suspect) that the cryptogram contains some other message than the 

message received using the decryption key he has. Of the three requirements for DE 

algorithms formulated earlier, the second and third are auxiliary. However, non-

compliance with these requirements serves as a source of assumptions that, in addition 

to a fictitious message, the cryptogram contains other information. The formulated 

requirements are met if it is possible to specify a probabilistic encryption algorithm 

that converts a fictitious message using a fictitious key into a cryptogram obtained 

using the DE algorithm. In this case, the decryption algorithm is specified by some 

mathematical formula, in which the cryptogram and the decryption key are included as 

transformation parameters (fig.2). 

The DE method based on the use of hash functions or block transformations and 

described in the section "Deniable encryption method using block transformations" 

satisfies the three requirements for DE algorithms stated in the "Requirements for 

shared secret deniable encryption algorithms" section. This is directly evident from the 

description of the algorithms implemented on the basis of this method. 
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Figure.2 – Secret sharing: “Splitting” the key into several shares  

  

The DE algorithms described in the previous section clearly satisfy the second and 

third requirements. Let us show that they also satisfy the requirement of being 

indistinguishable from probabilistic encryption. To do this, we specify a probabilistic 

encryption algorithm that, using a fictitious key, converts a fictitious message into a 

cryptogram. This algorithm will be called the associated probabilistic encryption 

algorithm [4]. 

Next, we consider the use of DE algorithms with a shared secret key as an 

information protection mechanism and formulate requirements for algorithms of this 

type, focused on use in protection mechanisms that allow the implementation of 

deceptive traps. This information protection mechanism is new for use in complex 

information and computer security systems. The developed methods and specific DE 

algorithms that meet the stated requirements are described. One of the formulated 

requirements is the indistinguishability of the cryptogram obtained using the DE 

procedure from the cryptogram obtained using the probabilistic encryption procedure. 

The compliance of the developed algorithms with this requirement is justified by 

indicating the associated probabilistic cipher, for which the decryption procedure 

coincides with the procedure for decrypting a fictitious message using a fictitious key. 

The given associated probabilistic ciphers are interesting in that in the process of 

decrypting the cryptogram, the random values used in the encryption procedure are not 

uniquely restored, while for the known probabilistic block ciphers, the used random 

values are uniquely restored in the decryption process. This determines an independent 

interest in the considered probabilistic encryption algorithms. Also, an independent 

research task is the development of sufficiently fast DE algorithms with commutative 

properties [5].  

Our preliminary results testify in favor of the possibility of solving the latter 

problem using the cryptogram generation mechanism based on the solution of the 

system of comparisons proposed in this paper. The considered algorithms refer to the 

case of simultaneous encryption of two messages, but they are easily extended to the 

case of simultaneous encryption of three or more messages. 
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With the development of computing power the usage of Machine Learning and 

Neural Networks (NN) specificale has increased drastically. NN models solve all sorts 

of problems from image generation to voice recognition, as well as many other 

problems. And at each stage of solving these problems, it becomes necessary to 

evaluate these models somehow in order to decide what improvements and 

optimizations could be delivered to existing models and networks. This purpose is 

covered by special datasets and metrics. Although there is a problem with those metrics 

standardization, there still are thousands of different public datasets published on 

Kaggle [1], and the Papers with Code [2] that help everyone to compare scientific 

researches based on approximately 8000 datasets and relevant calculated metrics. 

All these resources contain a large diversity of metrics, but they do not contain their 

description and classification. Moreover, most of the time they also contain almost no 

information about metrics’ synonyms and all these synonyms could be used differently 

even in scope of one dataset and during different tasks evaluation. In many scientific 

papers and articles the same metrics are often called differently, depending on how 

much the author is involved in software development or mathematics.  There are 

already a lot of works based on metrics description [3-7] and their improvement and 

development [8-10]. As a result, it is getting harder to compare models, since different 

scientists may use different terminology. 

In this work we provide commonly used metrics for NN model evaluation in scope 

of human detection. 

Intersection over Union (IoU). Also known as Average overlap score (AOS) and 

Jaccard Index (J). It is used to measure the accuracy of an object detector with 

calculation of intersection area of the ground-truth bounding boxes (bounding boxes 

from the testing set that localize objects) and bounding boxes of model results. 

Confusion matrix. Also known as an error matrix. A 2x2 matrix that contains a 

number of true positive (TP), false positive (FP, type I error), true negative (TN) and 

false negative (FN, type II error) predictions. 

Accuracy. Describes how the model performs across all classes of problems and is 

calculated as the ratio between TP and TN number to the total number of predictions.  

Recall. Shows how correctly the model calculates positive predictions and is 

calculated as the difference between TP and the sum of TP and FN responses. Average 

Recall is a Recall value averaged over IoU [0.5, 1.0]. 
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Precision. It determines how well the model can find TP among all Positive 

predictions. 

Average Precision (AP). It is a metric that summarizes precision and recall. AP is 

calculated for each class of problems and the average of that calculation will be mean 

Average Precision (mAP). But, for instance, in the COCO challenge evaluation of these 

two metrics means the same. 

Precision-Recall curve (PR curve). Also known as the Receiver operator curve 

(ROC) curve. Metric that summarizes both recall and precision.  

F1 Score. Also known as Harmonic Precision-Recall Mean, F-measure, F1 

measure. Calculated as double sum of  Precision and Recall divided by their sum. 

Area Under the Curve (AUC). It is the average of the success rates corresponding 

to the sampled overlap thresholds. AUC provides an aggregate measure of performance 

across all possible classification thresholds. 

Crowd Index. It shows how crowded a scene is in an image and calculates how 

many people appear in the bounding box of other people.  

Additions that could be used near the metrics for specification: 

Top-1, Top-3, Top-5 could be added if we are interested only in model predictions 

with top 1, top 3 or top 5 probabilities. 

Max=1, max=10, max=100 means the number of objects per detection. 

IoU@number or @number or @IoU=number means that this metric was 

calculated with the specified IoU threshold (float number from 0 to 1 or integer from 

0 to 100). 

Small, Medium, Large is about the size of the object (less than 322, between 322 

and 962 or more that 962 pixels). 

Three pretrained models for object detection were used: Faster R-CNN 

(faster_rcnn_resnet50_v1b_coco), SSD (ssd_512_resnet50_v1_coco) and YOLOv3 

(yolo3_darknet53_coco). They were used only for detecting people. Learning and 

validating dataset is COCO.  

Working machine characteristics (standard on Kaggle [1] platform):  

- Disk Max 73.1GB, 

- CPU Max 30GB. 

Used libraries: pandas, cv2, gluoncv, mxnet, pycocotools.coco, torchvision, 

seaborn.  

Because of the data specifics (no information about location of TN in annotation 

data, only a list of objects, their bounding boxes and labels, TN may be everywhere on 

the image), TN cannot be effectively used to describe the results. Response is assumed 

to be TN if there is no data, both in annotations and bounding box results. 

Metrics calculations are displayed in tables 1, 2. The results of metrics calculation 

for the three aforementioned models have shown that they returned a high amount of 

FP predictions (max mAP equals 0.5124, and it is even worse with the small objects) 

and almost never FN. 
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Table 1. 

Human detection models metrics calculations 

 Acc@0.3 Acc@0.9 Recall Precision@0.3 Precision@0.9 

Faster R-

CNN 

0.252632 0.073684 1 0.228261 0.043478 

SSD 0.139344 0.012295 1 0.135802 0.008230 

YOLOv3 0.296296 0.096296 1 0.274809 0.068702 

 

Table 2. 

Human detection models AP and AR metrics calculations 

 mAP mAP@.

50 

mAP@.

75 

mAP 

Small 

mAP 

Medium 

mAP 

Large 

Faster R-CNN 0.2753 0.4226 0.2376 0.0948 0.2826 0.7285 

SSD 0.2905 0.4996 0.3065 0.0496 0.5505 0.7710 

YOLOv3 0.5124 0.7939 0.4667 0.3196 0.7218 0.7541 

 mAR 1 mAR 10 mAR 

100 

mAR 

Small 

mAR 

Medium 

mAR 

Large 

Faster R-CNN 0.1148 0.2815 0.3074 0.1375 0.3400 0.7333 

SSD 0.1148 0.2889 0.3741 0.1562 0.5800 0.7833 

YOLOv3 0.1333 0.4926 0.5630 0.4375 0.7200 0.7667 

 

Because of that, the Recall metric is not informative and Precision-Recall curve is 

a vertical line. The quantity of these FP predictions is planned to be reduced in future 

works. 
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Abstract: In the conditions of rapid development of technologies, the 

possibilities and perspectives of using big data analysis in education are revealed. Ways 

to modernize education, which will be possible due to the mass application of data 

analysis technologies, are analyzed. and the free flow of unstructured data. Techniques 

and tools that can help solve the current challenges in the education system in the future 

are proposed, and some scary negative consequences of the massive application of big 

data in the digital society are considered. The article describes the possibilities and 

perspectives of big data analysis in education in the conditions of rapid development 

of technology. The author explores new approaches to modernizing the educational 

system based on big data technologies, including unstructured data. The article 

proposes techniques and tools that can help solve current problems in education and 

describes some of the negative consequences of the massive use of big data in today's 

digital society. 

 

Key words: modern education, impact on education, big data, results of massive data 

analysis, perspectives. 

 

Introduction. Digital transformation of education is no less important in modern 

education. This process consists of the accelerated application of digital technologies, 

the creation of a modern and safe digital educational environment, and the development 

of fundamentally new adaptive, experience-oriented, flexible educational programs in 

education. 

However, with the obvious need to apply a personalized learning system to education, 

the elements of building a personalized learning path for students are now being 

implemented more widely. In general, individual educational trajectories are embodied 

in the development of educational programs with certain topics, modules, subject sets. 

However, against the backdrop of the digitalization of education and the digital 

transformation of the educational process, it is necessary to implement the automated 

construction of individual educational trajectories by subjects based on the analysis of 

educational data everywhere. 

In a digital world, big data and learning analytics are driving the rapid development of 

personalized learning. The proliferation and active use of big data in education makes 

it possible to "capture and interpret the individual characteristics of students and their 
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situation in real time in all aspects of education." Theoretical justification and 

construction of a pedagogical model of personalized student training based on the use 

of hardware and software, analysis of big data against the background of the 

implementation of digital transformation projects. 

The study was based on the assumption that the possibilities of big data processing in 

the educational process organized on the basis of a digital educational environment 

with an internal integrated intelligent learning system will contribute to the 

implementation of personalized learning for students. The purpose of the work is to 

design a pedagogical model of personalized training aimed at introducing an 

integrative intellectual training system for schoolchildren, processing big data into 

education. 

    What is big data and why do you analyze it? 

Unfortunately, a well-established conceptual apparatus in this area has not yet 

been formed, but the content characteristics of various definitions of the concept of 

"big data" can be tentatively presented as follows: big data is a set of approaches, tools 

and methods. which is designed to collect unstructured data and analyze it to extract 

new knowledge. 

One of the most striking examples of the application of big data analysis in the 

field of education is the success of Skillsoft, which provides educational materials for 

online learning to more than 20 million users on its platform. Through big data analysis, 

Skillsoft has been able to tailor the educational resources offered to each of its millions 

of customers based on their skill level, specific needs and business interests. This 

allowed the company to achieve significant positive results in the field of user 

interaction with the educational environment: a third of users used at least one of the 

courses offered as part of the first email and paid for it; only 15% of email recipients 

were not interested in recommendations sent as part of an email series; User 

satisfaction with personalized educational content has more than doubled compared to 

previous non-personalized versions of training courses. 

In our opinion, another factor that should contribute to the massive application 

of big data analysis in the field of education is a significant reduction in the costs of 

storing a unit of information. The level of development of information storage 

technologies has led to a 46% decrease in the cost of storing one gigabyte of 

information in the last 9 years, and more than 250% in the last two decades [7]. These 

changes are so significant that today a significant part of information is already 

presented only in digital form - traditional paper carriers are not used or hardly used in 

many industries. Everywhere, including in educational organizations both in Russia 

and abroad, more and more subjects are switching to electronic document circulation, 

as well as preserving the maximum possible amount of information about interactions 

with their partners and students. New software and hardware tools for visible and 

simplified (from the point of view of application) data analysis make it possible to 

obtain new knowledge from information masses that five years ago were considered 

"information ballast" and would be discarded without hesitation. 

one of the most used methods in making decisions in the field of education (both 

organizational, managerial, and scientific-methodical) was the method of expert 
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evaluations, which is related to the emergence of new scientific-research innovations 

at the current speed. and the updating of existing knowledge is less and less justified - 

in this new environment, practically the only effective tool for real-time decision-

making will be the analysis of data that can be automated to some extent. In the report 

of the international consulting. McKinsey & Company, which specializes in solving 

problems related to strategic management, says that the most important factor that 

ensures the success of implementing solutions based on big data is their free circulation 

- the concept of open data [8]. Under open data, it is customary to understand the 

concept of data storage, which provides free access to them in a machine-readable 

format, as well as the absence of restrictions on their use and publication. 

Why do education sector need big data? 

 

Big Data helps educators to track the performance of students. The analysis helps 

in understanding the performance of an individual and a collective level. The statistical 

analysis of individual grades will help educators to understand the areas of interest 

among students. 

Benefits of big data in education 

 

1. Creating new opportunities 

Current and future digital trends include artificial intelligence, connectivity to 

Internet of Things (IoT) devices, and the addition of virtual, augmented, and mixed 

reality to the curriculum. These innovations and technologies can facilitate 

personalized learning and interventions to improve student outcomes, enhance student 

experiences, and increase student engagement. They will also further fuel the growth 

of Big Data. 

 

2. Security protocols 

It is not built for the Big Data world and needs to be redesigned to take into account 

the volume of data used in Big Data analysis. Although academic information is not 

considered as sensitive as health or financial information, student information can be 

used to gain access to other systems, so security must be considered. 

 

3. Planning for the future 

As data collection and analytical techniques advance, administrators will have 

more information to make predictions about future enrollment and make decisions 

about future student enrollment. This can help an educational institution accelerate 

growth and plan the use of its resources not only institutionally, but also within specific 

programs and degrees. 

 

Conclusion 

With the development of technology itself, the value of big data in education is 

increasing. However, the tangible results obtained from the application of information 

science in education are highly dependent on the school or university's level of maturity 
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and adoption of technology. When applied correctly, advanced technologies empower 

data-driven decision-making in education and enable greater institutional growth. 
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Abstract:  

 

This study aimed to measure visual attention during food selection using a 

biosensor. Participants were presented with three options, namely fruit, chocolate with 

a fruit logo, and snacks, and asked to select their preferred choice. Results showed that 

the first option, fruit, received significantly more visual attention compared to the other 

options, with one more participant attending to it compared to the other options. 

Despite the nutritional value being equal among the options, participants seemed to be 

more attracted to the fruit option, suggesting that visual cues such as color, shape, and 

texture play a significant role in food choice. The findings highlight the potential of 

biosensors to measure visual attention during food selection and provide insights into 

how food branding and packaging can influence our decision-making processes. 

 

Introduction: 

 

Eye-tracking biosensors are devices that measure and track the movements of the 

eyes, providing valuable insights into human behavior and cognitive processes. These 

devices are used in various fields, including psychology, neuroscience, human-

computer interaction, and market research. The technology has advanced significantly 

in recent years, and eye-tracking biosensors are now more accurate, reliable, and 

affordable than ever before. 

In this paper, we will discuss the use of eye-tracking biosensors in a specific 

experiment. The experiment aims to investigate the visual attention of a group of 

participants when they perceive certain stimuli, a selection of three products (food). 

We will begin by discussing the theoretical background of eye-tracking technology and 

its application in cognitive research. Then, we will describe the experimental design 

and methods, including the participants, materials, and procedures. Finally, we will 

present the results and discuss their implications. 
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Theoretical Background: 

 

Eye-tracking technology is based on the fact that the movements of the eyes are 

closely linked to cognitive processes such as attention, perception, and memory. By 

measuring the movements of the eyes, researchers can gain insight into these cognitive 

processes and better understand how they operate. Eye-tracking devices use various 

techniques to measure eye movements, including video-based systems, infrared 

technology, and electrooculography (EOG). 

Eye-tracking technology has been widely used in cognitive research to investigate 

various phenomena, including reading, visual search, attentional control, and decision 

making. For example, eye-tracking studies have shown that people tend to fixate on 

certain regions of text when reading, and that these fixations are related to the 

processing of linguistic information. Eye-tracking has also been used to investigate 

how attentional control is affected by different types of stimuli, such as emotional faces 

or distracting visual cues. 

 

Experimental Design: 

 

The current experiment aims to investigate the visual attention of a group of 

participants when they perceive certain stimuli, a selection of three products (food). 

Participants will be presented with three different types of visual stimuli, fruit, a 

chocolate bar and puffed peanut snacks. The stimuli will be presented to participants 

for a set number of seconds, in this experiment it was decided that the stimuli will be 

on screen for 7 seconds. Participants will be instructed to just look and pick which food 

item they would like to eat at the current time. 

Eye-tracking biosensors will be used to measure participants' eye movements while 

they perform the task. The eye-tracking data will be analyzed to investigate which 

elements of the stimuli attract the most attention and revealing the distribution of visual 

attention for each participant. Specifically, we will analyze measures such as fixation 

duration, saccade amplitude, and pupillary response. 

 

 
Figure 1. Stimulus (image) presented to the participants of the study 

Participants: 
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The participants in this study will be healthy adults with a wide age range, from 

18-60 years. They will be recruited from the university and will be screened for any 

medical or neurological conditions that could affect their eye movements or cognitive 

function. Participants will give informed consent prior to participating in the study. 

 

Materials and Procedures: 

 

The experiment will be conducted in a quiet laboratory room with controlled 

lighting conditions. Participants will be seated in front of a computer screen and will 

be equipped with an eye-tracking biosensor. They will be given instructions on the task 

and will have the opportunity to ask questions before starting the experiment. 

The experiment will consist of two parts. The first part will begin with the 

presentation of the visual stimulus, the second part will consist of a survey on paper. 

In the first part of the experiment participants will have only 7 seconds to look at the 

stimuli, after this in the second part they will have as much time as they need to decide 

in the paper survey. 

 

Data Analysis: 

 

The eye-tracking data will be analyzed using custom software to extract measures 

of eye movement, such as fixation duration, saccade amplitude, and pupillary response. 

With these results we will be able to generate visual data such as, areas of interest, heat 

maps and fixation sequences.  

 

Heat maps: 

 

Are static or dynamic aggregations of point of view and fixations that reveal the 

distribution of visual attention. They serve as a great method to visualize which 

elements of the stimulus can attract attention. Heat maps show the visual attention of 

individual participants and of all participants (aggregation).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Heat map of stimulus for participant 1. 

 

• Red areas: Suggest a number of points of view - increased level of interest. 
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• Yellow and green areas: Shows fewer points of view - less engaged visual system 

- lower level of interest. 

• Areas not colored are those that have not been visited. 

 

 
Figure 3. Heat map of all participants (aggregate). 

 

Different styles of heat maps can be created with the help of eye tracking 

technology: 

• Heat maps in Spotlight style. 

• Heat maps in shadow style. 

• Heat maps in Bee swarm style. 

• Heat maps in combined style: Spotlight + Bee swarm style. 

 

 
Figure 4. Heatmap in the style Spotlight(left) and shadow style(right). 

 

Areas of interest: 

 

They are user-defined subregions of the displayed stimulus. Drawing metrics for 

individual AOIs makes it possible to evaluate the performance of two or more specific 
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areas of the same image (stimulus). This is used to make COMPARISONS and other 

statistical and mathematical analyzes on the same stage. 

By creating a specific area of interest, multiple metrics are demonstrated that 

provide a variety of visual attention characteristics for a particular stimulus. 

 

 
 

Figure 5. Three areas of interest created on top of a heat map with appropriate 

metrics for the selected areas (participant 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6: Aggregate AOI – Heatmap + Bee swarm 
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From these metrics the following conclusions can be concluded: 

 

1. Dwell time [ms]: Higher value indicates a higher level of interest. 

2. TTFF AOI [ms]: Time of first fixation – time that respondents need to look at a 

specific area of interest, from the beginning of stimulus monitoring.  

3. Dwell time [%]: what percentage of the time the respondents' gaze was 

 

 
Figure 7. An example for a series of fixations of participant 12 

 The results and a comparison between part one and two: 

 

Table 1. 

Comparison of individual values (answers - stimulus) for all respondents 

Respondent Self-

report 

Biometric 

measurement with Eye 

Tracker 

Answer with the greatest 

interest 

 1 2 3 1 2 3 Self report Eye tracker 

Respondent 1 1   1   1 1 

Respondent 2 1   1   1 1 

Respondent 3   3   3 3 3 

Respondent 4  2   2  2 2 

Respondent 5 

(Dwell time-%) 

 2   2 

43.6% 

3 

38.3% 

2 2/3 



TECHNICAL SCIENCES 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 422 

Respondent 6 

(Dwell time-%) 

1   1 

38.2% 

2 

33.6% 

 1 1/2 

Respondent 7 1   1   1 1 

Respondent 8 

(Dwell time-%) 

 2  1 

30.5% 

2 

35.5% 

3 

25.5% 

2 2/1/3 

Respondent 9  2   2  2 2 

Respondent 10 1   1   1 1 

Respondent 11 1   1   1 1 

Respondent 12  2   2  2 2 

SUMMARIZED 

 

 

6 

 

5 

 

1 

 

6+1 

 

5+1 

 

1+2 

 

6+5+1 

 

7+6+3 

[6(1)+5(1)+

1(1)(1)] 

 

The answer numbers 1, 2 and 3 correspond to the choices 1 for fresh fruit, 2 for 

chocolate and 3 for puffed peanut snack. 

 

Table 2. 

Comparison of aggregate values of all stimuli, obtained from all participants 

Stimulus 

type 

 

Self-report 

Biometric 

measurement with Eye 

Tracker 

Answer with the 

greatest interest 

Choice of 

food in 

stimulus 

1 2 3 1 2 3 Self-

report 

Eye 

tracker 

Number of 

participants 

6 5 1 7-6(1) 6-5(1) 3–1(2) 1 1 

 

In both tables we can see the results for every participant and for all of them 

together, the tables show that most participants would pick the fruit and then the 

chocolate, there are some discrepancies where people couldn’t choose between the 3 

food items and that is shown as well. As well as this we show the difference between 

7 seconds to chose and having as much time as they want.  
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Conclusion. 

 

The use of biosensors to measure visual attention during food selection can provide 

valuable insights into consumer behavior. Our study demonstrated that the biosensor 

was able to detect significant differences in visual attention between the three food 

items presented to the participants. Specifically, we found that participants spent more 

time looking at the healthier food options compared to the less healthy options.We did 

have some participants looking more at the chocolate bar but we are not sure if the 

reason is the chocolate or the fruit on the label, to find this out more testing is 

required.These results suggest that visual attention can be a useful predictor of food 

choices and can be used to design more effective strategies to promote healthier eating 

habits, especially if the reason people looked at the chocolate was the fruit on the label. 

 

Overall, the results of our study highlight the potential of biosensors in the field of 

consumer research and provide a practical example of how they can be used to 

investigate the factors influencing food choices.. Overall, the use of biosensors has the 

potential to revolutionize the way we understand consumer behavior and inform the 

design of interventions to promote healthier lifestyles. Besides this specific research 

we’ve also done other research projects, such as participants taking psychological tests 

where we had a big difference between people’s toughts on paper and on the sensor as 

well as research projects related to fake news, testing different product types and 

designs, these projects have all been done at the institute of biometric research Skopje. 

For us the future is clear, we will continue to expand our research to other aspects as 

well as a pilot project aiming to improve food, health and cognitive function of kids in 

schools. 
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The food industry in Ukraine is one of the most priority sectors of the economy, its 

stable development is strategically important for the food security of other countries. 

Even now, during the war, the country's food security is relatively stable. 

  However, it should be noted that the production of food products is accompanied 

by the generation of a large amount of waste, in particular, sewage. Most of the 

wastewater enters the environment, so the issue of its treatment is very relevant. The 

composition and concentration of pollutants depend on the specifics of production and 

the stage of the technological process. It is these parameters that will determine the 

cleaning technology and the cleaning process at all.  

In general, wastewater from the food industry represents complex polydisperse 

systems, with the following control indicators: suspended solids, fats, BOD and COD. 

Wastewater of this category contains high values of suspended solids and organic 

components, which is explained by the origin of wastewater. 

 

In Ukraine, the following annual amounts of suspended solids enter surface water 

bodies together with wastewater: 45·106 kg; sulfates - 800·106 kg; chlorides - 670·106 

kg; nitrogen - 10·106 kg; nitrates - 60·106 kg; nitrites – 2·106 kg; phosphates - 0.007·106 

kg [1]. 

According to regulatory requirements, food industry enterprises must have local 

treatment facilities, the hardware design of which is decided individually for each 

production, taking into account its specifics and requirements for the degree of 

purification, the adopted water supply scheme also affects it. 

Taking into account the support of the pan-European strategy for reducing 

wastewater discharges into water bodies and improving the quality of wastewater 

treatment, the improvement of existing treatment technologies and the maximum 

involvement of theological methods that allow for increasing the efficiency of 

treatment. 

The stage of biological purification allows to purify wastewater from substances of 

an organic nature in any dispersed state (colloidal, suspended or dissolved). The high 

efficiency of the technology is the main advantage in choosing this cleaning method. 

In addition, the technology, which involves the use of a biological method of cleaning, 

is ecological and safe for the environment, in particular when discharging treated 

wastewater into natural reservoirs. 

However, as a result of biological treatment according to the classic scheme, easily 

oxidized dissolved form of orthophosphates (no more than 50% of phosphorus 

compounds) is largely removed from wastewater, such wastewater can cause pollution 

and eutrophication of water bodies when discharged. 
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Another important aspect is the bulkiness and difficulty in operating biological 

structures (aeration tanks, biofilters), so the use of compact biological treatment 

structures that do not have the above-mentioned disadvantages (biodisc filters, 

bioreactors, structures with immobilized microflora) will be relevant. 

In view of the above, the question arises of intensification of the process of 

biological purification, in particular with the selection of biogenic elements, at the same 

time taking into account the requirements regarding the compactness of buildings; 

There are several technical techniques to solve this issue: 

• a combination of biological treatment with chemical precipitation of phosphates; 

• biological purification of phosphorus, with the technology of biological 

dephosphotation; 

• reagent cleaning; 

• increasing the oxidizing power of facilities due to increasing the dose of activated 

sludge or its optimization. 

Thus, taking into account the initial composition of wastewater formed during 

technological processes in the food industry and the requirements for purified 

wastewater (taking into account regulatory requirements for discharge), the proposed 

technology should be multistage. The guarantee of high cleaning efficiency will be the 

presence of a stage of biological cleaning or thorough physical and chemical treatment. 
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In the positional notation, arithmetic operations are performed by sequential 

processing of bits of operands by the rules of this operation and cannot be completed 

until the result of sequential processing of all bits is determined, taking into account 

the inter-bit connections between them. Thus, the Positional Notation has a significant 

drawback - the presence of inter-bit connections, which leave their mark on obtaining 

the reliability of calculations for the implementation of arithmetic operations. 

Therefore, this report considers one of the non-positional notation systems based 

on the application of number theory - the residue number system.  

There are four methods of implementing arithmetic operations in the residue 

number system: adder, tabular method based on the use of circular shift registers, direct 

logical method of implementing arithmetic operations 

The adder method consists in the fact that binary adders are provided with 

additional logic circuits, which makes it possible to make calculations from selected 

bases, while all arithmetic operations are performed by the number of additions. The 

time of implementation of arithmetic operations is determined by the time of 

implementation of a modular operation by the largest module of the residue number 

system.  

The method based on the use of circular shift registers, the peculiarity of which is 

that the result of arithmetic operations on an arbitrary module of the residue number 

system, a given set of bases, is determined only due to successive cyclic shifts of a 
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given digital structure. The time of implementation of modular arithmetic operations 

in this method is determined by the time of implementation of the modular operation 

by the largest module of the residue number system.  

Let’s consider the following method. The tabular implementation method, which is 

implemented in the form of combinational circuits, which directly implement the tables 

of the corresponding operations in binary or unitary code. This method has a number 

of advantages, it is quite high reliability, as they are implemented in the form of 

compact read-only memories, in this case, the computing device is built according to 

the building block concept. Simplicity of tabular circuits and decoders, which have the 

number of outputs that coincide with the size of the base of the residue number system 

bases. High speed operation, the result of the operation can be obtained at the moment 

of receipt of input operands, in one cycle, thus the time of performing arithmetic 

operations in the residue number system will be compared with the clock speed of the 

computing machine. Thanks to this, the tabular method allows to implement arithmetic 

operations with the highest speed. Which gives very great advantages in the 

construction of RAMs in the residue number system. 

Thus, four principles of implementation of arithmetic operations in the residue 

number system and their advantages and disadvantages are considered. Any operation 

in the residue number system is always reduced to a sequence of operations on low-bit 

deductions. 
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Abstract: Have you ever thought about the quantity of data we use every day? 

 Every message sent, every payment transaction, even every website you open... 

Big data is a collection of structured, semi-structured and unstructured data 

generated at high volume, speed and variety. Some industries are becoming a source 

of big data by creating new data or digitizing existing data. It is also an important 

production factor for information organizations to gain competitive advantage. 

In this article, the relationship between the banking sector and Big Data is 

mentioned, the important role of Big Data is mentioned, and the application areas of 

big data are referred to. 

 

Key words: Big Data, Banking, Fraud, Video Analytics 

 

Introduction. The Internet has provided a radical change all over the world - the 

transition from an industrial society to an information society. Nowadays, the signs of 

the Information society are felt everywhere. Everyone uses mobile phones and 

computers, and every enterprise has large information systems. As computers penetrate 

all areas of people's activities, access to the Internet expands, the number of services 

provided by the Internet network increases, in general, numerous media devices are 

used in health, astronomy, transportation, etc. uses digital technologies in fields. Its 

widespread application in such fields has led to an increase in data flow. Since the 

beginning of the 21st century, the digital data created with the help of techniques and 

technologies is growing at a great speed every year. That is, if only 5 exabytes of 

information were produced in the world from the existence of mankind until 2003, it 

was 8.1 zettabytes in 2015, and the volume of information in the world will increase 

by 40% every year and will reach 44 zettabytes in 2020, and it was estimated that it 

will reach 163 zettabytes in 2025. 

As a result of the increasing demand for complex information systems and 

analytical data analysis, the term "Big Data" has entered our lives faster in recent years. 

If computers were only used to solve computational problems when they first appeared, 

after the 70s of the last century they have become a universal technology that processes 

data from computing devices. Since then, new terms such as “data product”, “data 

application”, “data science”, “data scientist” have been created. The term "big data" 

was first used in 1998 by John Meshi, a computer scientist at Silicon Graphics. 
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The phenomenon of "Big Data" has emerged since the 2000s. The developing 

Information society is in the era of a great scientific and technical revolution, and this 

revolution permeates every aspect of our lives, from commerce to science. This is also 

a complex problem in terms of socio-economic and security. The problem is 

exacerbated by the idea of big data. Storing, managing and creating value from big data 

has created a serious problem. The problem is that current Information Technology 

solutions are ineffective in real-time processing and analysis of automatically and 

continuously generated data from various sources. The current situation shows that 

"data is extremely easy to create and extremely difficult to process. Therefore, it is 

important and actual to study this technology as an object of scientific research. 

Global financial services processes hundreds of billions of financial transactions 

and interactions such as voice, video communications and social media recordings, 

generating massive amounts of structured and unstructured data every day. The use of 

ATMs, paperless processing of loans, mobile banking services are becoming more and 

more popular.  In addition, video information from security cameras, multimedia 

sharing on social networks and electronic service transactions are also Big Data 

sources. The transfer of medical documents to electronic form, the communication of 

citizens with state bodies due to the formation of an electronic state, greatly increases 

the volume of personal data collected.  

"Big data" issues 

 

The "big data" problems relate to real-time processing, searching, classification and 

analysis of large volumes of information that are growing very fast. There are common 

features in big data, which is divided into three main groups reflecting its main 

problems: volume (volume), velocity (velocity), and diversity (diversity). 

Volume. Volume is the most important feature of Big data. Currently, Big data 

scale is characterized by volume from terabytes to zettabytes. Volume creates a storage 

problem that requires large-scale storage and distributed processing in the first place. 

Velocity. As volume increases, production speed is required for processing. The 

production speed of Big Data is very high and this speed is growing every day. 2.7 

billion likes and comments per day on Facebook, 350 thousand twith per minute, about 

50 billion messages are processed and accepted throughout the day. The move from 

traditional data warehouse to Hadoop has allowed banks to reduce their time spent from 

three months to three months. The use of cloud technology allowed this time to be 

shortened even further. 

Variety. Diversity is one of the natural characteristics of big data. Big data can be 

produced in a wide range of all types and formats. There are three types of data, semi-

structured and structural. The problem is that most of the data goes into different 

sources and various forms, and various indexing schemes are used. Basically, the 

information is unstructured - text, video audio files, illustrations, etc. It happens in 

species. When collecting this type of information, it becomes very difficult to make a 

suitable picture to work with. 
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Why do Banks and the financial sector need big data? 

 

Big Data helps to organize data from the financial sector and collect customers. Big 

Data Financial Sector helps in these issues: 

1. Attracting the employees 

2. Optimal management of transactions 

 

Big data has the following benefits for banks: 

1. You can save a large amount of information and analysis, analysis. 

2. With the help of artificial intelligence, it optimizes the operations performed, 

and operating costs can be minimized to a minimum. 

3. Increase cyber security in the bank, it is possible to reduce risks and eliminate 

fraud. 

 

Big data, especially researching the customers of companies or banks, makes a 

significant contribution to the development of the right decisions and developing 

strategies. The information gathered is the simplest and is analyzed by comparison and 

the relationship between other information is determined. 

Big data can be used in every field, especially in sectors such as banking and retail, 

where customer behavior is important and should be followed. In recent years, the 

importance of big data has been understood by the states and started to be used in 

various fields. 

 

Application areas and examples of Big Data in banking 

 

1. Customer data with call center conversation analysis 

 

Call centers, one of the indispensable tools of banks, are used to provide customers 

with the information they want, to provide services and to receive negative/positive 

customer feedback. While considering customer complaints and suggestions by using 

social media sites such as call centers, Facebook and Twitter, it has been engaged in 

customer facing and problem solving activities for a long time. In this area, Deutsche 

Bank's German Bank resolves customer complaints via Twitter and Facebook. Since it 

is dangerous to share customer name, number and other information on social 

networks, the bank communicates with customers with a secure PIN code and e-mail 

messages are deleted after the problem is resolved. 

 

2. Fraud detection (Fraud Fighting) 

 

In a financial sector as important as banking, one of the most important issues is 

security. Every bank is always at risk of fraud. According to figures from the US 

Department of Justice Consumer Advocacy Network, credit card fraud totals $5.5 

billion worldwide and is increasing day by day. For these reasons, banks invest heavily 

in building and continually improving systems to detect and prevent fraud. 



TECHNICAL SCIENCES 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 431 

At the 11th European Fraud Conference held in Belgrade, the capital of Serbia on 

June 9, 2016, well-known experts in this field informed the participants on the 

prevention of fraud in the payment sector and the development of new technologies. 

Numerous methods of tackling scams are registered monthly, and "Fraud" cases have 

increased by 80 percent since 2015. 

 It is also noted that around 5 percent of the revenues of financial institutions 

worldwide are lost as a result of fraudulent events. In the fight against fraud, it is 

important to use new systems that can be adapted to the future forecasts of banks and 

become more complex with the developing technology. 

 

3. Security with Video Analytics and Customer Recognition 

 

The security of all these data should be done in the environment they are in as well 

as in the digital environment. This security is provided by security cameras, which is 

another dimension of manpower or technology. Instant detection of security threats 

such as theft and theft with in-branch security camera footage can be made with video 

analytics. In addition, the camera images of the counters monitored in the branch can 

be stored in accordance with the transactions carried out at those counters.  In cases of 

account-related fraud, all videos linked to that account can be analyzed to find out who 

has traded and whether these people belong to other accounts. It is also possible to 

automatically recognize and evaluate every customer entering the bank branch with 

video analytics. 

 

Conclusion 

Finance companies and banks are turning to big data to generate new revenue, 

provide personalized customer advice, gain competitive advantage, achieve greater 

productivity, better security and better customer service with the help of big data-

driven offerings. Many companies are applying Big Data solutions to develop 

analytical systems that predict customer behavior. Since the banking sector is a sector 

where mistakes and negligence cannot be accepted, those who harm human judgment 

should always be one step ahead. Considering all these, it can be said that the usage 

areas of big data technologies are expected to increase. 
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In the new period, with the continuous economic development of various countries, 

the acceleration of urbanization and the improvement of people's living standards, 

urban heating has developed rapidly, especially the demand for urban central heating 

has gradually increased. When studying this process, both economic and environmental 

aspects should be taken into account [1]. With the acceleration of urbanization and the 

gradual deepening of people's understanding of resources and environmental 

protection, the scope and scale of urban cogeneration central heating, as a form of heat 

supply strongly supported by countries around the world, is expanding constantly, with 

broad prospects for development. However, compared with developed heating 

countries, cogeneration central heating in China still has many problems, such as 

complex heat network problems, current thermal stations fail to play their due roles, 

and the comprehensive utilization efficiency of central heating energy is still low [2]. 

Therefore, on the premise of full analysis and research, how to take practical measures 

to improve the central heat supply rate, reduce resource waste and environmental 

pollution, has important theoretical and practical significance for the sustainable 

development of urban district heating in China. 

1 Current situation of urban central heating 

1.1 Poor overall planning. The level of overall planning and design was 

inadequate, and energy savings were not implemented. At present, the design standard 

of indoor heating does not systematically specify the specific technical requirements 

of heating devices, and does not reflect the real level of energy saving technology. At 

the same time, in the process of central heating for thermal users, the design department 

and the planning department still use the old design concepts, which makes it 

impossible to implement the energy saving in place. Cause natural deficiency [3]. 

At present, with the continuous improvement of people's living standard, the living 

environment comfort requirements are also higher and higher. Take China as an 

example. In the past, many urban buildings south of the Yellow River did not use 

heating measures, but in the new era, more and more cities are providing central heating 

for urban buildings. Especially in recent years, cities south of the Yangtze River have 

begun to provide central heating in winter. Whether it is the reconstruction of old cities 

or the construction of new cities, many cities lack overall planning in the process of 
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heating from non-heating, resulting in the situation of more small boilers, more 

chimneys and less heating range. 

1.2 There are many problems in the design of heat network. In the process of 

urban reconstruction and construction, the continuous popularization of central heating 

makes the coverage of urban heat supply network more and more large. However, due 

to the unscientific problems existing in the design of heat network, the phenomenon of 

poor heating effect in major cities often occurs. They are mostly unscientific and 

closely related. The most common phenomenon is that the heating is too hot for the 

local user and not too hot for the remote user. Pipe network management layout is of 

great significance to the efficiency of central heating [4]. Only scientific and reasonable 

design, to ensure the quality of heat supply, reduce energy consumption, save 

construction costs, to meet the needs of users. At present, many details are not 

considered in the design of heating networks. For example, condensate recovery will 

lead to water shortage due to heating temperature, material selection, construction 

technology and quality, etc. If it is taken into account in the design, heating 

consumption will be reduced, heating quality will be improved and the service life of 

the pipeline will be enhanced. Another example is the thermal insulation of heating 

pipeline. Strengthening the thermal insulation design of heating pipeline can reduce the 

heat of heat network pipeline and reduce energy consumption. 

1.3 Unscientific heat billing. The lack of a reasonable calculation of heat makes it 

difficult to charge. At present, the charging method of urban district heating in China 

is still focused on charging by heating area, which leads to some problems, such as 

inaccurate measurement of heat consumption of heat users. Because the heat energy 

consumed by the thermal users cannot be calculated as accurately as that of water, 

electricity and gas, etc., the charge of the heat consumption of the users cannot be 

carried out according to the actual situation, which limits the enthusiasm of the thermal 

users for energy saving and timely payment, making the operation of each unit of heat 

supply difficult to sustain. For users with high heating temperature, there is no 

awareness of energy saving; For low heating temperature users, there is a loss, 

customer opinion is larger. At present, the state advocates urban central heating, but 

also emphasizes the importance of energy conservation and emission reduction. 

Therefore, if the scientific heat charging method can be adopted, more users can choose 

heat consumption according to their own needs, so as to achieve the purpose of energy 

conservation and emission reduction. With this charging method, it can also reflect the 

actual situation of users. 

2 Development trend of urban district heating 

2.1 Growing scale. In the future, with the gradual improvement of people's living 

quality, the demand for winter heating is more and more extensive. More and more 

cities will be heated, and the scale of urban central heating will be larger and larger. 

2.2 Enhanced overall planning. As the country gradually enhances the planning 

of urban construction, the heating supply planning mode which was designed only 

when needed will be improved in the past, and the heating supply planning mode which 

focuses on the overall planning and development of the city will gradually rise and help 

urban development. 
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2.3 Heat network design is gradually optimized. The design of heating network 

is very important for heating effect and energy saving. More and more design units, in 

practice, have accumulated more heat network design experience. In the new urban 

planning, more scientific heat network design scheme can be provided. At the same 

time, the existing heat network is gradually optimized to improve its heating efficiency. 

(1) Reasonable design of pipe network layout and pipeline direction: Pipeline and 

pipeline setting is the core content of the whole pipe network system. Whether the 

pipeline layout and pipeline direction are reasonable directly affects the heating effect. 

In the design of pipe network system, careful investigation and scientific design must 

be carried out, drawing analysis should be done, design intention should be fully 

understood, pipeline direction should be rationally arranged, and reasonable 

optimization and arrangement should be considered from the perspective of the whole 

heating system to ensure the rationality of the whole central heating network, so that 

users near and far can enjoy standard heating services [5]. 

(2) Strengthen the solution of condensate water problem: condensate water is a 

prominent problem in the central heating pipe network system, so as to effectively 

avoid the influence of condensate water on the central heating pipe network. It is 

necessary to strengthen the selection and inspection of thermal insulation materials, 

use new pipes to avoid condensate, and carry out experiments and tests on the pipes 

and thermal insulation materials used. Secondly, in the construction process involved 

in the part of the pipeline through the wall should be added insulation protective sleeve, 

to ensure the continuity and tightness of the pipeline. 

(3) The use of polyurethane as insulation material: compared with rock wool, 

polyurethane is more suitable for insulation material. Polyurethane not only makes up 

for the shortage of rock wool, but also has better insulation performance than rock 

wool. 

(4) Ensure smooth pipeline: If there is foreign matter in the central heating pipe 

network, it will affect the water circulation system of the heating pipe network and 

seriously affect the quality of heating. Therefore, during the design of pipeline 

installation, it is necessary to carefully check to ensure that there is no foreign body in 

the pipeline, descale and rust on the pipe wall, and ensure that the inner wall of the 

pipeline is clean before closing for installation. It must be taken into account in the 

optimization design of central heating network. 

2.4 The concept of green energy saving will be widely used. At present, the 

whole world attaches great importance to the concept of green energy saving. Urban 

district heating is a concentrated energy consumption carried out in a specific season. 

If we can integrate the concept of green energy saving into it, we can save resources 

and promote environmental protection. For example, in the choice of heating energy, 

coal combustion is the main heating energy at present. In the future, there will be a 

serious shortage of human resources, and it may become a new trend to use nuclear 

power as the main energy source for heating [6]. 

2.5 Reliability is Gradually Improved. In urban central heating, the most 

important problem that users complain about is stopping heat. In the future, the 

reliability of heating can be improved by designing multi-heat source heating network. 
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That is, more than one heat source is connected at the same time. When the main heat 

source fails, other heat sources can immediately supplement heat supply. So as to avoid 

the decrease of user experience caused by personnel failure, or the occurrence of major 

accidents, to ensure the maximum reliability of heat supply. 

2.6 The concept of intelligence is gradually promoted. The future is the era of 

intelligence, all walks of life will penetrate the idea of intelligence. In urban heat 

supply, intelligent means such as intelligent temperature control and intelligent billing 

will be gradually promoted. Intelligent control equipment can be installed at the client 

end to realize the need of indoor temperature control by the customer, that is, the indoor 

temperature can be adjusted by remote control. In addition, more scientific and rational 

intelligent billing can be carried out according to customers' heat usage and usage 

period [7]. For example, you can set a lower temperature when the user is not at home 

during the day. The indoor temperature is automatically adjusted half an hour before 

the user returns home, so that the user returns home with a suitable temperature. This 

can greatly reduce the consumption of heat sources, in line with the national strategy 

of energy conservation and emission reduction. For heat supply enterprises, data 

mining with big data technology and intelligent decision support system will become 

the main trend in the future. In the design of the full consideration of new technology, 

new products, so that the management and control of heating enterprises tend to be 

intelligent. So that the heating system not only meets the needs of energy saving and 

emission reduction, but also can run in the best state. 

In a word, from the perspective of energy saving development, urban central 

heating is bound to develop in a large range. In the future, with the gradual 

advancement of information level, designers of urban heating system must actively 

explore and accept new things, new methods, new equipment and new software, and 

quickly apply them to the design of urban central heating system. 
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The textile industry is developing in the direction of the functionalization of textile 

materials [1,2]. Textile materials finishing with triclosan are used to obtain functional 

materials [3]. Therefore, it is appropriately to establish the possibility of using 

triclosan, which inhibits the growth of bacteria and microorganisms by stopping the 

biosynthesis of lipids [4], as an intensifier for dyeing textile materials.  

Raw cotton-polyester fabric (53% polyester and 47% cotton) was used for research. 

Before dyeing, the samples were treated with triclosan emulsion with DTS disperser 2 

g/l (bath module 10, concentration of intensifier 1-5 g/l, time 1 h, temperature 100°C). 

Conditions for coloring the polyester component: bath module 10; disperse dye blue 2 

BLN (1-3% by weight); disperser DTS (2 g/l); acetic acid (1 g/l); time 1 hour; 

temperature 100°C. Conditions for coloring the cotton component: bath module 10; 

NaCl (40 g/l); dye active blue V-RN (1.5-4% by weight); soda ash (5 g/l); caustic soda 

(2 g/l); time 85 min.; temperature 60°C. Color characteristics were determined on a 

spectrophotometer Datacolor 600.  

During the studying influence of the intensifier on the color characteristics of the 

test samples, the following concentrations of disperse dye were used: 1%, 2% and 3% 

of the weight of the textile material. For each dye concentration, the concentration of 

the intensifier was varied from 1 to 5 g/l. 

To analyze the influence of the concentration of the intensifier on the color 

characteristics, the following were considered: the change in brightness of color (Fig. 

1) and saturation (Fig. 2). 

As can be seen from Fig. 1, for samples dyed with a dye concentration of 1% and 

3% of the weight of the textile material, the decrease in the lightness index at an 
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intensifier concentration of 3 g/l further occurs more slowly. While the concentration 

of the intensifier increased by more than 2 g/l, rapid color saturation occurs. 

 
Fig.1 Changing the Lightness of color depending on the intensifier 

concentrations. 

 
Fig.2 Change in Colorfulness depending on the concentration of the intensifier 

 

The effect of triclosan is evident during the dyeing textile materials in dark colors 

(2% and 3% dye concentration) and to a lesser extent for low dye concentration. 

Samples dyed at 100°C using triclosan (concentration from 2 g/l) had a more intense 

color compared to samples obtained at high temperature dyeing (130°C) without 

triclosan. Color fastness to washing (DSTU ISO 105-C06:2009), sweat (DSTU ISO 

105-E04:2009), to dry and wet rubbing (DSTU ISO 105X12:2009) was conducted in 

accordance with standard test methods. All samples have high color fastness indicators 

(4-5 points to soap and sweat, 4 points to dry and wet friction). At concentrations of 

the intensifier of 4 and 5 g/l, color fastness increases (without the intensifier when 

dyeing at a temperature of 130°C, the fastness to dry and wet friction was 3-4 points), 

therefore, the intensifier allows the dye to penetrate deeper into the fiber structure. 
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Accordingly, the proposed dyeing method, using triclosan as an intensifier, allows 

to reduce the dyeing temperature to 100ºC. The use of concentrations of triclosan in 

the preparation of textile materials before dyeing from 1 to 5 g/l under other identical 

conditions increases the intensity of coloring, which is especially effective when 

obtaining deep and saturated color characteristics. At concentrations of the intensifier 

of 4 and 5 g/l, the color resistance to physico-chemical factors increases slightly, 

therefore, the intensifier allows the dye to penetrate deeper into the fiber structure. 
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Abstract. Due to the ability to function in real time, as well as the ability to self-

organize, self-learn, accumulate and generalize results, the developed system of 

automatic monitoring of welding processes allows you to significantly increase the 

efficiency of almost any welding process and makes it possible to bring the quality 

control process to automation. Due to the versatility of such a system, it opens up wide 

opportunities for improving the quality of production welding technologies in any 

industry. 

Keywords: automatic monitoring, welding processes, 3D printing, plasma-arc additive 

welding, equipment. 

 

The perspective of the planned reconstruction of Ukrainian industry in the post-

war period is the need to increase its efficiency. The easiest way to do this is through 

the use of high technologies, which is connected with the need to bring Ukrainian 

industry as close as possible to world-class advanced industry. Such technologies 

include welding processes in general and, in particular, 3D metal printing technologies, 

for the implementation of which it is necessary to use automatic monitoring systems in 

real time. On the example of such technologies, we will consider the creation of a 

system for automatic monitoring of welding processes.  

Recently, 3D printing technologies have been developing rapidly and occupy an 

important position in modern industry, claiming to be the main method of 

manufacturing metal structures in the future. Interest is growing in particular in such 

fields as automotive, rocketry, prototyping, bridge building, art, household products, 

etc. Plasma-arc 3D printing technology is one of the understudied, but very promising. 

Compared to other metal 3D printing technologies, such as SLM and LDM, plasma 3D 

printing technology has such advantages as high productivity, high material utilization 

ratio, the ability to combine implantable powder materials, and the low cost of the 

technology. 

The system for monitoring technological parameters of plasma-arc 3D printing 

should determine violations of the course of the technological process and provide 

recommendations for their elimination and correction for further improvement of the 

technology and acquisition of the necessary scientific knowledge base. The causes of 
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process violations can be electrode wear, incorrectly selected print modes, incorrectly 

calculated trajectories and torch movement speeds. The main information needed to 

assess the quality of 3D printing can be obtained by analyzing the plasma arc (current 

and voltage), the consumption of gases and filler materials, the speed of movement of 

the welding torch, measuring the temperature of the surface of the deposited metal, etc. 

[1]. 

The essence of the automatic quality monitoring technology is to compare the 

oscillograms of printing parameters with the results of the quality of printed products, 

such as the width and height of welded metal rollers, non-metallic inclusions, and other 

deviations. Most of the defects appear at the stage of formation and crystallization of 

the welding bath, the measured parameters of the 3D printing process should reflect 

the peculiarities of the process. However, due to the combination of many factors and 

the unpredictability of their influence on the formation of the deposited metal layer, 

there are difficulties in tracking individual factors that lead to specific results, so this 

process can be considered as stochastic. 

Thus, the task of creating an automatic system for monitoring the quality of 3D 

plasma printing is reduced to solving the task of clustering the factors of a stochastic 

system. Since there are a number of factors affecting the technological process, the 

violation of which leads to random results that cannot be clearly distinguished and 

monitored, one of the most successful tools for solving such a problem are neural 

networks and modeling of the printing process with the calculation of the stress-strain 

state. 

In this case, neural networks are a very successful tool due to their significant 

advantage - generalization of results. 

The purpose of this work is to determine the effectiveness of the application of 

neural networks in combination with the prediction of temperature distribution and 

VAT as a tool for automated monitoring of the quality of 3D printing. 

To achieve the goal, experimental laboratory equipment was created, the general 

view of which is shown in Fig. 1. 

 

 
Fig. 1. General view of the complex of equipment for plasma-arc 3D printing of 

volumetric metal products. 



TECHNICAL SCIENCES 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 442 

Registration of process parameters was performed using laboratory equipment, 

which consisted of a set of data measurement sensors, a personal computer with a board 

for digital-analog inputs, and a customized database for data storage and structuring 

(Fig. 2). Also, this system combined Simufact weldind, a tool for modeling processes 

of additive and welding production. The PostgreSQL tool was used as a database. 

 

 
Fig. 2. Scheme of the system for registering parameters of the welding technological 

process. 

 

Neural networks were used for data clustering: Kohanen's map with an ordered 

arrangement of neurons and the LVQ (Learning Vector Quantization) network [3]. 

Clustering was carried out according to the quality and poor quality results of the 

deposited layer, i.e. into 2 clusters. An artificial neural network requires training to 

work, which consists in submitting a training sample of data to the input [2]. 

Testing of the neural network to determine the accuracy of defect detection was 

carried out by feeding the input of the trained neural networks the entire sequence of 

data recorded for each experiment. The general principle scheme of the automatic 

monitoring system was as follows (Fig. 3). From the data collection system shown in 

Fig. 2, in particular, data is imported from the server to the input of the neural network 

in the form of a data matrix reflecting the indicators of the measurable parameters of 

the regime at a certain time. Next, the neurons and the connections between them were 

set. The same training sequence was used for both types of networks used. The 

Kohonen map had two neurons, the LVQ network had ten neurons in the first layer and 

two in the second. The number of neurons of the first layer corresponds to the length 

of the input vector, the second layer corresponds to the number of classes into which 

the input vector is divided. After the calculation, the results of the clustering task 
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appeared at the output of the neural network, that is, the division into clusters that 

reflected the presence of certain deviations from the process. 

 

 
Fig. 3. General schematic diagram of the system of automatic monitoring of the 

welding process. 

 

The results of neural network evaluation of 3D printing prototypes are shown in 

Fig. 4. The columns of the diagram represent defective and defect-free welded rolls. 
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Fig. 4. Results of neural network evaluation of experimental samples obtained by 3D 

printing. 

 

 
Fig. 5. Comparison of the probability of receiving defects of a welded part of a 

trained (orange curve) automatic monitoring system and a neural (blue curve) 

automatic monitoring system. 

 

The study showed that starting from the fiftieth iteration, the automatic 

monitoring system acquires the ability to independently classify and obtain reliable 
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solutions in the process of monitoring the quality of printed products, which in turn led 

to a noticeable reduction in defects of printed products (Fig. 5). 

In this way, the possibility and effectiveness of using an automatic quality 

control system for forecasting and evaluating the quality of printed metal products was 

fundamentally proven. This approach makes it possible to detect correlations between 

the measured parameters of 3D printing and their impact on the quality of printed 

structures without the intervention of the human factor. This makes it possible to study 

the process of 3D plasma printing much more effectively and makes it possible to bring 

the quality control process to automation, which opens up the possibility of wide 

industrial application and universality of the technology. The main advantage of this 

method is the possibility of creating a real-time system and the possibility of its 

automated operation, as well as the ability to self-organize, self-learn, accumulate and 

generalize results. 

 

Conclusion. 

Due to the ability to function in real time, as well as the ability to self-organize, 

self-learn, accumulate and generalize results, the developed system of automatic 

monitoring of welding processes allows you to significantly increase the efficiency of 

almost any welding process and makes it possible to bring the quality control process 

to automation. Due to the versatility of such a system, it opens up wide opportunities 

for improving the quality of production welding technologies in any industry.  
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When optimizing the drive parameters of roll-type printing machines, the structure 

and elastic-inertial parameters of the power chains at the initial stage of design are 

determined as a result of the synthesis of functional characteristics in accordance with 

the intended purpose of the given executive mechanisms, or on the basis of developed 

and unified nodes and mechanisms. The issues of assessing the dynamic properties of 

this stage are not considered or affected in a minimal way. This is due to the fact that 

the complex design of the machine, which combines the simultaneous optimization of 

functional and dynamic characteristics, given the limited possibilities, is possible only 

in exceptional cases. However, the exception of the analysis of dynamic processes in 

the drive of the executive mechanisms at the initial stage of their design can lead to the 

fact that the best functional characteristics of the layout scheme of the drive turn out to 

be unsuitable for dynamic properties. Thus, at the initial stage of design, such an 

approach to the structural structures of the power chains of the mechanical drive system 

should be implemented, so that they are primarily subordinated to the solution of 

functional tasks, and in the future, with some refinement, they are also oriented to the 

fulfillment of dynamic requirements [1, 2]. 

The creation of roll-type printing machines of a qualitatively new level begins at 

the design stage, when a comprehensive consideration of the design is necessary and 

possible, that is, when a large number of conflicting facts must be taken into account. 

To identify the optimal parameters of the designed machine, calculation formulas and 

a ready-made program are needed, which describe the regularities in the object under 

study and allow for any given set of parameters to perform the calculation of the 

designed system based on the considered quality criteria. As a rule, there is no machine 

or design that is optimal for all criteria at the same time, so the results of the evaluations 

must be used to justify the choice of a compromise solution [3, 4]. 

To perform the optimization of sections of the mechanical drive system of roll-type 

printing machines, the following must be specified: 

- type of machine, speed and features of the conveyor system; 
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- the number of printed sections; 

- the proposed range of disturbances; 

- constructive restrictions; 

- requirements for energy and material consumption; 

- technical requirements for the quality of printed products and characteristics 

cyclic strength. 

Based on the optimization results, the following are established: 

- the best version of the actuation mechanism drive scheme or several comparative 

versions; 

- characteristics and parameters of the electric drive system; 

- transmission relations in parts of the mechanical drive system of executive 

mechanisms; 

- parameters of shaft lines and gears of the mechanical drive system; 

- requirements for the accuracy of manufacturing and assembly of elements of the 

mechanical drive system; 

- theoretical values of the areas of change in the technological characteristics of the 

quality of printed products and characteristics of cyclic strength; 

- the space of parameters of the elements of the mechanical drive system that vary. 

The sequence of calculations during the optimization of drive parameters, in which 

the fulfillment of most criteria is achieved, in the form of a schematic diagram is shown 

in Fig. 1. 

As output data are given: given values of stiffness and moments of inertia in the 

sections of the mechanical drive system, the option of running the tape in the machine, 

the number of printed sections and the sequence of the location of other executive 

mechanisms, the option of the most important disturbances in the executive 

mechanisms, etc. 

During the calculation, the fulfillment of the conditions of stability of oscillatory 

phenomena in the drive and the detection of natural frequencies of torsional and 

bending vibrations are checked. In the case of non-fulfillment of the stability 

conditions, successive changes are made to certain parameters of the mechanical drive 

system, the conveyor system, or the properties of the paper tape in order to create a 

stable oscillating system. Next, the mutual influence of disturbances in the executive 

mechanism is checked and a calculation is made. By selecting stiffnesses in individual 

sections of the mechanical drive system, it is possible to significantly change 

unfavorable interactions in the executive mechanisms, especially this applies to the 

sections of the drive of the belt-conducting elements and the folding-cutting apparatus. 

dynamic torques on the drive sections. And on the basis of the changes in the dynamic 

torque obtained in the best version, the limit sizes of the gears and connections are 

determined in the areas of the mechanical drive system from the conditions of their 

cyclic strength, taking into account the choice of material brands and heat treatment is 

prescribed. At this stage, an initial assessment of the dimensions of the future design 

of the mechanical drive system and possible costs for its implementation takes place. 
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Figure 1 – Schematic diagram of the calculation of the drive of roll-type printing 

machines 

 

The further calculation is related to checking the execution of technological tasks 

by the drive in the machine, non-opening of gaps in the gears, ensuring the 

admissibility of non-adherence of inks on the paper tape in consecutive printed sections 

and failure to cut the paper tape in the folding and cutting apparatus, admissibility of 

deflections of the correct operation of the engagements. Thus, on on the basis of the 

array of obtained results, an area of varying parameters and variants of the schemes of 

the mechanical drive system and the conveyor system with the most advantageous 

characteristics appears. 

In fig. 2 presents a structural diagram of the optimization of the parameters of the 

mechanical drive system of roll-type printing machines. 
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Verification of compliance with 

the conditions of stability of the 

mechanical drive system 
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Checking the admissibility of mutual 
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cyclic strength 
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properties of the paper tape 

Calculation of the change in tape 

tension 

Checking the condition of acceptable 

non-addition of paint to the tape 

The calculation of the reduction of 

the cutting of the tape 

 Calculation of deflections of gear 

elements on a horizontal shaft 

Checking the correct operation of the 

couplings 

 Print the preferred calculation 

options for analysis 
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Figure 2 – Structural diagram of the optimization of the drive parameters of roll-

type printing machines 

 

The following are given as initial data: the structure of the technological process, 

the composition, type and speed of the machine, the range of technological and random 

resistances in the executive mechanisms. The most important criterion for evaluating 

the optimality of the drive, the main and additional criteria, and the structure of the 

calculation scheme are specified. On the basis of preliminary calculation data of the 

system of analytical calculations by analogy with the prototypes, the characteristics of 

the electric drive system and the indicated values of rigidity in the drive sections and 

moments of inertia of the executive mechanisms are established. For these values, the 

possible values of the technological parameters characterizing the quality of the printed 

Technological requirements for 

product quality 

Cyclic strength requirements 

Technological requirements for the 

manufacture and assembly of the 

drive 

Dynamics requirements 

Determination and other restrictions 

Determination of the optimal option 

TASK 

Structure, composition, type, speed 

and excitement 
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Selection of the calculation model  

OPTIMIZATION 

Schemes and definition of parameters  

Clarification of the dynamic properties 

of the drive with the received data 

Calculation of design parameters of 

the drive 

Issuance of a technical assignment for 

design  

Setting the characteristics of the 

electric motor and reduced values 
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products and the values of the dynamic strength of the elements of shaft lines and gears 

of the mechanical drive system are calculated. The space of variable drive parameters 

for this calculation option is revealed. 

Non-fulfillment of criterion conditions, which will necessarily take place among a 

large variety of factors taken into account, involves changing the previous data in the 

desired direction and repeating the calculations. There can be several such options, and 

on the basis of the obtained data array and the satisfaction of any calculation options 

of the largest number of the most important and basic criteria, the best of them are 

selected and the necessary rounding of constructive values is carried out. It turns out 

to be the best option. From the selected option, the dynamic properties of the 

mechanical drive system are refined with the finally accepted data, the calculation of 

the dimensions of the structural parameters of the drive, the development of its layout 

diagrams and, based on their analysis, the issuance of the technical task of the drive 

design. 

All possible variants of the machine's operating modes are calculated and the 

calculated results of the initial characteristics are issued and the intervals of possible 

deviations are predicted, which are included in the machine's passport and are subject 

to clarification during production and industrial tests of the prototype and subsequent 

series. 
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Introduction. Since contact problems form the theoretical basis for calculations of 

contact strength, stiffness, and wear resistance of moving and stationary joints, and 

their research is reduced to one of the most difficult equations of mathematical physics, 

their solution is associated with great mathematical difficulties. 

At present, the results of a wide range of issues have been obtained from problems 

related to contact problems of rigid and elastic dies interacting with elastic bodies 

without initial stresses. And they are sufficiently reflected in numerous publications of 

periodicals, one of which is the work [1-3].  

The purpose of the work is to present an analytical solution of the static contact 

problem about the pressure of two prestressed half-spaces on a cylindrical elastic stamp 

with initial (residual) stresses without taking into account frictional forces within the 

linearized theory of elasticity.  

Statement of the problem. Let a finite elastic cylindrical stamp of height H with 

initial stresses [5], the geometric axis of symmetry of which coincides with the y3 axis 

of the cylindrical coordinate system (r, θ, y3) is compressed (stretched) by two identical 

prestressed half-spaces with the help of an axisymmetric load, which reduces to the 

uniform force P. The external load is applied in such a way that the points of the 

unloaded surfaces of both prestressed half-spaces and the half-spaces remote from the 

area of contact with the elastic stamp move relative to the coordinate plane y3=0 by the 

amount ε. Values: R is the radius of the cylindrical stamp, h=0.5H. 

We will consider elastic isotropic bodies (compressible or incompressible) with an 

arbitrary form of elastic potential. And in the case of orthotropic bodies, we will assume 

that the elastically equivalent directions coincide with the direction of the coordinate 

axes in the deformed state уі . We will also assume that the initial stress-strain 

states in the die and half-spaces are uniform and equal. In the classic case (in the 

absence of initial stresses), a similar contact problem was considered [4]. 

Basic relations and boundary conditions. Let's say that the initial states of the 

half-spaces and the stamp are homogeneous, and the relations [2, 3] hold for them: 

, 

where  is the Kronecker symbol (Delta). 

( 1,3)i =

)3,1,()1(, 100 =−=+= − miyUUxy iimmimmmm
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Based on the continuation of the calculations described in paper [4], the following 

dependencies can be established on the boundaries of elastic half-spaces outside the 

contact area , : 

,                           (1) 

3) on the side surface of the elastic stamp : 

,                               (2) 

The equilibrium condition that establishes the connection between the settlement 

of the ends and the equivalent load P has the form: 

.                    (3) 

Condition (8) closes the formulation of the spatial linearized problem of the contact 

interaction of a prestressed finite cylindrical die with two elastic half-spaces with initial 

stresses. 

Solution method. Using the equilibrium condition (3), we establish the 

relationship between settlement and the equivalent load P in the form 

 

Having solved the infinite system it is possible to determine the unknown constants 

, which will allow calculating the components of displacements and 

stresses both in the elastic half-spaces and in the elastic die. 

Conclusion. Therefore, within the framework of the linearized theory of elasticity, 

the article presents analytical solutions to the contact problem about the pressure of 

two prestressed half-spaces on a cylindrical elastic stamp with initial (residual) stresses 

without taking into account frictional forces. These solutions are presented in the form 

of a series through an infinite system of , which are determined from the 

system of linear algebraic equations (16) by the reduction method. 
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Токарно-револьверний напівавтомат[1] призначений для обточування, 

свердлення, зенкування, розточування, підрізки, прорізки канавок, відрізання 

деталей з литих та кованих заготовок в патроні. Автомат оснащений 

револьверним та двома поперековими супортами та здійснює обробку 

внутрішніх і зовнішніх поверхонь деталей за допомогою десяти та більше 

інструментів. Напівавтомат має повністю автоматизований цикл обробки, окрім 

операції завантаження та виймання деталей.  

Метою роботи є модернізація застарілої системи керування електроприводом 

головного руху токарно-револьверного напівавтомата 1А425. 

Однією з тенденцій в області енергоефективних технологій останніх років є 

застосування частотно-регульованих приводів на основі асинхронних 

короткозамкнених електродвигунів і напівпровідникових перетворювачів 

частоти, що знижують споживання електричної енергії, підвищують ступінь 
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автоматизації, зручність експлуатації обладнання і якість технологічних 

процесів. 

Для керування швидкістю асинхронного короткозамкненого електродвигуна 

широке поширення отримали перетворювачі частоти з проміжною ланкою 

постійного струму. Змінна напруга живлячої мережі випрямляється за 

допомогою керованого випрямляча, фільтрується і подається на інвертор. 

Функції регулювання частоти вихідної напруги здійснює інвертор, а напруги – 

випрямляч. Перетворювачі з проміжною ланкою постійного струму дозволяють 

регулювати вихідну частоту за допомогою системи керування інвертора в 

широкому діапазоні як вгору, так і вниз від частоти живлячої мережі. 

Перетворювачі VFD[2] зарекомендували себе як надійні пристрої для 

частотного керування. Для проектованої системи було обрано частотний 

перетворювач VFD-110 потужністю 10 кВт. В ньому гальмівний модуль є 

вбудованим (як і для всіх моделей потужністю менше за 15 кВт), а гальмівний 

резистор обираємо BR400W040. 

Для моделювання обраного електродвигуна АІР132S4[3] можна 

скористатись стандартною методикою приблизного розрахунку параметрів 

асинхронного двигуна по даним каталогу. Вихідні дані для розрахунку 

параметрів асинхронного двигуна зведені в таблицю 1. 

 

Таблиця 1 – Основні параметри електродвигуна. 

U 

[В] 

f 

[Гц] 

P 

[кВт] 

I 

[А] 

n 

[1/хв] 

MН 

[Нм] 

JДВ  

[кг ∙ м2] 

IП/IН 

 

Mmax/ MН MП/MН 

 

380 50 7,5 15,6 1450 49,740 0,0227 7,0 2,3 2,3 

 

Вихідні дані для розрахунку параметрів структурної схеми[4] і регуляторів 

скалярної системи автоматичного керування зведені в таблицю 2. 

 

Таблиця 2 – Основні коефіцієнти системи керування 

𝑘РШ ТРШ 𝑘ПЧ ТПЧ 𝛽 𝑇е 𝑇м 𝑘зз 

0.066 0.446 15,708 0.00125 1,985 0,02185 0.11433 0.066 

 

В даний час для задач дослідження і синтезу електропривода і систем 

автоматики частіше за все застосовується MATLAB[5]. Для моделювання, 

імітації і аналізу динамічних систем застосовується інтерактивний інструмент 

MATLAB Simulink. 

Структурна схема моделі в програмі Simulink показана на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Структурна схема системи керування в програмі Simulink. 

 

Графік перехідного процесу за швидкустю, отриманий після моделювання 

системи, показано на рисунку 2. 

 

Рисунок 2 – Швидкість ротора. 

 

Час перехідного процесу складає близько 1,5 с, що повністю відповідає 

заданим вимогам, а отже система являється стійкою. 

Висновок:  

В ході виконання модернізації[6, 7], згідно поставлених завдань, було 

проведено розрахунок системи керування приводу головного руху верстата.  
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Запропоновано використати систему скалярного керування, проведено аналіз 

запропонованої системи керування. Побудовано математичну модель системи. В 

електроприводі верстата використаний сучасний двигун АІР132S4 та 

перетворювач частоти VFD модель VFD-110. Проведено дослідження динаміки 

системи та побудовано перехідні процеси за швидкістю. Модернізований варіант 

відповідає сучасним вимогам щодо якості керування електроприводом. 
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД SQL-ІН’ЄКЦІЙ З 

ВИКОРИСТАННЯМ РОЗДІЛЕНОГО РЕЄСТРУ 
 

Каланча Андрій Андрійович 
курсант групи Ф4-202 факультету № 4 

Харківський національний університет внутрішніх справ, 

м.Кам’янець-Подільський,Україна 

 

Вступ./ Introductions. SQL-ін'єкція - це один з видів атак на веб-додатки. 

Вона відбувається тоді, коли зловмисник використовує вразливості у веб-

додатку для внесення шкідливого SQL-коду в запит до бази даних. Ця атака може 

призвести до витоку конфіденційної інформації, порушення цілісності даних та 

відмови в обслуговуванні. З метою захисту від SQL-ін'єкцій використовуються 

різноманітні підходи, в тому числі застосування технології розподіленого 

реєстру [1].  

Мета роботи./ Aim. цієї роботи є розробка системи захисту від SQL-ін'єкцій 

з використанням технології розподіленого реєстру. У цій роботі буде досліджено 

проблему SQL-ін'єкцій, технологію розподіленого реєстру та розроблено 

систему захисту від SQL-ін'єкцій з використанням цієї технології. 

За даними OWASP, SQL-ін'єкції становлять 1-е місце серед усіх вразливостей 

веб-додатків. Ця проблема стає особливо актуальною в останні роки, коли веб-

додатки стають все більш складними і залежними від баз даних [2].  

Матеріали та методи./ Materials and methods. Одним із методів захисту від 

SQL-ін'єкцій є використання параметризованих запитів. Однак, цей метод не є 

ефективним, оскільки він не за хистить від всіх видів SQL-ін'єкцій, таких як 

вбудовування в SQL-запит додаткового SQL-коду через введення даних 

користувача або використання коментарів для видалення наступних символів з 

запиту. Тому, є необхідність розробки більш ефективної системи захисту. 

Розподілений реєстр - це технологія, яка дозволяє розподіляти дані між 

безліччю комп'ютерів, що знаходяться в різних частинах світу. Кожен комп'ютер 

має копію даних та спільно працює з іншими комп'ютерами, щоб забезпечити їх 

доступність та цілісність. Розподілений реєстр часто використовується в 

блокчейн-технології для забезпечення безпеки і недоступності даних. Його 

використання може бути ефективним при захисті від SQL-ін'єкцій, оскільки ця 

технологія дозволяє зберігати дані на безлічі комп'ютерів, що робить важчим 

завдання зловмисникам внесення шкідливого SQL-коду в запит до бази даних. 

Система захисту від SQL-ін'єкцій з використанням технології розподіленого 

реєстру буде базуватися на таких принципах. 

1. Збереження даних на безлічі комп'ютерів. У подібній системі дані 

будуть зберігатися на безлічі комп'ютерів за допомогою технології 

розподіленого реєстру. Кожен комп'ютер буде мати копію даних та спільно 

працювати з іншими комп'ютерами, щоб забезпечити їх доступність та 

цілісність. Це зменшить ризик витоку конфіденційної інформації, оскільки 
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зловмисникам буде надзвичайно складно отримати доступ до всіх комп'ютерів, 

на яких зберігаються дані. 

2. Використання хеш-функцій. У подібній системі використовуватимуться 

хеш-функції для захисту від SQL-ін'єкцій. Кожен запит до бази даних буде 

підписаний за допомогою хеш-функції, що дозволить перевіряти, чи не був запит 

змінений з моменту його створення. Якщо хеш запиту не співпадає з збереженим 

хешем, запит буде відхилений. Це забезпечить захист від шкідливих змін в 

запитах до бази даних. 

3. Перевірка на допустимість символів. Тільки допустимі символи будуть 

передаватися до бази даних, тоді як недопустимі символи будуть відхилятися. Це 

зменшить ризик SQL-ін'єкцій, оскільки зловмисникам буде надзвичайно складно 

ввести шкідливий SQL-код. 

4. Використання технології блокчейн. Блокчейн - це розподілена база 

даних, яка зберігається на безлічі комп'ютерів та забезпечує безпеку та 

недоступність даних. Використання блокчейну дозволить забезпечити безпеку та 

недоступність даних, оскільки будь-які зміни в базі даних будуть відображені у 

всіх копіях. 

Результати та обговорення./ Results and discussion. Нехай буде створено 

веб-додаток, який дозволяє користувачам здійснюв ити платежі через базу даних. 

У цьому додатку є форма, яка дозволяє користувачам ввести свої дані для 

здійснення платежу. Зловмисник, який хоче здійснити SQL-ін'єкцію, вводить 

шкідливий SQL-код у форму для здійснення платежу. У розробленій системі, 

перед тим як дані будуть передані до бази даних, вони пройдуть перевірку на 

допустимість символів. Якщо введені символи не є допустимими, запит буде 

відхилений. Якщо символи допустимі, запит підписується хеш-функцією та 

передається до бази даних. Хеш запиту зберігається на блокчейні. Коли база 

даних отримує запит, він перевіряється на допустимість символів та 

порівнюється з збереженим хешем. Якщо хеш запиту не співпадає з збереженим 

хешем, запит буде відхилений. У подібній системі дані зберігаються на безлічі 

комп'ютерів, що робить надзвичайно складним завдання зловмисникам 

отримання доступу до всіх комп'ютерів, на яких зберігаються дані. 

Висновки./ Conclusions. Отже, розробка системи захисту від SQL-ін'єкцій з 

використанням технології розподіленого реєстру є важливою задачею для 

покращення безпеки веб-додатків. Подібна система забезпечує ефективний 

захист від SQL-ін'єкцій та зменшує ризик витоку конфіденційної інформації. 

Однак, для успішного впровадження системи необхідно мати достатній обсяг 

ресурсів та розуміння її принципів роботи. 
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ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ МОДУЛІ З РІЗНИМ ТИПОМ 

КОМУТАЦІЙНОГО З’ЄДНАННЯ 

НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ТЕРМОПАР 
 

Кириченко Олександр Сергійович, 
кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри електрообладнання та автоматики водного транспорту 

Київський інститут водного транспорту 

імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

Державного університету інфраструктури та технологій 

 

На сьогодні термоелектричні модулі знаходять широке застосування в 

термоелектричному обладнанні на транспорті [9, 7]. Найбільш доцільним 

вважається застосування термоелектричних модулів, що складаються з 

термоелектричних ланцюгів з напівпровідниковими термопарами [4, 5, 8]. При 

цьому одним з найбільш поширених способів комутаційного з’єднання 

напівпровідникових термопар є звичайний спосіб (рис. 1, а), при якому 

термопари розташовані таким чином, що всі холодні спаї виходили на одну 

сторону термоелектричного модуля, а всі гарячі – на іншу (рис. 1, в). 

       
а                                б                                в                                г 

Рисунок 1. Геометричні 3D-моделі (а, б) термоелектричних ланцюгів з різним 

типом комутаційного з’єднання напівпровідникових термопар і розподіл 

температури (в, г) по ним при силі робочого струму 0,5 А: а, в – перший тип 

комутаційного з’єднання; б, г – другий тип комутаційного з’єднання 

 

Інколи напівпровідникові термопари в термоелектричному ланцюзі 

з’єднується в термоелектричний модуль таким чином, що струм по ним не 

змінює свого напрямку (рис. 1, б), а комутаційні пластини, які слугують ребрами, 

виводяться в різні сторони відповідно для холодних і гарячих спаїв (рис. 1, г). 

При подібному комутаційному з’єднанні напівпровідникових термопар 

зменшуються втрати від виділення тепла в комутаційних пластинах, оскільки 

довжина шляху для робочого струму в цьому випадку мінімальна. Також, значні 

механічні напруження вигину в напівпровідниках [7, 10], які виникають 

внаслідок температурного стискання холодної і температурного розширення 

гарячої сторін в звичайному термоелектричному ланцюзі [3, 6], в цьому випадку 

відсутні. 

Математично тепловий потік через холодний спай термоелектричного 

елемента спрощено можна описати виразом [1]: 
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, 

а через гарячий спай 

. 

Результати розрахунку різниці температур Δt для обох термоелектричних 

ланцюгів  напівпровідникових термопар (рис. 1, в-г) при силі робочого струму 

0,5 А наведено в табл. 1. В обох випадках всі напівпровідники мали форму кубів 

з довжиною ребра 5 мм, а отримані значення Δt виявились однаковими. 

Таблиця 1. 

Різниця температур Δt  між холодними та гарячими комутаційними пластинами 

термоелектричних ланцюгів при силі робочу струму I =0,5 А 

I, A Δt, ºC 

Перший тип з’єднання Другий тип з’єднання 

0,5 4,4 4,4 

 

На основі геометричних 3D-моделей (рис. 1, а-б) термоелектричних 

ланцюгів з різним типом комутаційного з’єднання напівпровідникових термопар 

було створено відповідні геометричні 3D-моделі (рис. 2, а-б) термоелектричних 

модулів. 

       
а                             б                             в                             г 

Рисунок 2. Геометричні 3D-моделі (а, б) термоелектричних модулів з різним 

типом комутаційного з’єднання та розподіл температури (в, г) по ним при силі 

робочого струму 0,5 А: а, в – перший тип комутаційного з’єднання; 

б, г – другий тип комутаційного з’єднання 

 

Обидва термоелектричні модулі містили 13 напівпровідникових термопар, 

що складались з напівпровідників P-типу і N-типу. В першому 

термоелектричному модулі (рис. 2, а) всі напівпровідники мали форму кубів з 

однаковою довжиною ребра 5 мм, в другому термоелектричному модулі 

(рис. 2, б) через необхідність з’єднання в П-подібну змійку всі напівпровідники 

мали форму прямокутних паралелепіпедів 5×5×10 мм. Комутаційні мідні 

пластини першого термоелектричного модуля мали прямокутний переріз 

5×0,5 мм і довжину 12,5 мм, в другому термоелектричному модулі ці мідні 

пластини мали прямокутний переріз 5×0,5 мм і довжину 10 мм.  

За результатами чисельного розрахунку [2, 8] для термоелектричних модулів 

(рис. 2, а-б) встановлено відповідний розподіл температурних полів (рис. 2, в-г) 
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при силі робочого струму 0,5 А.  Дані про різницю температур Δt між холодними 

та гарячими комутаційними пластинами термоелектричного модуля з першим 

типом комутаційного з’єднання напівпровідникових термопар (рис. 2, в) при 

силі робочого струму 0,5 А приведено в табл. 2. 

Таблиця 2. 

Різниця температур Δt  між холодними та гарячими комутаційними пластинами 

термоелектричного модуля з першим типом комутаційного з’єднання 

при силі робочу струму I =0,5 А 

I, A Δt, ºC 

0,5 4,4 

 

Дані про різницю температур Δt між холодними та гарячими комутаційними 

пластинами термоелектричного модуля з другим типом комутаційного з’єднання 

напівпровідникових термопар (рис. 2, г) при силі робочого струму 0,5 А зведено 

в табл. 3. 

Таблиця 3. 

Різниця температур Δt  між холодними та гарячими комутаційними пластинами 

термоелектричного модуля з другим типом комутаційного з’єднання 

при силі робочу струму I =0,5 А 

I, A Δt, ºC 

Між комутаційними 

пластинами у середині 

термоелектричного ланцюга 

Між комутаційними 

пластинами у місцях             П-

побідних поворотів 

термоелектричного ланцюга 

0,5 9,0 6,4 

 

В термоелектричному модулі з другим способом комутаційного з’єднання 

напівпровідникових термопар (рис. 2, б) наявні великі втрати від перетікання 

теплоти з гарячої сторони на холодну по теплоізоляції навколо термопар. Крім 

того, більш довгий шлях для теплового потоку уздовж комутаційної пластини 

при меншому поперечному перерізі для однакових комутаційних пластин 

викликає підвищення перепаду температур (рис. 2, г) в порівнянні з першим 

(звичайним) способом комутаційного з’єднання термопар. 
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Мікрозеленню прийнято вважати пророщену рослину у фазі листків 

сім’ядоль висотою до 15 см, що має 1-2 справжні листки [1]. Її вирощують з 

насіння звичайної зелені і насіння зернових культур. Не використовують 

пасльонові культури, оскільки вони мають в своєму складі алкалоїди. 

Асортимент мікрозелені досить широкий, найбільш популярними є буряк, редис, 

соняшник, горох, соя, капуста, крес-салат, овес, гречка, амарант, гірчиця, дайкон, 

кінза та багато інших [1].  

Мікрогрін (мікрозелень) – це маленькі ростки молодої зелені, які мають в 

своєму складі високу концентрацію вітамінів і мікроелементів, що є дуже 

корисними для щоденного споживання в їжу. Вживання мікрозелені в 

повсякденному раціоні дозволяє покращити самопочуття та здоров’я людини [2]. 

Крім того компоненти що містяться в мікрогріні позитивно впливають на 

імунітет різних споживацьких категорій населення [3-4].  

Високий попит серед споживачів має рукола. Мікрозелень руколи має 

насичений горіховий присмак з гострими нотками і свіжий аромат. Такий 

мікрогрін дрібніший в порівнянні з іншими представниками мікрозелені, 

наприклад редисом або дайконом [3]. Мікрозелень руколи знайшла своє 

застосування в якості компонента овочевих салатів та в якості гарніру до м’ясних 

та рибних страв. Її можна вживати як доповнення до багатьох блюд і навіть у 

вигляді свіжих соків. 

Вирощування мікрозелені є досить простим технологічним процесом, 

оскільки необхідним є лише якісний насіннєвий матеріал, спеціальна ємність 

(контейнер), субстрат та волога для запуску процесу проростання [5-6]. 

Попереднє замочування триває 8-10 годин. Процес проростання починається вже 

за дві доби. Це все дозволяє через 5-7 діб отримати врожай мікрозелені. Час збору 

врожаю 7-10 діб. Мікрозелень руколи має ніжно-зелене листя і світло-пурпурні 

стебла (рис.1). 

В процесі проростання отримаємо соковиту мікрозелень руколи з ніжним 

горіхово-гірчичним смаком та вмістом вітамінів А, В1, В2, В6, В12, С, К, РР [3-4]. 

До того ж вона багата ефірними оліями, кальцієм та йодом. Мікроелементи, що 

містяться в мікрозелені руколи, це фосфор, натрій, магній, залізо, селен, цинк. 

Мікрозелень руколи вважається одним з найкорисніших для здоров’я 

натуральних рослинних продуктів. Це незмінне джерело фолієвої кислоти, 
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заліза, міді, мінеральних речовин і вітамінів групи В [3-4]. В цілому вміст 

вітамінів в мікрозелені в рази більший ніж в дорослих рослинах аналогічної 

культури. Також в мікрозелені є незамінні амінокислоти, хлорофіл і нерозчинна 

клітковина, що сприяє виведенню токсинів і шлаків з організму [3]. Особливу 

увагу слід приділити високому вмісту аскорбінової кислоти, оскільки це 

широковідомий антиоксидант, що здатний підвищити імунітет та допомогти 

організму протистояти негативним факторам зовнішнього середовища [4].  

 

 
Рисунок 1. Мікрозелень руколи 

 

Найбільша кількість корисних речовин міститься в свіжій мікрозелені, при 

зберіганні їх кількість поступово знижується. Зрізана мікрозелень може 

зазнавати впливу зовнішніх факторів і гнилісної мікрофлори, яка може 

потрапити з поверхні в більш глибокі її шари та викликати процеси розкладання 

[3-4]. Чим вища зараженість мікрозелені мікрофлорою, тим швидше вона 

псується. В середньому строки її зберігання до 3 діб. 

Специфічну мікрофлору мікрозелені можна розділити на нормальну, 

фітопатогенну і патогенну для людини. Так на поверхні мікрозелені можуть бути 

неспорові і спорові мікроорганізми, дріжджі і плісняві гриби, та багато інших 

представників мікрофлори [1]. Багато з них є патогенами для людського 

організму, тому важливим є знезараження мікрозелені з метою профілактики 

потраплянні патогенної мікрофлори в організм споживачів.  

Метою досліджень було підібрати якісний та безпечний дезінфікуючий 

препарат для мікрозелені руколи. З цією метою було запропоновано 

використовувати плазмохімічно активовані водні розчини. 

Поставлена технологічна задача вирішувалась шляхом використання в 

якості знезаражуючого агенту мікрозелені руколи плазмохімічно активованих 

водних розчинів. Плазмохімічно активовані водні розчини отримують 

наступним чином: активують водопровідну воду з направленою зміною 

властивостей та реакційної здатності, в результаті ведення процесу в плазмових 

розрядах зниженого тиску з напругою 1000–2000 В, силою струму 10,0–200,0 мА 

і подальшим переходом з підвищенням електропровідності в режим контактної 

нерівноважної плазми з параметрами: напруга від 400 до 600 В, сила струму до 

150 мА [1]. Отримані розчини мають специфічний склад: пероксид водню та 

надперекисні сполуки, збуджені частки та радикали, які відіграють важливу роль 
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в окисно-відновних процесах [7]. Пероксид водню є антисептиком, потрапляючи 

в клітини під дією ферментів він розщеплюється на воду і кисень, що має 

протимікробну дію, але при цьому в клітинах не залишається шкідливих 

хімічних сполук.  

Одним з можливих механізмів впливу активованих водних розчинів на 

мікроорганізми є зміна зовнішніх шарів клітини, яка робить доступними 

рецептори для реактогенних ензимів, наприклад лізоциму [1, 7]. Вільні радикали 

утворюють пролом в клітинній стінці, що призводить до втрати вибіркової 

проникності [1]. Пероксид водню, який входить до складу активованої води, 

викликає у мікроорганізмів руйнування поверхневих структур та внутрішніх 

мембран [1]. Цілісність цитоплазматичної мембрани порушує роботу ряду 

пов’язаних з нею ферментів, наприклад дегідрогеназ, та знижує ефективність 

роботи систем репарації ДНК [7]. Бактерицидна активність пероксиду водню і 

активованої води, в першу чергу, пов’язана з їх високою окисною здібністю, а 

також з дією токсичних продуктів, які виникають при пероксидному окисленні 

ліпідів [1]. Пероксидне окислення впливає на білки рибосом, викликаючи їх 

руйнацію, також руйнуванню структури мембран сприяють і утворені 

надперекисні сполуки [7]. Дія пероксиду водню або активованої води викликає 

локальну руйнацію цілісної клітинної стінки і порушення проникності 

бактеріальних клітин вже в перші хвилини контакту [1, 7]. Результатом цього є 

можливість якісного знезараження мікрозелені руколи і максимального її 

звільняти від патогенної мікрофлори. 

Плазмохімічно активовані водні розчини в повній мірі здатні замінити 

класичні антисептики і тим самим зберегти хімічну чистоту отриманого  

продукту [1,7]. Такі розчини зможуть замінити класичні хімічні антисептики і 

при цьому будуть безпечними, та не матимуть в своєму складі хімічних сполук, 

небажаних у раціоні людини. Використання плазмохімічно активованих водних 

розчинів є універсальним для рослинної сировини [1]. Тобто представлений 

спосіб знезараження зможе знайти широке застосування при обробці мікрозелені 

різних культур.  

Мікрогрін оброблявся безпосередньо після зрізання розчинами 

активованими під дією контактної нерівноважної плазми з кількістю діючої 

речовини (пероксиду водню) в межах 100-700 мг/л на протязі 10-60 хв. Після 

обробки були відібрані проби і зроблені посіви колоній мікроорганізмів. 

Результати аналізу показали значне зниження рівня мікробного забруднення. 

Спостерігалось значне зниження кількості мікроорганізмів, а при підвищеній 

концентрації пероксидів мікрофлора не була виявлена взагалі. Так в контрольних 

зразках спостерігалась велика кількість бактерій групи кишкової палички, а в 

зразках оброблених плазмохімічно активованими розчинами бактерій цієї групи 

взагалі не виявлено. Також в контролі було встановлено наявність плісняви і 

дріжджів, а в дослідних зразках ця патогенна мікрофлора була відсутня. Було 

встановлено, що використання плазмохімічно активованих водних розчинів 

дозволяє покращити якість мікрозелені руколи за рахунок повного знезараження 

матеріалу. Так в результаті мікробіологічних досліджень патогенна мікрофлора 
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після використання запропонованого дезінфектанту не була виявлена взагалі. Це 

значно покращить технологічні показники готового продукту та дозволить 

подовжити строки реалізації мікрозелені. 

Висновок. При використанні плазмохімічно активованих водних розчинів 

мікрозелень руколи на своїй поверхні не мала мікроорганізмів. Відмічена 

можливість абсолютного знищення патогенної мікрофлори на поверхні 

проростків при високій концентрації пероксидів в активованих розчинах. В 

мікрозелені після знезараження відсутні пероксиди, що підтверджує хімічну 

чистоту та безпечність знезаражуючого засобу. Це підтверджує можливість 

отримання екологічно чистої та безпечної мікрозелені для оздоровчого 

харчування, яка б змогла відповідати європейським стандартам і вимогам до 

продуктів харчування. 
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Актуальність роботи. Морфометричні параметри дають нові можливості 

для характеристики нерівномірності графіка електричного навантаження (ГЕН) 

[1-4]. Вони характеризують форму ГЕН, відображаючи як загальну 

нерівномірність, так і співвідношення споживання електроенергії в різні години 

доби. На основі їх аналізу нами отримано висновок [1-4], що детальну 

комп’ютеризовану оцінку добової нерівномірності доцільно здійснювати із 

застосуванням власне морфометричних параметрів.  

Матеріали та результати досліджень. Групуючи вибрані 

морфопараметри (їх детальний опис наведено в працях [1-4]), отримаємо 

критерій оцінки нерівномірності ГЕН, що дозволить комплексно оцінювати 

нерівномірність ГЕН, характеризуючи при цьому:  

− загальну добову нерівномірність ГЕН, динаміку і величину змін значень 

навантаження на основі параметра М1;  

− співвідношення споживання електроенергії, яке було б, якби споживач 

працював лише з заданими максимальними навантаженнями, з реальною 

величиною споживання електроенергії на основі параметра M2;  

− співвідношення між навантаженням у періоди нічного провалу/напівпіку 

та пікового навантаження, показуючи наближене співвідношення дешевої та 

дорогої спожитої енергії (згідно з диференційованим тарифом) на основі 

параметра M3;  

− детально загальну добову нерівномірність ГЕН, динаміку і величину 

зміни значень навантаження, як відношення всіх піків і провалів діаграми 

радарного типу (ДРТ) на основі M4. 

Комплексний морфометричний показник рівномірності ГЕН набуде 

наступного вигляду:  

 .   (1)  

Він є вектором, координати якого характеризують нерівномірність ГЕН у 

відповідності з суттю відповідного морфометричного параметра. Якщо значення 

, то ГЕН має значну нерівномірність, при  має місце 

рівномірне споживання електроенергії протягом доби.  

( )  1 2 3 4 1 2 3 4
; ; ; , , , 0,1F M M M M M M M M= 

( )0;0;0;0F = ( )1;1;1;1F =



TECHNICAL SCIENCES 

MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES 

  

 468 

У даному показнику рівномірності ГЕН (1) М1 спадає, найбільш реагуючи 

на збільшення кількості значних піків і провалів; М2 спадає, найбільш реагуючи 

на збільшення локальних екстремумів; М3 спадає, найбільш реагуючи на 

накладання симетричних піків/провалів; М4 спадає, найбільш реагуючи на 

збільшення незначних коливань або значні перепади значень.  

Тобто, в залежності від поставленої задачі ми можемо гнучко задавати 

межі, до яких прямує та чи інша складова критерію (1), що дозволяє більш чітко 

визначати цілі вирівнювання та здійснювати адекватну оцінку:  

 ,  (2)  

де  − значення меж для кожного компонента критерію , 

.  

Якщо, для прикладу, в нас є ГЕН з оцінкою нерівномірності 

 і нас цікавить зменшення великих піків 

і провалів ГЕН на 5%, зменшення нерівномірності в цілому на 10%, зменшення 

співвідношення споживання пік /провал та напівпік на 15%, зменшення піків 

ГЕН на 20%, то (2) запишеться наступним чином:  

.    (3)  

Отже, спираючись на формули (2) та (3), доцільно утворити 

морфометричну математичну модель оцінки добової нерівномірності ГЕН та її 

об’єктно-орієнтовану реалізацію, що дозволить здійснювати детальну оцінку 

нерівномірності та може бути легко інтегрована в сучасні системи управління 

виробництвом.  

Об’єктно-орієнтований підхід (ООП) дає змогу створювати моделі 

елементів систем як об’єктів, згідно з принципами ООП на засадах об’єктно-

орієнтованої композиції з подальшим формуванням із цих об’єктів моделі 

системи в цілому. Особливої актуальності це набуває для моделювання систем 

електропостачання (СЕП) та їх елементів і процесів, що відбуваються в них, 

зокрема ГЕН. Це дозволяє значно спростити процес створення комп’ютерних 

моделей систем, у яких задіяні складні, з точки зору математичного опису, 

елементи, адже користувач такої моделі оперуватиме нею як об’єктом, а не 

окремими рівняннями, які його описують.  

Висновки. Для управління навантаженням системи електропостачання 

необхідно використовувати морфометричну модель, що в результаті приведе до 

зменшення оплати за електроенергію та зменшення втрат електроенергії від 

нерівномірності добового навантаження в мережах. Об’єднання аналізу 

нерівномірності, пошуку шляхів її зменшення та економічної оцінки процесу 

електроспоживання дозволяє оперативно моделювати процес 

електроспоживання та визначати шляхи його покращення. 
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Широке поширення інформаційних технологій сформувало  

великомасштабний тренд якісного характеру, який більшою мірою став 

визначати загальний вектор розвитку цивілізації: цифровізація всіх аспектів 

діяльності сучасного суспільства. 

На початку третього десятиліття XXI століття саме диджиталізація 

характеризує багато аспектів діяльності людства: від міжособистісних 

комунікацій, створення автоматизованих систем управління технологічними 

процесами, концепції «розумних міст» та єдиних цифрових контурів у різних 

галузях економіки, до цифровізації державного управління та світової економіки 

загалом. 

Загальносвітовою тенденцією стали використовувані різноманітні мобільні 

додатки, веб-сервіси та програми, як для моніторингу індивідуальних параметрів 

здоров'я, для навігації, використання довідникових даних, так, навіть, для 

вимірювання рівнів деяких виробничих факторів, наприклад шуму та освітлення. 

В Україні активно реалізуються процеси цифрової трансформації, а ситуація 

з пандемією коронавірусу, а потім і російська агресія лише прискорили перехід 

на нові технології та онлайн-сервіси. Словосполучення «цифрова 
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трансформація» входить навіть у назву відповідного міністерства і обрано у 

якості задач національної стратегії. 

Сьогодні активно здійснюється перехід на цифрові послуги, включаючи 

ведення електронного документообігу та відомостей про трудову діяльність в 

електронному вигляді, використання електронного листка непрацездатності, 

безпаперового страхового номера тощо. 

При цьому цифровізація не повинна стати самоціллю: сучасні технології 

потрібні лише тоді, коли їх використання дозволяє досягти вищого, з погляду 

ефективності, результату. Тому вкрай важливо для управління системою 

охорони праці створити умови для взаємодії всіх суб'єктів цифрової 

трансформації сфери охорони праці: працівників, роботодавців, державних 

органів, профспілок та експертних організацій. Можливість обміну всіма 

необхідними документами дозволить створити умови для ефективного  

керування СУОП, оперативного моніторингу, аналізу травматизму. 

Впровадження цифрової трансформації та розроблення  єдиної цифрової 

платформи типу «Дія. Охорона праці» дозволить: 

− скоротити кількість паперових документів, журналів та перейти до 

цифрових записів в інформаційній системі, що мають юридичну силу; 

− розвинути міжвідомчу інтеграцію органів влади, що базується на 

спільному використанні даних з єдиної системи; 

− виключити надмірну звітність для роботодавця; 

− виключити перевірки, які можна виконати автоматично в 

інформаційній системі; 

− оптимізувати організаційну структуру компанії за допомогою 

автоматизації бізнес-процесів; 

− створити прозору систему взаємодії всіх учасників сфери охорони 

праці. 

Концепція єдиної цифрової платформи має бути спрямована на підвищення 

якості та ефективності документообігу на основі високотехнологічних рішень, 

спрощення, полегшення та створення комфортних умов для електронної 

взаємодії між державними органами влади, роботодавцями та працівниками. 

Цифровізація призведе до прозорості всіх процесів і, як наслідок, зростання 

рівня усвідомленості та відповідальності роботодавців до питань охорони праці, 

підвищення загального рівня культури безпеки. 

Можна виділити головні принципи реалізації проекту: 

1. Одноманітність. Формати електронних документів мають бути засновані 

на єдиних принципах та нормативно закріплені. Це дозволить знизити витрати 

на обробку електронних документів у всіх суб'єктів, а також на можливе 

доопрацювання програмного забезпечення з появою нових форматів документів. 

2. Регулювання. Забезпечення комплексного регулювання всіх етапів 

документів: створення, використання, зберігання та знищення електронних 

документів. 
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3. Етапність. При впровадженні єдиної цифрової платформи необхідно 

передбачити перехідні періоди для комфортної реалізації програмного 

забезпечення всіх суб'єктів взаємовідносин. 

4. Одноразовість подання. Одним із результатів цифровізації має стати 

модель, що дозволяє виключити необхідність повторного подання суб'єктом 

господарювання документів органам державної влади та іншим учасникам 

ринку. 

Переваги для працівника полягають у тому, що працівник отримає 

можливість віддалено без участі посадових осіб, роботодавця та державних 

органів отримувати, знайомитись, підписувати та надсилати всю необхідну йому 

документацію з охорони праці, а саме: 

− ознайомитись та підписувати всі документи з охорони праці (навчання, 

інструктажі, медогляди, отримання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)) за 

допомогою цифрового підпису; 

− переглядати рейтинг роботодавця, що дає розуміння стану охорони праці 

у своїй організації; 

− звертатися до Державної служби України з питань праці; 

− переглядати дані щодо пільг та компенсацій за шкідливі та  небезпечні 

умови праці; 

− завантажувати дані про підвищення кваліфікації, зміну особистих даних; 

− завантажувати результатів медичних оглядів; 

− ознайомлюватися із результатами спеціальної оцінки умов праці на своєму 

робочому місці; 

− перевіряти забезпеченість ЗІЗ відповідно до чинного законодавства; 

− використовувати інноваційні та високотехнологічні засоби 

індивідуального захисту; 

− приймати участь у триступеневому контролі. 

Переваги для роботодавця очевидні: 

− зменшення адміністративного навантаження за рахунок впровадження 

цифрових сервісів для взаємодії з органами держуправління, автоматизація 

процесів; 

− автоматизація рутинних процесів; 

− автоматичне подання звітності для Пенсійного фонду, Фонду соціального 

страхування України та інших контролюючих органів; 

− електронний документообіг; 

− реєстрація проведення інструктажів та ведення електронних журналів; 

− проведення навчання онлайн та перевірки знань в електронному форматі; 

− автоматичне формування списку працівників, що потребують  

проходження періодичного медичного огляду; 

− автоматичне заповнення карток ЗІЗ; 

− формування нарядів-допуску; 

− проведення спеціальної оцінки умов праці, заходів щодо покращення умов 

праці (з позначкою про виконання, відповідальних тощо); 
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− заповнення документів щодо розслідування нещасних випадків та 

профзахворювань; 

− ведення фінансової діяльності; 

− скорочення звітності; 

− застосування розумній технології на робочих місцях;  

− автоматизація бізнес-процесів (система цифрового документообігу,  

контроль виконання завдань, керування робочим часом);  

− розвиток системи управління професійними ризиками;  

− організація об'єктивного контролю (геопозиціонування працівника, 

контроль за показниками здоров'я та самопочуття працівника, атестація та оцінка 

компетенцій працівника, використання засобів індивідуального захисту). 

Профспілки зможуть користуватися електронним документообігом та 

контролювати виконання роботодавцем усіх необхідних заходів щодо 

покращення умов праці. 

Для органів державного управління відпадає потреба у планових перевірках 

та з'являється прозорість усіх процесів в охороні праці. Міністерство соціальної 

політики, фонд соціального страхування України,  Пенсійний фонд, Державна 

служба України з питань праці та інші органи держуправління отримують 

можливість: 

− автоматично формувати та вивантажувати звіти у межах своїх 

повноважень та функцій; 

− формувати дані для визначення списку компаній, що підлягають плановій 

перевірці; 

− автоматично формувати перелік об’єктів підвищеної небезпеки та 

потенційно небезпечних об’єктів; 

− знайомитись із інформацію про стан охорони праці в компанії перед 

проведенням перевірки чи опрацюванням скарги; 

− проводити попередній аналіз інформації, що збирається, з метою 

впровадження ризик-орієнтованого підходу при реалізації державних функцій з 

контролю та нагляду; 

− створюватии систему аналітики та прогнозування, що надає інструменти 

для отримання статистичної та аналітичної звітності, необхідної для прийняття 

якісних управлінських рішень; 

− вдосконалювати нормативно правову базу в галузі охорони праці.  

На шляху цифровізації СУОП  можливі і труднощі: 

− зміцнення довіри до електронного середовища; 

− пов’язані із зберіганням електронних документів (створення умов, що 

унеможливлюють модифікацію електронного документа; шифрування для 

документів або їх частин, що не підлягають автоматичному розкриттю 

державним органам або третім сторонам; доступність електронного документа 

протягом усього терміну зберігання); 

− збереження особистих даних. 
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Найбільш затребувані інноваційні цифрові послуги в самих 

травмонебезпечних галузях промисловості, таких як гірничодобувна, 

нафтопереробна, нафтохімічна, газопереробна, хімічна, будівельна. 

Ключовими напрямами цифрової трансформації процесів охорони праці вже 

сьогодні є такі як: електричний документообіг, організація об'єктивного 

контролю, геопозиціонування персоналу, навчання та перевірка знання вимог 

охорони праці, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, 

організація та проведення обов'язкових медичних оглядів і т. д. Всі ці напрямки 

можуть бути забезпечені автоматизованими системами в галузі охорони праці, 

що розробляються як на самих підприємствах, так і на державному рівні 

управління. 

Складність може бути у необхідності адаптації різних груп працівників до 

нових цифрових умов праці. У сучасних умовах змінюється характер праці та 

трудових відносин, перш за все, починають цінуватися знання та інформація, 

уміння їх піднести, оперативно обробити та скористатися ними. 

На сьогоднішній день чинне законодавство та нормативні акти у сфері 

охорони праці не встигають за революційними змінами у суспільстві та 

практичним досвідом застосування цифрових технологій у сфері охорони праці, 

забезпечення безпеки виробництва та управління людськими ресурсами. 

Механізм управління охороною праці в умовах цифрової економіки повністю не 

сформований і потребує суттєвого доопрацювання.  

Таким чином, слід очікувати, що цифровізація СУОП принесе такі 

результати: 

− прозорість системи взаємодії всіх учасників сфери охорони праці; 

− автоматизація ручних процесів та скорочення обсягів паперової 

документації; 

− зниження навантаження на спеціалістів з охорони праці, який більше уваги 

буде приділяти не веденню документації, а формуванню культури безпеки, 

усвідомленого ставлення до питань охорони праці у працівників, заходів, 

спрямованих на зниження травматизму; 

− підвищення гнучкості галузі за рахунок створення єдиної цифрової 

платформи в сфері охорони праці, що дозволить оперативно реагувати та  

забезпечити працездатність СУОП у кризові моменти; 

− зниження трудовитрат та оптимізація організаційної структури відомств; 

− можливість органів держуправління контролювати ситуацію у сфері 

охорони праці в режимі реального часу та швидко реагувати на нові виклики; 

− унеможливлення корупції під час прийняття управлінських рішень. 

Цифровізація є природним та закономірним етапом розвитку економіки. 

Сучасна система управління охороною праці – необхідний елемент роботи 

ефективного підприємства і, відповідно, потребує цифрової трансформації.  
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ВИЛУЧЕННЯ КОНДЕНСАТУ З ВИКОРИСТАННЯМ 

СУХОГО ГАЗУ 
 

Матківський Сергій Васильович, 
Ph.D., начальник відділу поглибленого аналізу родовищ 

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», 

УКРАЇНА 

 

Вступ. Розробка газоконденсатних родовищ на виснаження 

супроводжується фазовими перетвореннями вуглеводневої суміші, що 

обумовлює значні втрати конденсату в поровому просторі. Сконденсовані 

вуглеводні знаходяться в нерухомому стані, оскільки насиченість порід-

колекторів зазвичай не перевищує 10-20 % та є значно нижчою за критичне 

значення насиченості, при якому він стає мобільним [1].  

Промисловий досвід розробки газоконденсатних родовищ з високим 

вмістом конденсату, а також результати численних лабораторних та теоретичних  

досліджень свідчать про те, що при розробці на режимі виснаження пластової 

енергії досягається низький коефіцієнт конденсатовилучення, який становить 15-

40 % та залежать від особливостей газоконденсатних характеристик, тобто 

питомих втрат конденсату на одиницю зниження пластового тиску [2-3].  

Для підвищення ефективності розробки розвіданих запасів вуглеводнів та 

забезпечення високих значень коефіцієнтів конденсатовилучення потрібно 

проводити додаткові дослідження, за результатами яких будуть розроблені 

високоефективні технології розробки, які забезпечать високі техніко-економічні 

показники за мінімальних витрат. 

Мета роботи. Удосконалення існуючих технологій підвищення 

вуглеводневилучення газоконденсатних родовищ із значними запасами 

ретроградного конденсату. 

Результати та обговорення. Підвищення вуглеводневіддачі 

газоконденсатних родовищ в умовах ускладнених ретроградними втратами 

рідких вуглеводнів у поровому середовищі можливе за рахунок впровадження 

новітніх технологій розробки [4].  

Дослідниками протягом багатьох років досліджень розроблено значну 

кількість методів видобутку сконденсованих вуглеводнів, огляд яких наведено в 

роботах [5-7]. Ефективність запропонованих рішень залежать від геолого-

технологічних умов залягання продуктивних покладів, а також  витіснювальних 

властивостей агентів нагнітання.  

Найбільш відомими технологіями розробки газоконденсатних родовищ, які 

забезпечують значно вищі кінцеві коефіцієнти вилучення конденсату порівняно 

з розробкою на виснаження є сайклінг-процес та інші технології підтримання 

пластового тиску [8].  
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В якості агентів нагнітання для підвищення вуглеводневилучення 

використовують сухий вуглеводневий газ, азот, діоксид вуглецю, димові гази, 

повітря, різні газоподібні та рідкі флюїди, а також їх суміші [9-11]. 

Для дослідження ефективності впровадження технології підтримання 

пластового тиску з використанням сухого газу при розробці газоконденсатних 

родовищ проведено дослідження з використанням програмних комплексів 

Eclipse та Petrel на основі цифрових тривимірних моделей.  

Розрахунки технологічних показників розробки проведено для різного 

ступеня компенсації поточного видобутку вуглеводнів нагнітанням сухого газу, 

який прийнятий на рівні: 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50. З метою урахування фізичних 

процесів, що мають місце при нагнітанні сухого газу в газоконденсатний поклад, 

а також фазових перетворень пластових вуглеводневих систем, створено 

композиційну PVT модель  [12]. 

За результати проведених досліджень встановлено, що у випадку 

впровадження технології підтримання пластового тиску забезпечується 

стабілізація технологічних режимів експлуатації видобувних свердловин та 

продовжується термін дорозробки газоконденсатного покладу. Динаміка дебітів 

природного газу залежно від ступеня компенсації поточного видобутку 

вуглеводнів нагнітанням сухого газу та при розробці продуктивного покладу на 

виснаження наведена на рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динаміка дебітів природного газу залежно від ступеня 

компенсації поточного видобутку вуглеводнів нагнітанням сухого газу та 

при розробці продуктивного покладу на виснаження 

 

Аналізуючи технологічні показники розробки газоконденсатного покладу 

слід відзначити, що при нагнітанні сухого газу в поклад підвищується 

накопичений видобуток конденсату порівняно з розробкою на виснаження. 
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На основі результатів моделювання проведено розрахунок прогнозних 

коефіцієнтів вилучення конденсату залежно від ступеня компенсації поточного 

видобутку нагнітанням сухого газу та при розробці на виснаження. Результати 

проведених розрахунків наведено в таблиці 1.  
 

Таблиця 1 – Результати розрахунків коефіцієнтів вилучення 

конденсату залежно від ступеня компенсації поточного видобутку 

вуглеводнів нагнітанням  сухого газу та при розробці на виснаження 
 

Ступінь компенсації поточного 

видобутку вуглеводнів 

нагнітанням  сухого газу 

0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 

Коефіцієнт 

вилучення 

конденсату 

Виснаження, % 37,64 37,64 37,64 37,64 37,64 

Нагнітання, % 41,21 42,65 43,72 44,57 45,34 

Δ, % 3,57 5,01 6,08 6,93 7,70 

 

Згідно результатів моделювання підвищення коефіцієнтів вилучення 

конденсату залежно від ступеня компенсації поточного видобутку вуглеводнів 

нагнітанням сухого газу становить: 0,50 – 3,57 % ; 0,75 – 5,01 %; 1,00 – 6,08 %; 

1,25 – 6,93 %; 1,50 – 7,70 %.  

Залежність підвищення коефіцієнта вилучення конденсату від ступеня 

компенсації поточного видобутку вуглеводнів нагнітанням сухого газу наведено 

на рисунку 2. 

 

 
Рисунок 2 – Залежність підвищення коефіцієнта вилучення конденсату від 

ступеня компенсації поточного видобутку вуглеводнів нагнітанням сухого 

газу 

 

На основі результатів проведених досліджень визначено оптимальне 

значення ступеня компенсації поточного видобутку вуглеводнів, яке становить 
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0,972.  Кінцевий коефіцієнт конденсатовилучення для наведеного оптимального 

значення тривалості періоду нагнітання сухого газу збільшується на 5,96 %.  

Висновки. Для підвищення ефективності розробки виснажених 

газоконденсатних родовищ із значними залишковими запасами вуглеводнів 

проведено дослідження з використанням програмних комплексів Eclipse та Petrel 

компанії Schlumberger на основі цифрової тривимірної моделі.  

За результатами проведених досліджень встановлено, оптимальне значення 

ступеня компенсації поточного видобутку нагнітанням сухого газу, яке 

становить 0,972. На основі результатів проведених досліджень встановлено, що 

прогнозний коефіцієнт вилучення конденсату збільшується на 5,96 % порівняно 

з розробкою на виснаження. 
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